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1มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิ          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดรบัอนญุาตใหจดัตัง้เปนทางการเมือ่วนัที่

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 2550 ซึ่งเปนปที่สิบสี่ของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพเปนเลศิ ซึง่ไดรบัการตพีมิพในวารสารวชิาการทีม่กีาร

ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง

ความกาวหนาทางวชิาการและในดานศกัยภาพของการนำไปประยกุตใช คณะกรรมการสาขารางวลั

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิารณาผลงาน

ของบุคคล/สถาบัน ที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งไดมีมติ

เปนเอกฉนัทยกยองให ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิริโิรจน ศาสตราจารย ระดบั 11

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในฐานะที่เปนนักวิทยาศาสตรที่มีผลงานวิจัยดีเดนและหลากหลายในดานเทคโนโลยีพลังงาน

และวศิวกรรมความรอน

ผลงานวจิยัของศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิริโิรจน ไดแก การประยกุตพลงังานแสงอาทติย

ในรปูความรอน การออกแบบเชงินเิวศของอปุกรณทางความรอนและการเพิม่ความสามารถในการ

รายงานผลการดำเนินงาน
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ถายเทความรอน เชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงการวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของกระบวนการและอุปกรณ

พลังงาน งานบางสวนไดถูกนำมาเปนหัวของานวิจัยในระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัย

หลายแหง โดยมนีกัศกึษาภายใตการดแูลทีส่ำเรจ็การศกึษาแลวราว 70 และ 10 ราย ในระดบั

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามลำดับ มีผลงานตีพิมพประมาณ 300 บทความ โดยราว 120

บทความไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีการสรางกลุมวิจัยทางพลังงานที่มา

จากนักวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กอใหเกิดนวัตกรรมใหม องคความรูบางสวนไดมีการ

ถายทอดสูสาธารณะ และนำมาใชในการเรียนการสอน ซึ่งบางสวนไดถูกนำมาพัฒนาเพื่อนำมา

ใชงานจริงหรือขยายผลในระดับเชิงพาณิชย ตัวอยางเชน ตัวเก็บรังสีอาทิตยที่มีการสูญเสีย

ความรอนต่ำ การใชเทคนิคปมฟองในการเดือดและการกลั่น การออกแบบระบบนำความรอน

ทิง้กลบัคนืแบบทอความรอน ระบบทำน้ำรอนแบบปมความรอนเสรมิแสงอาทติย เทคนคิการเพิม่

ความสามารถการถายเทความรอน และการนำเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตในการออกแบบ

และการจัดการพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

จากทีก่ลาวมาขางตนเปนทีป่ระจกัษวา ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิ เกยีรตศิริโิรจน เปนผทูีม่ี

ผลงานวิจัยดีเดน มีงานบุกเบิกในเทคโนโลยีใหมๆ สำหรับอนาคต ซึ่งสมควรที่จะไดรับการ

เชิดชูเกียรติเปนนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร

ประเทศไทย ประจำป 2550

สำหรบัหนวยงานทีไ่ดรบัการคดัเลอืกใหรบัรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำปพทุธศกัราช

2550 คอื สถาบนัอณชูวีวทิยาและพนัธศุาสตร เปนหนวยงานวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล ทีม่ผีลงาน

ดเีดนในดานการผลติผลงานการวจิยัเชงิวชิาการทางดานอณชูวีวทิยา อณพูนัธศุาสตร และพนัธ-ุ

วศิวกรรมศาสตรในระดบัชาตแิละนานาชาต ิโดยเปนหนวยงานทีจ่ดัตัง้ใหม มรีะยะการดำเนนิงาน

เพยีง 10 ป แตไดใชความรวมแรงรวมใจของบคุลากรตางๆ ทัง้ในสวนการวจิยัและสวนสนบัสนนุ

ในการทุมเทและผลักดันจนเกิดเปนหนวยงานที่มีวัฒนธรรมการของวิจัยสูง เกิดระบบสนับสนุน

และบรรยากาศทีด่เีอือ้ตอการวจิยัของบคุลากร งานวจิยัทีส่ำคญัของสถาบนัไดแกการวจิยัและพฒันา

การใชวิทยาการทางดาน RNAi ในการสรางภูมิคุมกันของกุงตอการติดเชื้อโรคไวรัสชนิดตางๆ

ซึง่เปนปญหาหลกัของเกษตรกร การพฒันาเทคนคิ RNAi เพือ่กระตนุการวางไขของแมพนัธกุงุ

แทนการตดักานตา ซึง่การวจิยัดงักลาวสามารถนำไปสผูลกระทบทีส่ำคญัตอการพฒันาอตุสาหกรรม

การเลี้ยงกุงของประเทศได นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยพื้นฐานในดานตางๆ ที่สำคัญและเกิด

ประโยชนตอวงการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติจำนวนมาก เชน การศึกษาและคนพบ

เกีย่วกบัโปรตนีบนผวิเซลลซึง่จบักบัไวรสัไขเลอืดออกชนดิตางๆ การศกึษากลไกของการเกดิโรคทาง

พนัธกุรรม การศกึษาการแสดงออกของยนีและโปรตนีจากจลุชพีเพือ่การประยกุตใชในอตุสาหกรรม

การศกึษาโครงสรางและหนาทีข่องโปรตนีหลายชนดิ เชน โปรตนีฆาลกูน้ำยงุ เอนไซมทีก่อใหเกดิ

การดื้อยาในยุง และเอนไซมที่ใชเปนเปาหมายในการออกแบบยาตานไวรัสไขเลือดออก รวมทั้ง

ยงัมผีลงานการศกึษาวจิยัในเชงิเกษตรเพือ่การปรบัปรงุพนัธดุวยเทคนคิทางอณชูวีวทิยา เปนตน

สถาบนัสามารถผลติผลงานวจิยัจำนวนมากทีม่คีณุภาพสงู ตพีมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ

ประมาณ 180 เรื่อง ไดรับการประเมินจากหลายองคกรตางๆ ใหเปนหนวยงานที่มีศักยภาพสูง

ดานการวิจัยและมีคุณภาพของผลงานดีเดน คณาจารยและนักวิจัยทุกคนของสถาบันสามารถ
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แขงขนัและไดรบัทนุสนบัสนนุการวจิยัตางๆ จากแหลงทนุภายนอกมหาวทิยาลยั ทำใหมสีดัสวน

ของปรมิาณทนุวจิยัจากภายนอกสงูเปนสองเทาของทนุภายใน และการดำเนนิงานใน 10 ปทีผ่านมา

สถาบนัยงัไดผลตินกัวจิยัระดบัปรญิญาโทและเอกทีม่คีณุภาพและไดรบัการยอมรบัใหกบัประเทศ

มากกวา 120 คน ใหบรกิารทางวชิาการและเปนแหลงฝกงานดานการวจิยัใหกบันกัวจิยัจากหนวยงาน

ตางๆ รวมทั้งมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศจำนวนมาก

ทนุชวยเหลอืทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา

องคความรทูางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปพทุธศกัราช 2550 นี ้ไดมอบทนุ

ชวยเหลอืทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทัง้สิน้ 20 ทนุวจิยั ดงันี้

สาขาเกษตรศาสตร มจีำนวน 7 โครงการ

1. ชื่อโครงการ การผลิตและแยกสารสกัดมูลคาเพิ่มจากรำขาวเพื่อนำไปใชประโยชน

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. โชคชยั ธรีกลุเกยีรติ

หนวยงาน คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

2. ชื่อโครงการ ความหลากหลายและชวีวทิยาของดอกทเุรยีนพนัธพุืน้เมอืงในจงัหวดันนทบรุี

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. คณพล จฑุามณี

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

3. ชื่อโครงการ การวจิยัเปลอืกผลไมไทยเพือ่ผลติเปนสารมลูคาสงู

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. ศริพิร โอโกโนกิ

หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

4. ชื่อโครงการ การเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชยของพืชวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล

ที่ปลูกในดินปนเปอนดวยโลหะหนัก

ชือ่นกัวจิยั ดร. อกัษรา พฤทธวิทิยา

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

5. ชื่อโครงการ การใชลําไยอบแหงที่หมดอายุในการผลิตสารเคมีเพื่อการคา

ชือ่นกัวจิยั ดร. นพพล เลก็สวสัดิ์

หนวยงาน คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

6. ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมอขาวหมอแกงลิงในเชิงการคา

ชือ่นกัวจิยั ดร. มะลวิลัย ธนะสมบตัิ

หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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7. ชื่อโครงการ การเพาะเลีย้งสาหรายสเีขยีวขนาดเลก็แบบเฮเทโรโทรฟค

เพือ่ผลติไบโอดเีซล

ชือ่นกัวจิยั ดร. รตันภรณ ลสีงิห

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

สาขาเคมี มจีำนวน 5 โครงการ

8. ชื่อโครงการ การสังเคราะหบนวัฏภาคของแข็งและฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ

ของกรดโรสมารินิก

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. บญุเอก ยิง่ยงณรงคกลุ

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัรามคำแหง

9. ชื่อโครงการ การพัฒนาสารไดฟลูออโรเฟนนิลซัลฟานิลมีเทนเพื่อเปนตัวทำฟอรมีเลชัน

ในสารประกอบจำพวกอะโรมาติก

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชตุมิา คหูากาญจน

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

10. ชื่อโครงการ การสังเคราะหและพิสูจนเอกลักษณของอนุพันธเอไทนีลพอรไฟริน

สำหรบัอปุกรณเซลลแสงอาทติยชนดิยอมไวแสง

ชือ่นกัวจิยั ดร. ทนิกร แกวอนิทร

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

11. ชื่อโครงการ การศึกษาเชิงทฤษฏีของซีโอไลตที่มีการถูกแทนที่ดวยอะตอมของ

สารอินทรียและประยุกตใชงานในปฏิกิริยาเคมีดีไฮโดรจิเนชัน

ชือ่นกัวจิยั ดร. พพิฒัน คงประชา

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

12. ชื่อโครงการ พอลิเมอไรเซชันในวัฏภาคของแข็ง: เสนทางใหมสู

พอลิเมอรคอมพอสิตนำไฟฟา

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. วรวรี โฮเวน

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

สาขาฟสิกส มจีำนวน 2 โครงการ

13. ชื่อโครงการ การพัฒนาเชิงทฤษฎีของอุณหภูมิที่เพเดสทอลของพลาสมา

ในสภาวะประสิทธิภาพสูงในเครื่องโทคาแมค

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ธวชัชยั ออนจนัทร

หนวยงาน สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิทร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
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14. ชื่อโครงการ ระบบสงและรบัคลืน่แบบอะเรย หกสบิสีส่มาชกิผลดักนัทำงานดวยสวทิซ

อเิลก็ทรอนกิส สำหรบัการสรางภาพไมโครเวฟ

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารยอนุพงศ สรงประภา

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

สาขาวศิวกรรมศาสตร มจีำนวน 6 โครงการ

15. ชื่อโครงการ การระบุเอกลักษณของระบบอัลตราซาวนดทางการแพทย

แบบไมเชิงเสนดวยวงจรกรองโวลเทอรรา

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. พรชยั พฤกษภทัรานนต

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

16. ชื่อโครงการ การพฒันาสารบมอพีอกซชีนดิใหมจากสารประกอบตระกลูเบนซอกซาซนีเรซนิ

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ศราวธุ รมิดสุติ

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

17. ชื่อโครงการ เหลก็เสรมิแบกทานสำหรบักำแพงกนัดนิเสรมิกำลงั

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. สขุสนัติ ์หอพบิลูสขุ

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

18. ชื่อโครงการ การพัฒนาการออกแบบและผลิตแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑยางขนาดเล็ก

ทีม่คีวามละเอยีดสงูในอตุสาหกรรมยานยนตและอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ศภุสทิธิ ์รอดขวญั

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

19. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาตนแบบระบบวัดมุมอางอิง

ชือ่นกัวจิยั นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพช็รสอง

หนวยงาน กองวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลเรอื โรงเรยีนนายเรอื

20. ชื่อโครงการ การออกแบบเครื่องทำความสะอาดขาวกลอง

ชือ่นกัวจิยั อาจารยสดุสายสนิ แกวเรอืง

หนวยงาน คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
สำหรบัผลการตดัสนิรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตรนัน้ คณะกรรมการรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร

ไดคัดเลือกใหมีผูไดรับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ระดับละ 3 รางวัล

และรางวลัชมเชยอกี 1 รางวลั โดยในปนีไ้มมผีไูดรบัรางวลัที ่1 ทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

และตอนปลาย รายละเอยีดมดีงันี้
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ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน เงนิรางวลัรวม 275,000 บาท

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั 80,000 บาท

อาจารยกณัจณา อกัษรดษิฐ

โรงเรยีนเทงิวทิยาคม อำเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย

ชื่อผลงาน: การทำปุยอินทรียชีวภาพแบบแหง

ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ

รางวลัที ่3 เงนิรางวลั 60,000 บาท

อาจารยจารณุ ีพมิพะนติย

โรงเรยีนบวัขาว อำเภอกฉุนิารายณ จงัหวดักาฬสนิธุ

ชื่อผลงาน: การศกึษาวธิปีลกูมนัสำปะหลงัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็เกีย่ว

รางวลัที ่3 เงนิรางวลั 60,000 บาท

อาจารยเรวด ีอนรุกัษ

โรงเรยีนโศภณคณาภรณ อำเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

ชื่อผลงาน: การศกึษาการปลกูผกักาดหอมบนตนกลวย

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  เงนิรางวลัรวม 370,000 บาท

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั 100,000 บาท

อาจารยอรณุ ศรสีขุโข

โรงเรยีนสมทุรพทิยาคม อำเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

ชื่อผลงาน: ปายโฆษณาที่มีระบบลดแรงปะทะของลม

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั 100,000 บาท

อาจารยประยงค จนัทยทุธ

โรงเรยีนสามชยั อำเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ

ชื่อผลงาน: ชุดสาธิตฟงกชั่นตรีโกณมิติและการประยุกต

รางวลัที ่3 เงนิรางวลั 80,000 บาท

อาจารยสธุนินัท ภกัดวีฒุิ

โรงเรยีนวงัหลวงพทิยาสรรพ อำเภอเฝาไร จงัหวดัหนองคาย

ชื่อผลงาน: การศึกษามดแดงและการเลี้ยงมดแดง

รางวัลชมเชย เงนิรางวลั 15,000 บาท

อาจารยบญุรงุ สดีำ

โรงเรยีนกนัทรลกัษวทิยา อำเภอกนัทรลกัษ จงัหวดัศรสีะเกษ

ชื่อผลงาน: ปุยขี้ควายปนเม็ดเสริมธาตุอาหารพืช
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ศาสตราจารย ดร. ยงยทุธ ยทุธวงศ

ประธานมลูนธิโิทเร

เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย

นอกจากนี ้ โรงเรยีนของผไูดรบัรางวลัที ่ 2 และรางวลัที ่ 3 ทัง้ 6 โรงเรยีนยงัไดรบัเงนิสนบัสนนุ

หองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรโรงเรยีนละ 25,000 บาท ไดแก

1. โรงเรยีนเทงิวทิยาคม อำเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย

2. โรงเรยีนบวัขาว อำเภอกฉุนิารายณ จงัหวดักาฬสนิธุ

3. โรงเรยีนโศภณคณาภรณ อำเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

4. โรงเรยีนสมทุรพทิยาคม อำเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

5. โรงเรยีนสามชยั อำเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ

6. โรงเรยีนวงัหลวงพทิยาสรรพ อำเภอเฝาไร จงัหวดัหนองคาย

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม

วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได

ดำเนนิการคดัเลอืกผทูีไ่ดรบัรางวลั และหวงัวาความพยายามของมลูนธิฯิ ในการดำเนนิกจิกรรม

ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร

ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป
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Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิริโิรจน
Professor Dr. Tanongkiat Kiatsiriroat

เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2498 ที่ทาดินแดง เขตคลองสาน

กรงุเทพมหานคร เปนบตุรคนที ่4 ในจำนวน 4 คน ของนายณรงค

และนางเดอืนเพญ็ เกยีรตศิริโิรจน

การศกึษา
พ.ศ. 2519 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

พ.ศ. 2521 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

พ.ศ. 2530 Doctor of Engineering (Energy Technology)

สถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเซยี

Pro f i l e
TANONGKIAT KIATSIRIROAT

Birth : January 22, 1955

Family : Professor Tanongkiat Kiatsiriroat is the youngest one from 3 sons

and one daughter of Mr. Narong and Mrs. Duen-pen Kiatsiriroat.

Education :
1976 B.Eng (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand

1978 M.Eng (Mechanical Engineering), King Mongkut’s Institute of

Technology Thonburi, Thailand

1987 D. Eng (Energy Technology), Asian Institute of Technology, Thailand

Present Position :
Professor, Department of Mechnaical Engineering,

Faculty of Engineering, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand

Tel: (+66) 5394-4144  Fax: (+66) 5394-4145  E-mail: tanong@dome.eng.cmu.ac.th
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ตำแหนงปจจบุนั
ศาสตราจารย ระดบั 11 ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เชยีงใหม 50200

โทรศพัท: 053-944 144  โทรสาร: 053-944 145

อเีมล: tanong@dome.eng.cmu.ac.th

ประวตักิารทำงาน
ดานวิชาการ
พ.ศ. 2538-ปจจุบัน ศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. 2537-2538 ศาสตราจารย คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

พ.ศ. 2531-2537 รองศาสตราจารย คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

Working Experiences :
Academic Positions

1995-present Professor, Department of Mechanical Engineering, Chiang Mai

University, Thailand

1994-1995 Professor, School of Energy and Materials, King Mongkut’s University of

Technology Thonburi, Thailand

1988-1994 Associate Professor, School of Energy and Materials, King Mongkut’s

University of Technology Thonburi, Thailand

1982-1988 Assistant Professor, School of Energy and Materials, King Mongkut’s

University of Technology Thonburi, Thailand

1978-1982 Lecturer, School of Energy and Materials, King Mongkut’s University of

Technology Thonburi, Thailand
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พ.ศ. 2525-2531 ผูชวยศาสตราจารย คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

พ.ศ. 2521-2525 อาจารย คณะพลงังานและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

ดานบริหาร
พ.ศ. 2537-2538 คณบด ีคณะพลงังานและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

พ.ศ. 2535-2537 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

พ.ศ. 2531-2535 เลขานกุาร คณะพลงังานและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

พ.ศ. 2525-2529 เลขานกุาร คณะพลงังานและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

ดานบริการ
พ.ศ. 2550-ปจจุบัน คณะกรรมการกำหนดแนวทาง การลดการใชพลังงาน และสงเสริมการ

อนรุกัษพลงังาน ตานมลพษิทางอากาศ จงัหวดัเชยีงใหม

พ.ศ. 2550-ปจจุบัน อนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใตแผนอนุรักษพลังงาน สำนักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

พ.ศ. 2550-ปจจุบัน บรรณาธกิาร วารสารวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

Administrative Positions

1994-1995 Dean, School of Energy and Materials, King Mongkut’s

University of Technology Thonburi, Thailand

1992-1994 Deputy Dean on Academic Affairs, School of Energy and

Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,

Thailand

1988-1992 Secretary, School of Energy and Materials, King Mongkut’s

University of Technology Thonburi, Thailand

1982-1986 Secretary, School of Energy and Materials, King Mongkut’s

University of Technology Thonburi, Thailand

Services

2007-present Committee Member, Energy Reduction and Energy

Conservation Extension for Controlling Air Pollution,

Chiang Mai Province

2007-present Sub-Committee Member, Projects under Energy Conservation

Plan, Energy Planning and Policy Office, Ministry of Energy,

Thailand

2007-present Editor, Engineering Journal, Chiang Mai University
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พ.ศ. 2549 กรรมการอำนวยการ การประชุมวิชาการ International Conference

on Green and Sustainable Innovation(ICGSI)

พ.ศ. 2547-ปจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงาน

และสิง่แวดลอม

พ.ศ. 2546-2551 ประธานคณะกรรมการจดังานการประชมุวชิาการเรือ่ง การถายเทพลงังาน

ความรอนและมวล ในอปุกรณทางความรอน ครัง้ที ่1-7

รางวลัและเกยีรตยิศ
• ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาเอก รฐับาลญีป่นุระหวางป พ.ศ. 2526-2529

• นกัวจิยัดเีดน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ปการศกึษา 2541-2544

• บทความดเีดน เรือ่ง Estimation of Hot Fluid Mass Flow Rate in Duct by Heat Loss

Analysis การประชมุเครอืขายวศิวกรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทย 2542

• อาจารยที่ปรึกษา งานวิทยานิพนธดีเดน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป

การศกึษา 2543

• เมธวีจิยัอาวโุส (วศิวกรรมเครือ่งกล) สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั ประจำป 2545

• บทความดเีดน เรือ่ง Performance analysis of solar collector made from air condenser

การประชมุเครอืขายวศิวกรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทย 2546

2006 Organizing Committee Member, International Conference on Green and

Sustainable Innovation(ICGSI)

2004-present Academic Advisory Committee, The Joint Graduate School of Energy

and Environment, Thailand

2003-2008 Chair of Organizing Committee, Conferences on Energy, Heat and Mass

Transfer in Thermal Equipments 1-7.

Honors and Awards :
• Scholarship from the Government of Japan, 1983-1986.

• Outstanding researcher of Engineering Faculty, Chiang Mai University, academic

year 1998-2001.

• Outstanding paper entitled “Estimation of Hot Fluid Mass Flow  Rate in Duct by

Heat Loss Analysis”, Mechanical  Engineering Network of Thailand, 1999.

• Outstanding master thesis advisor, Graduate School, Chiang Mai University,

academic year 2000.

• Senior Research Scholar (Mechanical Engineering), Thailand Research Fund, 2002.

• Outstanding paper entitled “Performance analysis of solar collector made from

air condenser”, Mechanical Engineering Network of Thailand, 2003.
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ผลงานวจิยัของศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิริโิรจน
Research Works of Professor Dr. Tanongkiat Kiatsiriroat

ดานการวจิยั

Achievements
Research Area :
Professor Tanongkiat Kiatsiriroat has worked in the fields of Energy Technology and

Thermal Engineering for nearly 30 years. The research concentrates on solar thermal

applications, eco-design of thermal equipments with innovative heat transfer enhance-

ment, biofuels and recently, the life cycle analysis of energy processes and equipments.

Some of the research studies have been set as the thesis topics for post-graduate

students in many universities. Moreover, he also setups a research cluster on energy

technology in the Northern part of Thailand which comprises of the researchers from

northern institutions. Some innovations have been created and some knowledges have

been transferred to public and some parts have been selected as the case studies in his

lectures in universities.

Some results of his research work have been extended into real practices and com-

mercial applications as follows:

• Solar collector with low heat loss. The solar absorber is fin-and-tube type similar

to air condenser. The number of fins is designed to block the movement of air

in the collector between the absorber and the glass pane thus the overall heat
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ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิ เกยีรตศิริโิรจน ทำงานในสาขาเทคโนโลยพีลงังานและวศิวกรรม

ความรอนมาอยางตอเนือ่งเกอืบ 30 ป งานวจิยัจะเนนทางดานการประยกุตใชพลงังานแสงอาทติย

ในรปูความรอน การออกแบบระบบทางความรอนทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม รวมถงึแนวทางใหมๆ

ในการเพิ่มความสามารถในการถายเทความรอน เชื้อเพลิงชีวมวล และการวิเคราะหวัฏจักรชีวิต

ของกระบวนการและอปุกรณพลงังาน งานวจิยับางสวนไดถกูนำมาเปนหวัขอในการทำวทิยานพินธ

ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลายมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการสรางกลุมวิจัย

ซึ่งประกอบดวยนักวิจัยในเขตภาคเหนือ กอใหเกิดนวัตกรรม และองคความรูบางสวนไดมีการ

ถายทอดสสูาธารณะ และถกูนำไปประกอบในการเรยีนการสอน

ผลของงานวิจัยบางสวนที่ไดถูกนำไปใชงานจริงหรือไดขยายผลออกสูระดับเชิงพาณิชย

ดังตัวอยางเชน

• ตวัเกบ็รงัสอีาทติยทีม่กีารสญูเสยีความรอนต่ำ ผวิดดูรงัสจีะมลีกัษณะเปนทอและครบีคลาย

คอนเดนเซอร จำนวนครบีออกแบบใหสามารถลดการเคลือ่นทีข่องอากาศระหวางผวิดดูรงัสี

กบักระจก ทำใหคาสมัประสทิธิก์ารสญูเสยีความรอนลดลงรอยละ 20 มกีารผลติจำหนาย

กวา 200 ชดุแลวในประเทศ

• การใหความรอนโดยเทคนคิปมฟอง เทคนคิดงักลาวสามารถนำไปใชในการผลติไอน้ำ หรอื

เพิม่ความเขมขนของเหลวในเวลาทีส่ัน้และประหยดัพลงังาน สามารถนำไปใชในการผลติ

ไอน้ำสำหรบัสปา การกลัน่เอทานอลใหมคีวามเขมขนสงูขึน้ และการสกดัน้ำมนัหอมระเหย

ทั้งนี้ไดมีการผลิตจำหนายในเชิงพาณิชยแลว

loss coefficient could be reduced around 20%. Over 200 units have been sold

in the market.

• Heating by bubble pump technique. The technique could generate quick steam

or increase concentration of liquid with short time and high energy saving.

Steam generator for spa, distiller for ethanol and essential oil extractor are the

examples available now in the market.

• A technique for designing thermosyphon heat exchanger. At present, there are

two units each of 2.3 MWth thermosyphon heat exchangers acting as air preheaters

of a boiler in a coal-fired power plant. The energy cost could be saved around 6

million baht per year while the investment cost is around 3-4 million baht.

• Heating by solar-boosted heat pump. This technique uses unglazed/uninsulated

collector to generate heat and enhance performance of heat pump for water

heating. A prototype has been installed at Chiang Mai University Hospital to

replace a 12 kWe electrical heater. The new unit consumes only 3 kWe and the

energy cost could be saved around 20,000 Baht/month of which the payback is

around 1-1.5 year.

• Heat transfer enhancement in thermal equipments. Techniques of electric field,

ultrasonic, and direct contact heat transfer for heat transfer enhancement
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• เทคนคิในการออกแบบอปุกรณแลกเปลีย่นความรอนแบบเทอรโมไซฟอน มกีารออกแบบ

และสรางเครือ่งอนุอากาศของหมอไอน้ำโรงไฟฟาถานหนิแหงหนึง่ในขนาด 2.3 เมกะวตัต

ความรอน 2 ชุด สามารถลดคาใชจายพลังงานปละประมาณ 6 ลานบาท โดยที่ใชเงิน

ลงทนุประมาณ 3-4 ลานบาท

• การทำความรอนโดยใชปมความรอนเสริมแสงอาทิตย เทคนิคนี้สามารถใชตัวเก็บรังสี

ที่ไมตองมีกระจกและฉนวนใหความรอน และเสริมสมรรถนะในการทำน้ำรอนของปม

ความรอน มีการติด ตั้งตนแบบ ที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อทดแทน

ชุดทำน้ำรอนดวยไฟฟาขนาด 12 กิโลวัตต ระบบใหมน้ีใชกำลังไฟฟาเพียง 3 กิโลวัตต

และสามารถประหยดัคาไฟฟาไดประมาณ 20,000 บาทตอเดอืน โดยมกีารลงทนุประมาณ

240,000 บาท

• เทคนิคการเพิ่มความสามารถในการถายเทความรอน มีการพัฒนาที่นำสนามไฟฟา

อัลตราโซนิก และเทคนิคการถายเทความรอนแบบสัมผัสโดยตรง มาใชในอุปกรณทาง

ความรอน ชวยลดระยะเวลาการทำงาน และประหยดัพลงังาน

in thermal equipments have been carried out. Short heating time with high

energy saving is obtained.

• Life cycle assessment for energy processes and system design. The technique

has been used as a tool for energy/material management in some factories and

plants to perform eco-design including external cost evaluation.

Education and Profession :
Professor Tanongkiat Kiatsiriroat has devoted himself in teaching almost 30 years in

undergraduate and post graduate levels in the fields of Mechanical Engineering,

Thermal Technology and Thermal Engineering. universities. At present, there are around

70 and 10 graduates in Master Degree and Doctoral Degree levels, respectively under

A Schematic
Diagram of

Solar-Boosted Heat
Pump for Water
Heating installed

at Chiang Mai
University Hospital
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• การประเมินวัฏจักรชีวิตในกระบวนการและระบบพลังงาน เทคนิคดังกลาว ถูกใชเปน

เครื่องมือในการจัดการ พลังงาน/วัสดุในโรงงานบางแหง เพื่อใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รวมถึงมูลคาตนทุนสิ่งแวดลอม

ดานการศกึษาและวชิาชพี
ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิ เกยีรตศิริโิรจน ทำงานเปนอาจารยสอน ในระดบัปรญิญาตร ี โท

และเอก ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีพลังงานและวิศวกรรมความรอนมาอยาง

ตอเนือ่งเกอืบ 30 ป ในมหาวทิยาลยัหลายแหง มนีกัศกึษาภายใตการดแูลทีส่ำเรจ็การศกึษาแลว

ในระดับปริญญาโท และเอก ประมาณ 70 และ 10 ราย ตามลำดับ มีผลงานวิชาการตีพิมพ

เผยแพรประมาณ 300 บทความ โดยราว 120 เรือ่งตพีมิพในระดบันานาชาต ินอกจากนี ้องคความรู

his supervision. Some knowledges have been transferred into his class lectures and

public training. In addition, Professor Kiatsiriroat also takes part in the creations of

energy programs in many universities.

In the profession as an engineer, he used to be a technical committee member of

Mechanical Division, the Engineering Institute of Thailand under H.M. the King’s

Patronage during 1988-1989 and 1990-1991 to promote technical and academic

activities. He also holds a senior professional mechanical engineer license, Council of

Engineers (Thailand). Moreover, he has been frequently invited to give notes and

training including design of processes and systems in the fields of energy and thermal

engineering organized by many organizations. In addition, he regularly organizes

annual national and international conferences in related fields.

Acknowledgements :
To get any success, there are many supportive components related. In this occasion,

I would like to express my utmost gratitude to my parents for their constructive

guidances and plenty provisions. Thanks to all family members for their understanding

and encouragement.

Alcohol Distillation
and Steam Generator
for Spa using Bubble
Pump Technique
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บางสวนไดถกูนำไปประกอบในการเรยีนการสอนในระดบัอดุมศกึษา และมกีารถายทอดใหความรู

สสูาธารณะ ทัง้นี ้ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิยงัมบีทบาทในการสรางหลกัสตูรทางดานพลงังาน

ในสถาบันการศึกษาหลายแหง

ทางดานวชิาชพี ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิ เกยีรตศิริโิรจน เคยเปนกรรมการวชิาการ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ระหวางปพุทธศักราช 2531-2532 และ

2533-2534 ซึ่งมีสวนผลักดันใหองคกรมีความกาวหนามาถึงปจจุบัน รวมถึงเปนวุฒิวิศวกร

สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล สภาวศิวกรแหงประเทศไทย นอกจากนีศ้าสตราจารย ทนงเกยีรต ิไดรบั

เชญิใหเปนวทิยากร บรรยาย และอบรมงาน การใหคำแนะนำในการออกแบบ กระบวนการและ

ระบบดานพลงังาน และวศิวกรรมความรอน ใหแกองคกรและหนวยงานตางๆ อยเูสมอ รวมถงึ

การเปนประธานและการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

I am greatly indebted to all of my teachers who gave me all knowledges and living

guidances. Grateful acknowledgements are made to Professor Dr. Prida Wibulswas and

Dr. Krissanapong Kirtikara who are my working models during my study at King Mongkut’s

Institute of Technology Thonburi and Professor P.D. Dunn, O.B.E. from University of

Reading, United Kingdom for his valuable guidances in problem solving and

discussion. Acknowledgement is due to the Government of Japan for awarding the

scholarship for my doctoral study.

I am grateful and indebted to the executives and the senior researchers from

King Mongkut’s University of Technology and Chiang Mai University for their fully

encouragements, supports and guidances in pursuing my research activities. Heartfelt

thanks are also extended to my friends who come from the faculty members, researchers,

staffs and students from both institutions for their helpful and active involvement

during the various stages of my work.
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กติตกิรรมประกาศ
ในการทำงานใหประสบความสำเรจ็จะตองมอีงคประกอบตางๆ ทีช่วยเหลอืและผลกัดนั ในโอกาสนี้

ผมขอกราบขอบพระคุณคุณพอและคุณแมที่ทุมเททุกๆ สิ่งในการอบรมเลี้ยงดูอยางใกลชิด

รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เขาใจและคอยใหกำลังใจ

ขอกราบขอบพระคณุอาจารยทกุทานทีส่ัง่สอน ใหความร ูโดยเฉพาะอยางยิง่ศาสตราจารย ดร. ปรดีา

วิบูลยสวัสดิ์ และ ดร. กฤษณพงศ กีรติกร ที่เปนแมแบบในการทำงาน ในขณะที่ผมเรียน

ทีส่ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีรวมถงึศาสตราจารย ดร. พ ีด ีดนัน จากมหาวทิยาลยั

เรดดงิ สหราชอาณาจกัร ในการถายทอดวธิกีารจบัประเดน็และการวเิคราะหวจิารณปญหา และ

ขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุนที่ใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารและนักวิจัยอาวุโสจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

Sincere thanks are extended to the network of Thermal System Research Unit for the

constructive cooperation. Special thanks are devoted to Mr. Kittichai Na Thalang and

Dr. Suriyon Chomdee for their helpful assistances in designing and creating system

models. Many thanks are to the users who are transferred our own technologies.

The pros-and-cons comments in real applications are very fruitful for our equipment/

process design steps/directions.

Finally, I would like to acknowledge the funding organizations such as Thailand Toray

Science Foundation, National Science and Technology Development Agency, National

research Council of Thailand, Energy Policy and Planning Office, Commission of Higher

Education, Department of Alternative Energy Development and Efficiency and the

Third World Academy of Science, etc. for their continually supports on the research

and development activities which will be benefit to the society and the country

development.
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และจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ทีใ่หโอกาสในการดำเนนิงานวจิยั ใหการสนบัสนนุ และเปนพีเ่ลีย้ง

ในการทำงานอยางเตม็ที ่สิง่ทีข่าดไมไดคอื เพือ่นอาจารย นกัวจิยั บคุลากร และนกัศกึษา จากทัง้

สองหนวยงานทีใ่หการสนบัสนนุ ชวยเหลอื เพือ่ใหงานตางๆ ดำเนนิจนประสบความสำเรจ็ ซึง่ผม

ขอขอบคุณอยางจริงใจ

ขอขอบคุณเครือขายกลุมวิจัยระบบทางอุณหภาพ ที่ใหการรวมมือในการทำงานมาโดยตลอด

ขอขอบคณุคณุกติตชิยั ณ ถลาง และคณุสรุยินต ชมด ีทีช่วยเหลอืดานการออกแบบและสราง

ระบบตนแบบ รวมถงึผทูีน่ำผลงานไปใชประโยชน ทำใหเหน็ขอเดน-ขอดอยเมือ่มกีารนำไปขยาย

ผลและใชงานจริง รวมถึงการเห็นทิศทางที่จะนำไปตอยอดตอไป

และสุดทายขอขอบคุณผูที่เห็นประโยชนของการทำงานวิจัยคือ ผูที่ใหทุนในการทำวิจัย ไดแก

มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย สำนักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาต ิสำนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนรุกัษพลงังาน และ the Third World Academy of Science ซึง่สงเสรมิและ

ใหทุนสนับสนุนการวิจัยมาอยางตอเนื่อง เปนการสรางขวัญและกำลังใจในอันที่จะรังสรรคสิ่งดีๆ

ที่จะนำมาสรางองคความรู ผลงานวิจัย และการพัฒนาผลงานมาใชประโยชนตอสังคมและ

ประเทศชาติสืบไป

List of Publications
Books
1. Kiatsiriroat T., Thermodynamics II, King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi, 1988.

2. Kiatsiriroat T., Concentrating Solar Collectors, A Series of Non-Conventional Energy and

Efficient Use of Energy, Book 1, Solar Radiation and Solar Collectors (Kiatsiriroat T. - editor),

King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi, 1988.

3. Kiatsiriroat T., Design of Thermal Energy Systems, King Mongkut’s Institute of Technology

Thonburi, 1992.
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Journal Papers
1. Kiatsiriroat, T., Bhattacharya, S.C. and Wibulswas, P., Prediction of mass transfer rates in

solar stills, Energy, vol. 11, no.9, 1986, pp. 881-886.

2. Kiatsiriroat, T., Bhattacharya, S.C. and Wibulswas, P., Upgrading heat by a reversed

absorption heat pump, Applied Energy, vol. 25, 1986, pp. 175-186.

3. Kiatsiriroat, T., Bhattacharya, S.C. and Wibulswas, P., Transient simulation of vertical solar

still, Energy Conversion and Management, vol. 27, no.2, 1987, pp. 247-252.

4. Kiatsiriroat, T., Bhattacharya, S.C. and Wibulswas, P., Performance analysis of multiple effect

vertical still with a flat plate solar collector, Solar & Wind Technology, vol. 4, no. 4, 1987, pp.

451-457. (present name is Renewable Energy)

5. Kiatsiriroat, T., Namprakai, P. and Hiranlabh, J., Performance estimation of a PV-water

pumping system with utilizability function, International Journal of Energy Research, vol.17,

1993, pp. 305-310.

6. Kiatsiriroat ,T. and Na Thalang, K., Parameters of solar collectors tested with a KMITT solar

simulator, Renewable Energy, vol. 3, no.6/7, 1993, pp. 795-799.

7. Kiatsiriroat, T., Chowcheun, K. and Wibulswas, P., Simulation of a vapor-compression

refrigeration system, ASEAN J. Sci. Technol. Develop., vol.11, no. 1, 1994, pp. 167-180.

8. Tiansuwan, J., Kiatsiriroat, T. and Hirunlarb, J. Activated carbon-ethanol: An alternative

working substance for adsorption cooling system, J. Energy, Heat and Mass Transfer, vol. 17,

1995, pp. 65-73.

9. Kiatsiriroat, T. and Na Thalang, K., Performance analysis of vapor compression refrigeration

with R22/R124/R152a refrigerant, Int. J. Energy Research, vol. 21, 1996, pp. 221-232.

10. Namprakai, P. , Hirunlabh, J. and Kiatsiriroat, T., Ethyl alcohol distillation in a basin solar

still, Renewable Energy, vol. 11, no. 2, 1997, pp. 169-175.

11. Kiatsiriroat, T. and Eaukit, T., Performance analyses of an automobile air conditioning

system with R22/R152a/R124 refrigerant, Applied Thermal Engineering, vol. 17, no.11, 1997,

pp. 1085-1097.

12. Kiatsiriroat, T., Siriplubpla. P. and Nuntaphan, A.,Performance analysis of a refrigeration

cycle using a direct contact evaporator, Int. J. Energy Research, vol. 22, 1998, pp. 1179-1190.

13. Kiatsiriroat, T., Na Thalang, K. and Dabbhasuta, Ice formation around a jet stream of

refrigerant, Energy Conv. and Mgmt, 41, 2000, pp. 213-221.

14. Kiatsiriroat, T., Tiansuwan, J., Suparos, T. and Na Thalang K., Performance analysis of a

direct-contact thermal energy storage-solidification, Renewable Energy, 20, 2000, 99. 195-206.

15. Kiatsiriroat, T. and Veeket, M., Performance analysis of cooled walls for cooling load reduction

in an air-conditioned room, Asian J. Energy and Environment, vol. 1, no. 1, 2000, pp. 41-50.

16. Kiatsiriroat, T., Nuntaphan, A. and Tiansuwan, J., Thermal performance enhancement of

thermosyphon heat pipe with binary working fluids, Experimental Heat Transfer, vol. 13,

2000, pp. 137-152.

17. Nuntaphun, A. Tiansuwan, J., Kiatsiriroat, T. and Wang, C.C., Performance analysis of

thermosyphon heat exchanger using various kinds of working fluids, Heat Transfer

Engineering, vol.22, no. 4, 2001, pp. 28-40.

18. Kiatsiriroat, T. and Dussadee, N., Reduction of heat accumulated in a thermosyphon paddy

bulk storage, Int. J.Ambient Energy, vol. 22, no. 1, 2001, pp.12-18.

19. Kiatsiriroat, T., Vorayos, N and Nuntaphan, A., Feasibility of using ice thermal energy

storage with direct contact evaporator in an office building, Asian J. Energy & Environment,

vol. 2, no. 3-4, 2001, pp.199-231.

20. Nuntaphan, A., Tiansuwan, J. and Kiatsiriroat, T, Enhancement of heat transport in

thermosyphon air preheater at high temperature with binary working fluid: A case study of

TEG-water, Applied Thermal Engineering, vol. 22, 2002, pp. 251-266.
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21. Liengjindathaworn, S., Kirtikara, K., Namprakai, P. and Kiatsiriroat, T. parametric studies of

a pulsating steam water pump, Int. J. Ambient Energy, vol. 23, no. 1, 2002, pp. 37-46.

22. Kiatsiriroat, T. and Thatcharyapong, W., Analysis of a heat pump with solid desiccant tube

bank, International Journal of Energy Research, vol. 26, no.6, 2002, pp. 527-542.

23. Kiatsiriroat, T., Wangnippanto, S. and Tiansuwan, J., Air side performance of thermosyphon

heat exchanger in low Reynolds number region: with and without electric field, Energy

Conversion and Management, vol. 43, no. 14, 2002, pp. 1791-1800.

24. Thararux, C. and Kiatsiriroat, T., Performance and financial analysis of a rotary drum longan

dryer, Int.  Energy J., vol. 3, no. 1, 2002, pp. 23-34.

25. Kasayapanand, N., Tiansuwan, J., Asvapoositkul, W., Vorayos, N. and Kiatsiriroat, T., Effect

of electrode arrangements in a tube bank on the characteristic of electrohydrodynamic heat

transfer enhancement: Low Reynolds number, J. Enhanced Heat Transfer, vol. 9, no. 5/6,2002,

pp.229-242.

26. Kiatsiriroat, T.., Vithayasai, S., Vorayos, N., Nuntaphan, A.and Vorayos, N., Heat transfer

prediction for a direct contact ice thermal energy storage, Energy Conversion and

Management, vol. 44, 2003, pp.497-508.

27. Wangnipparnto, S., Tiansuwan, J., Kiatsiriroat, T. and Wang, C.C., Performance analysis of

thermosyphon heat exchanger under electric field, Energy Conversion and Management, 44,

2003, pp. 1163-1175.

28. Thararux., C. and Kiatsiriroat., T., Drying strategy of a rotary drum longan dryer, Int. Energy J.,

vol. 4, no. 2, 2003, pp.105-117.

29. Dussadee, N. and Kiatsiriroat, T., Performance analysis and economic evaluation of

thermosyphon paddy bulk storage, Applied Thermal Engineering, 2004, vol.24, pp. 401-414.

30. Sampattagul, S., Kato, S., Kiatsiriroat, T. and Widiyanto, A., Life cycle considerations of the

flue gas desulfurization system at a lignite-fired power plant in Thailand, Int. J. LCA, 9(6),

2004, pp. 387-393.

31. Nantaphan, A., Kiatsiriroat, T. and Wang, C.C., Heat transfer and friction characteristics of

crimped spiral finned heat exchangers with dehumidification, Applied Thermal Engineering

25, 2005, pp. 327- 340.

32. Nantaphan, A., Kiatsiriroat, T. and Wang, C.C., Air-side performance at low Reynolds

number of cross flow heat exchanger using crimped spiral fins, Int. J., Int. Communications

in Heat and Mass Transfer, 32(1,2), 2005, pp. 151-165.
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33. Kasayapanand, N. And Kiatsiriroat, T., EHD Enhanced heat transfer in wavy channel, Int.

Communications in Heat and Mass Transfer, 32(6) 2005, pp. 809-821.

34. Sampattagul, S., Kato, S., Kiatsiriroat, T., Maruyama, and Nishimura,A., Comparison of

coal-fired and natural gas-fired power plants as economically viable and ecologically

sustainable power generation systems, International Journal of Emerging Electric Power

Systems, 2005, vol. 3(2), Article 1116.

35. Kasayapanand, N. and Kiatsiriroat, T., Optimized Electrode Arrangement in Solar Air Heater,

Renewable Energy, 31, 2006, pp. 439-455.

36. Chomdee, S. and Kiatsiriroat, T., Enhancement of air cooling in staggered array of electronic

modules by integrating delta winglet vortex generators, International Communications

in Heat and Mass Transfer, 33, 2006, pp. 618-626.

37. Widiyanto, A., Sampattagul, S., Kato, S., Maruyama, N. and Kiatsiriroat, T., Life cycle

assessment for greenhouse gas emissions of electricity grid system in Thailand, Journal of

Energy Resources Technology, accepted.

38. Kasayapanand, N., Kiatsiriroat, T. and Vorayos, N., Enhanced heat transfer in solar air heater

with double-flow configuration by electrohydrodynamic technique, Journal of Enhanced Heat

Transfer, 13(1), 2006, pp. 1-14.

39. Vorayos, N., Kiatsiriroat, T. and Vorayos, N., Performance analysis and economic

consideration of solar ethanol distillation with different types of solar collectors, The International

of Ambient Energy, 27(1), 2006, pp. 3-14.

40. Vorayos, N. and Kiatsiriroat, T., Performance analysis of solar ethanol distillation, Renewable

Energy, 2006, vol. 31, pp.2543-2554.

41. Vithayasai, S., Kiatsiriroat, T. and Nuntaphan, A., Effect of electric field on heat transfer

performance of automobile radiator at low frontal air velocity, Applied Thermal Engineering,

vol. 26, 2006, pp. 2073- 2078.

42. Nuntaphan, A., Vithayasai, S. and Kiatsiriroat, T. and Wang, C. C., Effect of inclination angle

on free convection thermal performance of louver finned heat exchanger, Int. J. of Heat and

Mass Transfer, vol. 50, Issues 1-2, 2007, pp. 361-366.

43. Dussadee, N., Punsaensri, T. and Kiatsiriroat, T., Temperature control of a paddy bulk

storage with aeration-thermosyphon heat pipe, Energy Conversion and Management, vol. 48,

Issue 1, January 2007, pp. 138-145.

44. Kiatsiriroat, T., Jiatrakul, W. and Nuntaphan, A., Experimental Study on Heat Transfer

Enhancement in Solar Air Heater by Electric Field, Heat Transfer Engineering, vol. 28, no. 1

2007, pp. 38-41.

45. Chomdee, S. and Kiatsiriroat, T., Air cooling enhancement with delta winglet vortex generators

in entrance region of in-line array electronic modules, Heat Transfer Engineering, vol. 28(4),

2007 , pp. 372 - 379.

46. Srisilpsophon, T., Tiansuwan, J. and Kiatsiriroat, T., Effect of anti-solar glass film on heat

transfer and mean radiant temperature inside cabin of air-conditioned vehicle, The International

of Ambient Energy, vol. 28(1), 2007, pp. 39-50.

47. Kasayapanand, N. and Kiatsiriroat, T., Optimized mass flux ratio of double-flow solar air

heater with EHD, Energy, vol. 32 (8), 2007, pp. 1343-1351.

48. Varith, J. and Kiatsiriroat, T., Microwave-vapor heat disinfection of oriental fruit fly eggs

in  mangos, The Journal of Food Processing and Preservation, vol. 31, 2007, pp. 253-269.

49. Nuntaphan, A. and Kiatsiriroat, T.,Thermal behavior of spiral fin-and-tube heat exchanger

having fly ash deposit, Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 31, Issue 8, 2007, pp.

1103-1109.
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50. Kasayapanand, N. and Kiatsiriroat, T., Numerical modeling of the electrohydrodynamic effect

to natural convection in vertical channels, International Communications in Heat and Mass

Transfer, vol. 34, 2007, pp.162-175.

51. Laipradit, P., Tiansuwan, J., Kiatsiriroat, T. and Aye, L., Theoretical performance analysis of

heat pump water heaters using carbon dioxide as refrigerant, International Journal of

Energy Research, in press.

52. Hung, B.N., Nuntaphan, A. And Kiatsiriroat, T., Effect of internal cooling/heating coil on

adsorption/regeneration of solid desiccant tray for controlling air humidity, International

Journal of Energy Research, in press.

Research Grants
1. Electricity Generating Authority of Thailand, Thermal Diffusion of Ao Phai Coal-Fired Power

Plant, 1983. (Co-Invstigator)

2. The Third World Academy of Science, Indoor Solar Collector Testing, 1991. (Principal Investigator)

3. National Research Council of Thailand, Performance Study of a Solar Pond, 1992. (Principal

Investigator)

4. Thailand Research Fund, Performance Analysis of Automobile Refrigerators Using Refrigerant

Blend, 1995. (Principal Investigator)

5. National Research Council of Thailand, Appropriate Compositions of Refrigerant Blend for

Alternative of R12, 1996. (Principal Investigator)

6. Department of Energy Development and Promotion, Method for Standard of Solar Water

Heating System, 1996. (Principal Investigator)

7. National Research Council of Thailand, Development of Heat Transformer for Upgrading

Waste Heat, 1996. (Co-Investigator)

8. National Research Council of Thailand, Problems and Barriers on Solar Heating System

Application in Thailand, 1996. (Principal Investigator)

9. Thailand Toray Science Foundation, Development of Non-Azeotropic Refrigerant for Cabinet

Refrigerator, 1996. (Principal Investigator)

10. Thailand Research Fund, Direct Contact Heat Transfer in Phase Change Energy Storage,

1998. (Principal Investigator)

11. Department of Energy Development and Promotion, Development of Cooling Wall for

Reduction of Building Cooling Load, 2000. (Principal Investigator)

12. Thailand Research Fund, Development of a Prototype of an Ice Thermal Energy Storage with

Direct Contact Evaporator, 2001. (Principal Investigator)

13. Thailand Research Fund, Performance Model of the Thermosyphon Heat Exchanger Using

Binary Working Fluids, 2001. (Principal Investigator)

14. National research Council of Thailand, Feasibility Study on Solar Ethanol Distillation, 2002.

(Principal Investigator) (Principal Investigator)

15. National research Council of Thailand, Energy Conservasion in Air-Conditioning System and

Heat Pump by Solid Desiccant, 2002. (Principal Investigator)

16. National Research of Thailand, Ethanol Production from Solar Thermal Energy, 2003.

(Co-Investigator)

17. National research of Thailand, Appraisal of Performance, Emission and Wear of Engines

Using Biodiesel Blend as Fuel, 2003. (Co-Investigator)

18. Northern National Science and Technology Development Agency, Furniture Wood Drying Hut

with High Energy Saving, 2003. (Principal Investigator)

19. Energy Policy and Planning Office, Use of Automobile Radiator as Heat recovery Unit, 2004.

(Principal Investigator)

Solar Ethanol
Distillation
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20. Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Study and Testing of

Tea Leaf Curing Unit, 2004. (Principal Investigator)

21. Thailand Research Fund, Thermal Performance Testing of Finned Tube Producing in

Thailand, 2004. (Co-Investigator)

22. Thailand Research Fund, Energy Conservation in Dome-Type Brick Kiln, 2004. (Principal

Investigator)

23. Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Energy Planning for

Chiang Mai Province, 2005. (Principal Investigator)

24. Commission on Higher Education, Performance improvement of Waste Incinerator Having

Direct-Burnt Oil Burner,2005. (Principal Investigator)

25. Thailand Research Fund, Heat Transfer Enhancement in Thermal equipments, 2002-2005.

(Principal Investigator)

26. Department of Environmental Quality Promotion, Study on Life Cycle Assessment of OTOP

Product: A Case Study of Cold/Frozen Vegetables and Fruits, 2005. (Principal Investigator)

27. National Science and Technology Development Agency, Solar Heating Project for Home-Stay

Rooms, 2006. (Principal Investigator)

28. Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Development and

Demonstration of Wood Drying Solar Hut System, 2006. (Principal Investigator)

29. National Research Council of Thailand, Development of Solar Ethanol Distillation Pilot Plant

Using Bubble Pump Technique, 2006. (Principal Investigator)

30. National Research Council of Thailand, Feasibility Study of Community-Scale Electricity

Generation from Fast-Growth Wood Energy, 2006. (Co-Investigator)

31. National Research Council of Thailand, Study on Potential of Electricity Generation from

Wind Energy in Upper Northern Region, 2006. (Co-Investigator)

32. Commission of Higher Education, Thermal Performance Improvement of Wavy Evaporative

Condenser, 2007. (Principal Investigator)

33. National Research Council of Thailand, Feasibility Study of Waste Management for District

Scale Electricity Generation, 2007. (Principal Investigator)

34. National Research Council of Thailand, Sizing of Solar Ethanol Distillation Plant for Rural

Community, 2007. (Principal Investigator)

35. Commission of Higher Education, Eco-Solar Energy Research Group (EcoSol), 2007-present.

(Principal Investigator)

Solar Ethanol
Distillation
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Background
Advances in life science and biotechnology especially in the field of Molecular Biology

and Genetic Engineering have a significant impact on the quality of human’s life.

The fast-moving trends of research in molecular biology has been demonstrated

globally as improvement in medicine, public health, agriculture, and biotechnology

enterprises. As foreseen by the top executives of Mahidol University, the Institute of

Molecular Biology and Genetics (IMBG) was established since 1997 in Mahidol

University at Salaya Campus. It was setup with an aim to serve as an excellence center

producing high quality research and training for the new generation of researchers

especially in the active field of molecular biology and genetic engineering.

Missions
1. To provide an international graduate education and research training in molecular

biology and genetic engineering for the new generation of outstanding M.Sc.and

Ph.D. scholars.

2. To conduct research involving both basic and applied molecular biology at an

international quality.

3. To develop and provide relevant academic services to the society.

สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร
Institute of Molecular Biology and Genetics (IMBG)

สถาบันอณูชีววิทยา
และพนัธศุาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพทุธมณฑลสาย 4

ศาลายา นครปฐม 73170
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ประวตัคิวามเปนมา
ในโลกแหงวทิยาการความกาวหนาดานเทคโนโลยชีวีภาพและพนัธวุศิวกรรมศาสตร ไดกอใหเกดิ

การวิจัยและประยุกตใชองคความรูทางวิทยาศาสตรชีวภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ในสงัคมอยางกวางขวาง ทัง้ในดานทางการแพทย สาธารณสขุ การเกษตร และอตุสาหกรรมชวีภาพ

ทัว่โลก มหาวทิยาลยัมหดิล โดยวสิยัทศันของอดตีทานอธกิารบด ีศาสตราจารยณฐั ภมรประวตัิ

ไดเล็งเห็นถึงดวยความจำเปนที่สถาบันอุดมศึกษาของไทยจะตองกาวสูการวิจัยและพัฒนาใน

วทิยาการดงักลาวในระดบัสากล จงึไดจดัใหมกีารสถาปนาสถาบนัอณชูวีวทิยาและพนัธศุาสตรขึน้

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2540 เพื่อเปนศูนยกลางของความรวมมือในการคนควาและวิจัยทางดาน

อณชูวีวทิยา อณพูนัธศุาสตร และพนัธวุศิวกรรมศาสตรทีม่คีณุภาพและมาตรฐานสงูในระดบันานาชาติ

เปาหมายการดำเนนิงาน
ดวยวสิยัทศันของสถาบนัทีจ่ะเปนผนูำทางดานการวจิยัระดบัสากล มคีวามเปนเลศิในวทิยาการดาน

อณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรมศาสตร และเปนศูนยกลางของการบริการวิชาการเพื่อสังคมและ

คณุคาแหงชวีติ สถาบนัไดกำหนดพนัธกจิหลกัทีส่ำคญั 3 ประการ ไดแก

1. สรางและพฒันาบคุลากรนกัวจิยัทางดานอณชูวีวทิยา อณพูนัธศุาสตรและพนัธวุศิวกรรมศาสตร

ที่มีความรูความสามารถใหกับประเทศ

2. สรางองคความรูและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

3. พัฒนาการใหบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ และตอบสนองตอความตองการของสังคม

Principle Investigators
1. Professor Emeritus Sakol Panyim

2. Associate Professor Chartchai Krittanai

3. Associate Professor Varaporn Akkarapatumwong

4. Associate Professor Apinunt Udomkit

5. Associate Professor Wipa Chungjatupornchai

6. Associate Professor Chanan Angsuthanasombat

7. Assistant Professor Witoon Tirasophon

8. Assistant Professor Chalermporn Ongvarrasopone

9. Assistant Professor Kanokporn Triwitayakorn

10. Assistant Professor Panadda Boonserm

11. Assistant Professor Kusol Pootanakit

12. Assistant Professor Surapon Piboonpocanun

13. Dr. Pongsopee Attasart

14. Dr. Somphob Leetachewa

15. Dr. Sarin Chimnaronk

16. Dr. Yun-Kiam Yap

17. Professor Duncan Richard Smith

18. Associate Professor Albert John Ketterman

19. Assistant Professor Gerd Katzenmeier
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คณาจารยและนกัวจิยัหลกัของสถาบนั
1. ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ สกล พนัธยิม้ ที่ปรึกษาสถาบัน

(Development of SiRNA-Based Protective Immunity for Virus-infected Shrimp)

2. รองศาสตราจารย ชาตชิาย กฤตนยั รกัษาการผอูำนวยการสถาบนั

(Protein Engineering and Proteomics of Viral-Host Interaction)

3. รองศาสตราจารย วราภรณ อคัรปทมุวงศ รกัษาการรองผอูำนวยการและประธานหลกัสตูร

(Molecular Basis of Genetic Diseases)

4. รองศาสตราจารย อภนินัท อดุมกจิ เลขานกุารหลกัสตูร

(Molecular Study of Peptide Hormones Controlling Shrimp Growth and Reproduction)

5. รองศาสตราจารย วภิา จงึจตพุรชยั

(Control of Gene Expression and Surface-Display System in Cyanobacteria)

6. รองศาสตราจารย ชนนัท องัศธุนสมบตัิ

(Toxicity Mechanisms of Bacillus thuringiensis Mosquito-Larvicidal Proteins)

7. ผชูวยศาสตราจารย วฑิรูย ถริะโสภณ

(Cellular Response to Physiological and Pathological Stress)

8. ผชูวยศาสตราจารย เฉลมิพร องศวรโสภณ

(Functional Study of Dicer in Shrimp RNAi Pathway)

9. ผชูวยศาสตราจารย กนกพร ไตรวทิยากร

(Molecular Markers and Genome Mapping)

The Main Areas of Research Activities
The main areas of research at IMBG are based on its excellence in the field of molecular

biology and genetic engineering. The current research activities can be summarized

according to the common interest and collaboration among the principle investigators

as follow:

1. Microbial Molecular Biology

Cyanobacteria (blue green algae) are photosynthetic and easily proliferate in a minimal

media with light that offers the possibility of low cost production. Cyanobacteria have

become hosts of interest for expression of heterologous genes. Because promoter plays

a major role in control of gene expression, the research is focused on characterization of

strong promoters in the cyanobacterium PCC7942, aiming to elucidate the structure-

function relationship of strong promoters including light-responsive promoters and other

environmental responsive promoters. The surface-display system is also developed in

our laboratory to express organophosphorus hydrolase for organophosphates detoxification,

providing a novel method for the biodegradation of pesticides by recombinant

cyanobacteria.  The groups is also interested in obtaining various industrially useful

enzymes via molecular approach. For instance, we have successfully cloned and

การเยี่ยมชมงานวิจัย
และเจรจาความรวมมือ
ดานชวีจรยิศาสตรกบั
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

Visiting of Bioethics
professor from

Columbia University
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10. ผชูวยศาสตราจารย ปนดัดา บญุเสรมิ

(Structure and Function Studies of the Mosquito-lavicidal Toxins)

11. ผชูวยศาสตราจารย กศุล ภธูนกจิ

(Expression of Genes Encoding Valuable Enzymes from Microbial Organisms)

12. ผชูวยศาสตราจารย สรุพล พบิลูโภคานนัท

(Structure and Function Studies of House Dust Mite Major Allergens)

13. ดร. พงโสภ ีอตัศาสตร

(RNAi for Inhibition of Viral Infection in Penaeus Monodon)

14. ดร. สมภพ ลตีะชวีะ

(Two Dimensional Crystal Structure of Mosquito Toxins)

15. ดร. ศรนิทร ฉมิณรงค

(X-Ray Crystallographic Study of the Dengue Virus Protease and Cofactor)

16. Dr. Yun-Kiam Yap

(Functional Analysis of Papaya Ringspot Virus (PRSV) Helper-Component Proteinase)

17. Professor Duncan Richard Smith

(Identification and Characterization of the Human Hepatocyte Receptor for Dengue Virus)

18. Associate Professor Albert John Ketterman

(Functional Studies on Glutathione S-Transferases (GSTs) from Anopheles dirus)

19. Assistant Professor Gerd Katzenmeier

(Biochemical Characterization of the Multiple Activity Enzymes from Dengue Virus)

expressed a xylanase enzyme from a wood fungus that was found

in Phuket using Pichia pastoris system. Moreover, we are also

using metagenomic approach on those “unculturable” microbes -

those microbial organisms that are not amenable to grow in the

standard laboratory condition. This is because they may contain

valuable enzymes or biological compounds - potential untapped

natural resources.

2. Molecular Biology of Economic Plants

The main research activity is involved the genetic mapping and molecular isolation of

economically important traits in cassava (Manihot esculenta Crantz) using molecular

markers and associated techniques. The research focuses on identification and mapping of

all the genes involved in agro-economically important traits of cassava such as starch

content, yield, HCN content, as well as others important traits. This genetic mapping

and molecular marker discovery research will lead to a better understanding of the

genetic basis of biological diversity and will improve the growth rate, thereby increasing its

commercial productivity. At the same time, it will be beneficial for an improvement of

the national breeding program of cassava for Thailand.

Gene expression in Cyanobacteria
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บทบาทและภารกจิการดำเนนิงานดานการวจิยั
สถาบันไดทำการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทั้งในดานการสรางองคความรูใหม และการวิจัยเพื่อการ

ประยกุตใชในการแกไขปญหาตางๆ ของประเทศ มบีรรยากาศวจิยัทีด่ ีเกดิการเชือ่มโยงกนัทัง้ภายใน

และภายนอกสถาบัน โดยคณะผูวิจัยประกอบดวยผูวิจัยหลักจากหองปฏิบัติการตางๆ นักวิจัย

หลงัปรญิญาเอก นกัวจิยัผชูวย และนกัศกึษาบณัฑติ ซึง่สามารถแบงไดเปน 5 กลมุงานวจิยั ไดแก

1. กลมุงานวจิยัทางดานอณชูวีวทิยาของจลุชพี

มงุเนนการศกึษาความรพูืน้ฐานของการแสดงออกของยนีและโปรตนีตางๆ ใน Cyanobacteria

หรือสาหรายสีน้ำเงินแกมเขียว ซึ่งตนทุนการเพาะเลี้ยงต่ำและสามารถเจริญเติบโตไดดีใน

สิ่งแวดลอมที่มีแสงสวาง การศึกษากลไกการแสดงออกของยีนภายใตสภาวะตางๆ ในระบบ

ดงักลาวนี ้ทำใหนกัวจิยัสามารถออกแบบและควบคมุการแสดงออกของยนีไดตามความตองการ

ความสนใจในกลมุวจิยันีย้งัรวมถงึการคนหายนีซึง่ผลติเอน็ไซมทีม่คีณุคาทางอุตสาหกรรมจาก

จลุชพีทีม่อียใูนธรรมชาต ิ เชน การผลติเอนไซม Xylanase ในยสีตโดยใชยนีทีค่นหาไดจาก

เชื้อราที่พบในธรรมชาติ อันเปนการใชประโยชนจากความหลากหลายทางพันธุกรรมของ

ทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศ การศกึษาวจิยัดานการแสดงออกของยนีและการสรางโปรตนี

ของกลุมวิจัยนี้ เปนพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสูการเพาะเลี้ยงเซลลเพื่อการผลิตโปรตีนที่มี

ประโยชนตอภาคการเกษตร อุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกตใชการผลิตโปรตีนเพื่อกำจัด

สารเคมตีกคางในสิง่แวดลอมอกีดวย

3. Molecular Biology of Aquatic Shrimps

Shrimp culture industry is greatly affected by loss due to viral diseases. Raising protective

immunity in cultured shrimp is a strategic research to find an effective mean to prevent

the economic loss of the shrimp industry. A new approach to raise protective immunity

and prevent pathogenic virus to replicate inside shrimp cells is a promising alternative

to protect shrimps from viral diseases. Gene silencing by small interference RNA (RNAi)

has been demonstrated to inhibit viral replication in a few invertebrate cells such as

การเพาะเลี้ยงเซลลพืช
(บน), การจดัทำแผนที่
และคนหาเครื่องหมาย
พนัธกุรรมของพชืและ
สตัวเศรษฐกจิ (ลาง)

Plant cell culture (upper),
Genome mapping and

development of molecular
markers (lower)

กุงกุลาดำที่ติด
เชือ้ไวรสัหวัเหลอืง
กลมุทีไ่ดรบั dsRNA
มีการตายที่ต่ำลง

(สีเขียว)

P. monodon
infected with YHV.
An introduction of
dsRNA can lead
to more survival
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2. กลมุงานวจิยัทางดานอณชูวีวทิยาของพชืเศรษฐกจิ

เปนการประยกุตใชเทคนคิการทำแผนทีพ่นัธกุรรมของพชื เพือ่คนหาเครือ่งหมายทางพนัธกุรรม

ทีบ่งบอกถงึความสมัพนัธระหวางกลมุยนีและคณุลกัษณะเดนทีแ่สดงออกในพชืสายพนัธตุางๆ

โดยมีความรวมมือกับนักวิจัยในหลายหนวยงานเพื่อจัดทำแผนที่และคนหาเครื่องหมายทาง

พนัธกุรรมของมนัสำปะหลงั ซึง่เปนพชืเศรษฐกจิทีส่ำคญั ผลจากการวจิยัดงักลาวทำใหทราบ

ถึงแนวทางการคัดเลือกตนพันธุที่มีพันธุกรรมสอดคลองกับคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมตอ

การเพิ่มผลผลิตและประโยชนทางอุตสาหกรรม เชน ปริมาณการผลิตเนื้อแปง หรือปริมาณ

สารไซยาไนดในผลผลิต เปนตน การศึกษาและประยุกตใชเทคโนโลยีพันธุศาสตรสมัยใหม

ดังกลาว ทำใหขบวนการปรับปรุงพันธุเพื่อสรางคุณภาพและมูลคาสามารถทำไดอยางสะดวก

รวดเร็ว แตมีประสิทธิภาพและความแมนยำสูงกวาการคัดเลือกพันธุแบบดั้งเดิม อันจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอแนวทางในการปรับปรุงพันธุพืชหรือสัตวของประเทศไดในระยะยาว

3. กลมุงานวจิยัทางดานอณชูวีวทิยาของสตัวน้ำเศรษฐกจิ

มงุเนนการแกปญหาโรคไวรสัในกงุแบบยัง่ยนื โดยมแีนวทางทีจ่ะพฒันาใหกงุมคีวามตานทาน

ตอโรคไวรัสดวยกลไกของระบบ RNAi ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติในตัวกุง จากผลการวิจัย

ยืนยันวาในเซลลของกุงมีกลไก RNAi อยูคลายกับที่พบในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ การทดลอง

ในหองปฏบิตักิารพบวา เซลลทีเ่ตรยีมจากตอมน้ำเหลอืงของกงุกลุาดำทีไ่ดรบัการกระตนุดวย

RNA สายคทูีอ่อกแบบใหมคีวามจำเพาะตอไวรสัหวัเหลอืง ไดเกดิความสามารถในการยบัยัง้

การเพิ่มจำนวนและทำลายเชื้อไวรัสดังกลาวในเซลลเปาหมายไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ

those of Drosophila. Our group has explored and confirmed the existing of this pathway

in the shrimp and made it the main target for our research focus. Recently, we have

demonstrated that an introduction of exogenous YHV-specific dsRNA in the black tiger

shrimp (P. monodon) has provided a potent systemic immunity against YHV replication.

This stimulated defense mechanism of RNAi was found to function against YHV infection

both in the primary cell line from shrimp lymphoid organ and in whole shrimp. These

findings are very promising and now under the process of development for application.

Other activity on the development of RNAi approaches is to control or knock down

specific genes in shrimp culture. Currently the breeding of P. monodon consumes some

hundred-thousands of wild brood stock annually, and the shrimp eyestalk must be

unilaterally ablated to stimulate their spawning. The use of RNAi technology has been

explored as an alternative solution. Since a reduction of gonad-inhibiting hormone

(GIH) after eyestalk ablation has been known to stimulate this growth and reproduction

process, the controlled knock down of these peptide hormones was then set as our

knocked down target.  We have recently demonstrated that the introduction of specific

dsRNA into shrimp can lead to an initiation of shrimp maturation and spawning.

The development of this effective technology is now extensively examined for a possibility

to apply in shrimp breeding farms.

กงุกลุาดำทีต่ดิเชือ้ไวรสั
หวัเหลอืงเปรยีบเทยีบกบั
กงุปกต ิ (บน), การเจาะ
เลือดเพื่อกุงเพื่อวิเคราะห
การตดิเชือ้ (ลาง)

P. monodon with and
without yellow head
virus infection (upper),
and withdrawing of
hemolymph for viral
detection (lower)
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และเมือ่ทำการทดสอบกบัตวักงุกพ็บวาการกระตนุกลไก RNAi ชวยปองกนัการตดิเชือ้ไวรสั

หวัเหลอืงและสามารถลดอตัราการตายของกงุจากไวรสัชนดินีไ้ดเกอืบ 100% การคนพบดงักลาว

แสดงใหเห็นวากลไกการกระตุนระบบ RNAi นี้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาและประยุกตใช

เพื่อสรางความตานทานตอโรคไวรัสในกุง

นอกจากนีท้างกลมุวจิยัยงัพบอกีวาดวยตวักระตนุทีเ่หมาะสม จะสามารถทำใหเกดิสภาวะการ

เจรญิพนัธแุละวางไขของแมพนัธกุงุได ซึง่แนวทางดงักลาวนีจ้ะเกดิผลกระทบทีส่ำคญัตอการ

เพาะเลี้ยงกุง เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใชแมพันธุกุง ชวยลดความจำเปน

ในการจบัแมกงุจากธรรมชาตใิหนอยลง และทีส่ำคญัทำใหไมจำเปนตองตดัตาแมพนัธกุงุเพือ่

กระตนุการวางไข ซึง่เปนการทรมานสตัวและอาจถกูใชเปนขออางในการกดีกนัทางการคาจาก

ตางประเทศในอนาคตไดอกีดวย ในปจจบุนั ไดกำลงัพฒันาวธิกีารนำสงตวักระตนุซึง่เปน RNA

สายคูเขาสูตัวกุงใหสามารถทำไดงายและมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการนำไปใชจริงของ

เกษตรกรในบอเลีย้งตอไป

4. กลมุงานวจิยัทางดานอณชูวีวทิยาการแพทย

ทำการวจิยัเกีย่วกบัโรคทีเ่ปนปญหาสำคญัของประเทศ เชน การศกึษากลไกของการตดิเชือ้ไวรสั

ไขเลอืดออก การศกึษากลไกของการเกดิโรคทางพนัธกุรรมทีเ่กีย่วของกบัการขบักรดของไต การ

ศกึษาเกีย่วกบัโปรตนีจากไรฝนุทีก่อใหเกดิอาการภมูแิพ ดวยเทคนคิสมยัใหมทางอณชูวีวทิยา

ทำใหการวิจัยสามารถตอบคำถามตางๆ ที่มีความสำคัญในเชิงการแพทยไดอยางแมนยำ

ในระดับโมเลกุล เชน ในการศึกษาไวรัสไขเลือดออกไดคนพบโปรตีนบนผิวเซลลตับที่ไวรัส

4. Medical Molecular Biology

Current research activity in the medical molecular biology group is diverse. Using modern

molecular biology techniques we are able to investigate a number of diseases of particular

significance to the Thai people. One of the leading cause of hospitalizations and childhood

mortality amongst children in Southeast Asia is the Dengue fever. We are investigating

how the dengue virus enters into cells, how the virus is propagated within cells as well

as the cellular consequences of virus infection. Recently we have demonstrated the

presence of dengue virus binding proteins expressed on the surface of HepG2 human

liver cells using Virus Overlay Protein Binding Assay (VOPBA). The result reveals

a serotype specific heterogeneity of Dengue virus binding proteins on the liver cells.

The binding and propagation of the dengue viruses in C6/36 mosquito cells was also

investigated, suggesting that multiple receptors may be used by virus to enter into

insect cells, and one of these proteins may be a laminin-binding protein.

Other aspects of the medical group are the study of molecular basis of genetic diseases,

the distal renal tubular acidosis (dRTA). This kidney disease is a public health problem

in the northeastern population of Thailand. The cause of this disease in the Thai

population is still unknown. By our mutation screening of the candidate gene, the

kidney anion exchanger 1 (kAE1) proteins was revealed associated with the disease.

กุงขาวปกติเทียบกับกุง
ทีต่ดิเชือ้ไวรสัทอรา (บน),
การวเิคราะหโปรติโอมิกส
เพือ่ศกึษากลไกโปรตนี
ที่เกี่ยวของกับการติด

เชือ้ไวรสั (ลาง)

Healthy and Taura
syndrome virus infected
P. vannamei (upper),
Proteomic analysis of
viral-host interaction
in shrimp hemocytes

(lower)
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ไขเลือดออกใชในการจับและนำเชื้อเขาสูเซลล โดยโปรตีนเหลานี้มีความจำเพาะกับชนิดของ

เชือ้ไวรสัไขเลอืดออก มกีารคนพบโปรตนีบนเซลลของยงุพาหะทีจ่บัและนำไปสกูารตดิเชือ้ไวรสั

ดานการศกึษาโรคพนัธกุรรม Distal Renal Tubular Acidosis (dRTA) นัน้ สามารถระบุ

ชนดิของโปรตนีทีม่คีวามสมัพนัธและเปนสาเหตขุองการเกดิโรคดงักลาวได รวมทัง้กลไกการ

ทำงานทีผ่ดิปกตขิองโปรตนีทีท่ำใหเกดิโรค มกีารวจิยัเกีย่วกบัโปรตนีจากไรฝนุทีก่ออาการภมูแิพ

โดยวิเคราะหและตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของโปรตีนทั้งในเชิงของโครงสรางโปรตีนและ

ปฏิสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกับระบบของภูมิคุมกัน

5. กลมุงานวจิยัทางดานอณชูวีวทิยาเชงิโครงสราง

งานวิจัยที่สำคัญ ไดแก การศึกษาโครงสรางและกลไกในการทำงานของโปรตีนฆาลูกน้ำยุง

จากเชือ้ Bacillus thuringiensis และ Bacillus sphaericus ซึง่ออกฤทธิจ์ำเพาะตอลกูน้ำ

ยงุชนดิตางๆ โดยการวจิยัครอบคลมุตัง้แตการผลติและแยกบรสิทุธิโ์ปรตนีจากจลุชพี การสราง

แบบจำลองโมเลกลุ การใช X-ray crystallography เพือ่วเิคราะหโครงสรางสามมติขิองโปรตนี

การเปลี่ยนกรดอะมิโนตำแหนงตางๆ บนโครงสรางโมเลกุลเพื่อศึกษาบทบาทและหนาที่

รวมถงึการวเิคราะหทางอณชูวีฟสกิส เชน NMR FTIR CD Planar Lipid Bilayers และ

Surface Plasmon Resonance (SPR) ผลการวจิยัพบวาโครงสรางสามมติขิองโปรตนีในกลมุ

Cry toxin มลีกัษณะทัว่ไปทีม่ ี3 โดเมน ซึง่ทำหนาทีต่างๆ กนั โดยโดเมนทีห่นึง่ทำหนาทีเ่กีย่วกบั

การสอดแทรกเขาสเูซลลผวิเมมเบรนดวยเกลยีวอลัฟาที ่4 และ 5 สวนโดเมนทีส่องทำหนาที่

เกี่ยวกับการจับกับโปรตีนบนผิวเซล ในปที่ผานมาไดมีการคนพบที่สำคัญเกี่ยวกับลักษณะ

การจบักนัของโมเลกลุ Cry4 บนผวิของเซลล โครงสรางดงักลาวอนัประกอบดวยโปรตนีจำนวน

Further analysis on its mechanism suggested its association with the trafficking defect.

Another research area are the structure/functional studies of major allergens of house

dust mite (HDM) that cause allergic reactions among Thai populations, we have

analyzed the allergen structure and examined its immunological properties such as

IgE-binding, histamine release, and T-cell proliferation. Hopefully, these ongoing

researches will lead to disease prevention and control, more effective means for

diagnosis, novel therapeutic treatments and improvement for the quality of life.

5. Structural Biology

Research in this group is emphasized

on the structure and function of the

mosquito-larvicidal proteins from Bacillus

thuringiensis. Based on our solved

X-ray structure of Cry4 toxins and

other’s data, all d-endotoxins have been

confirmed to contain three common

domains. Our investigation of these

domains by sited-directed mutagenesis

ยงุลาย พาหะสำคญั
ของไวรสัไขเลอืดออก

Aedes aegypti :
The vector of
Dengue virus

Molecular structure of Cry4Ba showing three domains (left)
and the membrane associated trimeric structure (right)
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3 โมเลกลุเรยีงตวัใน 2 รปูแบบ ซึง่ชีแ้นะวาถงึโครงสรางสามมติขิองโปรตนีทีเ่กดิขึน้ระหวาง

การทำงาน ในลกัษณะทีม่กีารเปดและปดรรูัว่ นอกจากนีย้งัไดศกึษาโครงสรางและหนาทีข่อง

เอนไซมทีส่ำคญัอกี 2 ชนดิ ไดแก Glutathione S-transferases (GST) และ Dengue protease

โดย GST ทำหนาทีเ่กีย่วของกบักลไกในการกำจดัสารเคมแีละกลไกการดือ้ยาในยงุและแมลง

สวน Dengue protease นั้นทำหนาที่เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนไวรัสในเซลล การเขาใจถึง

รายละเอียดของโครงสรางและกลไกการทำงานของโปรตีนในกลุมดังกลาวนี้ ชวยใหเกิดการ

พัฒนาและประยุกตใชโปรตีนที่มีประสิทธิภาพสูงตอไป

ผลการดำเนนิงานดานการวจิยั
ปจจบุนัสถาบนัผลติผลงานวจิยัตพีมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตไิดประมาณ 25-30 เรือ่ง

ตอป มกีารนำเสนอผลงานวจิยัในการประชมุทางวชิาการทัง้ในและตางประเทศประมาณ 60 เรือ่ง

ตอป โดยคิดเปนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประมาณ 1.4 เรื่องตออาจารย

ตอป และดชันบีงชีเ้ชงิคณุภาพในรปูแบบของคา Impact Factor เฉลีย่ประมาณ 3.1 ตอบทความ

and biophysical methods confirmed that domain I is responsible for ion pore formation.

Further studies suggested that helices 4 and 5 of domain I are inserted into membrane,

playing roles in ion conduction and oligomerization respectively. Recently, we have

revealed pivotal evidence for the first time that the activated Cry4Ba toxin associated

with DMPC lipid membranes could exist in at least two different trimeric conformations

conceivably implying the closed and open states of the pore. Another toxin from

Bacillus sphaericus (Bs) is also analyzed for molecular details, helping to explain the

mechanisms. Our studies using X-ray crystallography, FTIR, CD and NMR and

biophysical analyses have been undertaken to provide considerable insight into

the insecticidal function, synergistic interaction and also facilitate the improvements

of toxin activity.

ผลงานวิจัยตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ

นานาชาตใินชวง 10 ป

International
publication in 10

years of IMBG
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บทบาทดานการจดัการเรยีนการสอนเพือ่สรางนกัวจิยัรนุใหม
สถาบนัไดรเิริม่และบกุเบกิการจดัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษาทางดานอณพูนัธศุาสตร

และพนัธวุศิวกรรมศาสตร ในรปูแบบของหลกัสตูรนานาชาตขิึน้ ทัง้ระดบัปรญิญาโทและเอก ตัง้แต

ป พ.ศ. 2538 โดยหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติและปรชัญาดษุฎบีณัฑติดงักลาวเปนหลกัสตูร

ทีป่ระสบความสำเรจ็อยางสงูและไดรบัการยอมรบัอยางกวางขวางทัง้ในดานของคณุภาพการจดัการ

ศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษา และมีนักศึกษาตางชาติจากหลายประเทศ เชน

ศรลีงักา เวยีดนาม อหิราน อนิเดยี เขาเรยีนอยใูนหลกัสตูร โดยในระยะเวลา 10 ปของการกอตัง้

สถาบันไดมีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรระดับปริญญาโทและเอกทางดานอณูชีววิทยาที่มี

คณุภาพสงูจำนวนกวา 120 คน ในปจจบุนั นกัวจิยัเหลานีไ้ดทำหนาทีเ่ปนอาจารยและนกัวจิยัอยใูน

มหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัยตางๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอยูเปนจำนวนมาก

โดยในการดำเนินงานของหลักสูตรดังกลาว สถาบันไดเปนผูนำในการพัฒนาการบริหารจัดการ

หลักสูตรอยางตอเนื่อง เชน มีกลไกในการแสวงหาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถสูง

เขาเรยีนตอในหลกัสตูร มรีะบบการตดิตามและประเมนิความกาวหนาของงานวจิยัและวทิยานพินธ

ของนักศึกษาอยางตอเนื่องและเขมขนในทุกๆ 6 เดือน การบริหารจัดการคลังสารเคมีและ

ชีววัสดุกลางที่มีความพรอมและสะดวกรวดเร็วตอการทำวิจัย ตลอดจนการสรางวัฒนธรรมและ

บรรยากาศทีเ่อือ้ตอการทำงานวจิยัของคณาจารยและนกัศกึษา ผลจากการดำเนนิการดงักลาว ทำให

สถาบนัสามารถผลติผสูำเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโทและเอกทีม่คีณุภาพด ีในเวลาทีเ่หมาะสม

เชน ระยะเวลาเฉลีย่ 3 ป 6 เดอืน สำหรบัผสูำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก และ 2 ป 4 เดอืน

The structural biology groups are also investigating two enzymes, glutathione S-trans-

ferases (GST), and NS3-NS2B protease from Dengue virus. While GST plays a central

role in detoxification linking to pesticide resistance in mosquito, the Dengue protease is

one of the top target for drug and viral inhibitor design. Functional characterization of

amino acids that affect substrate specificity and molecular interactions were analyzed

using site-direct mutagenesis and enzymatic assays. The results from these studies has

revealed the functional role of specific mutations related to enzymatic activities as well

as specific role of inter- and intra- molecular interactions.

ผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาโทและเอก (บน),
ประเมินความกาวหนา
งานวิจัยของนักศึกษา
ทกุ 6 เดอืน (ลาง)

IMBG graduates
from M.Sc. And Ph.D.
program (upper),
Evaluation of student’s
research progress every
6 months (lower)

Planar lipid
bilayers testing for
ion channel
formation (left),
Catalytic site of
AdGST enzyme
showing GSH
in green color
(middle), The GST
structure from
IMBG research
group published in
the front cover of
Biochemical J. (right)
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สำหรบัผสูำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ผสูำเรจ็การศกึษาเหลานีไ้ดรบัการยอมรบัอยางสงูในดาน

ความสามารถของการทำงานวจิยั โดยมผีลงานวทิยานพินธไดรบัรางวลัดเีดนในระดบัตางๆ อยาง

ตอเนือ่ง โดยในปจจบุนั สถาบนัมนีกัศกึษาบณัฑติทีป่ฏบิตังิานอยใูนหองปฏบิตักิารตางๆ ประมาณ

80 คน โดยแบงเปนระดบัปรญิญาโทประมาณ 50 คน และระดบัปรญิญาเอกประมาณ 30 คน

บทบาทดานการบรกิารวชิาการ
สถาบนัใหความสำคญัตอการบรกิารทางวชิาการในลกัษณะตางๆ อยางตอเนือ่ง เชน การจดัการ

อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมชมดูงาน และการฝกงานดานการวิจัยในหอง

ปฏิบัติการใหกับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรนักวิจัยจากหนวยงานตางๆ อยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้

สถาบันยังไดจัดใหมีการพัฒนาการบริการวิชาการในรูปแบบของการตรวจวิเคราะหตางๆ ใหกับ

หนวยงานตางๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เชน การตรวจวเิคราะหลำดบัเบสของ DNA

การตรวจวเิคราะหขนาดของชิน้ DNA การตรวจวิเคราะหพืชดัดแปรพันธุกรรม และการพัฒนา

เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ

เครอืขายความรวมมอืกบัหนวยงานตางๆ ภายในประเทศ
- กรมปศสุตัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

- หนวยวจิยัเพือ่ความเปนเลศิเทคโนโลยชีวีภาพกงุ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

- กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

Current Research Outputs
Annually IMBG produces 25-30 publications in various international journals listed

in the ISI database. Proceedings and abstract published in national and international

conferences are approximately 60 per year. A notable indicator for research

performance of IMBG staff is 1.4 international publications per staff, with an average

impact factor of 3.1 per paper.

International Graduate Program: Training for
the Young Investigators
IMBG is one of the pioneered institutions in Thailand that provides a post-graduate

education and research training in Molecular Biology and Genetic Engineering.

The established research program has received a high recognition among the

Thai graduates, due to its high selectivity for the applicants, fully equipped

research facility, international environment, and the quality of training. To date IMBG

has produced approximately 120 M.Sc. and Ph.D. graduates who are now working

as an active researcher in many universities and research institutions. Graduate

students at IMBG are intensively evaluated every six months to ensure that the

thesis research has a satisfactory progress. Nowadays, the completion time for M.Sc.

วารสารวิชาการและ
ตำราเฉพาะทาง
สำหรับนักศึกษา

The latest edition of
scientific journal and
specialized textbook
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- คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

- คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

- คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

- คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

- ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

- สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหดิล

เครอืขายความรวมมอืกบัหนวยงานตางประเทศ
- University of Cambridge, Oxford University, Bristol University (UK)

- Yale University, Brown University, University of Michigan (USA)

- Uppsala University (Sweden)

- International Atomic Energy Agency (IAEA)

- National Research Council (Canada)

- Australian National University, University of Western Australia, CSIRO (Australia)

- Nanyang Technological University, National University of Singapore (Singapore)

- National Taiwan University (ROC)

- European Molecular Biology Laboratory (Germany)

and Ph.D. are approximately 2 years 4 months and 3 years 6 months, respectively.

Currently there are 70-80 graduate students actively working towards their degrees

at IMBG.

Academic Services
IMBG provides academic services to the Thai scientific

community and the private sectors through a number of

workshops, seminars, site visits and short research trainings.

The Institute regularly hosts students from various high

schools, universities and research institutions to work in

a short research project as part of the development of

the future scientists. The routine sharing of research

equipments and technical services are also provided with

and without charge.

- DNA Sequencing Services

- Genotyping Services

- Testing of GMO

- Development of Molecular Markers

นักเรียนมัธยมเขาเยี่ยมชมงานวิจัย เพื่อจุดประกาย
ใหเกดิความสนใจในวชิาชพีทางวทิยาศาสตร

A research tour for high school students
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แหลงทนุสนบัสนนุการวจิยัทีส่ถาบนัไดรบั
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

- สำนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา

- ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

- Swedish International Cooperation Development Agency (SIDA)

ตวัอยางรางวลัการวจิยัตางๆ ทีบ่คุลากรของสถาบนัไดรบั
พ.ศ. 2544 รางวลัทะกจุ ิประเภทนกัวจิยัดเีดน จากสมาคมเทคโนโลยชีวีภาพแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2545 รางวลั TTF AWARD จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรและมลูนธิโิตโยตาประเทศไทย

พ.ศ. 2546 รางวลัเมธวีจิยัอาวโุส สกว. สาขาอณชูวีวทิยา จากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั

พ.ศ. 2546 รางวลัผลงานวจิยั (ชมเชย) จากสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ

พ.ศ. 2548 เกียรติบัตรบทความวิจัยที่มีผูสืบคนขอมูลมากที่สุดในวารสาร BBA Proteins

and Proteomics 2005

พ.ศ. 2549 รางวลันกัวจิยัดเีดนแหงชาต ิ จากสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ

พ.ศ. 2549 ไดรับการจัดอันดับโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปน

คณะ/สถาบนั ทีม่ศีกัยภาพสงูดานการวจิยั ในอนัดบัที ่3 ของประเทศ

พ.ศ. 2550 รางวลัเสนอผลงานวจิยัดเียีย่ม การประชมุนกัวจิยัรนุใหมพบเมธวีจิยัอาวโุส สกว.

พ.ศ. 2550 รางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2550 (ชมเชย) สาขาวิทยาศาสตรการแพทย จาก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

พ.ศ. 2550 ไดรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(สกว.) ใหเปนหนวยงานที่มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ และคา

Impact Factor ตออาจารย/ นกัวจิยั ในอนัดบัที ่1 ของประเทศ

การเยี่ยมสำรวจ
และประเมินคุณภาพ
การศกึษาโดย สมศ.

(ตลุาคม 2549)

Auditing of quality
assurance by ONESQA

(October 2006)
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International Publications for the Last 4 Years
1. Tirawongsaroj P, Sriprang R, Harnpicharnchai P, Thongaram T, Champreda V, Tanapongpipat S,

Pootanakit K, Eurwilaichitr L. Novel thermophilic and thermostable lipolytic enzymes from

a Thailand hot spring metagenomic library. J Biotechnol. 2008 Jan 1; 133(1): 42-49.

2. Promdonkoy B, Rungrod A, Promdonkoy P, Pathaichindachote W, Krittanai C, Panyim S.

Amino acid substitutions in alphaA and alphaC of Cyt2Aa2 alter hemolytic activity and

mosquito-larvicidal specificity. J Biotechnol. 2008 Feb 1; 133(3): 287-93.

3. Powthongchin B, Angsuthanasombat C. High level of soluble expression in Escherichia coli

and characterisation of the CyaA pore-forming fragment from a Bordetella pertussis Thai

clinical isolate. Arch Microbiol. 2008 Feb; 189(2): 169-174.

4. Boonsanay V, Smith DR. Entry into and production of the Japanese encephalitis virus from

c6/36 cells. Intervirology. 2007; 50(2): 85-92.

5. Cabrera-Hernandez A, Thepparit C, Suksanpaisan L, Smith DR. Dengue virus entry into liver

(HepG2) cells is independent of hsp90 and hsp70. J Med Virol. 2007 Apr; 79(4): 386-92.

6. Chayaratanasin P, Moonsom S, Sakdee S, Chaisri U, Katzenmeier G, Angsuthanasombat C.

High level of soluble expression in Escherichia coli and characterisation of the cloned Bacillus

thuringiensis Cry4Ba domain III fragment. J Biochem Mol Biol. 2007 Jan 31; 40(1): 58-64.

7. Piromjitpong J, Wongsantichon J, Ketterman AJ. Differences in the subunit interface

residues of alternatively spliced glutathione transferases affects catalytic and structural

functions. Biochem J. 2007 Feb 1; 401(3): 635-44.

8. Plongthongkum N, Kullawong N, Panyim S, Tirasophon W. Ire1 regulated XBP1 mRNA

splicing is essential for the unfolded protein response (UPR) in Drosophila melanogaster.

Biochem Biophys Res Commun. 2007 Mar 16; 354(3): 789-94.

9. Suksanpaisan L, Cabrera-Hernandez A, Smith DR. Infection of human primary hepatocytes

with dengue virus serotype 2. J Med Virol. 2007 Mar; 79(3): 300-7.

10. Winayanuwattikun P, Ketterman AJ. Glutamate-64, a newly identified residue of the func-

tionally conserved electron-sharing network contributes to catalysis and structural integrity

of glutathione transferases. Biochem J. 2007 Mar 1; 402(2): 339-48.

11. Kertbundit S, Pongtanom P, Ruanjan P, Chantasingh D, Tanwanchai A, Panyim S, Juricek

M. Resistance of transgenic papaya plants to Papaya ringspot virus. Biologia Plantarum.

2007; 51(2): 333-339.

12. Tirasophon W, Yodmuang S, Chinnirunvong W, Plongthongkum N, Panyim S. Therapeutic

inhibition of yellow head virus multiplication in infected shrimps by YHV-protease dsRNA.

Antiviral Res. 2007; 74 : 150-155.

13. Ongvarrasopone C, Roshorm Y, Panyim S. A simple and cost efffective method to generate

dsRNA for RNAi studies in invertebrates. ScienceAsia. 2007 March; 33(1): 35-39.

14. Ekkapongpisit M, Wannatong T, Susantad T, Triwitayakorn K, Smith DR. CDNA-AFLP

analysis of differential gene expression in human hepatoma cells (HepG2) upon Dengue virus

infection. J Med Virol. 2007 May; 79(5): 552-561.

15. Tiewsiri K, Angsuthanasombat C. Structurally conserved aromaticity of Tyr
249

 and phe
264

 in

helix 7 is important for toxicity of the Bacillus thuringiensis cry4Ba toxin. J Biochem Mol

Biol.. 2007 Mar 31; 40(2): 163-71.

16. Ruanglek V, Sriprang R, Ratanaphan N, Tirawongsaroj P, Chantasigh D, Tanapongpipat S,

Pootanakit K, Eurwilaichitr L. Cloning, expression, characterization, and high cell-density

production of recombinant endo-1,4-β-xylanase from Aspergillus niger in Pichia pastoris.

Enzyme and Microbial Technology. 2007 July 2; 41(1-2): 19-25.

17. Kositanont U, Saetun P, Krittanai C, Doungchawee G, Tribuddharat C, Thongboonkerd V.

Application of immunoproteomics to leptospirosis: towards clinical diagnostics and vaccine

discovery. Proteomics - Clin. Appl. 2007 April; 1(4): 348-439.
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18. Moolmuang B, Sraphet S, Na-Chiangmai A, Smith DR, Panyim S, Triwitayakorn K.

Application of AFLP technique to the study of calving interval trait of Thai swamp buffalo

(Bubalus bubalis). ScienceAsia. 2007 June; 33(2): 161-164.

19. Krubphachaya P, Juricek M, Kertbundit S. Induction of RNA-mediated resistance to papaya

ringspot virus type W. J Biochem Mol Biol. 2007 May; 40(3): 404-411.

20. Ounjai P, Unger VM, Sigworth FJ, Angsuthanasombat C. Two conformational states of the

membrane-associated Bacillus thuringiensis Cry4Ba delta-endotoxin complex revealed by electron

crystallography: Implications for toxin-pore formation. Biochem Biophys Res Commun. 2007

Oct 5; 361(4): 890-895.

21. Keskanokwong T, Shandro HJ, Johnson DE, Kittanakom S, Vilas GL, Thorner P, Reithmeier

RA, Akkarapatumwong V, Yenchitsomanus PT, Casey JR. Interaction of integrin-linked

kinase with the kidney chloride/bicarbonate exchanger, kAE1. J Biol Chem. 2007 Aug 10;

282(32): 23205-18.

22. Vararattanavech A, Ketterman AJ. A functionally conserved basic residue in glutathione

transferases interacts with the glycine moiety of glutathione and is pivotal for enzyme

catalysis. Biochem J. 2007 Sep 1;406(2): 247-56.

23. Ruanjan P, Kertbundit S, Juricek M. Post-transcriptional gene silencing is involved

in resistance of transgenic papayas to papaya ringspot virus. Biologia Plantarum. 2007 Sep;

51(3): 517-520.

24. Moonsom S, Chaisri U, Kasinrerk W and Angsuthanasombat C. Binding characteristics to

mosquito-larval midgut proteins of the cloned domain II-III fragment from the Bacillus

thuringiensis Cry4Ba toxin. J Biochem Mol Biol. 2007 Sep 31; 40(1): 58-64.

25. Chongsatja PO, Bourchookarn A, Lo CF, Thongboonkerd V, Krittanai C. Proteomic analysis of

differentially expressed proteins in Penaeus vannamei hemocytes upon Taura syndrome virus

infection. Proteomics. 2007 Oct; 7(19): 3592-601.

26. Eiamtanasate S, Juricek M, Yap YK. C-terminal hydrophobic region leads PRSV P3 Protein to

endoplasmic reticulum. Virus Genes. 2007 Dec; 35(3): 611-7.

27. Promdonkoy B., Rungrod A., Promdonkoy P., Pathaichindachote W., Krittanai C. and

Panyim S. Amino acid substitutions in aA and aC of Cyt2Aa2 alter hemolytic activity and

mosquito-larvicidal specificity J. Biotechnology. 2007 Oct 30; [Epub ahead of print]

28. Bourchookarn, A., Chongsatja, P., Thongboonkerd, V. and Krittanai, C. Proteomic Analysis of

Altered Proteins in Lymphoid Organ of Yellow Head Virus Infected Penaeus monodon

BBA - Proteins and Proteomics (in press)

29. Torres J, Lin X, Boonserm P. A trimeric building block model for Cry toxins in vitro ion

channel formation. Biochim Biophys Acta. 2007 Nov 7; [Epub ahead of print]

30. Wonganu B, Pootanakit K, Boonyapakron K, Champreda V, Tanapongpipat S, Eurwilaichitr L.

Cloning, expression and characterization of a thermotolerant endoglucanase from

Syncephalastrum racemosum (BCC18080) in Pichia pastoris. Protein Expr Purif. 2007 Nov 7;

[Epub ahead of print]

31. Kanokratana P, Chantasingh D, Champreda V, Tanapongpipat S, Pootanakit K, Eurwilaichitr

L. Identification and expression of cellobiohydrolase (CBHI) gene from an endophytic

fungus, Fusicoccum sp. (BCC4124) in Pichia pastoris. Protein Expr Purif. 2007 Sep 19;

[Epub ahead of print]

32. Ongvarrasopone C, Chanasakulniyom M, Sritunyalucksana K and Panyim S. Suppression of

PmRab7 by dsRNA inhibits WSSV or YHV infection in shrimp. Marine Biotechnology,

(In press)

33. Assavalapsakul W, Tirasophon W, Panyim S. Antiserum to the gp116 glycoprotein of yellow

head virus neutralizes infectivity in primary lymphoid organ cells of Penaeus monodon.

Dis Aquat Organ. 2005 Jan 25; 63(1): 85-8.
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34. Bogoyevitch MA, Barr RK, Ketterman AJ. Peptide inhibitors of protein kinases-discovery,

characterisation and use. Biochim Biophys Acta. 2005 Dec 30; 1754(1-2): 79-99.

35. Boonyapakron K, Pootanakit K, Chantasingh D, Kirtikara K, Eurwilaichitr L. Cloning and

expression of xylanase 10 from Cryptovalsa mangrovei (BCC7197) in Pichia pastoris. DNA Seq.

2005 Oct; 16(5): 372-8.

36. Chanprapaph S, Saparpakorn P, Sangma C, Niyomrattanakit P, Hannongbua S,

Angsuthanasombat C, Katzenmeier G. Competitive inhibition of the dengue virus NS3 serine

protease by synthetic peptides representing polyprotein cleavage sites. Biochem Biophys Res

Commun. 2005 May 20; 330(4): 1237-46.

37. Das A, Tan WL, Smith DR. p53 point mutation is rare in meningiomas from Singaporean

patients. Asian J Surg. 2005 Jan; 28(1): 7-10.

38. Jarasrassamee B, Supungul P, Panyim S, Klinbunga S, Rimphanichayakit V, Tassanakajon A.

Recombinant expression and characterization of five-domain Kazal-type serine proteinase

inhibitor of black tiger shrimp (Penaeus monodon). Mar Biotechnol. 2005 Jan-Feb; 7(1): 46-52.

39. Kanintronkul Y, Srikhirin T, Angsuthanasombat C, Kerdcharoen T. Insertion behavior of the

Bacillus thuringiensis Cry4Ba insecticidal protein into lipid monolayers. Arch Biochem Biophys.

2005 Oct 15; 442(2): 180-6.

40. Promdonkoy B, Promdonkoy P, Panyim S. Co-expression of Bacillus thuringiensis Cry4Ba and

Cyt2Aa2 in Escherichia coli revealed high synergism against Aedes aegypti and Culex

quinquefasciatus larvae. FEMS Microbiol Lett. 2005 Nov; 252(1): 121-6.

41. Puntheeranurak T, Stroh C, Zhu R, Angsuthanasombat C, Hinterdorfer P. Structure and

distribution of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin in lipid membranes. Ultramicroscopy.

2005 Nov; 105(1-4): 115-24.

42. Tapaneeyakorn S, Pornwiroon W, Katzenmeier G, Angsuthanasombat C. Structural

requirements of the unique disulphide bond and the proline-rich motif within the alpha4-

alpha5 loop for larvicidal activity of the Bacillus thuringiensis Cry4Aa delta-endotoxin. Biochem

Biophys Res Commun. 2005 May 6; 330(2): 519-25.

43. Tirasophon W, Roshorm Y, Panyim S. Silencing of yellow head virus replication in penaeid

shrimp cells by dsRNA. Biochem Biophys Res Commun. 2005 Aug 19; 334(1): 102-7.

44. Tuntitippawan T, Boonserm P, Katzenmeier G, Angsuthanasombat C. Targeted

mutagenesis of loop residues in the receptor-binding domain of the Bacillus thuringiensis

Cry4Ba toxin affects larvicidal activity. FEMS Microbiol Lett. 2005 Jan 15; 242(2): 325-32.

45. Udomsinprasert R, Pongjaroenkit S, Wongsantichon J, Oakley AJ, Prapanthadara LA, Wilce

MC, Ketterman, AJ. Identification, characterization and structure of a new Delta class

glutathione transferase isoenzyme. Biochem J. 2005 Jun 15; 388(Pt 3): 763-71.

การชุมนุมของศิษยเกา
เนื่องในโอกาสครบรอบ
10 ปของการสถาปนา
สถาบนั ในป 2550

Homecoming Day
of IMBG alumni in
2007 marking the
10th year anniversary
of the institute
establishment
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46. Winayanuwattikun P, Ketterman AJ. An electron-sharing network involved in the catalytic

mechanism is functionally conserved in different glutathione transferase classes. J Biol Chem.

2005 Sep 9; 280(36): 31776-82.

47. Wongsantichon J, Ketterman AJ. Alternative splicing of glutathione S-transferases. Methods

Enzymol. 2005; 401: 100-16.

48. Wongtrakul J, Sramala I, Prapanthadara LA, Ketterman AJ. Intra-subunit residue interactions

from the protein surface to the active site of glutathione S-transferase AdGSTD3-3 impact on

structure and enzyme properties. Insect Biochem Mol Biol. 2005 Mar; 35(3): 197-205.

49. Yang G, Lee YH, Jiang Y, Shi X, Kertbundit S, Hall TC. A two-edged role for the transposable

element Kiddo in the rice ubiquitin2 promoter. Plant Cell. 2005 May; 17(5): 1559-68.

50. Angsuthanasombat C, Uawithya P, Leetachewa S, Pornwiroon W, Ounjai P, Kerdcharoen T,

Katzenmeier G, Panyim S. Bacillus thuringiensis Cry4A and Cry4B mosquito-larvicidal

proteins: homology-based 3D model and implications for toxin activity. J Biochem Mol Biol.

2004 May 31; 37(3): 304-13.

51. Bogoyevitch MA, Boehm I, Oakley A, Ketterman AJ, Barr RK. Targeting the JNK MAPK

cascade for inhibition: basic science and therapeutic potential. Biochim Biophys Acta.

2004 Mar 11; 1697(1-2): 89-101.

52. Boonserm P, Angsuthanasombat C, Lescar J. Crystallization and preliminary crystallographic

study of the functional form of the Bacillus thuringiensis mosquito-larvicidal Cry4Aa mutant

toxin. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 2004 Jul; 60(Pt 7): 1315-8.

53. Boonserm P, Pornwiroon W, Katzenmeier G, Panyim S, Angsuthanasombat C. Optimised

expression in Escherichia coli and purification of the functional form of the Bacillus thuringiensis

Cry4Aa delta-endotoxin. Protein Expr Purif. 2004 Jun; 35(2): 397-403.

54. Chingsuwanrote P, Suksanpaisan L, Smith DR. Adaptation of the plaque assay methodology

for dengue virus infected HepG2 cells. J Virol Methods. 2004 Mar 15; 116(2): 119-21.

55. Jindadamrongwech S, Smith DR. Virus Overlay Protein Binding Assay (VOPBA) reveals

serotype specific heterogeneity of dengue virus binding proteins on HepG2 human liver cells.

Intervirology. 2004 Nov-Dec; 47(6): 370-3.

56. Jindadamrongwech S, Thepparit C, Smith DR. Identification of GRP 78 (BiP) as a liver cell

expressed receptor element for dengue virus serotype 2. Arch Virol. 2004 May; 149(5): 915-27.

57. Kanokratana P, Chanapan S, Pootanakit K, Eurwilaichitr L. Diversity and abundance of

Bacteria and Archaea in the Bor Khlueng Hot Spring in Thailand. J Basic Microbiol. 2004;

44(6): 430-44.

58. Katzenmeier G. Inhibition of the NS2B-NS3 Protease-towards a causative therapy for

dengue virus diseases. Dengue Bulletin. 2004 December; 28: 58-67.

59. Kittanakom S, Cordat E, Akkarapatumwong V, Yenchitsomanus PT, Reithmeier RA.

Trafficking defects of a novel autosomal recessive distal renal tubular acidosis mutant (S773P)

of the human kidney anion exchanger (kAE1). J Biol Chem. 2004 Sep 24; 279(39): 40960-71.

60. Kittanakom S, Keskanokwong T, Akkarapatumwong V, Yenchitsomanus PT, Reithmeier RA.

Human kanadaptin and kidney anion exchanger 1 (kAE1) do not interact in transfected HEK

293 cells. Mol Membr Biol. 2004 Nov-Dec; 21(6): 395-402.

61. Krittanai C, Panyim S. Structural design and characterization of a channel-forming peptide.

J Biochem Mol Biol. 2004 Jul 31; 37(4): 460-5.

62. Niyomrattanakit P, Winoyanuwattikun P, Chanprapaph S, Angsuthanasombat C, Panyim S,

Katzenmeier G. Identification of residues in the dengue virus type 2 NS2B cofactor that are

critical for NS3 protease activation. J Virol. 2004 Dec; 78(24): 13708-16.

63. Phoolcharoen W, Smith DR. Internalization of the dengue virus is cell cycle modulated

in HepG2, but not Vero cells. J Med Virol. 2004 Nov; 74(3): 434-41.

64. Plansangkate P, Fa-aroonsawat S, Panyim S, Chungjatupornchai W. The light-responsive

promoter of cyanobacterial ORF76 gene overlaps with the htpG terminator. FEMS Microbiol

Lett. 2004 Jun 15; 235(2): 341-7.
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65. Pornwiroon W, Katzenmeier G, Panyim S, Angsuthanasombat C. Aromaticity of Tyr-202

in the alpha4-alpha5 loop is essential for toxicity of the Bacillus thuringiensis Cry4A toxin.

J Biochem Mol Biol. 2004 May 31; 37(3): 292-7.

66. Promdonkoy B, Pathaichindachote W, Krittanai C, Audtho M, Chewawiwat N, Panyim S.

Trp132, Trp154, and Trp157 are essential for folding and activity of a Cyt toxin from Bacillus

thuringiensis. Biochem Biophys Res Commun. 2004 May 7; 317(3): 744-8.

67. Promdonkoy B, Promdonkoy P, Tanapongpipat S, Luxananil P, Chewawiwat N, Audtho M,

Panyim S. Cloning and characterization of a mosquito larvicidal toxin produced during

vegetative stage of Bacillus sphaericus 2297. Curr Microbiol. 2004 Aug; 49(2): 84-8.

68. Promdonkoy B, Warit S, Panyim S. Production of a biologically active growth hormone from

giant catfish (Pangasianodon gigas) in Escherichia coli. Biotechnol Lett. 2004 Apr; 26(8): 649-53.

69. Puntheeranurak T, Uawithya P, Potvin L, Angsuthanasombat C, Schwartz JL. Ion channels

formed in planar lipid bilayers by the dipteran-specific Cry4B Bacillus thuringiensis toxin and

its alpha1-alpha5 fragment. Mol Membr Biol. 2004 Jan-Feb; 21(1): 67-74.

70. Rungroj N, Devonald MA, Cuthbert AW, Reimann F, Akkarapatumwong V, Yenchitsomanus

PT, Bennett WM, Karet FE. A novel missense mutation in AE1 causing autosomal dominant

distal renal tubular acidosis retains normal transport function but is mistargeted in polarized

epithelial cells. J Biol Chem. 2004 Apr 2; 279(14): 13833-8.

71. Sakoonwatanyoo P, Tan DT, Smith DR. Expression of p63 in pterygium and normal

conjunctiva. Cornea. 2004 Jan; 23(1): 67-70.

72. Sanitchon J, Vanavichit A, Chanprame S, Toojinda T, Triwitayakorn K, Njiti VN, Srinives P.

Identification of Simple Sequence Repeat Markers Linked to Sudden Death Syndrome

Resistance in Soybean. ScienceAsia. 2004 June; 30(2): 205-9.

73. Siritapetawee J, Prinz H, Krittanai C, Suginta W. Expression and refolding of Omp38 from

Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis, and its function as a diffusion

porin. Biochem J. 2004 Dec 15; 384(Pt 3): 609-17.

74. Thepparit C, Phoolcharoen W, Suksanpaisan L, Smith DR. Internalization and propagation of

the dengue virus in human hepatoma (HepG2) cells. Intervirology. 2004; 47(2): 78-86.

75. Thepparit C, Smith DR. Serotype-specific entry of dengue virus into liver cells: identification

of the 37-kilodalton/67-kilodalton high-affinity laminin receptor as a dengue virus serotype

1 receptor. J Virol. 2004 Nov; 78(22): 12647-56.

76. Thongtan T, Panyim S, Smith DR. Apoptosis in dengue virus infected liver cell lines HepG2

and Hep3B. J Med Virol. 2004 Mar; 72(3): 436-44.

77. Udomkit A, Treerattrakool S, Panyim S. Crustacean hyperglycemic hormones of Penaeus

monodon: cloning, production of active recombinant hormones and their expression in

various shrimp tissues. J Exp Mar Biol Ecol. 2004 Jan; 298(1): 79-91.

78. Udomsinprasert R, Bogoyevitch MA, Ketterman AJ. Reciprocal regulation of glutathione

S-transferase spliceforms and the Drosophila c-Jun N-terminal kinase pathway components.

Biochem J. 2004 Nov 1; 383(Pt. 3): 483-90.

79. Winayanuwattikun P, Ketterman AJ. Catalytic and structural contributions for glutathione-

binding residues in a Delta class glutathione S-transferase. Biochem J. 2004 Sep 1;382

(Pt 2): 751-7.

80. Wiwegweaw A, Udomkit A, Panyim S. Molecular structure and organization of crustacean

hyperglycemic hormone genes of Penaeus monodon. J Biochem Mol Biol. 2004 Mar 31;

37(2): 177-84.

81. Wongsiriroj N, Blaner W. Vitamin A storage and action in the liver. Sight and Life

newsletter. 2004;2:4-10.

82. Yodmuang S, Udomkit A, Treerattrakool S, Panyim S. Molecular and biological characterization

of molt-inhibiting hormone of Penaeus monodon. J Exp Mar Biol Ecol. 2004 Nov; 312(1): 101-14.
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สาขาเกษตรศาสตร

การผลติและแยกสารสกดัมลูคาเพิม่จากรำขาวเพือ่นำไปใชประโยชน
รองศาสตราจารย ดร. โชคชยั ธรีกลุเกยีรติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การเพิ่มมูลคารำขาวสามารถทำไดโดยนำรำขาวมาสกัดสารที่มีคุณประโยชน ไดแก สารสกัดที่มี

สารประกอบฟนอลกิเปนองคประกอบ เพือ่ใชเปนสารยบัยัง้การเกดิสนี้ำตาลเนือ่งจากเอนไซมและ

โปรตีนจากรำขาวเพื่อใชเปนสารปองกันการเกิดออกซิเดชัน การใชประโยชนของสารสกัดที่มี

สารประกอบฟนอลิกเปนองคประกอบนั้น สามารถผลิตโดยนำสารสกัดที่เตรียมไดมาทำแหง

เพื่อใหงายตอการเก็บรักษาและสะดวกตอการนำไปใช โดยศึกษาวิธีการทำแหงที่เหมาะสมตอ

การผลิตสารสกัดใหมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลที่ดี และศึกษาการแยกสวนของ

สารประกอบฟนอลกิจากสารสกดัจากรำขาว เพือ่หาสารฟนอลกิทีส่ำคญัทีม่ผีลตอการยบัยัง้การเกดิ

สีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซมในผลิตภัณฑผักและผลไม ทดแทนการใชสารยับยั้งทางการคาซึ่งเปน

สารเคม ีในสวนของโปรตนีจากรำขาวนัน้ผลติโดยการแยกสวนของโปรตนีจากรำขาวเพือ่นำสวนของ

โปรตนีรำขาวทีแ่ยกไดมาศกึษาสมบตักิารเปนสารปองกนัการเกดิออกซเิดชนั และทำการไฮโดรไลซ

สวนของโปรตีนที่แยกไดจากรำขาวเพื่อศึกษาผลของไฮโดรไลเซทที่ไดจากการไฮโดรไลซ

ดวยเอนไซมตอสมบัติการเปนสารปองกันการเกิดออกซิเดชัน ซึ่งเปนแนวทางการใชประโยชน

จากโปรตีนรำขาวในการเปนสารปองกันการเกิดออกซิเดชันที่ผลิตจากธรรมชาติ

Production and Isolation of Value-added Extract from Rice Bran
for Utilization
Rice bran has been value-added by extracting valuable extracts such as rice bran extract containing
phenolic compound for using as enzymatic browning inhibition agent and rice bran protein for
using as antioxidant. The utilization of rice bran extract containing phenolic compound was
investigated. The drying method which was able to maintain the efficiency of inhibition enzymatic
browning as well as convenience for using and storage was studied. Furthermore, phenolic
compound consisting in rice bran extract was fractionated for identify major phenolic compounds
which showed inhibitory effect on enzymatic browning in fruit and vegetable. Replacing the use
of commercial chemical substances by these major phenolic compounds was also studied.
The rice bran protein extract was fractionated and their antioxidative properties were investigated.
Rice bran protein fractions were hydrolyzed and their antioxidative properties were studied.
This rice bran protein fractions has a potential to be used as natural antioxidants.
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สาขาเกษตรศาสตร

ความหลากหลายและชวีวทิยาของดอกทเุรยีนพนัธพุืน้เมอืง
ในจงัหวดันนทบรุี
รองศาสตราจารย ดร. คณพล จฑุามณี

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขยายตวัของหมบูานจดัสรร และการเกดิน้ำทวมจงัหวดันนทบรุใีนป พ.ศ. 2549 ทำใหทเุรยีน

พันธุพื้นเมืองบางพันธุตายลง คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาจำนวนพันธุทุเรียนพื้นเมืองที่เหลืออยู และ

ลกัษณะประจำพนัธโุดยเฉพาะในสวนของชวีวทิยาของดอกทเุรยีน โครงการวจิยัทีเ่สนอขอรบัทนุ

สนันสนุนจากมูลนิธิโทเรฯ สวนหนึ่งจะใชเปนคาวัสดุเพื่อสำรวจพันธุทุเรียนในอำเภอเมือง และ

แหลงปลกูดัง้เดมิบรเิวณรมิแมน้ำเจาพระยา งบประมาณสวนหนึง่จะใชในการนำเสนอผลงานวจิยั

ในการประชุมทางวิชาการแหงชาติ ตีพิมพในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล ISI และโครงการ

วิจัยนี้ยังเปนสวนหนึ่งในงานวิจัยของพนักงานกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยนี้คือ การคนพบจำนวนพันธุพื้นเมืองและลักษณะ

สัณฐานวิทยาที่ไดจะนำไปทำเปนฐานขอมูลเชื้อพันธุพืชทุเรียนไทยใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น

ขอมลูดานชวีวทิยาของดอกจะเปนประโยชนในการสรางพนัธลุกูผสมใหมๆ  และขอมลูดานแผนที่

ทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดนนทบุรีจะมีประโยชนแกการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ

1
ภาควชิาพฤกษศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน กรงุเทพฯ 10903

2
ศนูยวจิยัระบบเกษตร สถาบนัคนควาและพฒันาระบบนเิวศนเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

บางเขน กรงุเทพฯ 10903

Diversity and Floral Biology of Indigenous Durian Cultivars
in Nonthaburi Province
The increasing in housing and flooding problem in 2006 caused diminishing of indigenous
durians. Now researchers are studying the survival of durians after flooding and examine species
character focusing on floral biology. The financial from Thailand Toray Science will be used in
survey in Muang district and river bank of Chao Phraya river. Some budgets will be used for
presentation in the national congress and submitted for ISI research journal. Some part of this
project is thesis of a staff from department of agriculture, ministry of agriculture and cooperatives.
The benefic of this research is the discovery of cultivar and morphology of indigenous durians
which will be built to complete the plant germplasm database of Thai durian. Floral biology data is
useful for improvement new cultivar. Mapping of indigenous durians is useful for ecotourism and
conservative in Nonthaburi Province.
1 Department of botany, faculty of science, Kasetsart University, Bangkhen Bangkok 10903 Thailand
2 Agro-ecological system research and development institute, Kasetsart University, Bangkhen Bangkok 10903 Thailand
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สาขาเกษตรศาสตร

การวจิยัเปลอืกผลไมไทยเพือ่ผลติเปนสารมลูคาสงู
รองศาสตราจารย ดร. ศริพิร โอโกโนกิ

คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

เปลอืกผลไมมกัเปนสวนกากเหลอืใชของผลไมหลายๆ ชนดิทีเ่นือ้ในผลไมเหลานัน้ถกูรบัประทาน

ไปแลว กากของเหลอืใชเหลานีไ้มมผีใูดสนใจจะนำไปใชประโยชนหรอืแมกระทัง่คดิจะนำไปรไีซเคลิ

ทัง้นีอ้าจเปนเพราะคนสวนใหญยงัมองไมเหน็คณุคาอนัควรทีจ่ะนำมาพฒันาตอหรอืเพือ่ประโยชน

ทางพาณชิย ดงันัน้นบัวนักากของเหลอืใชเหลานีจ้ะมมีากขึน้และกอปญหาใหกบัประเทศชาต ิเพราะ

นอกจากจะเปนขยะทีก่องใหญมหาศาลบัน่ทอนความสวยงามของบานเมอืงแลว ยงัสงกลิน่เหมน็

ไปทัว่บรเิวณโดยรอบ และทีส่ำคญัยงัเปนทีห่มกัหมมของเชือ้จลุนิทรยีนานาชนดิ ซึง่ในจำนวนเหลานัน้

มีจุลินทรียจำนวนไมนอยที่เปนเชื้อกอโรค อยางไรก็ตามจากการที่มีรายงานวิจัยพบสารตาน

ออกซิเดชันหลายชนิดในผลไมชนิดตางๆ มากมาย และที่นาสนใจไปกวานั้นคือในตางประเทศ

มีการคนพบวาเปลือกผลไมบางชนิดมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันมากกวาเนื้อหรือนำ้ผลไมดวยซ้ำ

ในประเทศไทยยงัไมมกีารวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งนีม้ากนกั การวจิยัเพือ่หาองคความรเูกีย่วกบัฤทธิต์าน

ออกซเิดขนัของเปลอืกผลไมชนดิตางๆ จะนำมาซึง่การเพิม่มลูคาใหกบักากของเหลอืใชเหลานัน้ได

Research of Thai Fruit Peel for Production of High-Value Substance
Peels are often the waste part of various fruits. These wastes have not generally received much
attention to be used or recycled rather than discharged. This probably might be due to their lack
of popularity and lack of commercial application. Fruit peels can construct the enormous problems
to the country because the rapid increase of these wastes as a huge heap causes bad scenery and
produce stink odor to the environment. Moreover, it is the vital problem as the accumulation of
these wastes is the seat of various kinds of microorganisms which among them are pathogenic.
However, fruits are diverse in antioxidant composition and antioxidant activity. Interestingly, the
peel fractions of some fruits in foreign country have been reported to possess higher antioxidant
activity than the pulp fractions or juice. In Thailand, the research on the antioxidant activity of the
fruit peels has still been less. The more understanding of antioxidant power of fruit peels will
response the high value of such wastes.
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สาขาเกษตรศาสตร

การเพิม่มลูคาเชงิพาณชิยของพชืวตัถดุบิในการผลติไบโอดเีซล
ทีป่ลกูในดนิปนเปอนดวยโลหะหนกั
ดร. อกัษรา พฤทธวิทิยา

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การทำเหมอืงแรเปนธรุกจิกอใหเกดิผลประโยชนมหาศาลแตในขณะเดยีวกนัสามารถกอใหเกดิมลพษิ

จากโลหะหนกัชนดิตางๆ ซึง่นบัเปนปญหาสิง่แวดลอมทีส่ำคญัของประเทศ ดงัทีป่รากฏในขาวหนงัสอืพมิพ

เมือ่ป พ.ศ. 2547 เกีย่วกบัสถานการณการปนเปอนของแคดเมยีมในพชืผลทางการเกษตรและในตะกอน

ดนินาขาวในจงัหวดัตาก ซึง่กอใหเกดิความตองการเพือ่แกปญหาสิง่แวดลอมจากการปนเปอนของโลหะหนกั

และในขณะเดยีวกนักต็องแกปญหาทางสงัคมใหชาวบานสามารถทำการเพาะปลกูพชืทีม่มีลูคาเชงิพาณชิย

ในพืน้ทีด่วย การกำจดัโลหะหนกัทีน่ยิมวธิหีนึง่คอื เทคนคิ Phytoremediation ซึง่เปนเทคนคิทีส่ะอาด

สามารถดำเนินการไดผลและมีคาใชจายต่ำกวาเทคนิคอื่นๆ งานวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพืช

ชนดิตางๆ ในการกำจดัสารปนเปอนดวย Phytoaccumulation/extraction และการประยกุตใชเทคนคิ

ดงักลาวในพืน้ทีจ่รงินบัวายงัจำกดัอยมูากและไมมกีารดำเนนิการปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรมเทาทีค่วร ดงันัน้

งานวิจัยที่นำเสนอในที่นี้จึงมุงศึกษาวิจัยศักยภาพและประสิทธิภาพในการประยุกตใชเทคนิค

Phytoaccumulation/extraction โดยใชพชืผลทางการเกษตรจำพวก Oilseed Crops เชน ปาลม

น้ำมนั ดอกคำฝอย ดอกทานตะวนั ในการดดูซบัแคดเมยีมจากดนิปนเปอน นอกจากนีย้งัมงุศกึษา

ความเปนไปไดในการสะสมตวัของโลหะหนกัในสวนตางๆ ของพชื จำพวก Oilseed Crops ทีใ่ชในการ

ฟนฟดูนิปนเปอน และศกึษาความเปนไปไดในเชงิอทุกวทิยาในการเพาะปลกูพชื Oilseed Crops ในพืน้ที่

จริงที่มีหลักฐานการปนเปอนดวยโลหะหนักในประเทศไทย ผลการวิจัยที่ไดนี้จะนำไปสูแนวทางการ

แกปญหาทีผ่สมผสานระหวางวศิวกรรมศาสตรและสงัคมศาสตรอนัเกดิจากการปนเปอนของดนิและ

ผลผลติทางการเกษตรทัง้ทางตรงและทางออมตอชมุชนอนัเปนปญหาทีล่ะเอยีดออนตองการการวางแผน

จดัการและแกไขอยางเหมาะสมรอบคอบโดยไมกอใหเกดิความตืน่ตระหนกในสงัคม

Biodiesel Commercial Value Enhancement and
Metal-Phytoaccumulation/Extraction Efficiency from
Metal-Contaminated Soil in Thailand
The proposed research aims to investigate the phytoremediation technologies with particular
emphasis on phytoaccumulation/extraction of heavy metal contamination from soil. Unlike organic
compounds, metals cannot be degraded, and cleanup usually requires their removal. There has
been a cadmium-contaminated area in the Northern part of Thailand, resulting in contaminated
rice products, serving not only just an engineering problem but also an obvious social problem.
Most of the conventional remedial technologies are expensive and inhibit the soil fertility; this
subsequently causes negative impacts on the ecosystem. Phytoremediation is a cost effective,
environmental friendly, aesthetically pleasing approach most suitable for developing countries just
like Thailand. The author hypothesizes that some Oilseed crops can serve as metal hyper-accumulators
and therefore could be well-adapted to metal-contaminated soil, providing advantages for both
soil remediation and increasing the commercial values of agricultural products grown in the
contaminated area. This paper will investigate the efficiency, metal accumulation, and plant
response to the presence of cadmium at various concentrations in soil by using three representative
Oilseed crops, e.g., Helianthus Annus Var. Macrocarpus (Sunflower), Elaes guineenis, and Carthamus
tinctorius (Safflower).
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สาขาเกษตรศาสตร

การใชลาํไยอบแหงทีห่มดอายใุนการผลติสารเคมเีพือ่การคา
ดร. นพพล เลก็สวสัดิ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาลําไยอบแหงหมดอายุอีกวิธีหนึ่ง

แทนที่การนําไปทําเปนปุยหมักราคาถูกหรือเผาทําลายอยางไมเหมาะสม เนื่องจากลําไยอบแหง

มนี้ำตาลเปนปรมิาณมาก จงึมศีกัยภาพในการเปนแหลงอาหารคารบอนสาํหรบัเชือ้จลุนิทรยีในการ

ผลิตสารเคมีเพื่อการคาหลายอยาง เชน เอทานอลที่นํามาผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงทําใหมีราคาถูก

ลงได นอกจากนี้ยังเปนกรณีตัวอยางสําหรับการวิจัยดานพลังงานทดแทนและการใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพอีกดวย โดยกากตะกอนของเชื้อจุลินทรียที่เหลือหลังกระบวนการหมักยังมี

เอนไซมไพรเูวตดคีารบอกซเิลส ทีเ่มือ่นาํมาทาํใหมคีวามบรสิทุธิใ์นระดบัตางๆ กนัจะนาํมาใชผลติ

R-phenylacetylcarbinol (R-PAC) ทีใ่ชเปนสารตัง้ตนในการผลติยาเอฟรดิรนิและซโูดเอฟรดิรนิ

หรอือาจนาํลาํไยอบแหงไปใชเปนแหลงคารบอนในอาหารเลีย้งยสีต Pichia pastoris ซึง่เปน host

ทีส่าํคญัในการผลติ recombinant protein ทีส่าํคญั ทั้งนี้ในปจจุบันโปรตีนที่ผลิตขึ้นจากยีสต

ดังกลาวมีประโยชนทั้งในทางการแพทยและอุตสาหกรรมอื่นๆ

Utilization of Expired Dried Longan in the Production of
Commercial Chemicals
The objective of this research project was to propose an alternative method of solving the problem
of expired dried longan instead of low value fresh fertiliser production or improper use as burning
fuel. Due to its high sugars content, dried longan had a potential of becoming carbon source for
microorganisms for production of various commercial chemicals such as ethanol that could be
mixed with the gasoline to decrease its cost. In addition, it could be used as a good case study that
benefited the alternative energy research as well as efficient energy utilization. The leftover
biomass after fermentation contained pyruvate decarboxylase enzyme that could be purified
at various degree and applied in the biotransformation of R-phenylacetylcarbinol (R-PAC),
a precursor for pharmaceutical compounds such as ephedrine and pseudoephedrine. Furthermore,
it was also possible to cultivate certain yeast such as Pichia pastoris in the dried longan solution
extract. This yeast was the important host in the production of various highly.
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การพฒันาเทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่หมอขาวหมอแกงลงิในเชงิการคา
ดร. มะลวิลัย ธนะสมบตัิ

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หมอขาวหมอแกงลงิ (Nepenthes spp.) เปนพชืในวงศ Nepenthaceae (วงศน้ำเตาลม) เปนไม

พุมกึ่งลมลุกพบอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามภูเขาหรือที่ราบลุมที่มีความชื้นพอประมาณ

เชน หมอแกงลงิ (Nepenthes ampullaria) น้ำเตาพระฤๅษี (Nepenthes kampotiana) น้ำเตาลม

(Nepenthes thorelii) และเขนงนายพราน (Nepenthes mirabillis) หมอขาวหมอแกงลิง

เปนพืชกินแมลงที่มีลักษณะนาสนใจ มีสีสันและรูปทรงที่สวยงามนาแปลกตา ทำใหถูกลักลอบ

นำออกมาจากปาธรรมชาติเปนจำนวนมาก จนหลายสายพันธุอยูในสภาพเกือบสูญพันธุ อีกทั้ง

หมอขาวหมอแกงลงิเจรญิเตบิโตไดชา ยากตอการขยายพนัธทุัง้ในสภาพปกตแิละสภาพปลอดเชือ้

ทำใหประสบปญหาในการขยายพนัธ ุดงันัน้การพฒันาเทคนคิการขยายพนัธหุมอขาวหมอแกงลงิ

ดวยวธิเีพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ ตลอดจนนำตนหมอขาวหมอแกงลงิออกปลกูสสูภาพแวดลอมภายนอก

เพื่ออนุรักษพันธุหมอขาวหมอแกงลิง จะชวยลดการทำลายระบบนิเวศและรักษาสมดุลธรรมชาติ

อยางยั่งยืน นอกจากนี้จะชวยเสริมศักยภาพในการผลิตหมอขาวหมอแกงลิงใหเปนไมประดับ

ที่สำคัญของประเทศในเชิงการคาตอไป

Tissue Culture Technique Improvement of Nepenthes spp.
in Commercial Scale
Nepenthes spp. or the giant tiger for its common name, is the one of various kinds of plants in the
Nepenthaceae family. It is recognized as a herbaceous plant which is found in the mountainous
area or in the moist flat plain forest. There are many fascinating species with high potential
for plant commercial such as Nepenthes ampullaria, Nepenthes kampotiana, Nepenthes thorelii
and Nepenthes mirabilis. Recently, the demand of these plants for horticulture is increase.
While most of these plants are difficult for natural regeneration, besides its growth rate is very slow.
Therefore, an illegal transport from the reserve forest is an only channel to get them, consequently
many species of these plants are identified as rare and danger to be an extinct. The mass
propagation using an appropriate tissue culture technique is expected to be a solution to conserve
these species. Moreover, the mass propagation by tissue culture can be the beginning step for
enhancement of its commercial potential, and effectively decrease the destruction of the
ecosystem as well.
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สาขาเกษตรศาสตร

การเพาะเลี้ยงสาหรายสีเขียวขนาดเล็กแบบเฮเทโรโทรฟค
เพื่อผลิตไบโอดีเซล
ดร. รตันภรณ ลสีงิห

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

น้ำมนัสาหรายขนาดเลก็เชือ่กนัวามศีกัยภาพเปนวตัถดุบิในการผลติไบโอดเีซลเนือ่งจากการเจรญิ

ไมขึน้กบัสภาพอากาศและฤดกูาล สงัเคราะหแสงไดดใีหปรมิาณเซลลสงูและเจรญิเรว็เมือ่เทยีบกบั

พชืพลงังานอืน่ๆ เซลลมปีรมิาณลปิดสงู และสามารถเลีย้งในอาหารไดหลายชนดิในระยะเวลาสัน้

การผลิตไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอรจากน้ำมันสาหรายที่ผานมาสวนใหญใชในอุตสาหกรรมยา

การเจรญิแบบเฮเทโรโทรฟคของสาหรายบางสายพนัธใุหผลผลติเซลลและลปิดสงู งานวจิยัสวนใหญ

เกีย่วกบัการผลติไบโอดเีซลจากสาหรายขนาดเลก็มงุเนนไปทีก่ารเพาะเลีย้งแบบใหแสง สวนงานวจิยั

ที่ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสาหรายที่ไดจากการเลี้ยงแบบเฮเทโรโทรฟคมีคอนขางนอย

วตัถปุระสงคของงานวจิยันีเ้พือ่ผลติน้ำมนัสาหรายสเีขยีวขนาดเลก็ (KKU-W9) สำหรบัใชเปนวตัถดุบิ

เพื่อผลิตไบโอดีเซล โดยศึกษาถึงผลของอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน การหมักแบบกะและ

แบบกะปอน ศกึษาการผลติไบโอดเีซลจากน้ำมนัสาหรายทีผ่ลติไดโดยวธิทีรานสเอสเทอรฟิเคชัน่

รวมทัง้ศกึษาการใชแปงมนัและหรอืกากมนัสำปะหลงัเปนแหลงคารบอนเพือ่ลดตนทนุการผลติลง

คณะผูวิจัยคาดหวังวาผลสำเร็จที่ไดจากการวิจัยนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งสำหรับการผลิต

ไบโอดเีซล งานวจิยันีใ้ชเวลาในการวจิยั 2 ป

Heterotrophic Cultivation of Green Microalga for Biodiesel Production
Microalgal oils are now believed as a potential feedstock for biodiesel production due to their
specific characteristics such as they are not affected neither by seasons nor by climates, higher
photosynthetic efficiency, higher biomass production and faster growth compared to other energy
crops, they own high lipid content, can be produced from a wide variety of sources with short
production time. Production of biodiesel or methyl esters, from microalgal oil has been demon-
strated although the product was intended for pharmaceutical use. Heterotrophic growth of some
microalgae has been used for efficient production of biomass and some metabolites such as lipid.
The research on biodiesel production from microalgal oils was focused on phototrophic microalgal
biomass and the information available regarding the production of biodiesel from heterotrophic
microalgal oil was few. The objective of this research is to produce heterotrophic microalgal oils
from a green microalga (KKU-W9) which can be used as potential feedstock for biodiesel
production. To do this, the effect of C/N ratio, batch and fed-batch fermentation will be
investigated. Biodiesel production from heterotrophic microalgal oil by transesterification will be
investigated. To reduce the cost of microalgal oils production, cassava starch or cassava pulp
hydrolysate as substrate in heterotrophic growth of microalga KKU-W9 will be used. We expect
that the output of this project will be useful for biodiesel production. The duration of the project will
be 2 years starting from the approval date.
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การสงัเคราะหบนวฏัภาคของแขง็และฤทธิท์างชวีภาพ
ของอนพุนัธของกรดโรสมารนิกิ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. บญุเอก ยิง่ยงณรงคกลุ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารจากผลิตภัณฑธรรมชาติเปนสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งสำหรับกระบวนการคนพบและการพัฒนาตัวยา

ชนิดใหมๆ ซึ่งคาดการณกันวายาที่มีโมเลกุลขนาดเล็กที่ออกสูทองตลาดในชวง 20 ปที่ผานมา

มากกวาครึง่หนึง่เปนยาทีไ่ดมาจากผลติภณัฑธรรมชาตทิัง้ทางตรงและทางออม โดยการใชโครงสราง

ของสารจากผลิตภัณฑธรรมชาติมาเปนโครงสรางตนแบบในการสังเคราะหแบบ combinatorial

synthesis เปนขอไดเปรยีบสำหรบักระบวนการ drug discovery กรดโรสมารนิกิเปนสารผลติภณัฑ

ธรรมชาต ิเปนสารประกอบเอสเทอรของ caffeic acid และ 3,4-dihydroxyphenyllactic acid

ซึง่พบไดโดยทัว่ไปในพชืสกลุ Boraginaceae และพบใน Nepetoideae ในวงศ Lamiaceae และ

พบไดในพืชชั้นสูงทั่วๆ ไป กรดโรสมารินิกแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจมากมาย เชน ฤทธิ์

ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ตานการอักเสบ และฤทธิ์ตานเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย กรดโรสมารินิก

ยังแสดงฤทธิ์ตานการสรางเสนเลือดใหมในหลายขั้นตอน เชน การแบงเซลล การเคลื่อนยาย

การจบัตวั และการสรางทอของเซลล human umbilical vein endothelial งานวจิยันีจ้ะทำการ

สังเคราะหอนุพันธของกรดโรสมารินิก โดยใชการสังเคราะหบนวัฏภาคของแข็ง ซึ่งเปนวิธีการ

สังเคราะหที่มีประสิทธิภาพสูงและไดผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายทางโครงสราง และนำสารที่

สงัเคราะหไดมาทดสอบฤทธิท์างชวีภาพ เชน ฤทธิต์านแบคทเีรยีและไวรสั

Solid Phase Synthesis and Biological Activities of
Rosmarinic Acid Analogues
Natural products have played an important role in the discovery and development of new drugs.
Over half of small-molecule drugs introduced on the market are either natural products or in some
way related to natural products. The use of natural products as templates for construction of
biologically relevant chemical libraries now represents a logical extension of the combinatorial
library synthesis methodology. Rosmarinic acid, naturally occurring compound, is an ester of
caffeic acid and 3,4-dihydroxyphenyllactic acid which is commonly found in species of the
Boraginaceae and the subfamily Nepetoideae of the Lamiaceae. It is also found in other higher
plant species. Rosmarinic acid has a number of interesting biological activities, for example,
antioxidant, anti-inflammatory, antiviral and antibacterial activities. Rosmarinic acid is also
an inhibitor in several steps of angiogenesis including proliferation, migration, adhesion and tube
formation of human umbilical vein endothelial cells. Our program plans to use combinatorial solid
phase synthesis which allows highly efficient production and purification of diverse libraries of
compound, as a tool to synthesize a library of rosmarinic acid analogues. The synthetic analogues
are tested for biological activities e.g., antibacterial and antiviral activities.
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การพฒันาสารไดฟลอูอโรเฟนนลิซลัฟานลิมเีทน
เพือ่เปนตวัทำฟอรมเีลชนัในสารประกอบจำพวกอะโรมาตกิ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชตุมิา คหูากาญจน

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

การศึกษาการทำปฏิกิริยาฟอรมิลเลชันของสารชนิดใหม โดยขั้นแรกจะใชปฏิกิริยาระหวางสาร

ไดฟลอูอโรเฟนนลิซลัฟานลิมเีทน และ 1,2,4-ไตรเมททอกซเีบน็ซนีเปนการศกึษาตนแบบ โดยจะ

ทำการศึกษาสภาวะของปฏิกิริยา เชน ชนิดของกรดลิวอิส ตัวทำละลาย และอุณหภูมิ เปนตน

เมื่อไดสภาวะในการทำปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่สุดแลวก็จะนำสารไดฟลูออโรเฟนนิลซัลฟานิลมีเทน

มาทำปฏกิริยิากบัสารอะโรมาตกิชนดิตางๆ เพือ่ดผูลของโครงสรางของสารตัง้ตนตอประสทิธภิาพ

ของปฏกิริยิา สดุทายจะเปนการอธบิายการเกดิปฏกิริยิาโดยแสดงกลไกของปฏกิริยิา

Development of Difluorophehylsulfanylmethane as a New Alternative
Formylating Agent of Aromatic Compounds
The reactivity of a novel alternative formylating reagent will be experimentally investigated.
Initially, reaction of difluorophenylsulfanylmethane with 1,2,4-trimethoxybenzene will be employed
as a model study. Their reaction under a variety of reaction conditions (types of Lewis acid,
solvents and temperature, etc.) will be examined. After the optimum reaction conditions were
established, the reactions of difluorophenylsulfanylmethane with several arenes will be carried out
in order to study the effect of substrate structure to the reaction efficiency. Finally, the mechanistic
explanation of the reaction will be discussed.

gra
nte

d b
y T

ora
y S

cie
nc

e F
ou

nd
ati

on
,  J

ap
an



ทนุชวยเหลอืทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทนุชวยเหลอืทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

51มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิ          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

สาขาเคมี

การสงัเคราะหและพสิจูนเอกลกัษณของอนพุนัธเอไทนลีพอรไฟรนิ
สำหรบัอปุกรณเซลลแสงอาทติยชนดิยอมไวแสง
ดร. ทนิกร แกวอนิทร

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานวิจัยนี้จะสังเคราะห พิสูจนเอกลักษณ และศึกษาสมบัติทางแสงของอนุพันธสียอมไวแสง

10-ethynyl-5, 15,20-tri(bis(triphenylamine))porphyrin และ 5,10-diethynyl-15,20-di

(bis(triphenylamine)) porphyrin ชนดิใหม ซึง่เปนองคประกอบทีส่ำคญัของเซลลแสงอาทติย

ชนิดสียอมไวแสง เพื่อพัฒนาเซลลแสงอาทิตยสียอมไวแสงใหมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยน

พลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาใหดีขึ้น โมเลกุลเปาหมายสามารถสังเคราะหไดโดยปฏิกิริยา

Sonogashira coupling ของ 10-iodo-5,15,20-tri(bis(triphenylamine)) porphyrin หรอื 5,10-

diiodo-15,20-di(bis(triphenylamine))porphyrin กบั ethynyl aromatic ester ชนดิตางๆ

ซึ่งการศึกษานี้จะเปนแนวทางในการออกแบบและปรับปรุงสียอมไวแสงใหมีประสิทธิภาพสูง

และเหมาะสมในการใชงานเปนสียอมตอไป

Synthesis and Characterization of Ethynylporphyrin Derivatives
for Dye-Sensitized Solar Cell
In this research 10-ethynyl-5,15,20-tri(bis(triphenylamine))porphyrin and 5,10-diethynyl-15,20-
di(bis(triphenylamine))porphyrin, sensitized dyes of Dye-Sensitized Solar Cell, will be synthesized,
characterized and studied photoproperties to improve the solar energy-to-electricity conversion
efficiency. Target molecules could be sucessfully synthesized by Sonogashira coupling reaction of
10-iodo-5,15,20-tri(bis(triphenylamine))porphyrin and 5,10-diiodo-15,20-di(bis(triphenylamine))
porphyrin with ethnyl aromatic esters. The knowledge of this study could be probably used to
synthesize suitable dyes for making dye-sensitized solar cell with high efficiency.
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การศกึษาเชงิทฤษฏขีองซโีอไลตทีม่กีารถกูแทนทีด่วยอะตอม
ของสารอนิทรยีและประยกุตใชงานในปฏกิริยิาเคมดีไีฮโดรจเินชนั
ดร. พพิฒัน คงประชา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

“ซีโอไลต” คือ สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตที่มีรูพรุนสูง และมีสมบัติเดนในการคัดเลือกขนาด

สารประกอบทีจ่ะผานและทำปฏกิริยิาในตวัของมนั อกีทัง้ยงัประกอบไปดวยตำแหนงแอทฟีไซตซึง่แสดง

ความเปนกรดของแขง็ทัง้แบบกรดบรอนเสตรดหรอืกรดลวิอสิมากมาย ปจจบุนัมแีนวคดิทีจ่ะเปลีย่นแปลง

สมบตัแิละขยายขอบเขตของการนำไปใชของซโีอไลตโดยการเปลีย่นแปลงโครงสรางบางสวนของซโีอไลต

ใหมหีมฟูงกชนัอนิทรยีประกอบเขาไปดวย เพือ่เปนการควบคมุการดดูซบัของกาซตางๆ ในซโีอไลตและ

เปนการเพิม่ประสทิธภิาพในแงการเปนตวัเรงปฏกิริยิาของซโีอไลต ซึง่การเปลีย่นแปลงโครงสรางซโีอไลตนัน้

ทำไดโดยการแทนทีอ่ะตอมของออกซเิจนดวยอะตอมหรอืหมฟูงกชนัอนิทรยีตางๆ เชน หมเูมทลิลนี

หมเูอมนี หรอืหมอูมิดิาโซล เปนตน สารประกอบทีไ่ดเรยีกวา ซโีอไลตอนิทรยี (Zeolite Organic

Lattice, ZOL) ในงานวจิยัชิน้นีจ้ะทำการศกึษาสมบตัขิองสารประกอบซโีอไลตอนิทรยีและสารประกอบ

อืน่ๆ ทีค่ลายกนัโดยเทคนคิทางการคำนวณเคมคีวอนตมั แอกทฟีไซตของซโีอไลตอนิทรยีจะพจิารณา

โดยเทคนคิ B3LYP/6-31G(d,p) ในขณะทีอ่ทิธพิลของโครงสรางจะแสดงดวย Universal Force Field

เราจะศกึษาคณุลกัษณะทางโครงสรางและทางเคมใีนดานตาง เชน ดานอเิลก็ทรอนกิส ดานความเปนกรด

ดานการดดูซบักบักาซ สญัญาณ IR และสญัญาณ NMR เปนตน และเพือ่ตรวจสอบสมบตักิารเปนตวัเรง

ปฏกิริยิาเคม ีเราจะนำซโีอไลตอนิทรยีนีไ้ปศกึษาในปฏกิริยิาดไีฮโดรจเินชนัทัง้แบบทีม่แีละไมมแีหลง

ออกซเิจนเปนตวัชวยดงึไฮโดรเจน ซึง่ผลการทดลองทีไ่ดจะนำมาเปรยีบเทยีบกบัซโีอไลตแบบดงัเดมิ

Theoretical Investigation on Organic-Functionalized Hybrid Zeolite
for the Dehydrogenation Reaction
Zeolites are microporous crystalline aluminosilicates with a wide variety of properties and applica-
tions, due mainly to their shape selectivity and the possession of Br∅nsted and Lewis acid sites.
The range of their applications can be extended by a well-chosen organic functionalization,
altering the surface properties that control interaction with various guest species and enhance the
activity of the conventional zeolite. Those oxygen atoms in the zeolite framework can be replaced
organic functional groups such as methylene, amine or imidazole groups giving an alternative
class of zeolitic catalyst. These novel types of organic inorganic hybrid called zeolite organic
lattice (ZOL) will be studied in detail by quantum chemical technique. The chemical properties and
catalytic behavior of these novel materials are explored from a microscopic point of view, simulating
the zeolite catalyst by two layered ONIOM model. The region holding active site and reaction
intermediates will be treated by the high accuracy B3LYP/6-31G(d,p) level of calculation, while
the effects of zeolite framework will be represented by the fast and reliable Universal Force Field.
The physical and chemical characteristics of the zeolite with organic lattice (ZOL) will be
explored by Electronic, Acidity, Adsorption, IR, and NMR calculations in parallel with the
conventional zeolite model and will be compared to the experimental values. In order to examine
the catalytic activity of the ZOL material, we select the non-oxidative and oxidative dehydrogenation
reactions as case studies. Reactions mechanisms for those reactions as well as reactants, products
and reaction intermediates will be carefully investigated. For illustrating the performance of the
new candidate ZOL material, reaction energies and activation energies in the reaction will be
reported in detail side by side with the conventional zeolite.
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พอลเิมอไรเซชนัในวฏัภาคของแขง็:
เสนทางใหมสพูอลเิมอรคอมพอสตินำไฟฟา
ผชูวยศาสตราจารย ดร. วรวรี โฮเวน

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พอล(ิ3,4-เอทลินีไดออกซไีทโอฟน) หรอื พอีดีโีอท ีจดัเปนพอลเิมอรนำไฟฟาทีป่ระสบความสำเรจ็มาก

ในการใชงานทางอตุสาหกรรม เนือ่งจากมแีบนดแกพทีแ่คบ มเีสถยีรภาพการนำไฟฟาในอากาศทีอ่ณุหภมูสิงู

อยางไรกต็ามการสงัเคราะหพอลเิมอรดงักลาวยงัจำเปนตองใชปฏกิิรยิาออกซเิดชนัทางเคมหีรอืเคมไีฟฟา

ของสารละลายพอลเิมอร ทำใหพอลเิมอรทีไ่ดมคีวามเปนระเบยีบระหวางโมเลกลุต่ำ เปนขอจำกดัทำให

ไมสามารถใชงานไดอยางกวางขวางเทาทีค่วร จนเมือ่เรว็ๆ นีไ้ดมกีารคนพบโดยบงัเอญิวาผลกึสนี้ำเงนิ-

ดำของ 2,5-ไดโบรโม-3,4-เอทลินีไดออกซไีทโอฟน (ดบีอีดีโีอท)ี สามารถเกดิพอลเิมอไรเซชนัในวฏัภาค

ของแขง็ผานปฏกิริยิาดโีบรมเินชนัและคพัพลงิโดยปราศจากการใชตวัรเิริม่หรอืตวัเรงปฏกิริยิา ทำใหได

พอลิเมอรทีโดปดวยโบรมีนที่มีความเปนระเบียบและการนำไฟฟาสูง (20-80 ซีเมน/ซม.) จากการที่

ดีบีอีดีโอทีสามารถละลายในตัวทำละลายอินทรียไดหลายชนิด ประกอบกับความสามารถในการเกิด

พอลเิมอไรเซชนัในวฏัภาคของแขง็ งานวจิยันีจ้งึมเีปาหมายทีจ่ะเตรยีมพอลเิมอรคอมพอสตินำไฟฟา

ทีม่พีอีดีโีอท ีโดยในขัน้แรกจะเปนการขึน้รปูสารละลายผสมระหวางดบีอีดีโีอทกีบัพอลเิมอรเจาบานทีเ่ปน

ฉนวนทางไฟฟา ซึ่งเปนพอลิเมอรที่มีจำหนายทางการคา สามารถละลายไดในตัวทำละลายอินทรีย

ใหเปนฟลมบาง หลังจากการระเหยของตัวทำละลาย พอลิเมอไรเซชันในวัฏภาคของแข็งของผลึก

อีบีอีดีโอทีซึ่งแทรกตัวอยูในพอลิเมอรเจาบานจะถูกเหนี่ยวนำใหเกิดขึ้นโดยความรอน ทั้งนี้จะศึกษา

ผลกระทบของชนดิและสมบตัทิางกายภาพของพอลเิมอรเจาบานตอการเกดิพอลเิมอไรเซชนั และศกึษา

หาภาวะทีเ่หมาะสมทีท่ำใหไดพอลเิมอรคอมพอสติทีม่สีมบตัทิางกายภาพและการนำไฟฟาทีด่ ีคณะผวูจิยั

เชือ่วาผลจากงานวจิยันีไ้มเพยีงแตชวยขยายขอบเขตการประยกุตใชพอีดีโีอทใีหกวางขวางยิง่ขึน้ แตยงั

เปนการเสนอแนวทางใหมในการลดปญหาของสมบตัเิชงิกลทีด่อยซึง่มกัพบในพอลเิมอรนำไฟฟาสวนใหญ

Solid State Polymerization: A New Route to Conducting Polymer Composite
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) or PEDOT is considered as one of the most successful conducting
polymer used in industries. It possesses small band gap, electrochemical stability upon cycling as
well as air and thermal stability of its electrical properties. Nonetheless, its synthesis is still confined
to chemical or electrochemical oxidation of polymer solution. As a consequence, defect sites and
a relatively low degree of intermolecular order limit the number of possible applications. Until
recently, it has been discovered by chance that blue-black crystals of 2,5-dibromo-3,4-
ethylenedioxythiophene (DBEDOT) can undergo solid state polymerization (SSP) through
debromination and coupling. Without the use of initiators or catalysts, SSP could give rise to a
nearly defect-free and highly ordered bromine-doped PEDOT with high conductivity (20-80 S/cm).
Taking advantages of DBEDOT solubility in many common organic solvents together with its
capability of undergoing SSP, this research aims to prepare conducting polymer composite
containing PEDOT. A mixed solution between DBEDOT and a commercially available, soluble,
and insulating host polymer is first fabricated into thin films. After solvent evaporation, SSP of the
DBEDOT crystals embedded in the host polymer is then induced by heating. Effects of the type
and physical properties of the host polymer on the extent of SSP are investigated. Optimized
condition that yields conducting polymer composites with good physical properties and
conductivity will be identified. Not only can this research help expanding the applicability of
PEDOT but also offers a new route to overcome the poor mechanical properties that ones usually
encounter in most conducting polymers. gra
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การพฒันาเชงิทฤษฎขีองอณุหภมูทิีเ่พเดสทอลของพลาสมาในสภาวะ
ประสทิธภิาพสงูในเครือ่งโทคาแมค
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ธวชัชยั ออนจนัทร

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิทร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันในสภาวะประสิทธิภาพสูง (H-mode) ในเครื่องโทคาแมคเปนรูปแบบ

ที่ถูกเลือกสำหรับการทดลองปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันในเครื่องตนแบบของโรงไฟฟาพลังงาน

นวิเคลยีรฟวชนัเนือ่งจากสามารถใหพลงังานตอบแทนทีส่งู พลาสมาทีเ่ปน H-mode มลีกัษณะพเิศษ

คืออุณหภูมิที่ขอบของพลาสมาสูงมากกวาปกติ เปนที่ทราบกันดีวาคาของอุณหภูมิดังกลาวเปน

สิ่งที่มีผลตอประสิทธิภาพในการเกิดปฎิกิริยานิวเคลียรฟวชันเปนอยางมาก สำหรับงานวิจัยนี้

โมเดลสำหรับทำนายอุณหภูมิที่ขอบของพลาสมาถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีความไมเสถียร

ของพลาสมาโดย ballooning mode และการควบคุม transport เนื่องจากคา E×B โมเดล

สำหรับทำนายอุณหภูมิที่ขอบของพลาสมานี้รวมกับแบบจำลองทางคณิตศาสตรแบบรวมหรือ

ทีเ่รยีกวา Integrated predictive modeling code เพือ่ทำนายผลของการกระจายตวัของกระแส

พลาสมา อุณหภูมิและความหนาแนนของพลาสมาที่จุดตางๆ ในเครื่องโทคาแทค ซึ่งสามารถ

นำไปสูการทำนายผลของปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันได แบบจำลองทางคณิตศาสตรแบบรวมและ

โมเดลสำหรับทำนายอุณหภูมิที่ขอบของพลาสมาใชในการทำนายผลของพลาสมาและปฏิกิริยา

นิวเคลียรฟวชันในโทคาแมคที่มีอยูในปจจุบันและโทคาแมคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ โทคาแมค

ITER ซึ่งจะเปนตนแบบของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟวชันในอนาคต

New Pedestal Temperature Model for H-Mode Tokamak Plasmas
Because of its excellent properties, high confinement mode (H-mode) plasma is one of the
scenarios that will be used in burning plasma experiments, such as ITER which is a prototype of
future nuclear power plant. H-mode discharges are characterized by a narrow region of steep
pressure gradient at the edge of the plasma, called the “pedestal”. The parameters at the top of the
pedestal are recognized to have a strong influence on the performance of the H-mode operation
in tokamak plasmas. In this study, models for predicting temperature at the top of the pedestal are
developed. These models are based on well accepted theoretical concepts for pedestal width and
pressure gradient: stabilization of a transport by ExB shear for the pedestal width and high
n pressure-driven ballooning mode instabilities for the pedestal gradient. An 1.5D BALDUR
integrated predictive modeling code together with the pedestal models are used to carried out
the evolution of the plasma profiles of present day experiments. Finally, this protocol will be used to
simulate plasma in ITER, where the ITER performance can be investigated.
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สาขาฟสิกส

ระบบสงและรบัคลืน่แบบอะเรย หกสบิสีส่มาชกิผลดักนัทำงาน
ดวยสวทิซอเิลก็ทรอนกิส สำหรบัการสรางภาพไมโครเวฟ
รองศาสตราจารยอนุพงศ สรงประภา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หองปฏบิตักิารวจิยัไมโครเวฟประยกุต ภาควชิาฟสกิสประยกุต ไดดำเนนิการพฒันาหลากหลาย

เทคนิคและระบบตางๆ ของการสรางภาพดวยคลื่นไมโครเวฟมาโดยลำดับ วัตถุประสงคหลัก

ประการหนึ่งก็เพื่อชวยในงานตรวจอาวุธและสิ่งตองหามผิดกฎหมายที่พกพาโดยบุคคลบริเวณ

สนามบนิและสถานทีพ่งึเฝาระวงัอืน่ๆ ในโครงการวจิยันีจ้ะเปนการออกแบบและสรางระบบทำงาน

ยานความถีแ่ถบเอก็ซในรปูแบบใหม ซึง่ควบคมุดวยคอมพวิเตอร โดยนอกจากการมขีอดใีนสวน

ของการลดขนาดและราคาตนทุนของระบบดวยการเปลี่ยนอุปกรณหลักแบบทอนำคลื่นไปเปน

ไมโครสตรปิและโคแอกเซยีลแลว การใชเทคนคิการผสมสญัญาณ 2 เฟส ทำใหวดัทัง้ขนาดและ

เฟสของคลื่นไดพรอมกัน การสรางภาพวัตถุไมมีสัญญาณรบกวนในรูปของภาพออเดอรศูนย

เหมือนเชนเดียวกับกรณีการใชไมโครเวฟฮอโลกราฟฟ การรนระยะวัตถุจึงสามารถกระทำได

ซึ่งก็สามารถลดขนาดพื้นที่เก็บขอมูลสนามของคลื่น โดยยังคงความละเอียดของภาพเทาเดิม

ซึง่เมือ่รวมกบัการเพิม่จำนวนหวัรบัสงคลืน่จาก 1 เปน 64 และใชสวทิซอเิลก็ทรอนกิสเลอืกทลีะหวั

แทนการเลือ่นตำแหนงเชงิกล การเกบ็ขอมลู 1 ภาพขนาด 64x64 พกิเซล จะใชเวลาราว 1 นาที

A 64-Element Electronically Switched Transceiver Array System for
Microwave Imaging
Various microwave imaging techniques and systems have been developed at the Applied
Microwave Research Laboratory, Applied Physics Department. One of the main objectives is to
facilitate the detection of concealed weapons and contraband carried on personal at airports and
other secure locations. In this project, a new version of computer controlled x-band imaging
system will be designed and constructed. In addition to the advantage of being more compact
and economical upon changing main components from waveguide to microstrip – coaxial based,
the speed performance is also enhanced by the use of signal mixing technique in conjunction
with the increasing number of antennas from 1 to 64 scanning controlled by electronics switch.
There is no zero – order image noise interfering with the reconstructed object’s image as in the
case of microwave holography. Thus, for the same resolution, the field recording aperture can be
reduced by simply shortening the object distance. The estimated time taken for 64×64 pixels
image recording is 1 minute.
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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การระบเุอกลกัษณของระบบอลัตราซาวนดทางการแพทย
แบบไมเชงิเสนดวยวงจรกรองโวลเทอรรา
ผชูวยศาสตราจารย ดร. พรชยั พฤกษภทัรานนต

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โครงการวิจัยนี้เปนโครงการวิจัยเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยหลัก เรื่อง การประยุกตใชวงจรกรอง

โวลเทอรราสำหรบัภาพจากอลัตราซาวนแบบไมเชงิเสน ซึง่ไดรบัการสนบัสนนุเงนิทนุวจิยัจากสำนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำป 2550 จุดประสงค

ของโครงการวจิยัหลกั คอื การศกึษาคณุลกัษณะของวงจรกรองควอดราตกิทัง้ในโดเมนความถีแ่ละ

โดเมนเวลาทีม่คีวามเหมาะสมสำหรบัปรบัปรงุคณุภาพของภาพจากอลัตราซาวนดและหาวธิกีารออกแบบ

ตามคุณสมบัติที่ไดศึกษา สวนโครงการวิจัยนี้ศึกษาการระบุเอกลักษณของระบบอัลตราซาวนดทาง

การแพทยแบบไมเชิงเสนโดยใชวงจรกรองโวลเทอรราเปนการเพิ่มเติมโดยจะโฟกัสที่การพัฒนา

อลักอรทิมึทีเ่หมาะสมสำหรบัการระบเุอกลกัษณโดยวงจรกรองโวลเทอรราลำดบัทีส่องแบบทีใ่ชทัง้อนิพตุ

และเอาทพุตสำหรับระบบอัลตราซาวนดทางการแพทยแบบไมเชิงเสนเพื่อทำการแยกองคประกอบ

สัญญาณไมเชิงเสนออกมา และนำอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นไปประยุกตใชสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ

ของภาพอัลตราซาวนดเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทยและการหาคุณสมบัติความไมเปนเชิงเสน B/A

ของตวักลางชนดิตางๆ โดยองคความรทูีไ่ดจากงานวจิยันีจ้ะเปนประโยชนตอการเสรมิสรางความเขมแขง็

ใหกบัศกัยภาพของทรพัยากรบคุคลทางดานภาพจากอลัตราซาวนดทางการแพทย อกีทัง้องคความรนูี้

ยังเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาผลิตภัณฑทางดานภาพจากอัลตราซาวนดทางการแพทยของ

ประเทศในอนาคตซึง่สามารถชวยลดการนำเขาจากตางประเทศทีม่มีลูคาสงูได

Identification of a Nonlinear Medical Ultrasound System Using
Volterra Filters
The proposed research project for financial support from Thailand Toray Science Foundation (TTSF)
is an additional work to the main project entitled “Applications of Volterra filters for nonlinear
ultrasound imaging”, which is being supported by the Thailand Research Fund and Commission
on Higher Education for the fiscal year 2007. The objectives of the main project are to analyze
the properties of Volterra filters that affect imaging qualities both in terms of contrast and spatial
resolution and to formulate the design approach of Volterra filter for improving the quality of
ultrasound images based on the investigated properties. The main research works are focused on
investigating the characteristics of quadratic filter both in time and frequency domains that are
optimal for enhancing the image quality. Due to a limitation on the financial support, an essential
aspect of Volterra filters on system identification is not included in the scope of the main project.
Thus, this additional project proposes to investigate the identification of a nonlinear medical
ultrasound system using Volterra filters. The project will be focused on developing an efficient
implementation of the input-output based system identification using the second-order Volterra filter
model in order to separate nonlinear signal components. Subsequently, the developed approach
will be applied on medical ultrasound applications, e.g. ultrasound imaging enhancement and
nonlinearity parameter B/A estimation. The knowledge gained from this study would strengthen
the potential of human resource in the medical ultrasound imaging area. It is also benefit to the
development of our own medical ultrasound imaging products in the future, which can significantly
reduce the cost of foreign imports. Moreover, the research area of this project provides
an excellent agreement with the Thai government policies, i.e., Health Hub and Health for All.gra
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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การพฒันาสารบมอพีอกซชีนดิใหมจากสารประกอบตระกลูเบนซอกซาซนีเรซนิ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ศราวธุ รมิดสุติ

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปจจบุนัสารบมทีส่ำคญัสำหรบัอพีอกซเีรซนิทีใ่ชอยมู ี3 กลมุคอื 1) กลมุเอมนี ซึง่ประกอบดวย aliphatic

amines, cycloaliphatic amines, aromatic amines, tertiary amines, รวมทัง้กลมุ heterocyclic

nitrogen compounds (imidazoles) 2) กลมุแอซดิแอนไฮไดรด 3) กลมุ ลวิอสิแอซดิ (Lewis acids)

โดยจะเหน็วาสารบมเหลานีม้กัเปนสารโมเลกลุคอนขางเลก็โดยเฉพาะสารกลมุเอมนีมักระเหยไดงาย มกีลิน่

รบกวน และมกัเปนพษิตอรางกาย การใชงานจงึตองมวีธิกีารปองกนัการสมัผสัสารเหลานี ้สวนสารกลมุ

แอซิดแอนไฮไดรดและกลุมลิวอิสแอซิดมักมีผลเสียดานการกัดกรอนหรือทำลายอุปกรณการขึ้นรูป

นอกจากนีใ้นการบมอพีอกซเีรซนิ มกัจำเปนทีจ่ะตองคำนวณสดัสวนมวลของอพีอกซแีละสารบมทีถ่กูตอง

หากปรมิาณสารบมมาก/นอยเกนิไป มกัจะกอใหเกดิผลในทางลบตอสมบตัขิองผลติภณัฑอพีอกซทีีไ่ด

สวนสารบมทีม่โีมเลกลุขนาดใหญเชน polyamides มกัมคีวามหนดืสงูและมกัสงผลเสยีตอสมบตักิารไหล

หรือสมบัติการขึ้นรูปของอีพอกซีเรซิน ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงไดเสนอแนวทางการใชงานเรซินตระกูล

เบนซอกซาซนีโครงสรางตางๆ ในการทำหนาทีเ่ปนสารบมชนดิใหมสำหรบัอพีอกซเีรซนิเพือ่แกปญหา

ขางตนของสารบมสวนใหญทีใ่ชงานอยใูนปจจบุนั ทัง้นีเ้พือ่ใหไดระบบสารบมอพีอกซทีีม่คีวามสะดวก

ปลอดภยัมากขึน้ในการใชงาน โดยเนนปรบัปรงุสมบตัทิางความรอน สมบตัทิางกล และความสามารถ

ในการขึน้รปู ซึง่รวมถงึการมหีนาตางการขึน้รปูและมพีฤตกิรรมการเกดิเจลทีเ่หมาะสมจากสมบตัขิางตน

ทีโ่ดดเดนของเบนซอกซาซนีเรซนิ โดยจะเปรยีบเทยีบกบัสารบมชนดิเอมนีทีใ่ชงานหลกัในอตุสาหกรรม

Development of Novel Type of Epoxy Curing Agents Based on
Benzoxazine Resins
Major curing agents for epoxy at present can be classified into three groups i.e. 1) amine
compounds including aliphatic amines, cycloaliphatic amines, aromatic amines, tertiary amines,
and heterocyclic nitrogen compounds (imidazoles) 2) acid anhydrides and 3) Lewis acids. These
curing agents are mostly small molecule compounds and some of them, especially the amine
groups, are volatile, smelly and rather toxic to the users. The application of these curing agents;
therefore, requires stringent safety measure. In addition, acid anhydrides and Lewis acids are
known to cause corrosion to the processing apparatus. Furthermore, in order to obtain good cure
properties of epoxy, stoichiometric mixing ratio between the epoxy and the curing agent has to be
accurately determined. The off-stoichiometric mixture of epoxy and its curing agent usually results
in the degradation in most properties of its fully cured polymer. On the other hand, the use of
polyamides as curing agents for epoxy can adversely affect processability of the epoxy due to the
rather high viscosity of the high molecular weight polyamide curing agent. In this work, we
propose to utilize a novel class of curing agents based on self-polymerizable benzoxazine resins
to solve the problems of the currently used curing agents. Benzoxazine resins are known to
provide a stable compound at room temperature with ease of handling. The a-stage viscosity of
benzoxazine resins is very low providing high processing ability. The resins can be polymerized
to yield a single phase polymer alloy with epoxy resin and were reported to impart high thermal
and mechanical characteristics as well as desirable processing window and gelation behaviors
to epoxy resin. In this work, the effect of novel types of benzoxazine resins on thermal, mechanical,
and some essential physical properties of bisphenol A typed epoxy will be investigated in
comparison with the epoxy cured by amine.
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เหลก็เสรมิแบกทานสำหรบักำแพงกนัดนิเสรมิกำลงั
ผชูวยศาสตราจารย ดร. สขุสนัติ ์หอพบิลูสขุ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พฒันารปูเหลก็เสรมิแรงดงึชนดิใหมในกำแพงกนัดนิแบบ Mechanically

stabilized earth ทีเ่รยีกวาเหลก็เสรมิแบกทาน (Bearing reinforcement) และเพือ่พฒันาแนวทาง

การออกแบบกำแพงกันดินที่เสริมกำลังดวยเหล็กเสริมแบกทานที่มีประสิทธิภาพในเชิงวิศวกรรม

และเศรษฐศาสตรสำหรบัทัง้ดนิเมด็หยาบและดนิเมด็ละเอยีด เหลก็เสรมิแบกทานสามารถทนแทน

เหล็กเสริมแรงดึงที่นำเขาจากตางประเทศ เหล็กเสริมแบกทานมีจุดเดนคือมีความสามารถในการ

รับแรงดึงที่สูงมากและมีการเสียรูปต่ำในสภาวะใชงาน อีกทั้งรูปแบบของเหล็กเสริมแบกทาน

ไมซับซอนและสามารถผลิตขึ้นไดเองโดยชางฝมือคนไทย เนื่องจากความยืดหยุนในการผลิต

เหลก็เสรมิแบกทาน ผอูอกแบบสามารถกำหนดกำลงัครากและเสนผานศนูยกลางของเหลก็เสรมิให

สอดคลองกบัน้ำหนกักระทำ (สวนบนของกำแพงกนัดนิอาจใชเหลก็แกนขนาดเลก็และกำลงัครากต่ำ

ขณะทีส่วนลางอาจใชเหลก็แกนขนาดใหญและกำลงัครากสงู) จากจดุเดนดงักลาวนี ้เหลก็เสรมิแรง

แบกทานชวยลดตนทุนคากอสรางไดอยางมาก การพัฒนาเหล็กเสริมแบกทานนี้ทำโดยอาศัยการ

ทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมในดินที่แตกตางกันสามชนิด (ดินเม็ดหยาบ ดินเม็ดละเอียด และ

ดนิเมด็หยาบปนดนิเมด็ละเอยีด) ในหองปฏบิตักิาร แนวทางการออกแบบกำแพงกนัดนิทีเ่สรมิกำลงั

ดวยเหลก็เสรมิแบกทานพฒันาขึน้จากผลทดสอบกำแพงกนัดนิทีส่รางขึน้จรงิในสนาม (Full scale

test) ที่ตานทานดินทั้งสามชนิด

The Bearing Reinforcement for Mechanically Stabilized Earth (MSE) Wall
The present research aims to develop specific feature of a new inextensible reinforcement
designated as “Bearing Reinforcement” and effective design approach of an earth wall
stabilized by the bearing reinforcement in terms of engineering and economic view points for
both coarse- and fine-grained soils. The bearing reinforcement can be substituted the imported
reinforcements. The salient aspects of the bearing reinforcement are high pullout resistance with
low deformation at work. Moreover, the manufacture of the bearing reinforcement is simple and
can be done by Thai technicians. Due to its flexibility of producing the bearing reinforcement,
designers can determine the yield strength and diameter according to the working load level
(small diameter of longitudinal bar can be used for top of the wall due to small load). This offers
potential for cost saving. The effective feature of the reinforcement will be developed based on
the laboratory pullout tests on the reinforcement embedded in different soil types (coarse-, fine- and
coarse-fine-grained soils). Design approach will be developed from the full scale test results of
a mechanically stabilized wall sustaining the three different soils.

gra
nte

d b
y T

ora
y S

cie
nc

e F
ou

nd
ati

on
,  J

ap
an



ทนุชวยเหลอืทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทนุชวยเหลอืทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

59มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิ          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

สาขาวศิวกรรมศาสตร

การพฒันาการออกแบบและผลติแมพมิพขึน้รปูผลติภณัฑยางขนาดเลก็ทีม่ี
ความละเอยีดสงูในอตุสาหกรรมยานยนตและอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ศภุสทิธิ ์รอดขวญั

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปจจุบันกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑยางเปนกระบวนการหลักที่ใชกันโดยทั่วไปในการผลิต

ชิ้นสวนยางที่มีรูปรางซับซอนและชิ้นงานที่ประกอบดวยวัสดุหลายชนิดหรือชิ้นงานยางที่ประกอบ

ติดกับโลหะ นอกจากนั้นดวยความตองการดานการตลาดของผลิตภัณฑยางที่มีขนาดเล็กและ

มีพิกัดความคลาดเคลื่อนต่ำ จึงมีความจำเปนที่จะตองมีการทำวิจัยและพัฒนาในสวนของการ

ออกแบบบแมพมิพทีใ่ชในการผลติ ดงันัน้งานวจิยันีจ้งึมเีปาหมายในการสรางกระบวนการออกแบบ

และผลิตแมพิมพที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ใชในกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑยางขนาดเล็ก

โดยนำเทคโนโลยคีอมพวิเตอรชวยออกแบบ ผลติ และวเิคราะหทางวศิวกรรม มาใชในการผลติ

ผลิตภัณฑยางในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมยานยนตเปนกรณีศึกษา

โดยงานวิจัยนี้ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยาง ซึ่งกระบวนการออกแบบและผลิตแมพิมพที่ไดจากผลการวิจัยนี้จะสงผลให

ผปูระกอบการสามารถผลติแมพมิพทีม่คีณุภาพสงูเพือ่ใชในการผลติผลติภณัฑยางทีม่ขีนาดเลก็ได

และทำใหอตุสาหกรรมแมพมิพและผลติภณัฑยางในประเทศ สามารถแขงขนัไดในระดบันานาชาติ

ตอไปในอนาคต

A Development for Design and Making Precision Rubber
Micro-Mould in Automotive Industry and Electronic Industry
Currently, injection moulding is one of the major conventional processes to produce the rubber
parts with complex shape and combined materials with inserted metals in the parts. In addition,
with growing trend of market needs in micro parts with less allowed tolerance, it is necessary to
conduct the research and development of rubber moulds. In this industrial-collaborated research,
the procedure of design and manufacturing of rubber moulds with high precision used in produc-
tion of micro rubber parts in electronics and automotive industries is developed through the appli-
cation of Computer Aided Design/Manufacturing/Engineering (CAD/CAM/CAE). The devel-
oped procedure for rubber mould design and manufacturing in this work will lead to higher mould
precision and productivity so micro rubber part can be manufactured. As a result, the domestic
rubber moulding industry can compete in the global rubber mould making and rubber product
market in the near future.
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สาขาวศิวกรรมศาสตร

โครงการพฒันาตนแบบระบบวดัมมุอางองิ
นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพช็รสอง

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ

Vertical Gyro (VG) คอืเซนเซอรวดัมมุเอยีง (Roll และ Pitch) ซึง่เปนอปุกรณพืน้ฐานสำคญั

ของระบบ Motion Sensing & Control หลากหลาย VG ทำงานโดยใชคาทีว่ดัไดจาก Inertial

Sensors 2 ประเภทคอื Rate Gyros และ Accelerometers มาประมวลผลรวมกนั การพฒันา

VG มีความซับซอนเพราะตองใชเทคนิคทางคณิตศาสตรชั้นสูง เชน Kalman ประกอบกับ

Inertial Sensors เหลานีม้คีวามออนไหวสงู ทำใหตองใชเครือ่งมอืวดัมาตรฐานสงูในการทดสอบ

ปรบัเทยีบ ดงันัน้ VG จงึเปนอปุกรณ High-end ราคาสงู จำกดัอยใูนกลมุผผูลติในตางประเทศ

ทีม่ทีรพัยากรพรอม อยางไรกต็าม นกัวจิยัในโครงการนีไ้ดออกแบบ ทดสอบ และพสิจูนสมการ

สำหรบัคำนวณมมุเอยีงดวย Computer Simulations แลว ปรากฎวาถกูตองตามทฤษฎ ีดงันัน้

เปาหมายของโครงการนีค้อืนำแบบทีอ่อกไวมาสรางเปนตนแบบ VG ดวย MEMS Inertial Sensors

ที่สามารถใชงานไดจริง และมีตนทุนวัตถุดิบไมเกิน 50,000 บาทตอชุด โครงการนี้มีประโยชน

ที่จะไดรับคือเกิดการพัฒนาองคความรูรากฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ

โดยเฉพาะอยางยิง่ดานการพฒันา High-Precision Instrumentation-Grade Sensors ซึง่จะสงผลให

นกัศกึษา/นกัวจิยัในประเทศสวนใหญทีม่งีบประมาณจำกดัไดมโีอกาสวจิยัและพฒันาดาน Motion

Sensing & Control ในขัน้สงูไดงายขึน้ โดยใชเซน็เซอรราคาประหยดัทีผ่ลติขึน้เองในประเทศ

Vertical Gyro Prototype Development Project
Vertical Gyro (VG) is a kind of sensors that provide tilt angle information (roll and pitch). VG is one
of the most fundamental sensors for a number of motion sensing and control applications. VG
works by fusing data from two inertial sensors - rate gyros and accelerometers. The development
of VG is complex because the use of advanced mathematical techniques, e.g. Kalman filtering,
is needed. Furthermore, the high sensitivity of these sensors requires the use of high precision
measurement and calibration tools. Consequently, VG’s are expensive high-end instruments and
their development is still limited to countries with adequate resources. The researchers of this
project have already designed and successfully proven the feasibility of the orientation estimation
algorithm by extensive simulations. The objective of this project is, therefore, to transfer the design
to working prototypes using MEMS inertial sensors under 50,000 baht unit cost. This project will
help advance Thailand science and technology development, especially, in the field of high
precision instrumentation-grade sensors. This project also hopes to provide a large number of
Thai students and researchers with limited budget opportunities to carry out more advanced
researches in motion sensing and control based on low-cost VG developed in-house.
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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การออกแบบเครือ่งทำความสะอาดขาวกลอง
อาจารยสุดสายสิน แกวเรือง

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดขาวกลองที่มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยี

เหมาะสมสกูลมุเกษตรกร โดยทำการทดสอบกบัขาวกลองทีม่คีวามชืน้ระหวาง 11-13 เปอรเซน็ต

สามารถทำความสะอาดขาวกลอง จำนวน 1.5 ตนั ใชเวลา 1 ชัว่โมง การทำงานของเครือ่งทำความ

สะอาดขาวกลองอาศัยหลักการของแปรงลูกกลิ้งขนออน กับลมเปา โดยขาวกลองที่ไหลผาน

เขามาในเครื่องจะตกกระทบบนแปลงขนออน ชวยลดแรงปะทะระหวางเมล็ดขาวกับเครื่องจักร

นอกจากนีภ้ายในเครือ่งมอืยงัมรีะบบลมเปาชวยในการแยก เพือ่ขจดัเศษสิง่สกปรกในกระบวนการ

ผลติขาวกลอง โดยเศษสิง่สกปรกทีอ่อกจากกระบวนการจะถกูเกบ็ในไซโคลนดกัฝนุ และปลอย

อากาศสะอาดสูสภาพแวดลอม การใชแปรงลูกกลิ้งขนออนจะชวยลดความเสียหายเชิงกล

(Mechanical Damage) อันจะเกิดขึ้นกับขาวกลอง จึงเปนการเพิ่มเปอรเซ็นตขาวเต็มเมล็ด

นั่นหมายถึงการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร นอกจากนี้แลวการใชเครื่องทำความสะอาดขาวกลอง

ยงัเปนสวนหนึง่ของการสงเสรมิใหเกดิการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี(GAP) อกีดวย

Design of Brown Rice Cleaner
This research is to study and develop the prototype of rice brown cleaner to enhance the
appropriate technology for the milling group of organic farmers. The prototype needs to be tested
for cleaning the brown rice with 11 to 14 percent of moisture content. The maximum capacity of
1.5 tons per hour is set for target. The machine parts contain the soft brash stationary tray and
cyclone. In operation, the fan blows passing through the mass flow of brown rice on the
conveying channels. The rotating soft brash on stationary plate will reduce the grain damage and
pick up the dusty of rice brand from the rice brown grains. Whist the wind emerges free dust
away out to the disposal unit. Furthermore, the cyclone attached with stripping soft brash can assist
exhausting the tiny dust and make the brown rice grains clean.
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รางวลัที ่2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยกัณจนา อักษรดิษฐ

โรงเรียนเทิงวิทยาคม
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

การทำปยุอนิทรยีชวีภาพ
แบบแหง ระบบระบายอากาศ
แบบธรรมชาติ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
จากการศกึษาดงูานวจิยัของมหาวทิยาลยัแมโจ เรือ่ง “การทำปยุหมกัระบบกองเตมิอากาศ” ทีใ่ช

พัดลมขนาด 3 แรงมา ตอกับทอพีวีซีขนาดใหญและตอทอพีวีซีไวใตกองปุย โดยเจาะรูทอ

พวีซีทีีใ่ตกองปยุใหมากทีส่ดุ จากนัน้เปดพดัลมใหกบักองปยุทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 15 นาที

ตอ 1 กอง จะใชเวลา 1 เดอืน และนำมาบมอกี 1 เดอืนถงึจะนำไปใชได โดยการเปดพดัลมใหกบั

กองปุยถือเปนการเพิ่มออกซิเจนเพื่อชวยยอยสลายโดยจุลินทริยชนิดที่ตองการออกซิเจนซึ่งจะ

สลายไดเร็วกวาจุลินทรียที่ไมใชออกซิเจนหลายเทาและไมมีกลิ่นเหม็นดวย แตวิธีการนี้ตองใช

พลังงานเพิ่มขึ้นและมีตนทุนสูง ผูวิจัยจึงคิดวานาจะมีวิธีการที่จะนำอากาศที่มีอยูในธรรมชาติ

มาชวยเพิ่มออกซิเจนใหกับกองปุยโดยไมตองพลิกกลับ ประหยัดพลังงานและสามารถนำวัสดุ

ที่เหลือใชและถูกกำจัดโดยการเผามาใชประโยชนอยางสูงสุด โดยผานความรูทางวิทยาศาสตร

และนักเรียนเปนความรูไปสูหมูบานในการสรางองคกรของชุมชนในบานของตนเองใหเขมแข็ง

สามารถพึ่งพาตนเองได และคำนึงถึงสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะภาวะโลกรอนในปจจุบัน
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2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบการทำปยุอนิทรยีชวีภาพแบบแหง ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาตกิบัการ

หมกัแบบกองโดยใชอณุหภมู ิคา pH ลกัษณะทางกายภาพ และศกึษาประสทิธภิาพของปยุอนิทรยี

ชวีภาพแบบแหง ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาตทิีห่มกัไดในสปัดาหที ่ 1 และสปัดาหที ่ 2

วิธีดำเนินการทดลอง
โดยการนำทรัพยากรเหลือใชจากการเกษตรที่มีภายในทองถิ่นมาคลุกเคลาใหเขากัน ผสมกับ

มูลสัตวและหัวเชื้อจุลินทรีย แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 วางกองกับพื้น สวนที่ 2 ใสลงใน

กระสอบปุยที่ไมมีถุงพลาสติก แลวนำไปวางบนฐานไม 2 อันที่สูงจากพื้น 15 เซนติเมตรขึ้นไป

ซึ่งวางหางกันในแนวขนาน โดยวางกระสอบปุยใหหางกันทุกกระสอบเพื่อใหอากาศสามารถ

ระบายไดทัว่ทกุทศิทาง ศกึษาอณุหภมู ิคา pH ลกัษณะทางกายภาพทกุสปัดาห

ผลการทดลอง
จากการศกึษาพบวาอณุหภมูขิองปยุสวนที ่2 จะมคีาต่ำกวาแบบกองมาก คา pH เริม่เปลีย่นตัง้แต

วันที่ 3 ของการหมัก และเมื่อสังเกตลักษณะทางกายภาพสามารถนำไปใชไดภายในสัปดาหแรก

สวนปยุสวนที ่1 อณุหภมูสิงูมาก คา pH เริม่เปลีย่นในสปัดาหที ่2 เมือ่สงัเกตลกัษณะทางกายภาพ

พบวาเปลีย่นแปลงเมือ่ไดประมาณ 1 เดอืนขึน้ไป เมือ่ศกึษาประสทิธภิาพของปยุระบบระบายอากาศ

ทีห่มกัไดใน 1 สปัดาห 2 สปัดาห โดยนำไปใสผกัคะนา ผกักาด ถัว่ฝกยาว พบวาทำใหตนพชื

เจรญิไดดกีวาทีไ่มใสปยุและใสปยุเคม ีในอตัราสวนทีด่ทีีส่ดุคอื 1:1

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดปยุทีม่คีณุภาพในเวลารวดเรว็  ประหยดัคาใชจาย  และทำไดงายภายในบาน

- สามารถนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด

- สามารถนำความรูสูชุมชน โดยนักเรียนรับความรูมุงสูการปฏิบัติตามกระบวนการทาง

วทิยาศาสตรทีบ่าน โดยผปูกครองมสีวนรวม
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การศกึษาวิธีปลูกมันสำปะหลัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บเกี่ยว

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
มนัสำปะหลงัเปนพชืเศรษฐกจิและเปนสนิคาสงออกทีท่ำรายไดใหแกประเทศเปนอยางมาก หวัมนั

สำปะหลงัสามารถนำมาแปรรปูไดหลายลกัษณะ ขยายพนัธไุดงาย ทนทานตอความแหงแลงไดดี

สามารถปลกูไดตลอดปในดนิทกุชนดิ และสามารถเกบ็เกีย่วไดภายในระยะเวลา 8-12 เดอืน

การเกบ็เกีย่วมนัสำปะหลงัของเกษตรกรสวนใหญเกบ็เกีย่วโดยใชแรงงานคนขดุหวัมนัดวยจอบหรอื

ใชวิธีถอนซึ่งคอนขางลำบากเพราะทิศทางการชี้ของหัวมันสำปะหลังจะชี้ออกจากลำตนทุกทิศทาง

ทำใหหัวมันเกิดการหัก ขาด บางสวนเก็บเกี่ยวไมหมดทำใหเกษตรกรสูญเสียรายไดสวนหนึ่งไป

ดังนั้น โครงงานนี้จึงไดศึกษาเพื่อหาวิธีเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่ทำใหเกิดการหัก ขาด เสียหาย

นอยทีส่ดุ เกบ็เกีย่วผลผลติไดมากและรวดเรว็ขึน้ หากโครงงานนีป้ระสบความสำเรจ็จะเปนผลดี

ตอเกษตรกรทีป่ลกูมนัสำปะหลงัและประเทศ ทำใหมรีายไดเพิม่ขึน้เปนอยางยิง่

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยจารณุ ีพมิพะนติย

โรงเรียนบัวขาว
อำเภอกฉุนิารายณ จงัหวดักาฬสนิธุ
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2. หลกัการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
การทดลองที ่1 ศึกษาจำนวนรากและหัวมันสำปะหลังในดินตางชนิดกัน

การทดลองที ่2 ศึกษาจำนวนรากของทอนพันธุที่ตัดปลายในลักษณะตางกัน

การทดลองที ่3 ศึกษาทิศทางการชี้ของรากจากการปลูกแบบธรรมดากับการปลูกแบบมีวัสดุ

บังคับทิศทางการชี้ของราก

การทดลองที ่4 ศึกษาความยาวของวัสดุบังคับทิศทางการชี้ของรากตอทิศทางการชี้ออกของ

หัวมันสำปะหลัง

ผลการทดลอง
1. ทอนพนัธมุนัสำปะหลงัทีป่ลกูในดนิตางชนดิกนั คอื ดนิรวนปนทราย ดนิรวน และ ดนิเหนยีว

พบวา ดินทุกชนิดไมมีผลตอจำนวนราก แตมีผลตอการเจริญเติบโตของรากโดยราก

มนัสำปะหลงัจะเจรญิเตบิโตไดดใีนดนิรวนปนทราย ดนิรวน และ ดนิเหนยีว ตามลำดบั

2. ทอนพนัธมุนัสำปะหลงัทีป่ลกูโดยการตดัปลายลกัษณะตางกนั คอื ตดัตรงและตดัเฉยีง พบวา

ลักษณะการตัดปลายทอนพันธุแบบเฉียงจะใหปริมาณหัวมันสำปะหลังมากกวาลักษณะ

การตัดปลายทอนพันธุแบบตรง

3. ทอนพนัธทุีป่ลกูดวยวธิตีางกนั คอื ปลกูธรรมดากบัปลกูโดยใชวสัดบุงัคบัทศิทางการชีข้องราก

พบวา การปลูกโดยวิธีธรรมดาทิศทางการชี้ของหัวมันสำปะหลังจะชี้ออกเปนวงรอบลำตน

แตการปลูกโดยวิธีใชวัสดุบังคับทิศทางการชี้ของรากทำใหทิศทางการชี้ของหัวมันสำปะหลัง

ชี้ออกอยางเปนระเบียบในทิศทางเดียวกัน

4. ความยาวของวสัดบุงัคบัทศิทางการชีข้องรากจากปลายทอนพนัธลุงไปในดนิตัง้แต 1 เซนตเิมตร

ขึ้นไป สามารถบังคับทิศทางการชี้ของรากและหัวมันสำปะหลังใหชี้ไปในทิศทางเดียวกันได

3. ประโยชนและการนำไปใช
- มีตนทุนต่ำ เนื่องจากวัสดุบังคับทิศทางการชี้ของรากมีราคาเพียงทอนละ 50 สตางค

ไมยอยสลายในดนิ จงึสามารถนำกลบัมาใชใหมหลงัการเกบ็เกีย่ว

- ลดระยะเวลาการปลกูและการเกบ็เกีย่วจากรปูแบบธรรมดา

- ลดการสญูเสยีจากการหกัและขาดของหวัมนัขณะเกบ็เกีย่ว

วสัดบุงัคบัทศิทางการชีข้องรากยาว 12 ซม.

วสัดบุงัคบัทศิทางการชีข้องรากยาว 6 ซม.

วสัดบุงัคบัทศิทางการชีข้องรากยาว 10 ซม.

วสัดบุงัคบัทศิทางการชีข้องรากยาว 8 ซม.
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รางวลัที ่3 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

การศึกษาการปลูก
ผักกาดหอมบนตนกลวย

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเรวดี อนุรักษ

โรงเรยีนโศภณคณาภรณ
อำเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
จากกระแสพระราชดำรสัในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทีพ่ระราชทานพระราชดำรใิหประชาชน

ชาวไทยพึง่พาตนเองในภาวะเศรษฐกจิฝดเคอืง ใหลงมอืผลติเพือ่การอปุโภคบรโิภคภายในครอบครวั

นบัเปนพระมหากรณุาธคิณุอยางหาทีเ่ปรยีบมไิด ทีไ่ดทรงแนะนำวถิทีางชวีติทีเ่หมาะสมแกพสกนกิร

ใหรจูกัการประหยดั มคีวามเปนอยทูีพ่อตวั มคีวามมัน่คงเพยีงพอ ซึง่จะเปนพืน้ฐานสำคญัในการ

รองรบัการฟนตวัทางเศรษฐกจิตอไป ขาพเจาจงึ

เกิดความคิดที่จะนำทรัพยากรธรรมชาติใน

ชมุชนมาประยกุตใชเพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุ

โดยใหนกัเรยีนสำรวจทรพัยากรและสิง่แวดลอม

ในชมุชน ตำบลเกาะทวด เขตพืน้ทีบ่รกิารของ

โรงเรยีน ซึง่เปนชมุชนทีอ่ยขูองนกัเรยีน พบวา

ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ไดแก ทำสวน ทำนา

ปลกูผกั และเลีย้งสตัวเปนอาชพีหลกั เกษตรกร

สวนใหญปลกูผกัและทำสวนสมโอ ซึง่แตละสวน

จะปลกูกลวยน้ำวาเสรมิเพือ่เปนรมเงาและสราง

รายไดเสริมใหกับเกษตรกร เพื่อเปนการ

ประยุกตใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคามากที่สุด

ขาพเจาจึงเกิดความคิดที่จะนำผักกาดหอมมา

ปลกูบนตนกลวย ซึง่ผกักาดหอมมลีกัษณะภาย

นอกทีส่ามารถเจรญิบนตนกลวยได เปนการชวย

เกษตรกรลดพื้นที่ในการเพาะปลูก ทำให

เกษตรกรมรีายไดเพิม่มากขึน้
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2. หลกัการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. เพาะเมล็ดผักกาดหอมโดยการนำดินเพาะเมล็ดใสลงไปในถาดเพาะเมล็ด แลวหยอดเมล็ด

ลงในชองเพาะเมลด็ชองละ 1-2 เมลด็ รดน้ำวนัละ 2 ครัง้

2. เมื่อตนกลาอายุได 17 วัน แบงตนกลาออกเปน 3 กลุมๆ ละ 20 ตน นำไปทดลองปลูก

เปนเวลา 45 วนั นบัจากวนัเพาะเมลด็ ดงันี้

กลมุที ่1 กลมุควบคมุ ปลกูในแปลงทดลอง รดน้ำวนัละ 2 ครัง้

กลมุที ่2 กลมุทดลอง แบงออกเปน 2 กลมุ

กลุมทดลองที่ 1 นำตนกลาไป ปลูกบนตนกลวยแบบเจาะรูทำมุม 45 องศา ความกวาง 3

เซนตเิมตร ลกึ 4 เซนตเิมตร โดยแตละรหูางกนั 10 เซนตเิมตร มลีกัษณะเปนแบบเกลยีว รด

น้ำวนัละครัง้ในชวง 5 วนัหลกัจากปลกูตนกลา หลงัจากนัน้ไมตองรดน้ำ

กลุมทดลองที่ 2 นำตนกลาไปปลูกบนตนกลวยแบบเจาะรูทำมุม 90 องศา ความกวาง 3

เซนตเิมตร ลกึ 4 เซนตเิมตร โดยแตละรหูางกนั 10 เซนตเิมตร มลีษัณะเปนแบบเกลยีว รดน้ำ

วนัละครัง้ในชวง 5 วนัหลกัจากปลกูตนกลา หลงัจากนัน้ไมตองรดน้ำ

3. บันทึกผลการเจริญเติบโตของผักทุกๆ 7 วัน โดยสังเกตลักษณะสีของใบ ความสูงของตน

ผักกาดหอมและจำนวนใบ

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
จากการศกึษาการเจรญิเตบิโตของผกักาดหอมบนตนกลวย สรปุไดวา ผกักาดหอมสามารถเจรญิ

เตบิโตบนตนกลวยแบบเจาะรทูำมมุ 45 องศา ความกวาง 3 เซนตเิมตร ลกึ 4 เซนตเิมตรไดดี

เพือ่เปนแนวทางในการศกึษาตอไป ในการทดลองครัง้ตอไปควรมกีารศกึษาแบบการหยอดเมลด็

ตนผกักาดหอมลงในตนกลวยโดยเจาะรทูำมมุ 45 องศา ความกวาง 3 เซนตเิมตร ลกึ 4 เซนตเิมตร

นอกจากนีค้วรศกึษาเรือ่งของโรค และศกึษาผกักนิใบจำพวกอืน่ๆ ใหครอบคลมุ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สงเสรมิใหนกัเรยีนมคีวามคดิสรางสรรค และเกดิจนิตนาการทางวทิยาศาสตร

- เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรใหคุมคา

- ประหยัดคาใชจายในครัวเรือน เปนการสงเสริมการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

- เปนแนวทางในการศึกษาขอมูลเพื่อเผยแพรความรูแกชุมชน
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รางวลัที ่2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

ปายโฆษณาที่มีระบบ
ลดแรงปะทะของลม

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยอรณุ ศรสีขุโข

โรงเรียนสมุทรพิทยาคม
อำเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในแตละปเมื่อถึงฤดูฝนมักจะมีลมพายุหรือ

ลมกระโชกแรงเกดิขึน้ในทกุภมูภิาคของประเทศ

และดวยความแรงของลมดงักลาวนีส้งผลทำให

ปายโฆษณาขนาดใหญมากมาย ที่ติดตั้งอยู

ตามสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ

และปรมิณฑลหกัโคนลง ซึง่เหตกุารณดงักลาว

ไดสรางความหวาดกลวั และความเสยีหายทัง้ตอ

ทรัพยสินและตอชีวิตมนุษยเปนอยางมาก

ดังนั้นจึงไดคิดประดิษฐปายโฆษณาที่มีระบบ

ลดแรงปะทะของลมขึ้น

2. หลกัการและเนือ้หา
ปจจบุนัปายโฆษณาขนาดเลก็ทีท่ำดวยผาจะสามารถลดแรงปะทะของลมได โดยใชวธิเีจาะผาใหทะลุ

เปนชองขนาดยอมกระจายทัว่ผนืผา แตหากเปนปายโฆษณาขนาดใหญทีท่ำดวยโลหะ จะไมใชวธิี

ลดแรงปะทะของลมโดยการเจาะชองตามพืน้ผวิเพราะจะทำใหดไูมสวยงาม แตจะใชวธิเีพิม่ความ

แข็งแรงของโครงสรางเพื่อใหทนตอแรงปะทะของลมไดมากขึ้น แตก็ยังมีปายโฆษณาจำนวนมาก

ทีห่กัโคนลง ดงันัน้หากเราสามารถสรางชองปด-เปดอตัโนมตัทิีจ่ะเปดใหลมผานไดเมือ่มลีมแรงหรอื

ขณะเกดิพาย ุและปดลงดงัเดมิเมือ่ลมออน ตดิตัง้กระจายอยบูนพืน้ทีผ่วิของปายโฆษณา กจ็ะทำให

ปายโฆษณานั้นสามารถทนทานตอแรงปะทะของลมไดเพิ่มขึ้นและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หลักการทำงาน
1. ปายโฆษณาที่ประดิษฐขึ้นนี้จะประกอบดวยชองปด-เปด มีลักษณะเปนชองสี่เหลี่ยมจัตุรัส
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ขนาดเหมาะสมที่ปด-เปดไดเองโดยอัตโนมัติ ตามความแรงของลมที่มาปะทะ กระจายอยู

ทั่วไปบนพื้นที่ผิวของปายโฆษณา

2. ดานหลงัของแผนโลหะทีท่ำเปนชองปด-เปด ชวงบนจะยดึตดิกบัแกนหมนุ ทำใหแผนปด-เปดนี้

สามารถหมุนปด-เปดไดทั้งทางซายและขวาตามทิศทางของลมที่มาปะทะ

3. ดานหลังของแผนโลหะที่ทำเปนชองปด-เปด ชวงลางจะมีแกนโลหะยึดติดลักษณะตั้งฉากกับ

แผนโลหะโดยแกนโลหะนีส้ามารถปรบัใหสัน้ยาวได โดยแกนโลหะจะทำหนาทีเ่ปนน้ำหนกัถวง

แผนโลหะ และปรับคาใหแผนโลหะวางตัวในแนวดิ่ง

4. ชวงลางสดุของแผนโลหะ ตำแหนงใตแกนโลหะลงไป ทัง้ซายและขวาของแผนโลหะ จะทำเปน

ที่สำหรับติดตั้งแมเหล็ก โดยตำแหนงของการติดตั้งแมเหล็ก จะติดใหตรงกับแมเหล็ก

อกีอนัหนึง่ ซึง่ยดึตดิอยกูบัโครงของปายโฆษณาดานหลงัทัง้ซายและขวา

5. เมื่อมีลมพัดมาปะทะชองปด-เปด ถาขนาดของลมแรงไมพอ ชองปด-เปดจะไมเปดออก

เนื่องจากน้ำหนักของชองปด-เปด และแรงดึงดูดของแมเหล็กจะทำหนาที่ตานทานเอาไว

ซึง่เราสามารถเลอืกใช ขนาดของแมเหลก็ ความหางกนัของคแูมเหลก็ และจำนวนของคแูมเหลก็

ไดตามความตองการ ครัน้เมือ่มแีรงปะทะของลม มากกวาคาทีป่รบัตัง้ไว ชองปดเปดจะถกูลม

พดัใหเปดออก ลมกจ็ะผานไปได เมือ่ลมออนลงชองปด-เปดกจ็ะปดลงดงัเดมิ

6. ทำการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมกับการใชงานของชองปด-เปด ขนาดของ

แมเหล็กและแรงดึงดูด และระยะหางของคูแมเหล็ก เพื่อจะไดสัมพันธกับแรงปะทะของลม

ขณะเกดิพาย ุและถาแรงปะทะมากกวาคาทีต่องการ ชองปด-เปดจะถกูเปดออกอยางอตัโนมตัิ

ทำใหสามารถใชงานไดจริงและเกิดความมั่นใจ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- นักเรียนไดเห็นประโยชนของเรื่องแรงปะทะของลม โมเมนต แรงโนมถวงของโลก

แรงแมเหล็ก และทำใหเกิดการนำความรูจากหองเรียนไปใชในชีวิตจริงได

- ใชประกอบการสอนในวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนได

- ชวยใหปายโฆษณาทีป่ระดษิฐขึน้ทนทานตอแรงปะทะของลม และลดโอกาสทีจ่ะหกัโคน

- ชวยลดความหวาดกลัวจากการหักโคนของปายโฆษณาและชวยเพิ่มความปลอดภัย

ทั้งตอทรัพยสินและตอชีวิตมนุษยมากยิ่งขึ้น
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ชดุสาธติฟงกชัน่ตรโีกณมติิ
และการประยุกต

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยประยงค จนัทยทุธ

โรงเรียนสามชัย
อำเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในปจจุบันตรีโกณมิติเปนวิชาที่มีความสำคัญเปนอยางมากตอการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพราะถูกนำไปใชอยางกวางขวาง นอกจากจะประยุกตในเรื่องระยะทางและความสูง

ยงัใชในการศกึษาเกีย่วกบัวชิาแสงและเสยีง ในวชิาแคลคลูสัการอนิทเิกรตฟงกชนับางชนดิจะตอง

ใชฟงกชันตรีโกณมิติชวย แตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ฟงกชัน

ตรโีกณมติแิละการประยกุต ซึง่เปนการใหความรพูืน้ฐานแกนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

มักจะประสบปญหานักเรียนสวนใหญไมชอบเนื้อหาเกี่ยวกับตรีโกณมิติ นักเรียนสับสน จำสูตร

ไมไดและยังขาดสื่อการสอนที่เปนรูปธรรม รวมทั้งไมมีอุปกรณในการฝกปฏิบัติ นักเรียนจึงขาด

จินตนาการในการแกปญหา มองภาพรวมของปญหาไมออก อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนไมประสบความสำเร็จ จากความสำคัญและปญหาดังกลาว ผูจัดทำ

จึงพยายามหาสื่อการสอน รูปแบบและวิธีการสอนใหมๆ ที่นาสนใจ งายตอการทำความเขาใจ

ชวยในการจำสตูรพืน้ฐาน เปนรปูธรรมสมัผสัได และผเูรยีนไดลงมอืฝกปฏบิตัจิรงิ ซึง่จะชวยให

เกดิการเรยีนรไูดดขีึน้และจดจำความรไูดยัง่ยนื ตลอดจนสามารถนำความรไูปใชและเปนพืน้ฐาน

ในการศกึษาในวชิาการดานตางๆ ในระดบัทีส่งูขึน้ จงึศกึษาคนควาและสรางสือ่การสอน “ชดุสาธติ

ฟงกชนัตรโีกณมติแิละการประยกุต” ขึน้มา
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2. หลกัการและเนือ้หา
ชดุสาธติฟงกชนัตรโีกณมติแิละการประยกุตประกอบดวย 4 สวนหลกั คอื

สวนที ่1 ชุดสาธิตการหาคาฟงกชันของมุม ใชอธิบายวงกลม

หนึ่งหนวย การวัดมุม การสมมาตร การหาคาฟงกชัน

ของมุม สูตรพื้นฐาน และใชอธิบายฟงกชันโคไซนของ

ผลตาง cos(A-B) = cosA cosB + sinA sinB

สวนที ่2 ชดุสาธติการเขยีนกราฟของฟงกชนัตรโีกณมติ ิใชเขยีนกราฟ

และอธิบายคำตอบของสมการ ชุดสาธิตการเขียนกราฟ

ของฟงกชันตรีโกณมิติ แสดงความสัมพันธระหวางมุม

และคาฟงกชันของมุม

สวนที ่3 ชุดสาธิตการหาระยะทางและความสูง ใชสาธิตและอธิบาย

กฎของไซน กฎของโคไซน การหาระยะทางและความสงู

สวนที ่4 เครือ่งวดัระยะทางและความสงูแบบจำลองสายตา ใชสำหรบั

ใหนักเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติจริงนอกหองเรียน ในเรื่อง

ของการวัดมุม การวัดระยะทางระหวางวัตถุ และการวัด

ความสูงของวัตถุ

ผลการทดลอง
จากการทดลองนำชุดสาธิตฟงกชันตรีโกณมิติและการประยุกตไปใชประกอบการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 5 โรงเรยีนสามชยั จำนวน 72 คน และทำการ

วจิยัโดยใชกลมุเดยีวทดสอบกอนเรยีนและทดสอบหลงัเรยีน (One Group, Pretest-Posttest

Design) พบวาคะแนนกอนเรยีนและหลงัเรยีนวเิคราะหดวย t-test ปรากฏคา t-test = -43.43

ซึง่มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึกลาวไดวาคะแนนกอนเรยีนและคะแนนหลงัเรยีนมคีวาม

แตกตางกนั นัน่คอืคะแนนหลงัเรยีนมคีาสงูกวาคะแนนกอนเรยีน แสดงใหเหน็วาชดุสาธติฟงกชนั

ตรีโกณมิติและการประยุกตสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้นได

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดสือ่การเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตรเรือ่ง “ฟงกชนัตรโีกณมติ”ิ ทีค่รอบคลมุตัง้แตการ

ใหความรพูืน้ฐานจนถงึการนำไปใช นกัเรยีนสามารถสมัผสัแตะตองได เหน็เปนรปูธรรม

ไดฝกปฏิบัติจริงในการวัดมุม การวัดระยะทางและความสูง

- สงเสรมิใหนกัเรยีนเกดิทกัษะดานกระบวนการทางคณติศาสตรทีจ่ำเปน ไดแก ความสามารถ

ในการแกปญหา การใหเหตผุล การสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร และการ

นำเสนอ การเชือ่มโยงความรตูางๆ ทางคณติศาสตรและเชือ่มโยงคณติศาสตรกบัศาสตร

อื่นๆ โดยสรางโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ทำใหเกิดความสนใจและกระตือรือรน

อยากจะเรยีนมากขึน้ สงผลใหผเูรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้
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การศกึษามดแดง
และการเลี้ยงมดแดง

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสธุนินัท ภกัดวีฒุิ

โรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ
อำเภอเฝาไร จงัหวดัหนองคาย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
มดแดง (มดแดงสม) จดัอยใูนสกลุ Oecophylla มชีือ่วทิยาศาสตรวา Oecophylla smaragdina

ชือ่สามญั “Red Ant, Green Tree Ant หรอื Weaver Ant โดยไดชือ่วาเปนสตัวทีม่กีำเนดิมา

ยาวนานตัง้แตสมยัยคุดกึดำบรรพ มดแดงจดัอยใูนแมลงชนดิเดยีวทีม่คีวามผกูพนักบัวถิชีวีติของ

คนมาอยางยาวนาน ซึง่จะเหน็ไดจากมกีารบนัทกึ บทเพลง บทเหกลอมทีเ่กีย่วกบัมดแดงมากมาย

ตัง้แตครัง้บรรพชน สำหรบัวถิชีวีติของคนอสีานมคีวามผกูพนักบัแมลงอยางมดแดงคอนขางมาก

ปจจุบัน มดแดงดูจะขาดหรือลดความสำคัญจากสังคมทองถิ่นไป ผูจัดทำโครงการจึงมีแนวคิด

ทีจ่ะศกึษาชวีติมดแดงและทดลองเลีย้งมดแดง โดยใชสถานทีศ่กึษาและทดลองเลีย้งมดแดงทีส่วน

มะมวง บานวงัหลวง ตำบลวงัหลวง กิง่ อำเภอเฝาไร จงัหวดัหนองคาย ทัง้นีเ้พือ่เปนขอมลูสารสนเทศ

ในการเลีย้งมดแดง เปนตนแบบในการเลีย้งมดแดงเพือ่เปนอาหารและจำหนาย ตลอดจนเปนขอมลู

สารสนเทศในการสรางชดุการเรยีนรสูำหรบันกัเรยีน หรอืผสูนใจไดศกึษาตอไป

2. หลกัการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
เปนการศึกษาชีวิตของมดแดงและทดลองเลี้ยงมดแดงในตน

มะมวงดวยอตัราสวนอาหารตางกนั คอื 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 3

และ 1 : 4 ใหแตละกลมุม ี4 ตน โดยการนำมดแดงมาปลอย

เลี้ยง ตนละ 1 รัง และแตละกลุมมีรังมดแดงครบทุกขนาด

(เลก็ กลาง ใหญ และใหญพเิศษ) นำมาเลีย้งในสวนมะมวงบาน

วงัหลวง กิง่อำเภอเฝาไร จงัหวดัหนองคาย การเลีย้งจะทำแทน

ใหอาหารและที่ใหน้ำใหกับมดแดง แลวทำรองน้ำรองดวย

พลาสตกิกัน้ลอมรอบตนมะมวงแตละตน เพือ่ปองกนัมดแดง
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ไปกนิอาหารจากทีอ่ืน่ อาหารทีใ่ชเลีย้ง ไดแก เศษอาหาร ปลาแหง และแมลง โดยใหอาหาร 2 วนั

ตอครัง้ ในเวลา 16.00 - 16.30 น. เปนเวลา 4 เดอืน ตัง้แตวนัที ่1 สงิหาคม - 30 พฤศจกิายน 2549

ทำการบันทึกการสังเกตชีวิตมดแดง ไดแก พฤติกรรมการกินอาหาร และการขยายของ

รงัมดแดง ในทกุๆ 15 วนั หลงัจากนัน้ทำการเกบ็ผลผลติและบนัทกึผล

สรุปผลการทดลอง

1. มดแดงชอบกินแมลงมากที่สุด รองลงมาคือปลาสับ และเศษอาหาร ตามลำดับ ในชวงเวลา

3 เดือนแรก (สิงหาคม - ตุลาคม) มดแดงจะมีการขยายรังและสรางรังใหมเพิ่มมากขึ้น

โดยรังที่สรางจะใกลกับอาหารและน้ำเพื่อสะดวกในการขนยายอาหาร และใชวิธีสรางรังเล็กๆ

เปนรังโกดังเล็กสำหรับพักอาหาร หลังจากนั้นในชวงเดือนพฤศจิกายน รังขนาดเล็กจะถูก

รวมกนัเปนรงัขนาดใหญ เฉลีย่ 1 - 2 รงัตอตน และจะมรีงัโกดงัอยรูายลอมรงัใหญ ซึง่พบวา

มแีมเปงเฉลีย่ 2-3 ตวัตอรงั ผลการเลีย้งตลอด 4 เดอืน (สงิหาคม - พฤศจกิายน) ปรากฏวา

ไมพบไขขนาดใหญของมดแดง พบเพยีงตวัมดแดง ไขผาก และแมเปงเทานัน้

2. ปรมิาณอาหารมากไมใชปจจยัใหมดแดง ไขผาก และแมเปง มขีนาดและน้ำหนกัตวัมากขึน้

3. จำนวนรงัโดยรวม อตัราสวนอาหารทีท่ำใหจำนวนรงัโดยรวมมากทีส่ดุ คอื อตัรา 1 : 1 และ

อตัรา 1 : 2 โดยมจีำนวนรงัโดยรวมทกุขนาด 15 รงั รองลงมาคอือตัราสวน 1 : 4 จำนวน

12 รงั และนอยทีส่ดุคอื อตัราสวน 1 : 3 จำนวน 8 รงั

4. การเลีย้งมดแดง ดวยอตัราสวนการใหอาหารตางกนั ไดผลผลติโดยรวมคอืน้ำหนกัของมดแดง

หลงัเลีย้งสงูกวากอนเลีย้ง อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยทีผ่ลผลติมดแดง ในอตัรา

สวนอาหาร 1 : 1 > 1 : 2 > 1 : 3 > 1 : 4 อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดขอมูลสารสนเทศในการเลี้ยงมดแดง

- ไดตนแบบในการเลี้ยงมดแดงเพื่อเปนอาหารและจำหนาย

- ไดขอมูลสารสนเทศในการสรางชุดการเรียนรูสำหรับนักเรียนหรือผูสนใจไดศึกษาตอไป
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มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย

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 ่1-14 (พ.ศ. 2537-2550)

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

พ.ศ. 2550 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิริโิรจน

ประเภทสถาบัน สถาบนัอณชูวีวทิยาและพนัธศุาสตร
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การกระจายของครทูีส่มคัรและไดรบัรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ที ่1-14 (พ.ศ. 2537-2550) แยกตามจงัหวดั

ครจูากโรงเรียนในกรุงเทพมหาคร และ 72 จงัหวดั สมคัรเพือ่ขอรบัรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร

รวม 956 ราย ไดรบัรางวลัทัง้สิน้ 123 ราย โดยจงัหวดัทีย่งัไมเคยสมคัร คอื จงัหวดัแมฮองสอน

สมทุรสงคราม ระนอง และสตลู

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวลั

กรงุเทพฯ 81 14

นครราชสมีา 52 5

ฉะเชิงเทรา 39 13

กาฬสนิธุ 35 6

อุดรธานี 34 5

สมทุรปราการ 34 12

นครสวรรค 31 3

ขอนแกน 31 5

เชียงใหม 30 3

สงขลา 29 2

ลำปาง 29 3

เชยีงราย 25 2

เพชรบรูณ 25 1

นาน 23 2

ศรสีะเกษ 21 1

นครศรีธรรมราช 21 2

ปทุมธานี 19 1

สรุาษฎรธานี 16 5

พษิณโุลก 15 2

อทุยัธานี 14 0

นครปฐม 14 0

ระยอง 13 2

อางทอง 12 1

ตรัง 12 0

พทัลงุ 12 5

อบุลราชธานี 12 1

ชัยภูมิ 11 2

มหาสารคาม 11 1

หนองคาย 11 3

สระแกว 11 4

สุโขทัย 10 -

ชลบุรี 10 -

สพุรรณบรุี 10 1

พะเยา 9 1

อยธุยา 9 -

ปตตานี 9 1

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวลั

สุรินทร 9 3

หนองบัวลำภู 8 2

นนทบุรี 7 1

ยะลา 7 -

ตาก 7 -

พงังา 7 -

นครพนม 7 -

ราชบรุี 7 1

กำแพงเพชร 7 -

สมทุรสาคร 6 -

พจิติร 6 -

ยโสธร 6 -

สระบรุี 6 -

ประจวบคีรีขันธ 6 1

บรุรีมัย 6 -

สกลนคร 5 -

เลย 5 -

นครนายก 5 2

ปราจีนบุรี 5 2

รอยเอด็ 5 -

แพร 5 -

จันทบุรี 5 -

กาญจนบรุี 5 2

ลพบรุี 4 -

ลำพนู 4 -

ตราด 3 -

มกุดาหาร 3 -

ชัยนาท 3 -

เพชรบรุี 3 -

อุตรดิตถ 3 -

อำนาจเจรญิ 2 -

นราธวิาส 2 -

กระบี่ 2 -

ภูเก็ต 2 -

ชมุพร 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
Chairman, 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 (2007)

The Committee of Nomination (Awards)
1. Organization

(1) Chairman: Dr. Yodhathai Thebtaranonth
(2) Members: Dr. Sutham Areekul

Dr. Naksitte Coowatanachai
Dr. Vichai Boonsaeng
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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