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

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2550 ซึ่งเปนปที่สิบสี่ของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเปนเลิศ ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการทีม่ กี าร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศักยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิ ารณาผลงาน
ของบุคคล/สถาบัน ที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งไดมีมติ
เปนเอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน ศาสตราจารย ระดับ 11
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในฐานะที่เปนนักวิทยาศาสตรที่มีผลงานวิจัยดีเดนและหลากหลายในดานเทคโนโลยีพลังงาน
และวิศวกรรมความรอน
ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน ไดแก การประยุกตพลังงานแสงอาทิตย
ในรูปความรอน การออกแบบเชิงนิเวศของอุปกรณทางความรอนและการเพิม่ ความสามารถในการ
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

ถายเทความรอน เชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงการวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของกระบวนการและอุปกรณ
พลังงาน งานบางสวนไดถูกนำมาเปนหัวของานวิจัยในระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัย
หลายแหง โดยมีนกั ศึกษาภายใตการดูแลทีส่ ำเร็จการศึกษาแลวราว 70 และ 10 ราย ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามลำดับ มีผลงานตีพิมพประมาณ 300 บทความ โดยราว 120
บทความไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีการสรางกลุมวิจัยทางพลังงานที่มา
จากนักวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กอใหเกิดนวัตกรรมใหม องคความรูบางสวนไดมีการ
ถายทอดสูสาธารณะ และนำมาใชในการเรียนการสอน ซึ่งบางสวนไดถูกนำมาพัฒนาเพื่อนำมา
ใชงานจริงหรือขยายผลในระดับเชิงพาณิชย ตัวอยางเชน ตัวเก็บรังสีอาทิตยที่มีการสูญเสีย
ความรอนต่ำ การใชเทคนิคปมฟองในการเดือดและการกลั่น การออกแบบระบบนำความรอน
ทิง้ กลับคืนแบบทอความรอน ระบบทำน้ำรอนแบบปม ความรอนเสริมแสงอาทิตย เทคนิคการเพิม่
ความสามารถการถายเทความรอน และการนำเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตในการออกแบบ
และการจัดการพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จากทีก่ ลาวมาขางตนเปนทีป่ ระจักษวา ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน เปนผทู มี่ ี
ผลงานวิจัยดีเดน มีงานบุกเบิกในเทคโนโลยีใหมๆ สำหรับอนาคต ซึ่งสมควรที่จะไดรับการ
เชิดชูเกียรติเปนนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร
ประเทศไทย ประจำป 2550
สำหรับหนวยงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปพทุ ธศักราช
2550 คือ สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร เปนหนวยงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทีม่ ผี ลงาน
ดีเดนในดานการผลิตผลงานการวิจยั เชิงวิชาการทางดานอณูชวี วิทยา อณูพนั ธุศาสตร และพันธุวิศวกรรมศาสตรในระดับชาติและนานาชาติ โดยเปนหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ ใหม มีระยะการดำเนินงาน
เพียง 10 ป แตไดใชความรวมแรงรวมใจของบุคลากรตางๆ ทัง้ ในสวนการวิจยั และสวนสนับสนุน
ในการทุมเทและผลักดันจนเกิดเปนหนวยงานที่มีวัฒนธรรมการของวิจัยสูง เกิดระบบสนับสนุน
และบรรยากาศทีด่ เี อือ้ ตอการวิจยั ของบุคลากร งานวิจยั ทีส่ ำคัญของสถาบันไดแกการวิจยั และพัฒนา
การใชวิทยาการทางดาน RNAi ในการสรางภูมิคุมกันของกุงตอการติดเชื้อโรคไวรัสชนิดตางๆ
ซึง่ เปนปญหาหลักของเกษตรกร การพัฒนาเทคนิค RNAi เพือ่ กระตนุ การวางไขของแมพนั ธกุ งุ
แทนการตัดกานตา ซึง่ การวิจยั ดังกลาวสามารถนำไปสผู ลกระทบทีส่ ำคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเลี้ยงกุงของประเทศได นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยพื้นฐานในดานตางๆ ที่สำคัญและเกิด
ประโยชนตอวงการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติจำนวนมาก เชน การศึกษาและคนพบ
เกีย่ วกับโปรตีนบนผิวเซลลซงึ่ จับกับไวรัสไขเลือดออกชนิดตางๆ การศึกษากลไกของการเกิดโรคทาง
พันธุกรรม การศึกษาการแสดงออกของยีนและโปรตีนจากจุลชีพเพือ่ การประยุกตใชในอุตสาหกรรม
การศึกษาโครงสรางและหนาทีข่ องโปรตีนหลายชนิด เชน โปรตีนฆาลูกน้ำยุง เอนไซมทกี่ อ ใหเกิด
การดื้อยาในยุง และเอนไซมที่ใชเปนเปาหมายในการออกแบบยาตานไวรัสไขเลือดออก รวมทั้ง
ยังมีผลงานการศึกษาวิจยั ในเชิงเกษตรเพือ่ การปรับปรุงพันธดุ ว ยเทคนิคทางอณูชวี วิทยา เปนตน
สถาบันสามารถผลิตผลงานวิจยั จำนวนมากทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประมาณ 180 เรื่อง ไดรับการประเมินจากหลายองคกรตางๆ ใหเปนหนวยงานที่มีศักยภาพสูง
ดานการวิจัยและมีคุณภาพของผลงานดีเดน คณาจารยและนักวิจัยทุกคนของสถาบันสามารถ
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แขงขันและไดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั ตางๆ จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ทำใหมสี ดั สวน
ของปริมาณทุนวิจยั จากภายนอกสูงเปนสองเทาของทุนภายใน และการดำเนินงานใน 10 ปทผี่ า นมา
สถาบันยังไดผลิตนักวิจยั ระดับปริญญาโทและเอกทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไดรบั การยอมรับใหกบั ประเทศ
มากกวา 120 คน ใหบริการทางวิชาการและเปนแหลงฝกงานดานการวิจยั ใหกบั นักวิจยั จากหนวยงาน
ตางๆ รวมทั้งมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศจำนวนมาก

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2550 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 20 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตร มีจำนวน 7 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การผลิตและแยกสารสกัดมูลคาเพิ่มจากรำขาวเพื่อนำไปใชประโยชน
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ชื่อโครงการ ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธพุ นื้ เมืองในจังหวัดนนทบุรี
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. คณพล จุฑามณี
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ชื่อโครงการ การวิจยั เปลือกผลไมไทยเพือ่ ผลิตเปนสารมูลคาสูง
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. ศิรพิ ร โอโกโนกิ
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. ชื่อโครงการ การเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชยของพืชวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
ที่ปลูกในดินปนเปอนดวยโลหะหนัก
ชือ่ นักวิจยั
ดร. อักษรา พฤทธิวทิ ยา
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ชื่อโครงการ การใชลําไยอบแหงที่หมดอายุในการผลิตสารเคมีเพื่อการคา
ชือ่ นักวิจยั
ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6. ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมอขาวหมอแกงลิงในเชิงการคา
ชือ่ นักวิจยั
ดร. มะลิวลั ย ธนะสมบัติ
หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

7. ชื่อโครงการ การเพาะเลีย้ งสาหรายสีเขียวขนาดเล็กแบบเฮเทโรโทรฟค
เพือ่ ผลิตไบโอดีเซล
ชือ่ นักวิจยั
ดร. รัตนภรณ ลีสงิ ห
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สาขาเคมี มีจำนวน 5 โครงการ
8. ชื่อโครงการ การสังเคราะหบนวัฏภาคของแข็งและฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ
ของกรดโรสมารินิก
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. บุญเอก ยิง่ ยงณรงคกลุ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9. ชื่อโครงการ การพัฒนาสารไดฟลูออโรเฟนนิลซัลฟานิลมีเทนเพื่อเปนตัวทำฟอรมีเลชัน
ในสารประกอบจำพวกอะโรมาติก
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ชุตมิ า คูหากาญจน
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
10. ชื่อโครงการ การสังเคราะหและพิสูจนเอกลักษณของอนุพันธเอไทนีลพอรไฟริน
สำหรับอุปกรณเซลลแสงอาทิตยชนิดยอมไวแสง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ทินกร แกวอินทร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. ชื่อโครงการ การศึกษาเชิงทฤษฏีของซีโอไลตที่มีการถูกแทนที่ดวยอะตอมของ
สารอินทรียและประยุกตใชงานในปฏิกิริยาเคมีดีไฮโดรจิเนชัน
ชือ่ นักวิจยั
ดร. พิพฒ
ั น คงประชา
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
12. ชื่อโครงการ พอลิเมอไรเซชันในวัฏภาคของแข็ง: เสนทางใหมสู
พอลิเมอรคอมพอสิตนำไฟฟา
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วรวีร โฮเวน
ชือ่ นักวิจยั
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาฟสิกส มีจำนวน 2 โครงการ
13. ชื่อโครงการ การพัฒนาเชิงทฤษฎีของอุณหภูมิที่เพเดสทอลของพลาสมา
ในสภาวะประสิทธิภาพสูงในเครื่องโทคาแมค
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ออนจันทร
หนวยงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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14. ชื่อโครงการ ระบบสงและรับคลืน่ แบบอะเรย หกสิบสีส่ มาชิกผลัดกันทำงานดวยสวิทซ
อิเล็กทรอนิกส สำหรับการสรางภาพไมโครเวฟ
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารยอนุพงศ สรงประภา
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 6 โครงการ
15. ชื่อโครงการ การระบุเอกลักษณของระบบอัลตราซาวนดทางการแพทย
แบบไมเชิงเสนดวยวงจรกรองโวลเทอรรา
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. พรชัย พฤกษภทั รานนต
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
16. ชื่อโครงการ การพัฒนาสารบมอีพอกซีชนิดใหมจากสารประกอบตระกูลเบนซอกซาซีนเรซิน
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ศราวุธ ริมดุสติ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17. ชื่อโครงการ เหล็กเสริมแบกทานสำหรับกำแพงกันดินเสริมกำลัง
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุขสันติ์ หอพิบลู สุข
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
18. ชื่อโครงการ การพัฒนาการออกแบบและผลิตแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑยางขนาดเล็ก
ทีม่ คี วามละเอียดสูงในอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
19. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาตนแบบระบบวัดมุมอางอิง
ชือ่ นักวิจยั
นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชรสอ ง
หนวยงาน กองวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลเรือ โรงเรียนนายเรือ
20. ชื่อโครงการ การออกแบบเครื่องทำความสะอาดขาวกลอง
ชือ่ นักวิจยั
อาจารยสดุ สายสิน แกวเรือง
หนวยงาน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคัดเลือกใหมีผูไดรับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ระดับละ 3 รางวัล
และรางวัลชมเชยอีก 1 รางวัล โดยในปนไี้ มมผี ไู ดรบั รางวัลที่ 1 ทัง้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย รายละเอียดมีดงั นี้

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัลรวม 275,000 บาท
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 80,000 บาท
อาจารยกณ
ั จณา อักษรดิษฐ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: การทำปุยอินทรียชีวภาพแบบแหง
ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ
รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 60,000 บาท
อาจารยจารุณี พิมพะนิตย
โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉนิ ารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
ชื่อผลงาน: การศึกษาวิธปี ลูกมันสำปะหลังเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บเกีย่ ว

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 60,000 บาท
อาจารยเรวดี อนุรกั ษ
โรงเรียนโศภณคณาภรณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผลงาน: การศึกษาการปลูกผักกาดหอมบนตนกลวย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 370,000 บาท
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 100,000 บาท
อาจารยอรุณ ศรีสขุ โข
โรงเรียนสมุทรพิทยาคม อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผลงาน: ปายโฆษณาที่มีระบบลดแรงปะทะของลม
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 100,000 บาท
อาจารยประยงค จันทยุทธ
โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ
ชื่อผลงาน: ชุดสาธิตฟงกชั่นตรีโกณมิติและการประยุกต

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 80,000 บาท
อาจารยสธุ นิ นั ท ภักดีวฒ
ุ ิ
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ อำเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย
ชื่อผลงาน: การศึกษามดแดงและการเลี้ยงมดแดง

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 15,000 บาท
อาจารยบญ
ุ รงุ สีดำ
โรงเรียนกันทรลักษวทิ ยา อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผลงาน: ปุยขี้ควายปนเม็ดเสริมธาตุอาหารพืช
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นอกจากนี้ โรงเรียนของผไู ดรบั รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทัง้ 6 โรงเรียนยังไดรบั เงินสนับสนุน
หองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
1. โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2. โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉนิ ารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
3. โรงเรียนโศภณคณาภรณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. โรงเรียนสมุทรพิทยาคม อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
5. โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ
6. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ อำเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนินการคัดเลือกผทู ไี่ ดรบั รางวัล และหวังวาความพยายามของมูลนิธฯิ ในการดำเนินกิจกรรม
ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ
ประธานมูลนิธโิ ทเร
เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 7 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน
Professor Dr. Tanongkiat Kiatsiriroat
เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2498 ที่ทาดินแดง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร เปนบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 4 คน ของนายณรงค
และนางเดือนเพ็ญ เกียรติศริ โิ รจน

การศึกษา
พ.ศ. 2519

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
Doctor of Engineering (Energy Technology)
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย

พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2530

Profile
TANONGKIAT KIATSIRIROAT
Birth :
Family :

January 22, 1955
Professor Tanongkiat Kiatsiriroat is the youngest one from 3 sons
and one daughter of Mr. Narong and Mrs. Duen-pen Kiatsiriroat.

Education :
1976
1978
1987

B.Eng (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.Eng (Mechanical Engineering), King Mongkut’s Institute of
Technology Thonburi, Thailand
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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รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตำแหนงปจจุบนั
ศาสตราจารย ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200
โทรศัพท: 053-944 144 โทรสาร: 053-944 145
อีเมล: tanong@dome.eng.cmu.ac.th

ประวัตกิ ารทำงาน
ดานวิชาการ
พ.ศ. 2538-ปจจุบัน
พ.ศ. 2537-2538
พ.ศ. 2531-2537

ศาสตราจารย ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศาสตราจารย คณะพลั ง งานและวั ส ดุ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
รองศาสตราจารย คณะพลั ง งานและวั ส ดุ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
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
พ.ศ. 2521-2525
ดานบริหาร
พ.ศ. 2537-2538
พ.ศ. 2535-2537
พ.ศ. 2531-2535
พ.ศ. 2525-2529
ดานบริการ
พ.ศ. 2550-ปจจุบัน
พ.ศ. 2550-ปจจุบัน
พ.ศ. 2550-ปจจุบัน

ผูชวยศาสตราจารย คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
อาจารย คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คณบดี คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
เลขานุการ คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เลขานุการ คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คณะกรรมการกำหนดแนวทาง การลดการใชพลังงาน และสงเสริมการ
อนุรกั ษพลังงาน ตานมลพิษทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม
อนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใตแผนอนุรักษพลังงาน สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
บรรณาธิการ วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

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
พ.ศ. 2547-ปจจุบัน
พ.ศ. 2546-2551

กรรมการอำนวยการ การประชุมวิชาการ International Conference
on Green and Sustainable Innovation(ICGSI)
คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงาน
และสิง่ แวดลอม
ประธานคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการเรือ่ ง การถายเทพลังงาน
ความรอนและมวล ในอุปกรณทางความรอน ครัง้ ที่ 1-7

รางวัลและเกียรติยศ
• ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก รัฐบาลญีป่ นุ ระหวางป พ.ศ. 2526-2529
• นักวิจยั ดีเดน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2541-2544
• บทความดีเดน เรือ่ ง Estimation of Hot Fluid Mass Flow Rate in Duct by Heat Loss
Analysis การประชุมเครือขายวิศวกรรมเครือ่ งกลแหงประเทศไทย 2542
• อาจารยที่ปรึกษา งานวิทยานิพนธดีเดน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป
การศึกษา 2543
• เมธีวจิ ยั อาวุโส (วิศวกรรมเครือ่ งกล) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ประจำป 2545
• บทความดีเดน เรือ่ ง Performance analysis of solar collector made from air condenser
การประชุมเครือขายวิศวกรรมเครือ่ งกลแหงประเทศไทย 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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ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน
Research Works of Professor Dr. Tanongkiat Kiatsiriroat
ดานการวิจยั

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 enhancement, 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 commercial 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
Thailand Toray 12 Science Foundation
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ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน ทำงานในสาขาเทคโนโลยีพลังงานและวิศวกรรม
ความรอนมาอยางตอเนือ่ งเกือบ 30 ป งานวิจยั จะเนนทางดานการประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตย
ในรูปความรอน การออกแบบระบบทางความรอนทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม รวมถึงแนวทางใหมๆ
ในการเพิ่มความสามารถในการถายเทความรอน เชื้อเพลิงชีวมวล และการวิเคราะหวัฏจักรชีวิต
ของกระบวนการและอุปกรณพลังงาน งานวิจยั บางสวนไดถกู นำมาเปนหัวขอในการทำวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลายมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการสรางกลุมวิจัย
ซึ่งประกอบดวยนักวิจัยในเขตภาคเหนือ กอใหเกิดนวัตกรรม และองคความรูบางสวนไดมีการ
ถายทอดสสู าธารณะ และถูกนำไปประกอบในการเรียนการสอน
ผลของงานวิจัยบางสวนที่ไดถูกนำไปใชงานจริงหรือไดขยายผลออกสูระดับเชิงพาณิชย
ดังตัวอยางเชน
• ตัวเก็บรังสีอาทิตยทมี่ กี ารสูญเสียความรอนต่ำ ผิวดูดรังสีจะมีลกั ษณะเปนทอและครีบคลาย
คอนเดนเซอร จำนวนครีบออกแบบใหสามารถลดการเคลือ่ นทีข่ องอากาศระหวางผิวดูดรังสี
กับกระจก ทำใหคา สัมประสิทธิก์ ารสูญเสียความรอนลดลงรอยละ 20 มีการผลิตจำหนาย
กวา 200 ชุดแลวในประเทศ
• การใหความรอนโดยเทคนิคปม ฟอง เทคนิคดังกลาวสามารถนำไปใชในการผลิตไอน้ำ หรือ
เพิม่ ความเขมขนของเหลวในเวลาทีส่ นั้ และประหยัดพลังงาน สามารถนำไปใชในการผลิต
ไอน้ำสำหรับสปา การกลัน่ เอทานอลใหมคี วามเขมขนสูงขึน้ และการสกัดน้ำมันหอมระเหย
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
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 13 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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• เทคนิคในการออกแบบอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอนแบบเทอรโมไซฟอน มีการออกแบบ
และสรางเครือ่ งอนุ อากาศของหมอไอน้ำโรงไฟฟาถานหินแหงหนึง่ ในขนาด 2.3 เมกะวัตต
ความรอน 2 ชุด สามารถลดคาใชจายพลังงานปละประมาณ 6 ลานบาท โดยที่ใชเงิน
ลงทุนประมาณ 3-4 ลานบาท
• การทำความรอนโดยใชปมความรอนเสริมแสงอาทิตย เทคนิคนี้สามารถใชตัวเก็บรังสี
ที่ไมตองมีกระจกและฉนวนใหความรอน และเสริมสมรรถนะในการทำน้ำรอนของปม
ความรอน มีการติด ตั้งตนแบบ ที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อทดแทน
ชุดทำน้ำรอนดวยไฟฟาขนาด 12 กิโลวัตต ระบบใหมนี้ใชกำลังไฟฟาเพียง 3 กิโลวัตต
และสามารถประหยัดคาไฟฟาไดประมาณ 20,000 บาทตอเดือน โดยมีการลงทุนประมาณ
240,000 บาท
• เทคนิคการเพิ่มความสามารถในการถายเทความรอน มีการพัฒนาที่นำสนามไฟฟา
อัลตราโซนิก และเทคนิคการถายเทความรอนแบบสัมผัสโดยตรง มาใชในอุปกรณทาง
ความรอน ชวยลดระยะเวลาการทำงาน และประหยัดพลังงาน

A Schematic
Diagram of
Solar-Boosted Heat
Pump for Water
Heating installed
at Chiang Mai
University Hospital

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
Thailand Toray 14 Science Foundation
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Alcohol Distillation
and Steam Generator
for Spa using Bubble
Pump Technique

• การประเมินวัฏจักรชีวิตในกระบวนการและระบบพลังงาน เทคนิคดังกลาว ถูกใชเปน
เครื่องมือในการจัดการ พลังงาน/วัสดุในโรงงานบางแหง เพื่อใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รวมถึงมูลคาตนทุนสิ่งแวดลอม

ดานการศึกษาและวิชาชีพ
ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน ทำงานเปนอาจารยสอน ในระดับปริญญาตรี โท
และเอก ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีพลังงานและวิศวกรรมความรอนมาอยาง
ตอเนือ่ งเกือบ 30 ป ในมหาวิทยาลัยหลายแหง มีนกั ศึกษาภายใตการดูแลทีส่ ำเร็จการศึกษาแลว
ในระดับปริญญาโท และเอก ประมาณ 70 และ 10 ราย ตามลำดับ มีผลงานวิชาการตีพิมพ
เผยแพรประมาณ 300 บทความ โดยราว 120 เรือ่ งตีพมิ พในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ 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.
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บางสวนไดถกู นำไปประกอบในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และมีการถายทอดใหความรู
สสู าธารณะ ทัง้ นี้ ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ ยังมีบทบาทในการสรางหลักสูตรทางดานพลังงาน
ในสถาบันการศึกษาหลายแหง
ทางดานวิชาชีพ ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน เคยเปนกรรมการวิชาการ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ระหวางปพุทธศักราช 2531-2532 และ
2533-2534 ซึ่งมีสวนผลักดันใหองคกรมีความกาวหนามาถึงปจจุบัน รวมถึงเปนวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล สภาวิศวกรแหงประเทศไทย นอกจากนีศ้ าสตราจารย ทนงเกียรติ ไดรบั
เชิญใหเปนวิทยากร บรรยาย และอบรมงาน การใหคำแนะนำในการออกแบบ กระบวนการและ
ระบบดานพลังงาน และวิศวกรรมความรอน ใหแกองคกรและหนวยงานตางๆ อยเู สมอ รวมถึง
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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กิตติกรรมประกาศ
ในการทำงานใหประสบความสำเร็จจะตองมีองคประกอบตางๆ ทีช่ ว ยเหลือและผลักดัน ในโอกาสนี้
ผมขอกราบขอบพระคุณคุณพอและคุณแมที่ทุมเททุกๆ สิ่งในการอบรมเลี้ยงดูอยางใกลชิด
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เขาใจและคอยใหกำลังใจ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทกุ ทานทีส่ งั่ สอน ใหความรู โดยเฉพาะอยางยิง่ ศาสตราจารย ดร. ปรีดา
วิบูลยสวัสดิ์ และ ดร. กฤษณพงศ กีรติกร ที่เปนแมแบบในการทำงาน ในขณะที่ผมเรียน
ทีส่ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมถึงศาสตราจารย ดร. พี ดี ดันน จากมหาวิทยาลัย
เรดดิง สหราชอาณาจักร ในการถายทอดวิธกี ารจับประเด็นและการวิเคราะหวจิ ารณปญ
 หา 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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และจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีใ่ หโอกาสในการดำเนินงานวิจยั ใหการสนับสนุน และเปนพีเ่ ลีย้ ง
ในการทำงานอยางเต็มที่ สิง่ ทีข่ าดไมไดคอื เพือ่ นอาจารย นักวิจยั บุคลากร และนักศึกษา จากทัง้
สองหนวยงานทีใ่ หการสนับสนุน ชวยเหลือ เพือ่ ใหงานตางๆ ดำเนินจนประสบความสำเร็จ ซึง่ ผม
ขอขอบคุณอยางจริงใจ
ขอขอบคุณเครือขายกลุมวิจัยระบบทางอุณหภาพ ที่ใหการรวมมือในการทำงานมาโดยตลอด
ขอขอบคุณคุณกิตติชยั ณ ถลาง และคุณสุรยิ นต ชมดี ทีช่ ว ยเหลือดานการออกแบบและสราง
ระบบตนแบบ รวมถึงผทู นี่ ำผลงานไปใชประโยชน ทำใหเห็นขอเดน-ขอดอยเมือ่ มีการนำไปขยาย
ผลและใชงานจริง รวมถึงการเห็นทิศทางที่จะนำไปตอยอดตอไป
และสุดทายขอขอบคุณผูที่เห็นประโยชนของการทำงานวิจัยคือ ผูที่ใหทุนในการทำวิจัย ไดแก
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน และ the Third World Academy of Science ซึง่ สงเสริมและ
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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12. Kiatsiriroat, T., Siriplubpla. P. and Nuntaphan, A.,Performance analysis of a refrigeration
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24. Thararux, C. and Kiatsiriroat, T., Performance and financial analysis of a rotary drum longan
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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.,
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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),
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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.
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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.
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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)
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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)
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สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร
Institute of Molecular Biology and Genetics (IMBG)

สถาบันอณูชีววิทยา
และพันธุศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
โทรศัพท 02-800 3624-8
โทรสาร 02-441 9906
www.mb.mahidol.ac.th

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.
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ประวัตคิ วามเปนมา
ในโลกแหงวิทยาการความกาวหนาดานเทคโนโลยีชวี ภาพและพันธุวศิ วกรรมศาสตร ไดกอ ใหเกิด
การวิจัยและประยุกตใชองคความรูทางวิทยาศาสตรชีวภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมอยางกวางขวาง ทัง้ ในดานทางการแพทย สาธารณสุข การเกษตร และอุตสาหกรรมชีวภาพ
ทัว่ โลก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิสยั ทัศนของอดีตทานอธิการบดี ศาสตราจารยณฐั ภมรประวัติ
ไดเล็งเห็นถึงดวยความจำเปนที่สถาบันอุดมศึกษาของไทยจะตองกาวสูการวิจัยและพัฒนาใน
วิทยาการดังกลาวในระดับสากล จึงไดจดั ใหมกี ารสถาปนาสถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตรขนึ้
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2540 เพื่อเปนศูนยกลางของความรวมมือในการคนควาและวิจัยทางดาน
อณูชวี วิทยา อณูพนั ธุศาสตร และพันธุวศิ วกรรมศาสตรทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูงในระดับนานาชาติ

เปาหมายการดำเนินงาน
ดวยวิสยั ทัศนของสถาบันทีจ่ ะเปนผนู ำทางดานการวิจยั ระดับสากล มีความเปนเลิศในวิทยาการดาน
อณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรมศาสตร และเปนศูนยกลางของการบริการวิชาการเพื่อสังคมและ
คุณคาแหงชีวติ สถาบันไดกำหนดพันธกิจหลักทีส่ ำคัญ 3 ประการ ไดแก
1. สรางและพัฒนาบุคลากรนักวิจยั ทางดานอณูชวี วิทยา อณูพนั ธุศาสตรและพันธุวศิ วกรรมศาสตร
ที่มีความรูความสามารถใหกับประเทศ
2. สรางองคความรูและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3. พัฒนาการใหบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ และตอบสนองตอความตองการของสังคม

Principle Investigators
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Professor Emeritus Sakol Panyim
Associate Professor Chartchai Krittanai
Associate Professor Varaporn Akkarapatumwong
Associate Professor Apinunt Udomkit
Associate Professor Wipa Chungjatupornchai
Associate Professor Chanan Angsuthanasombat
Assistant Professor Witoon Tirasophon
Assistant Professor Chalermporn Ongvarrasopone
Assistant Professor Kanokporn Triwitayakorn
Assistant Professor Panadda Boonserm
Assistant Professor Kusol Pootanakit
Assistant Professor Surapon Piboonpocanun
Dr. Pongsopee Attasart
Dr. Somphob Leetachewa
Dr. Sarin Chimnaronk
Dr. Yun-Kiam Yap
Professor Duncan Richard Smith
Associate Professor Albert John Ketterman
Assistant Professor Gerd Katzenmeier
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คณาจารยและนักวิจยั หลักของสถาบัน
1. ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ สกล พันธยมิ้

ที่ปรึกษาสถาบัน

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

2. รองศาสตราจารย ชาติชาย กฤตนัย

รักษาการผอู ำนวยการสถาบัน

(Protein Engineering and Proteomics of Viral-Host Interaction)

3. รองศาสตราจารย วราภรณ อัครปทุมวงศ

รักษาการรองผอู ำนวยการและประธานหลักสูตร

(Molecular Basis of Genetic Diseases)

4. รองศาสตราจารย อภินนั ท อุดมกิจ

เลขานุการหลักสูตร

(Molecular Study of Peptide Hormones Controlling Shrimp Growth and Reproduction)
การเยี่ยมชมงานวิจัย
และเจรจาความรวมมือ
ดานชีวจริยศาสตรกบั 5. รองศาสตราจารย วิภา จึงจตุพรชัย
(Control of Gene Expression and Surface-Display System in Cyanobacteria)
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
Visiting of Bioethics 6. รองศาสตราจารย ชนันท อังศุธนสมบัติ
professor from
(Toxicity Mechanisms of Bacillus thuringiensis Mosquito-Larvicidal Proteins)
Columbia University

7. ผชู ว ยศาสตราจารย วิฑรู ย ถิระโสภณ
(Cellular Response to Physiological and Pathological Stress)

8. ผชู ว ยศาสตราจารย เฉลิมพร องศวรโสภณ
(Functional Study of Dicer in Shrimp RNAi Pathway)

9. ผชู ว ยศาสตราจารย กนกพร ไตรวิทยากร
(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 structurefunction 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
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10. ผชู ว ยศาสตราจารย ปนัดดา บุญเสริม
(Structure and Function Studies of the Mosquito-lavicidal Toxins)

11. ผชู ว ยศาสตราจารย กุศล ภูธนกิจ
(Expression of Genes Encoding Valuable Enzymes from Microbial Organisms)

12. ผชู ว ยศาสตราจารย สุรพล พิบลู โภคานันท
(Structure and Function Studies of House Dust Mite Major Allergens)

13. ดร. พงโสภี อัตศาสตร
(RNAi for Inhibition of Viral Infection in Penaeus Monodon)

14. ดร. สมภพ ลีตะชีวะ
(Two Dimensional Crystal Structure of Mosquito Toxins)

15. ดร. ศรินทร ฉิมณรงค
(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
Gene expression in Cyanobacteria
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.
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บทบาทและภารกิจการดำเนินงานดานการวิจยั
สถาบันไดทำการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทั้งในดานการสรางองคความรูใหม และการวิจัยเพื่อการ
ประยุกตใชในการแกไขปญหาตางๆ ของประเทศ มีบรรยากาศวิจยั ทีด่ ี เกิดการเชือ่ มโยงกันทัง้ ภายใน
และภายนอกสถาบัน โดยคณะผูวิจัยประกอบดวยผูวิจัยหลักจากหองปฏิบัติการตางๆ นักวิจัย
หลังปริญญาเอก นักวิจยั ผชู ว ย และนักศึกษาบัณฑิต ซึง่ สามารถแบงไดเปน 5 กลมุ งานวิจยั ไดแก

การเพาะเลี้ยงเซลลพืช
(บน), การจัดทำแผนที่
และคนหาเครื่องหมาย
พันธุกรรมของพืชและ
สัตวเศรษฐกิจ (ลาง)
Plant cell culture (upper),
Genome mapping and
development of molecular
markers (lower)

1. กลมุ งานวิจยั ทางดานอณูชวี วิทยาของจุลชีพ
มงุ เนนการศึกษาความรพู นื้ ฐานของการแสดงออกของยีนและโปรตีนตางๆ ใน Cyanobacteria
หรือสาหรายสีน้ำเงินแกมเขียว ซึ่งตนทุนการเพาะเลี้ยงต่ำและสามารถเจริญเติบโตไดดีใน
สิ่งแวดลอมที่มีแสงสวาง การศึกษากลไกการแสดงออกของยีนภายใตสภาวะตางๆ ในระบบ
ดังกลาวนี้ ทำใหนกั วิจยั สามารถออกแบบและควบคุมการแสดงออกของยีนไดตามความตองการ
ความสนใจในกลมุ วิจยั นีย้ งั รวมถึงการคนหายีนซึง่ ผลิตเอ็นไซมทมี่ คี ณ
ุ คาทางอุตสาหกรรมจาก
จุลชีพทีม่ อี ยใู นธรรมชาติ เชน การผลิตเอนไซม Xylanase ในยีสตโดยใชยนี ทีค่ น หาไดจาก
เชื้อราที่พบในธรรมชาติ อันเปนการใชประโยชนจากความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การศึกษาวิจยั ดานการแสดงออกของยีนและการสรางโปรตีน
ของกลุมวิจัยนี้ เปนพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสูการเพาะเลี้ยงเซลลเพื่อการผลิตโปรตีนที่มี
ประโยชนตอภาคการเกษตร อุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกตใชการผลิตโปรตีนเพื่อกำจัด
สารเคมีตกคางในสิง่ แวดลอมอีกดวย

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

กุงกุลาดำที่ติด
เชือ้ ไวรัสหัวเหลือง
กลมุ ทีไ่ ดรบั dsRNA
มีการตายที่ต่ำลง
(สีเขียว)
P. monodon
infected with YHV.
An introduction of
dsRNA can lead
to more survival
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2. กลมุ งานวิจยั ทางดานอณูชวี วิทยาของพืชเศรษฐกิจ
เปนการประยุกตใชเทคนิคการทำแผนทีพ่ นั ธุกรรมของพืช เพือ่ คนหาเครือ่ งหมายทางพันธุกรรม
ทีบ่ ง บอกถึงความสัมพันธระหวางกลมุ ยีนและคุณลักษณะเดนทีแ่ สดงออกในพืชสายพันธตุ า งๆ
โดยมีความรวมมือกับนักวิจัยในหลายหนวยงานเพื่อจัดทำแผนที่และคนหาเครื่องหมายทาง
พันธุกรรมของมันสำปะหลัง ซึง่ เปนพืชเศรษฐกิจทีส่ ำคัญ ผลจากการวิจยั ดังกลาวทำใหทราบ
ถึงแนวทางการคัดเลือกตนพันธุที่มีพันธุกรรมสอดคลองกับคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมตอ
การเพิ่มผลผลิตและประโยชนทางอุตสาหกรรม เชน ปริมาณการผลิตเนื้อแปง หรือปริมาณ
สารไซยาไนดในผลผลิต เปนตน การศึกษาและประยุกตใชเทคโนโลยีพันธุศาสตรสมัยใหม
ดังกลาว ทำใหขบวนการปรับปรุงพันธุเพื่อสรางคุณภาพและมูลคาสามารถทำไดอยางสะดวก
รวดเร็ว แตมีประสิทธิภาพและความแมนยำสูงกวาการคัดเลือกพันธุแบบดั้งเดิม อันจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอแนวทางในการปรับปรุงพันธุพืชหรือสัตวของประเทศไดในระยะยาว
3. กลมุ งานวิจยั ทางดานอณูชวี วิทยาของสัตวน้ำเศรษฐกิจ
มงุ เนนการแกปญ
 หาโรคไวรัสในกงุ แบบยัง่ ยืน โดยมีแนวทางทีจ่ ะพัฒนาใหกงุ มีความตานทาน
ตอโรคไวรัสดวยกลไกของระบบ RNAi ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติในตัวกุง จากผลการวิจัย
ยืนยันวาในเซลลของกุงมีกลไก RNAi อยูคลายกับที่พบในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ การทดลอง
ในหองปฏิบตั กิ ารพบวา เซลลทเี่ ตรียมจากตอมน้ำเหลืองของกงุ กุลาดำทีไ่ ดรบั การกระตนุ ดวย
RNA สายคทู อี่ อกแบบใหมคี วามจำเพาะตอไวรัสหัวเหลือง ไดเกิดความสามารถในการยับยัง้
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.

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 29 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

กงุ กุลาดำทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัส
หัวเหลืองเปรียบเทียบกับ
กงุ ปกติ (บน), การเจาะ
เลือดเพื่อกุงเพื่อวิเคราะห
การติดเชือ้ (ลาง)
P. monodon with and
without yellow head
virus infection (upper),
and withdrawing of
hemolymph for viral
detection (lower)
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กุงขาวปกติเทียบกับกุง
ทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสทอรา (บน),
การวิเคราะหโปรติโอมิกส
เพือ่ ศึกษากลไกโปรตีน
ที่เกี่ยวของกับการติด
เชือ้ ไวรัส (ลาง) 4.
Healthy and Taura
syndrome virus infected
P. vannamei (upper),
Proteomic analysis of
viral-host interaction
in shrimp hemocytes
(lower)

และเมือ่ ทำการทดสอบกับตัวกงุ ก็พบวาการกระตนุ กลไก RNAi ชวยปองกันการติดเชือ้ ไวรัส
หัวเหลืองและสามารถลดอัตราการตายของกงุ จากไวรัสชนิดนีไ้ ดเกือบ 100% การคนพบดังกลาว
แสดงใหเห็นวากลไกการกระตุนระบบ RNAi นี้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาและประยุกตใช
เพื่อสรางความตานทานตอโรคไวรัสในกุง
นอกจากนีท้ างกลมุ วิจยั ยังพบอีกวาดวยตัวกระตนุ ทีเ่ หมาะสม จะสามารถทำใหเกิดสภาวะการ
เจริญพันธแุ ละวางไขของแมพนั ธกุ งุ ได ซึง่ แนวทางดังกลาวนีจ้ ะเกิดผลกระทบทีส่ ำคัญตอการ
เพาะเลี้ยงกุง เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใชแมพันธุกุง ชวยลดความจำเปน
ในการจับแมกงุ จากธรรมชาติใหนอ ยลง และทีส่ ำคัญทำใหไมจำเปนตองตัดตาแมพนั ธกุ งุ เพือ่
กระตนุ การวางไข ซึง่ เปนการทรมานสัตวและอาจถูกใชเปนขออางในการกีดกันทางการคาจาก
ตางประเทศในอนาคตไดอกี ดวย ในปจจุบนั ไดกำลังพัฒนาวิธกี ารนำสงตัวกระตนุ ซึง่ เปน RNA
สายคูเขาสูตัวกุงใหสามารถทำไดงายและมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการนำไปใชจริงของ
เกษตรกรในบอเลีย้ งตอไป
กลมุ งานวิจยั ทางดานอณูชวี วิทยาการแพทย
ทำการวิจยั เกีย่ วกับโรคทีเ่ ปนปญหาสำคัญของประเทศ เชน การศึกษากลไกของการติดเชือ้ ไวรัส
ไขเลือดออก การศึกษากลไกของการเกิดโรคทางพันธุกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการขับกรดของไต การ
ศึกษาเกีย่ วกับโปรตีนจากไรฝนุ ทีก่ อ ใหเกิดอาการภูมแิ พ ดวยเทคนิคสมัยใหมทางอณูชวี วิทยา
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.
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ไขเลือดออกใชในการจับและนำเชื้อเขาสูเซลล โดยโปรตีนเหลานี้มีความจำเพาะกับชนิดของ
เชือ้ ไวรัสไขเลือดออก มีการคนพบโปรตีนบนเซลลของยุงพาหะทีจ่ บั และนำไปสกู ารติดเชือ้ ไวรัส
ดานการศึกษาโรคพันธุกรรม Distal Renal Tubular Acidosis (dRTA) นัน้ สามารถระบุ
ชนิดของโปรตีนทีม่ คี วามสัมพันธและเปนสาเหตุของการเกิดโรคดังกลาวได รวมทัง้ กลไกการ
ทำงานทีผ่ ดิ ปกติของโปรตีนทีท่ ำใหเกิดโรค มีการวิจยั เกีย่ วกับโปรตีนจากไรฝนุ ทีก่ อ อาการภูมแิ พ
โดยวิเคราะหและตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของโปรตีนทั้งในเชิงของโครงสรางโปรตีนและ
ยุงลาย พาหะสำคัญ
ปฏิสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกับระบบของภูมิคุมกัน

ของไวรัสไขเลือดออก

Aedes aegypti :
5. กลมุ งานวิจยั ทางดานอณูชวี วิทยาเชิงโครงสราง
The vector of
งานวิจัยที่สำคัญ ไดแก การศึกษาโครงสรางและกลไกในการทำงานของโปรตีนฆาลูกน้ำยุง Dengue virus
จากเชือ้ Bacillus thuringiensis และ Bacillus sphaericus ซึง่ ออกฤทธิจ์ ำเพาะตอลูกน้ำ
ยุงชนิดตางๆ โดยการวิจยั ครอบคลุมตัง้ แตการผลิตและแยกบริสทุ ธิโ์ ปรตีนจากจุลชีพ การสราง
แบบจำลองโมเลกุล การใช X-ray crystallography เพือ่ วิเคราะหโครงสรางสามมิตขิ องโปรตีน
การเปลี่ยนกรดอะมิโนตำแหนงตางๆ บนโครงสรางโมเลกุลเพื่อศึกษาบทบาทและหนาที่
รวมถึงการวิเคราะหทางอณูชวี ฟสกิ ส เชน NMR FTIR CD Planar Lipid Bilayers และ
Surface Plasmon Resonance (SPR) ผลการวิจยั พบวาโครงสรางสามมิตขิ องโปรตีนในกลมุ
Cry toxin มีลกั ษณะทัว่ ไปทีม่ ี 3 โดเมน ซึง่ ทำหนาทีต่ า งๆ กัน โดยโดเมนทีห่ นึง่ ทำหนาทีเ่ กีย่ วกับ
การสอดแทรกเขาสเู ซลลผวิ เมมเบรนดวยเกลียวอัลฟาที่ 4 และ 5 สวนโดเมนทีส่ องทำหนาที่
เกี่ยวกับการจับกับโปรตีนบนผิวเซล ในปที่ผานมาไดมีการคนพบที่สำคัญเกี่ยวกับลักษณะ
การจับกันของโมเลกุล Cry4 บนผิวของเซลล โครงสรางดังกลาวอันประกอบดวยโปรตีนจำนวน

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 Molecular structure of Cry4Ba showing three domains (left)
domains by sited-directed mutagenesis and the membrane associated trimeric structure (right)
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3 โมเลกุลเรียงตัวใน 2 รูปแบบ ซึง่ ชีแ้ นะวาถึงโครงสรางสามมิตขิ องโปรตีนทีเ่ กิดขึน้ ระหวาง
การทำงาน ในลักษณะทีม่ กี ารเปดและปดรูรวั่ นอกจากนีย้ งั ไดศกึ ษาโครงสรางและหนาทีข่ อง
เอนไซมทสี่ ำคัญอีก 2 ชนิด ไดแก Glutathione S-transferases (GST) และ Dengue protease
โดย GST ทำหนาทีเ่ กีย่ วของกับกลไกในการกำจัดสารเคมีและกลไกการดือ้ ยาในยุงและแมลง
สวน Dengue protease นั้นทำหนาที่เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนไวรัสในเซลล การเขาใจถึง
รายละเอียดของโครงสรางและกลไกการทำงานของโปรตีนในกลุมดังกลาวนี้ ชวยใหเกิดการ
พัฒนาและประยุกตใชโปรตีนที่มีประสิทธิภาพสูงตอไป

ผลการดำเนินงานดานการวิจยั
ปจจุบนั สถาบันผลิตผลงานวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไดประมาณ 25-30 เรือ่ ง
ตอป มีการนำเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมทางวิชาการทัง้ ในและตางประเทศประมาณ 60 เรือ่ ง
ตอป โดยคิดเปนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประมาณ 1.4 เรื่องตออาจารย
ตอป และดัชนีบง ชีเ้ ชิงคุณภาพในรูปแบบของคา Impact Factor เฉลีย่ ประมาณ 3.1 ตอบทความ
ผลงานวิจัยตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ
นานาชาติในชวง 10 ป
International
publication in 10
years of IMBG

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.
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บทบาทดานการจัดการเรียนการสอนเพือ่ สรางนักวิจยั รนุ ใหม
สถาบันไดรเิ ริม่ และบุกเบิกการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทางดานอณูพนั ธุศาสตร
และพันธุวศิ วกรรมศาสตร ในรูปแบบของหลักสูตรนานาชาติขนึ้ ทัง้ ระดับปริญญาโทและเอก ตัง้ แต
ป พ.ศ. 2538 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตดังกลาวเปนหลักสูตร
ทีป่ ระสบความสำเร็จอยางสูงและไดรบั การยอมรับอยางกวางขวางทัง้ ในดานของคุณภาพการจัดการ
ศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษา และมีนักศึกษาตางชาติจากหลายประเทศ เชน
ศรีลงั กา เวียดนาม อิหราน อินเดีย เขาเรียนอยใู นหลักสูตร โดยในระยะเวลา 10 ปของการกอตัง้
สถาบันไดมีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรระดับปริญญาโทและเอกทางดานอณูชีววิทยาที่มี
คุณภาพสูงจำนวนกวา 120 คน ในปจจุบนั นักวิจยั เหลานีไ้ ดทำหนาทีเ่ ปนอาจารยและนักวิจยั อยใู น
มหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัยตางๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอยูเปนจำนวนมาก
โดยในการดำเนินงานของหลักสูตรดังกลาว สถาบันไดเปนผูนำในการพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง เชน มีกลไกในการแสวงหาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถสูง
เขาเรียนตอในหลักสูตร มีระบบการติดตามและประเมินความกาวหนาของงานวิจยั และวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาอยางตอเนื่องและเขมขนในทุกๆ 6 เดือน การบริหารจัดการคลังสารเคมีและ
ชีววัสดุกลางที่มีความพรอมและสะดวกรวดเร็วตอการทำวิจัย ตลอดจนการสรางวัฒนธรรมและ
บรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการทำงานวิจยั ของคณาจารยและนักศึกษา ผลจากการดำเนินการดังกลาว ทำให
สถาบันสามารถผลิตผสู ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ในเวลาทีเ่ หมาะสม
เชน ระยะเวลาเฉลีย่ 3 ป 6 เดือน สำหรับผสู ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และ 2 ป 4 เดือน

ผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก (บน),
ประเมินความกาวหนา
งานวิจัยของนักศึกษา
ทุก 6 เดือน (ลาง)
IMBG graduates
from M.Sc. And Ph.D.
program (upper),
Evaluation of student’s
research progress every
6 months (lower)

The structural biology groups are also investigating two enzymes, glutathione S-transferases (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
Planar lipid
as specific role of inter- and intra- molecular interactions.

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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สำหรับผสู ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ผสู ำเร็จการศึกษาเหลานีไ้ ดรบั การยอมรับอยางสูงในดาน
ความสามารถของการทำงานวิจยั โดยมีผลงานวิทยานิพนธไดรบั รางวัลดีเดนในระดับตางๆ อยาง
ตอเนือ่ ง โดยในปจจุบนั สถาบันมีนกั ศึกษาบัณฑิตทีป่ ฏิบตั งิ านอยใู นหองปฏิบตั กิ ารตางๆ ประมาณ
80 คน โดยแบงเปนระดับปริญญาโทประมาณ 50 คน และระดับปริญญาเอกประมาณ 30 คน

บทบาทดานการบริการวิชาการ
สถาบันใหความสำคัญตอการบริการทางวิชาการในลักษณะตางๆ อยางตอเนือ่ ง เชน การจัดการ
อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมชมดูงาน และการฝกงานดานการวิจัยในหอง
ปฏิบัติการใหกับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรนักวิจัยจากหนวยงานตางๆ อยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้
สถาบันยังไดจัดใหมีการพัฒนาการบริการวิชาการในรูปแบบของการตรวจวิเคราะหตางๆ ใหกับ
หนวยงานตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน การตรวจวิเคราะหลำดับเบสของ DNA
การตรวจวิเคราะหขนาดของชิน้ DNA การตรวจวิเคราะหพืชดัดแปรพันธุกรรม และการพัฒนา
วารสารวิชาการและ เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ
ตำราเฉพาะทาง
สำหรับนักศึกษา

The latest edition of
scientific journal and
specialized textbook

เครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ภายในประเทศ
- กรมปศุสตั ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- หนวยวิจยั เพือ่ ความเปนเลิศเทคโนโลยีชวี ภาพกงุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรมวิชาการเกษตร 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.
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-

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

เครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ
-

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
ใหเกิดความสนใจในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร
A research tour for high school students
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แหลงทุนสนับสนุนการวิจยั ทีส่ ถาบันไดรบั
-

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
Swedish International Cooperation Development Agency (SIDA)

ตัวอยางรางวัลการวิจยั ตางๆ ทีบ่ คุ ลากรของสถาบันไดรบั
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550

รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจยั ดีเดน จากสมาคมเทคโนโลยีชวี ภาพแหงประเทศไทย
รางวัล TTF AWARD จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมูลนิธโิ ตโยตาประเทศไทย
รางวัลเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. สาขาอณูชวี วิทยา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
รางวัลผลงานวิจยั (ชมเชย) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
เกียรติบัตรบทความวิจัยที่มีผูสืบคนขอมูลมากที่สุดในวารสาร BBA Proteins
and Proteomics 2005
รางวัลนักวิจยั ดีเดนแหงชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
ไดรับการจัดอันดับโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปน
คณะ/สถาบัน ทีม่ ศี กั ยภาพสูงดานการวิจยั ในอันดับที่ 3 ของประเทศ
รางวัลเสนอผลงานวิจยั ดีเยีย่ ม การประชุมนักวิจยั รนุ ใหมพบเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.
รางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2550 (ชมเชย) สาขาวิทยาศาสตรการแพทย จาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ไดรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ใหเปนหนวยงานที่มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ และคา
Impact Factor ตออาจารย/ นักวิจยั ในอันดับที่ 1 ของประเทศ

การเยี่ยมสำรวจ
และประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดย สมศ.
(ตุลาคม 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 functionally 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 Tyr249 and phe264 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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การชุมนุมของศิษยเกา
เนื่องในโอกาสครบรอบ
10 ปของการสถาปนา
สถาบัน ในป 2550
Homecoming Day
of IMBG alumni in
2007 marking the
10th year anniversary
of the institute
establishment
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 alpha4alpha5 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.
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Outstanding thesis
award for student
and thesis supervisor
(upper), Annual retreat
for staff and graduate
students (lower)

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 glutathionebinding 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.
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 41 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

นักวิจยั ชาวตางชาติ
ของสถาบันทำงาน
รวมกับนักศึกษา
International staffs
working closely with
graduate students

Science and Technology Research Grants

สาขาเกษตรศาสตร
การผลิตและแยกสารสกัดมูลคาเพิม่ จากรำขาวเพือ่ นำไปใชประโยชน
รองศาสตราจารย ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การเพิ่มมูลคารำขาวสามารถทำไดโดยนำรำขาวมาสกัดสารที่มีคุณประโยชน ไดแก สารสกัดที่มี
สารประกอบฟนอลิกเปนองคประกอบ เพือ่ ใชเปนสารยับยัง้ การเกิดสีน้ำตาลเนือ่ งจากเอนไซมและ
โปรตีนจากรำขาวเพื่อใชเปนสารปองกันการเกิดออกซิเดชัน การใชประโยชนของสารสกัดที่มี
สารประกอบฟนอลิกเปนองคประกอบนั้น สามารถผลิตโดยนำสารสกัดที่เตรียมไดมาทำแหง
เพื่อใหงายตอการเก็บรักษาและสะดวกตอการนำไปใช โดยศึกษาวิธีการทำแหงที่เหมาะสมตอ
การผลิตสารสกัดใหมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลที่ดี และศึกษาการแยกสวนของ
สารประกอบฟนอลิกจากสารสกัดจากรำขาว เพือ่ หาสารฟนอลิกทีส่ ำคัญทีม่ ผี ลตอการยับยัง้ การเกิด
สีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซมในผลิตภัณฑผักและผลไม ทดแทนการใชสารยับยั้งทางการคาซึ่งเปน
สารเคมี ในสวนของโปรตีนจากรำขาวนัน้ ผลิตโดยการแยกสวนของโปรตีนจากรำขาวเพือ่ นำสวนของ
โปรตีนรำขาวทีแ่ ยกไดมาศึกษาสมบัตกิ ารเปนสารปองกันการเกิดออกซิเดชัน และทำการไฮโดรไลซ
ส ว นของโปรตี น ที่ แ ยกได จ ากรำข า วเพื่ อ ศึ ก ษาผลของไฮโดรไลเซทที่ ไ ด จ ากการไฮโดรไลซ
ดวยเอนไซมตอสมบัติการเปนสารปองกันการเกิดออกซิเดชัน ซึ่งเปนแนวทางการใชประโยชน
จากโปรตีนรำขาวในการเปนสารปองกันการเกิดออกซิเดชันที่ผลิตจากธรรมชาติ

granted by Toray Science Foundation, Japan

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
ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธพุ นื้ เมือง
ในจังหวัดนนทบุรี
รองศาสตราจารย ดร. คณพล จุฑามณี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขยายตัวของหมบู า นจัดสรร และการเกิดน้ำทวมจังหวัดนนทบุรใี นป พ.ศ. 2549 ทำใหทเุ รียน
พันธุพื้นเมืองบางพันธุตายลง คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาจำนวนพันธุทุเรียนพื้นเมืองที่เหลืออยู และ
ลักษณะประจำพันธโุ ดยเฉพาะในสวนของชีววิทยาของดอกทุเรียน โครงการวิจยั ทีเ่ สนอขอรับทุน
สนันสนุนจากมูลนิธิโทเรฯ สวนหนึ่งจะใชเปนคาวัสดุเพื่อสำรวจพันธุทุเรียนในอำเภอเมือง และ
แหลงปลูกดัง้ เดิมบริเวณริมแมน้ำเจาพระยา งบประมาณสวนหนึง่ จะใชในการนำเสนอผลงานวิจยั
ในการประชุมทางวิชาการแหงชาติ ตีพิมพในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล ISI และโครงการ
วิจัยนี้ยังเปนสวนหนึ่งในงานวิจัยของพนักงานกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สวนประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยนี้คือ การคนพบจำนวนพันธุพื้นเมืองและลักษณะ
สัณฐานวิทยาที่ไดจะนำไปทำเปนฐานขอมูลเชื้อพันธุพืชทุเรียนไทยใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอมูลดานชีววิทยาของดอกจะเปนประโยชนในการสรางพันธลุ กู ผสมใหมๆ และขอมูลดานแผนที่
ทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดนนทบุรีจะมีประโยชนแกการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ
1
2

ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10903
ศูนยวจิ ยั ระบบเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพฯ 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
2

Department of botany, faculty of science, Kasetsart University, Bangkhen Bangkok 10903 Thailand
Agro-ecological system research and development institute, Kasetsart University, Bangkhen Bangkok 10903 Thailand
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สาขาเกษตรศาสตร
การวิจยั เปลือกผลไมไทยเพือ่ ผลิตเปนสารมูลคาสูง
รองศาสตราจารย ดร. ศิรพิ ร โอโกโนกิ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เปลือกผลไมมกั เปนสวนกากเหลือใชของผลไมหลายๆ ชนิดทีเ่ นือ้ ในผลไมเหลานัน้ ถูกรับประทาน
ไปแลว กากของเหลือใชเหลานีไ้ มมผี ใู ดสนใจจะนำไปใชประโยชนหรือแมกระทัง่ คิดจะนำไปรีไซเคิล
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะคนสวนใหญยงั มองไมเห็นคุณคาอันควรทีจ่ ะนำมาพัฒนาตอหรือเพือ่ ประโยชน
ทางพาณิชย ดังนัน้ นับวันกากของเหลือใชเหลานีจ้ ะมีมากขึน้ และกอปญหาใหกบั ประเทศชาติ เพราะ
นอกจากจะเปนขยะทีก่ องใหญมหาศาลบัน่ ทอนความสวยงามของบานเมืองแลว ยังสงกลิน่ เหม็น
ไปทัว่ บริเวณโดยรอบ และทีส่ ำคัญยังเปนทีห่ มักหมมของเชือ้ จุลนิ ทรียน านาชนิด ซึง่ ในจำนวนเหลานัน้
มีจุลินทรียจำนวนไมนอยที่เปนเชื้อกอโรค อยางไรก็ตามจากการที่มีรายงานวิจัยพบสารตาน
ออกซิเดชันหลายชนิดในผลไมชนิดตางๆ มากมาย และที่นาสนใจไปกวานั้นคือในตางประเทศ
มีการคนพบวาเปลือกผลไมบางชนิดมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันมากกวาเนื้อหรือน้ำผลไมดวยซ้ำ
ในประเทศไทยยังไมมกี ารวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งนีม้ ากนัก การวิจยั เพือ่ หาองคความรเู กีย่ วกับฤทธิต์ า น
ออกซิเดขันของเปลือกผลไมชนิดตางๆ จะนำมาซึง่ การเพิม่ มูลคาใหกบั กากของเหลือใชเหลานัน้ ได

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
การเพิม่ มูลคาเชิงพาณิชยของพืชวัตถุดบิ ในการผลิตไบโอดีเซล
ทีป่ ลูกในดินปนเปอ นดวยโลหะหนัก
ดร. อักษรา พฤทธิวทิ ยา
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การทำเหมืองแรเปนธุรกิจกอใหเกิดผลประโยชนมหาศาลแตในขณะเดียวกันสามารถกอใหเกิดมลพิษ
จากโลหะหนักชนิดตางๆ ซึง่ นับเปนปญหาสิง่ แวดลอมทีส่ ำคัญของประเทศ ดังทีป่ รากฏในขาวหนังสือพิมพ
เมือ่ ป พ.ศ. 2547 เกีย่ วกับสถานการณการปนเปอ นของแคดเมียมในพืชผลทางการเกษตรและในตะกอน
ดินนาขาวในจังหวัดตาก ซึง่ กอใหเกิดความตองการเพือ่ แกปญ หาสิง่ แวดลอมจากการปนเปอ นของโลหะหนัก
และในขณะเดียวกันก็ตอ งแกปญ
 หาทางสังคมใหชาวบานสามารถทำการเพาะปลูกพืชทีม่ มี ลู คาเชิงพาณิชย
ในพืน้ ทีด่ ว ย การกำจัดโลหะหนักทีน่ ยิ มวิธหี นึง่ คือ เทคนิค Phytoremediation ซึง่ เปนเทคนิคทีส่ ะอาด
สามารถดำเนินการไดผลและมีคาใชจายต่ำกวาเทคนิคอื่นๆ งานวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพืช
ชนิดตางๆ ในการกำจัดสารปนเปอ นดวย Phytoaccumulation/extraction และการประยุกตใชเทคนิค
ดังกลาวในพืน้ ทีจ่ ริงนับวายังจำกัดอยมู ากและไมมกี ารดำเนินการปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรมเทาทีค่ วร ดังนัน้
งานวิจัยที่นำเสนอในที่นี้จึงมุงศึกษาวิจัยศักยภาพและประสิทธิภาพในการประยุกตใชเทคนิค
Phytoaccumulation/extraction โดยใชพชื ผลทางการเกษตรจำพวก Oilseed Crops เชน ปาลม
น้ำมัน ดอกคำฝอย ดอกทานตะวัน ในการดูดซับแคดเมียมจากดินปนเปอ น นอกจากนีย้ งั มงุ ศึกษา
ความเปนไปไดในการสะสมตัวของโลหะหนักในสวนตางๆ ของพืช จำพวก Oilseed Crops ทีใ่ ชในการ
ฟน ฟูดนิ ปนเปอ น และศึกษาความเปนไปไดในเชิงอุทกวิทยาในการเพาะปลูกพืช Oilseed Crops ในพืน้ ที่
จริงที่มีหลักฐานการปนเปอนดวยโลหะหนักในประเทศไทย ผลการวิจัยที่ไดนี้จะนำไปสูแนวทางการ
แกปญ
 หาทีผ่ สมผสานระหวางวิศวกรรมศาสตรและสังคมศาสตรอนั เกิดจากการปนเปอ นของดินและ
ผลผลิตทางการเกษตรทัง้ ทางตรงและทางออมตอชุมชนอันเปนปญหาทีล่ ะเอียดออนตองการการวางแผน
จัดการและแกไขอยางเหมาะสมรอบคอบโดยไมกอ ใหเกิดความตืน่ ตระหนกในสังคม

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
การใชลาํ ไยอบแหงทีห่ มดอายุในการผลิตสารเคมีเพือ่ การคา
ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาลําไยอบแหงหมดอายุอีกวิธีหนึ่ง
แทนที่การนําไปทําเปนปุยหมักราคาถูกหรือเผาทําลายอยางไมเหมาะสม เนื่องจากลําไยอบแหง
มีน้ำตาลเปนปริมาณมาก จึงมีศกั ยภาพในการเปนแหลงอาหารคารบอนสําหรับเชือ้ จุลนิ ทรียใ นการ
ผลิตสารเคมีเพื่อการคาหลายอยาง เชน เอทานอลที่นํามาผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงทําใหมีราคาถูก
ลงได นอกจากนี้ยังเปนกรณีตัวอยางสําหรับการวิจัยดานพลังงานทดแทนและการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพอีกดวย โดยกากตะกอนของเชื้อจุลินทรียที่เหลือหลังกระบวนการหมักยังมี
เอนไซมไพรูเวตดีคารบอกซิเลส ทีเ่ มือ่ นํามาทําใหมคี วามบริสทุ ธิใ์ นระดับตางๆ กันจะนํามาใชผลิต
R-phenylacetylcarbinol (R-PAC) ทีใ่ ชเปนสารตัง้ ตนในการผลิตยาเอฟริดรินและซูโดเอฟริดริน
หรืออาจนําลําไยอบแหงไปใชเปนแหลงคารบอนในอาหารเลีย้ งยีสต Pichia pastoris ซึง่ เปน host
ทีส่ าํ คัญในการผลิต recombinant protein ทีส่ าํ คัญ ทั้งนี้ในปจจุบันโปรตีนที่ผลิตขึ้นจากยีสต
ดังกลาวมีประโยชนทั้งในทางการแพทยและอุตสาหกรรมอื่นๆ

Utilization of Expired Dried Longan in the Production of
Commercial Chemicals

granted by Toray Science Foundation, Japan

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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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาเกษตรศาสตร
การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ หมอขาวหมอแกงลิงในเชิงการคา
ดร. มะลิวลั ย ธนะสมบัติ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หมอขาวหมอแกงลิง (Nepenthes spp.) เปนพืชในวงศ Nepenthaceae (วงศน้ำเตาลม) เปนไม
พุมกึ่งลมลุกพบอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามภูเขาหรือที่ราบลุมที่มีความชื้นพอประมาณ
เชน หมอแกงลิง (Nepenthes ampullaria) น้ำเตาพระฤๅษี (Nepenthes kampotiana) น้ำเตาลม
(Nepenthes thorelii) และเขนงนายพราน (Nepenthes mirabillis) หมอขาวหมอแกงลิง
เปนพืชกินแมลงที่มีลักษณะนาสนใจ มีสีสันและรูปทรงที่สวยงามนาแปลกตา ทำใหถูกลักลอบ
นำออกมาจากปาธรรมชาติเปนจำนวนมาก จนหลายสายพันธุอยูในสภาพเกือบสูญพันธุ อีกทั้ง
หมอขาวหมอแกงลิงเจริญเติบโตไดชา ยากตอการขยายพันธทุ งั้ ในสภาพปกติและสภาพปลอดเชือ้
ทำใหประสบปญหาในการขยายพันธุ ดังนัน้ การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธหุ มอขาวหมอแกงลิง
ดวยวิธเี พาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ตลอดจนนำตนหมอขาวหมอแกงลิงออกปลูกสสู ภาพแวดลอมภายนอก
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. รัตนภรณ ลีสงิ ห
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

น้ำมันสาหรายขนาดเล็กเชือ่ กันวามีศกั ยภาพเปนวัตถุดบิ ในการผลิตไบโอดีเซลเนือ่ งจากการเจริญ
ไมขนึ้ กับสภาพอากาศและฤดูกาล สังเคราะหแสงไดดใี หปริมาณเซลลสงู และเจริญเร็วเมือ่ เทียบกับ
พืชพลังงานอืน่ ๆ เซลลมปี ริมาณลิปด สูง และสามารถเลีย้ งในอาหารไดหลายชนิดในระยะเวลาสัน้
การผลิตไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอรจากน้ำมันสาหรายที่ผานมาสวนใหญใชในอุตสาหกรรมยา
การเจริญแบบเฮเทโรโทรฟคของสาหรายบางสายพันธใุ หผลผลิตเซลลและลิปด สูง งานวิจยั สวนใหญ
เกีย่ วกับการผลิตไบโอดีเซลจากสาหรายขนาดเล็กมงุ เนนไปทีก่ ารเพาะเลีย้ งแบบใหแสง สวนงานวิจยั
ที่ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสาหรายที่ไดจากการเลี้ยงแบบเฮเทโรโทรฟคมีคอนขางนอย
วัตถุประสงคของงานวิจยั นีเ้ พือ่ ผลิตน้ำมันสาหรายสีเขียวขนาดเล็ก (KKU-W9) สำหรับใชเปนวัตถุดบิ
เพื่อผลิตไบโอดีเซล โดยศึกษาถึงผลของอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน การหมักแบบกะและ
แบบกะปอน ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสาหรายทีผ่ ลิตไดโดยวิธที รานสเอสเทอริฟเ คชัน่
รวมทัง้ ศึกษาการใชแปงมันและหรือกากมันสำปะหลังเปนแหลงคารบอนเพือ่ ลดตนทุนการผลิตลง
คณะผูวิจัยคาดหวังวาผลสำเร็จที่ไดจากการวิจัยนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งสำหรับการผลิต
ไบโอดีเซล งานวิจยั นีใ้ ชเวลาในการวิจยั 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 demonstrated 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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สาขาเคมี
การสังเคราะหบนวัฏภาคของแข็งและฤทธิท์ างชีวภาพ
ของอนุพนั ธของกรดโรสมารินกิ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. บุญเอก ยิง่ ยงณรงคกลุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารจากผลิตภัณฑธรรมชาติเปนสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งสำหรับกระบวนการคนพบและการพัฒนาตัวยา
ชนิดใหมๆ ซึ่งคาดการณกันวายาที่มีโมเลกุลขนาดเล็กที่ออกสูทองตลาดในชวง 20 ปที่ผานมา
มากกวาครึง่ หนึง่ เปนยาทีไ่ ดมาจากผลิตภัณฑธรรมชาติทงั้ ทางตรงและทางออม โดยการใชโครงสราง
ของสารจากผลิตภัณฑธรรมชาติมาเปนโครงสรางตนแบบในการสังเคราะหแบบ combinatorial
synthesis เปนขอไดเปรียบสำหรับกระบวนการ drug discovery กรดโรสมารินกิ เปนสารผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ เปนสารประกอบเอสเทอรของ caffeic acid และ 3,4-dihydroxyphenyllactic acid
ซึง่ พบไดโดยทัว่ ไปในพืชสกุล Boraginaceae และพบใน Nepetoideae ในวงศ Lamiaceae และ
พบไดในพืชชั้นสูงทั่วๆ ไป กรดโรสมารินิกแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจมากมาย เชน ฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ตานการอักเสบ และฤทธิ์ตานเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย กรดโรสมารินิก
ยังแสดงฤทธิ์ตานการสรางเสนเลือดใหมในหลายขั้นตอน เชน การแบงเซลล การเคลื่อนยาย
การจับตัว และการสรางทอของเซลล human umbilical vein endothelial งานวิจยั นีจ้ ะทำการ
สังเคราะหอนุพันธของกรดโรสมารินิก โดยใชการสังเคราะหบนวัฏภาคของแข็ง ซึ่งเปนวิธีการ
สังเคราะหที่มีประสิทธิภาพสูงและไดผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายทางโครงสราง และนำสารที่
สังเคราะหไดมาทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพ เชน ฤทธิต์ า นแบคทีเรียและไวรัส

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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สาขาเคมี
การพัฒนาสารไดฟลูออโรเฟนนิลซัลฟานิลมีเทน
เพือ่ เปนตัวทำฟอรมเี ลชันในสารประกอบจำพวกอะโรมาติก
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ชุตมิ า คูหากาญจน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาการทำปฏิกิริยาฟอรมิลเลชันของสารชนิดใหม โดยขั้นแรกจะใชปฏิกิริยาระหวางสาร
ไดฟลูออโรเฟนนิลซัลฟานิลมีเทน และ 1,2,4-ไตรเมททอกซีเบ็นซีนเปนการศึกษาตนแบบ โดยจะ
ทำการศึกษาสภาวะของปฏิกิริยา เชน ชนิดของกรดลิวอิส ตัวทำละลาย และอุณหภูมิ เปนตน
เมื่อไดสภาวะในการทำปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่สุดแลวก็จะนำสารไดฟลูออโรเฟนนิลซัลฟานิลมีเทน
มาทำปฏิกริ ยิ ากับสารอะโรมาติกชนิดตางๆ เพือ่ ดูผลของโครงสรางของสารตัง้ ตนตอประสิทธิภาพ
ของปฏิกริ ยิ า สุดทายจะเปนการอธิบายการเกิดปฏิกริ ยิ าโดยแสดงกลไกของปฏิกริ ยิ า

Development of Difluorophehylsulfanylmethane as a New Alternative
Formylating Agent of Aromatic Compounds

granted by Toray Science Foundation, Japan

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.
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สาขาเคมี
การสังเคราะหและพิสจู นเอกลักษณของอนุพนั ธเอไทนีลพอรไฟริน
สำหรับอุปกรณเซลลแสงอาทิตยชนิดยอมไวแสง
ดร. ทินกร แกวอินทร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานวิจัยนี้จะสังเคราะห พิสูจนเอกลักษณ และศึกษาสมบัติทางแสงของอนุพันธสียอมไวแสง
10-ethynyl-5, 15,20-tri(bis(triphenylamine))porphyrin และ 5,10-diethynyl-15,20-di
(bis(triphenylamine)) porphyrin ชนิดใหม ซึง่ เปนองคประกอบทีส่ ำคัญของเซลลแสงอาทิตย
ชนิดสียอมไวแสง เพื่อพัฒนาเซลลแสงอาทิตยสียอมไวแสงใหมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยน
พลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาใหดีขึ้น โมเลกุลเปาหมายสามารถสังเคราะหไดโดยปฏิกิริยา
Sonogashira coupling ของ 10-iodo-5,15,20-tri(bis(triphenylamine)) porphyrin หรือ 5,10diiodo-15,20-di(bis(triphenylamine))porphyrin กับ ethynyl aromatic ester ชนิดตางๆ
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-15,20di(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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การศึกษาเชิงทฤษฏีของซีโอไลตทมี่ กี ารถูกแทนทีด่ ว ยอะตอม
ของสารอินทรียแ ละประยุกตใชงานในปฏิกริ ยิ าเคมีดไี ฮโดรจิเนชัน
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“ซีโอไลต” คือ สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตที่มีรูพรุนสูง และมีสมบัติเดนในการคัดเลือกขนาด
สารประกอบทีจ่ ะผานและทำปฏิกริ ยิ าในตัวของมัน อีกทัง้ ยังประกอบไปดวยตำแหนงแอทีฟไซตซงึ่ แสดง
ความเปนกรดของแข็งทัง้ แบบกรดบรอนเสตรดหรือกรดลิวอิสมากมาย ปจจุบนั มีแนวคิดทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
สมบัตแิ ละขยายขอบเขตของการนำไปใชของซีโอไลตโดยการเปลีย่ นแปลงโครงสรางบางสวนของซีโอไลต
ใหมหี มฟู ง กชนั อินทรียป ระกอบเขาไปดวย เพือ่ เปนการควบคุมการดูดซับของกาซตางๆ ในซีโอไลตและ
เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพในแงการเปนตัวเรงปฏิกริ ยิ าของซีโอไลต ซึง่ การเปลีย่ นแปลงโครงสรางซีโอไลตนนั้
ทำไดโดยการแทนทีอ่ ะตอมของออกซิเจนดวยอะตอมหรือหมฟู ง กชนั อินทรียต า งๆ เชน หมเู มทิลลีน
หมเู อมีน หรือหมอู มิ ดิ าโซล เปนตน สารประกอบทีไ่ ดเรียกวา ซีโอไลตอนิ ทรีย (Zeolite Organic
Lattice, ZOL) ในงานวิจยั ชิน้ นีจ้ ะทำการศึกษาสมบัตขิ องสารประกอบซีโอไลตอนิ ทรียแ ละสารประกอบ
อืน่ ๆ ทีค่ ลายกันโดยเทคนิคทางการคำนวณเคมีควอนตัม แอกทีฟไซตของซีโอไลตอนิ ทรียจ ะพิจารณา
โดยเทคนิค B3LYP/6-31G(d,p) ในขณะทีอ่ ทิ ธิพลของโครงสรางจะแสดงดวย Universal Force Field
เราจะศึกษาคุณลักษณะทางโครงสรางและทางเคมีในดานตาง เชน ดานอิเล็กทรอนิกส ดานความเปนกรด
ดานการดูดซับกับกาซ สัญญาณ IR และสัญญาณ NMR เปนตน และเพือ่ ตรวจสอบสมบัตกิ ารเปนตัวเรง
ปฏิกริ ยิ าเคมี เราจะนำซีโอไลตอนิ ทรียน ไี้ ปศึกษาในปฏิกริ ยิ าดีไฮโดรจิเนชันทัง้ แบบทีม่ แี ละไมมแี หลง
ออกซิเจนเปนตัวชวยดึงไฮโดรเจน ซึง่ ผลการทดลองทีไ่ ดจะนำมาเปรียบเทียบกับซีโอไลตแบบดังเดิม

Theoretical Investigation on Organic-Functionalized Hybrid Zeolite
for the Dehydrogenation Reaction
Zeolites are microporous crystalline aluminosilicates with a wide variety of properties and applications, 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.
Thailand Toray 52 Science Foundation
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พอลิ(3,4-เอทิลนี ไดออกซีไทโอฟน) หรือ พีอดี โี อที จัดเปนพอลิเมอรนำไฟฟาทีป่ ระสบความสำเร็จมาก
ในการใชงานทางอุตสาหกรรม เนือ่ งจากมีแบนดแกพทีแ่ คบ มีเสถียรภาพการนำไฟฟาในอากาศทีอ่ ณุ หภูมสิ งู
อยางไรก็ตามการสังเคราะหพอลิเมอรดงั กลาวยังจำเปนตองใชปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันทางเคมีหรือเคมีไฟฟา
ของสารละลายพอลิเมอร ทำใหพอลิเมอรทไี่ ดมคี วามเปนระเบียบระหวางโมเลกุลต่ำ เปนขอจำกัดทำให
ไมสามารถใชงานไดอยางกวางขวางเทาทีค่ วร จนเมือ่ เร็วๆ นีไ้ ดมกี ารคนพบโดยบังเอิญวาผลึกสีน้ำเงินดำของ 2,5-ไดโบรโม-3,4-เอทิลนี ไดออกซีไทโอฟน (ดีบอี ดี โี อที) สามารถเกิดพอลิเมอไรเซชันในวัฏภาค
ของแข็งผานปฏิกริ ยิ าดีโบรมิเนชันและคัพพลิงโดยปราศจากการใชตวั ริเริม่ หรือตัวเรงปฏิกริ ยิ า ทำใหได
พอลิเมอรทีโดปดวยโบรมีนที่มีความเปนระเบียบและการนำไฟฟาสูง (20-80 ซีเมน/ซม.) จากการที่
ดีบีอีดีโอทีสามารถละลายในตัวทำละลายอินทรียไดหลายชนิด ประกอบกับความสามารถในการเกิด
พอลิเมอไรเซชันในวัฏภาคของแข็ง งานวิจยั นีจ้ งึ มีเปาหมายทีจ่ ะเตรียมพอลิเมอรคอมพอสิตนำไฟฟา
ทีม่ พี อี ดี โี อที โดยในขัน้ แรกจะเปนการขึน้ รูปสารละลายผสมระหวางดีบอี ดี โี อทีกบั พอลิเมอรเจาบานทีเ่ ปน
ฉนวนทางไฟฟา ซึ่งเปนพอลิเมอรที่มีจำหนายทางการคา สามารถละลายไดในตัวทำละลายอินทรีย
ใหเปนฟลมบาง หลังจากการระเหยของตัวทำละลาย พอลิเมอไรเซชันในวัฏภาคของแข็งของผลึก
อีบีอีดีโอทีซึ่งแทรกตัวอยูในพอลิเมอรเจาบานจะถูกเหนี่ยวนำใหเกิดขึ้นโดยความรอน ทั้งนี้จะศึกษา
ผลกระทบของชนิดและสมบัตทิ างกายภาพของพอลิเมอรเจาบานตอการเกิดพอลิเมอไรเซชัน และศึกษา
หาภาวะทีเ่ หมาะสมทีท่ ำใหไดพอลิเมอรคอมพอสิตทีม่ สี มบัตทิ างกายภาพและการนำไฟฟาทีด่ ี คณะผวู จิ ยั
เชือ่ วาผลจากงานวิจยั นีไ้ มเพียงแตชว ยขยายขอบเขตการประยุกตใชพอี ดี โี อทีใหกวางขวางยิง่ ขึน้ แตยงั
เปนการเสนอแนวทางใหมในการลดปญหาของสมบัตเิ ชิงกลทีด่ อ ยซึง่ มักพบในพอลิเมอรนำไฟฟาสวนใหญ
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-3,4ethylenedioxythiophene (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.
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การพัฒนาเชิงทฤษฎีของอุณหภูมทิ เี่ พเดสทอลของพลาสมาในสภาวะ
ประสิทธิภาพสูงในเครือ่ งโทคาแมค
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ออนจันทร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันในสภาวะประสิทธิภาพสูง (H-mode) ในเครื่องโทคาแมคเปนรูปแบบ
ที่ถูกเลือกสำหรับการทดลองปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันในเครื่องตนแบบของโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียรฟว ชันเนือ่ งจากสามารถใหพลังงานตอบแทนทีส่ งู พลาสมาทีเ่ ปน H-mode มีลกั ษณะพิเศษ
คืออุณหภูมิที่ขอบของพลาสมาสูงมากกวาปกติ เปนที่ทราบกันดีวาคาของอุณหภูมิดังกลาวเปน
สิ่งที่มีผลตอประสิทธิภาพในการเกิดปฎิกิริยานิวเคลียรฟวชันเปนอยางมาก สำหรับงานวิจัยนี้
โมเดลสำหรับทำนายอุณหภูมิที่ขอบของพลาสมาถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีความไมเสถียร
ของพลาสมาโดย ballooning mode และการควบคุม transport เนื่องจากคา E×B โมเดล
สำหรับทำนายอุณหภูมิที่ขอบของพลาสมานี้รวมกับแบบจำลองทางคณิตศาสตรแบบรวมหรือ
ทีเ่ รียกวา Integrated predictive modeling code เพือ่ ทำนายผลของการกระจายตัวของกระแส
พลาสมา อุณหภูมิและความหนาแนนของพลาสมาที่จุดตางๆ ในเครื่องโทคาแทค ซึ่งสามารถ
นำไปสูการทำนายผลของปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันได แบบจำลองทางคณิตศาสตรแบบรวมและ
โมเดลสำหรับทำนายอุณหภูมิที่ขอบของพลาสมาใชในการทำนายผลของพลาสมาและปฏิกิริยา
นิวเคลียรฟวชันในโทคาแมคที่มีอยูในปจจุบันและโทคาแมคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ โทคาแมค
ITER ซึ่งจะเปนตนแบบของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟวชันในอนาคต
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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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หองปฏิบตั กิ ารวิจยั ไมโครเวฟประยุกต ภาควิชาฟสกิ สประยุกต ไดดำเนินการพัฒนาหลากหลาย
เทคนิคและระบบตางๆ ของการสรางภาพดวยคลื่นไมโครเวฟมาโดยลำดับ วัตถุประสงคหลัก
ประการหนึ่งก็เพื่อชวยในงานตรวจอาวุธและสิ่งตองหามผิดกฎหมายที่พกพาโดยบุคคลบริเวณ
สนามบินและสถานทีพ่ งึ เฝาระวังอืน่ ๆ ในโครงการวิจยั นีจ้ ะเปนการออกแบบและสรางระบบทำงาน
ยานความถีแ่ ถบเอ็กซในรูปแบบใหม ซึง่ ควบคุมดวยคอมพิวเตอร โดยนอกจากการมีขอ ดีในสวน
ของการลดขนาดและราคาตนทุนของระบบดวยการเปลี่ยนอุปกรณหลักแบบทอนำคลื่นไปเปน
ไมโครสตริปและโคแอกเซียลแลว การใชเทคนิคการผสมสัญญาณ 2 เฟส ทำใหวดั ทัง้ ขนาดและ
เฟสของคลื่นไดพรอมกัน การสรางภาพวัตถุไมมีสัญญาณรบกวนในรูปของภาพออเดอรศูนย
เหมือนเชนเดียวกับกรณีการใชไมโครเวฟฮอโลกราฟฟ การรนระยะวัตถุจึงสามารถกระทำได
ซึ่งก็สามารถลดขนาดพื้นที่เก็บขอมูลสนามของคลื่น โดยยังคงความละเอียดของภาพเทาเดิม
ซึง่ เมือ่ รวมกับการเพิม่ จำนวนหัวรับสงคลืน่ จาก 1 เปน 64 และใชสวิทซอเิ ล็กทรอนิกสเลือกทีละหัว
แทนการเลือ่ นตำแหนงเชิงกล การเก็บขอมูล 1 ภาพขนาด 64x64 พิกเซล 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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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การระบุเอกลักษณของระบบอัลตราซาวนดทางการแพทย
แบบไมเชิงเสนดวยวงจรกรองโวลเทอรรา
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. พรชัย พฤกษภทั รานนต
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โครงการวิจัยนี้เปนโครงการวิจัยเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยหลัก เรื่อง การประยุกตใชวงจรกรอง
โวลเทอรราสำหรับภาพจากอัลตราซาวนแบบไมเชิงเสน ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำป 2550 จุดประสงค
ของโครงการวิจยั หลัก คือ การศึกษาคุณลักษณะของวงจรกรองควอดราติกทัง้ ในโดเมนความถีแ่ ละ
โดเมนเวลาทีม่ คี วามเหมาะสมสำหรับปรับปรุงคุณภาพของภาพจากอัลตราซาวนดและหาวิธกี ารออกแบบ
ตามคุณสมบัติที่ไดศึกษา สวนโครงการวิจัยนี้ศึกษาการระบุเอกลักษณของระบบอัลตราซาวนดทาง
การแพทยแบบไมเชิงเสนโดยใชวงจรกรองโวลเทอรราเปนการเพิ่มเติมโดยจะโฟกัสที่การพัฒนา
อัลกอริทมึ ทีเ่ หมาะสมสำหรับการระบุเอกลักษณโดยวงจรกรองโวลเทอรราลำดับทีส่ องแบบทีใ่ ชทงั้ อินพุต
และเอาทพุตสำหรับระบบอัลตราซาวนดทางการแพทยแบบไมเชิงเสนเพื่อทำการแยกองคประกอบ
สัญญาณไมเชิงเสนออกมา และนำอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นไปประยุกตใชสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ
ของภาพอัลตราซาวนดเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทยและการหาคุณสมบัติความไมเปนเชิงเสน B/A
ของตัวกลางชนิดตางๆ โดยองคความรทู ไี่ ดจากงานวิจยั นีจ้ ะเปนประโยชนตอ การเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกบั ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลทางดานภาพจากอัลตราซาวนดทางการแพทย อีกทัง้ องคความรนู ี้
ยังเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาผลิตภัณฑทางดานภาพจากอัลตราซาวนดทางการแพทยของ
ประเทศในอนาคตซึง่ สามารถชวยลดการนำเขาจากตางประเทศทีม่ มี ลู คาสูงได

granted by Toray Science Foundation, Japan

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.
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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาสารบมอีพอกซีชนิดใหมจากสารประกอบตระกูลเบนซอกซาซีนเรซิน
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ศราวุธ ริมดุสติ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปจจุบนั สารบมทีส่ ำคัญสำหรับอีพอกซีเรซินทีใ่ ชอยมู ี 3 กลมุ คือ 1) กลมุ เอมีน ซึง่ ประกอบดวย aliphatic
amines, cycloaliphatic amines, aromatic amines, tertiary amines, รวมทัง้ กลมุ heterocyclic
nitrogen compounds (imidazoles) 2) กลมุ แอซิดแอนไฮไดรด 3) กลมุ ลิวอิสแอซิด (Lewis acids)
โดยจะเห็นวาสารบมเหลานีม้ กั เปนสารโมเลกุลคอนขางเล็กโดยเฉพาะสารกลมุ เอมีนมักระเหยไดงา ย มีกลิน่
รบกวน และมักเปนพิษตอรางกาย การใชงานจึงตองมีวธิ กี ารปองกันการสัมผัสสารเหลานี้ สวนสารกลมุ
แอซิดแอนไฮไดรดและกลุมลิวอิสแอซิดมักมีผลเสียดานการกัดกรอนหรือทำลายอุปกรณการขึ้นรูป
นอกจากนีใ้ นการบมอีพอกซีเรซิน มักจำเปนทีจ่ ะตองคำนวณสัดสวนมวลของอีพอกซีและสารบมทีถ่ กู ตอง
หากปริมาณสารบมมาก/นอยเกินไป มักจะกอใหเกิดผลในทางลบตอสมบัตขิ องผลิตภัณฑอพี อกซีทไี่ ด
สวนสารบมทีม่ โี มเลกุลขนาดใหญเชน polyamides มักมีความหนืดสูงและมักสงผลเสียตอสมบัตกิ ารไหล
หรือสมบัติการขึ้นรูปของอีพอกซีเรซิน ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงไดเสนอแนวทางการใชงานเรซินตระกูล
เบนซอกซาซีนโครงสรางตางๆ ในการทำหนาทีเ่ ปนสารบมชนิดใหมสำหรับอีพอกซีเรซินเพือ่ แกปญ
 หา
ขางตนของสารบมสวนใหญทใี่ ชงานอยใู นปจจุบนั ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหไดระบบสารบมอีพอกซีทมี่ คี วามสะดวก
ปลอดภัยมากขึน้ ในการใชงาน โดยเนนปรับปรุงสมบัตทิ างความรอน สมบัตทิ างกล และความสามารถ
ในการขึน้ รูป ซึง่ รวมถึงการมีหนาตางการขึน้ รูปและมีพฤติกรรมการเกิดเจลทีเ่ หมาะสมจากสมบัตขิ า งตน
ทีโ่ ดดเดนของเบนซอกซาซีนเรซิน โดยจะเปรียบเทียบกับสารบมชนิดเอมีนทีใ่ ชงานหลักในอุตสาหกรรม

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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สาขาวิศวกรรมศาสตร
เหล็กเสริมแบกทานสำหรับกำแพงกันดินเสริมกำลัง
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุขสันติ์ หอพิบลู สุข
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนารูปเหล็กเสริมแรงดึงชนิดใหมในกำแพงกันดินแบบ Mechanically
stabilized earth ทีเ่ รียกวาเหล็กเสริมแบกทาน (Bearing reinforcement) และเพือ่ พัฒนาแนวทาง
การออกแบบกำแพงกันดินที่เสริมกำลังดวยเหล็กเสริมแบกทานที่มีประสิทธิภาพในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตรสำหรับทัง้ ดินเม็ดหยาบและดินเม็ดละเอียด เหล็กเสริมแบกทานสามารถทนแทน
เหล็กเสริมแรงดึงที่นำเขาจากตางประเทศ เหล็กเสริมแบกทานมีจุดเดนคือมีความสามารถในการ
รับแรงดึงที่สูงมากและมีการเสียรูปต่ำในสภาวะใชงาน อีกทั้งรูปแบบของเหล็กเสริมแบกทาน
ไมซับซอนและสามารถผลิตขึ้นไดเองโดยชางฝมือคนไทย เนื่องจากความยืดหยุนในการผลิต
เหล็กเสริมแบกทาน ผอู อกแบบสามารถกำหนดกำลังครากและเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสริมให
สอดคลองกับน้ำหนักกระทำ (สวนบนของกำแพงกันดินอาจใชเหล็กแกนขนาดเล็กและกำลังครากต่ำ
ขณะทีส่ ว นลางอาจใชเหล็กแกนขนาดใหญและกำลังครากสูง) จากจุดเดนดังกลาวนี้ เหล็กเสริมแรง
แบกทานชวยลดตนทุนคากอสรางไดอยางมาก การพัฒนาเหล็กเสริมแบกทานนี้ทำโดยอาศัยการ
ทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมในดินที่แตกตางกันสามชนิด (ดินเม็ดหยาบ ดินเม็ดละเอียด และ
ดินเม็ดหยาบปนดินเม็ดละเอียด) ในหองปฏิบตั กิ าร แนวทางการออกแบบกำแพงกันดินทีเ่ สริมกำลัง
ดวยเหล็กเสริมแบกทานพัฒนาขึน้ จากผลทดสอบกำแพงกันดินทีส่ รางขึน้ จริงในสนาม (Full scale
test) ที่ตานทานดินทั้งสามชนิด

granted by Toray Science Foundation, Japan

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.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาการออกแบบและผลิตแมพมิ พขนึ้ รูปผลิตภัณฑยางขนาดเล็กทีม่ ี
ความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปจจุบันกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑยางเปนกระบวนการหลักที่ใชกันโดยทั่วไปในการผลิต
ชิ้นสวนยางที่มีรูปรางซับซอนและชิ้นงานที่ประกอบดวยวัสดุหลายชนิดหรือชิ้นงานยางที่ประกอบ
ติดกับโลหะ นอกจากนั้นดวยความตองการดานการตลาดของผลิตภัณฑยางที่มีขนาดเล็กและ
มีพิกัดความคลาดเคลื่อนต่ำ จึงมีความจำเปนที่จะตองมีการทำวิจัยและพัฒนาในสวนของการ
ออกแบบบแมพมิ พทใี่ ชในการผลิต ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีเปาหมายในการสรางกระบวนการออกแบบ
และผลิตแมพิมพที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ใชในกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑยางขนาดเล็ก
โดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชว ยออกแบบ ผลิต และวิเคราะหทางวิศวกรรม มาใชในการผลิต
ผลิตภัณฑยางในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมยานยนตเปนกรณีศึกษา
โดยงานวิจัยนี้ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยาง ซึ่งกระบวนการออกแบบและผลิตแมพิมพที่ไดจากผลการวิจัยนี้จะสงผลให
ผปู ระกอบการสามารถผลิตแมพมิ พทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงเพือ่ ใชในการผลิตผลิตภัณฑยางทีม่ ขี นาดเล็กได
และทำใหอตุ สาหกรรมแมพมิ พและผลิตภัณฑยางในประเทศ สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
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 production of micro rubber parts in electronics and automotive industries is developed through the application of Computer Aided Design/Manufacturing/Engineering (CAD/CAM/CAE). The developed 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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สาขาวิศวกรรมศาสตร
โครงการพัฒนาตนแบบระบบวัดมุมอางอิง
นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชรสอ ง
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ

Vertical Gyro (VG) คือเซนเซอรวดั มุมเอียง (Roll และ Pitch) ซึง่ เปนอุปกรณพนื้ ฐานสำคัญ
ของระบบ Motion Sensing & Control หลากหลาย VG ทำงานโดยใชคา ทีว่ ดั ไดจาก Inertial
Sensors 2 ประเภทคือ Rate Gyros และ Accelerometers มาประมวลผลรวมกัน การพัฒนา
VG มีความซับซอนเพราะตองใชเทคนิคทางคณิตศาสตรชั้นสูง เชน Kalman ประกอบกับ
Inertial Sensors เหลานีม้ คี วามออนไหวสูง ทำใหตอ งใชเครือ่ งมือวัดมาตรฐานสูงในการทดสอบ
ปรับเทียบ ดังนัน้ VG จึงเปนอุปกรณ High-end ราคาสูง จำกัดอยใู นกลมุ ผผู ลิตในตางประเทศ
ทีม่ ที รัพยากรพรอม อยางไรก็ตาม นักวิจยั ในโครงการนีไ้ ดออกแบบ ทดสอบ และพิสจู นสมการ
สำหรับคำนวณมุมเอียงดวย Computer Simulations แลว ปรากฎวาถูกตองตามทฤษฎี ดังนัน้
เปาหมายของโครงการนีค้ อื นำแบบทีอ่ อกไวมาสรางเปนตนแบบ VG ดวย MEMS Inertial Sensors
ที่สามารถใชงานไดจริง และมีตนทุนวัตถุดิบไมเกิน 50,000 บาทตอชุด โครงการนี้มีประโยชน
ที่จะไดรับคือเกิดการพัฒนาองคความรูรากฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานการพัฒนา High-Precision Instrumentation-Grade Sensors ซึง่ จะสงผลให
นักศึกษา/นักวิจยั ในประเทศสวนใหญทมี่ งี บประมาณจำกัดไดมโี อกาสวิจยั และพัฒนาดาน Motion
Sensing & Control ในขัน้ สูงไดงา ยขึน้ โดยใชเซ็นเซอรราคาประหยัดทีผ่ ลิตขึน้ เองในประเทศ

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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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การออกแบบเครือ่ งทำความสะอาดขาวกลอง
อาจารยสุดสายสิน แกวเรือง
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดขาวกลองที่มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยี
เหมาะสมสกู ลมุ เกษตรกร โดยทำการทดสอบกับขาวกลองทีม่ คี วามชืน้ ระหวาง 11-13 เปอรเซ็นต
สามารถทำความสะอาดขาวกลอง จำนวน 1.5 ตัน ใชเวลา 1 ชัว่ โมง การทำงานของเครือ่ งทำความ
สะอาดขาวกลองอาศัยหลักการของแปรงลูกกลิ้งขนออน กับลมเปา โดยขาวกลองที่ไหลผาน
เขามาในเครื่องจะตกกระทบบนแปลงขนออน ชวยลดแรงปะทะระหวางเมล็ดขาวกับเครื่องจักร
นอกจากนีภ้ ายในเครือ่ งมือยังมีระบบลมเปาชวยในการแยก เพือ่ ขจัดเศษสิง่ สกปรกในกระบวนการ
ผลิตขาวกลอง โดยเศษสิง่ สกปรกทีอ่ อกจากกระบวนการจะถูกเก็บในไซโคลนดักฝนุ และปลอย
อากาศสะอาดสูสภาพแวดลอม การใชแปรงลูกกลิ้งขนออนจะชวยลดความเสียหายเชิงกล
(Mechanical Damage) อันจะเกิดขึ้นกับขาวกลอง จึงเปนการเพิ่มเปอรเซ็นตขาวเต็มเมล็ด
นั่นหมายถึงการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร นอกจากนี้แลวการใชเครื่องทำความสะอาดขาวกลอง
ยังเปนสวนหนึง่ ของการสงเสริมใหเกิดการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี (GAP) อีกดวย

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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การทำปยุ อินทรียช วี ภาพ
แบบแหง ระบบระบายอากาศ
แบบธรรมชาติ
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยกัณจนา อักษรดิษฐ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
จากการศึกษาดูงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยแมโจ เรือ่ ง “การทำปยุ หมักระบบกองเติมอากาศ” ทีใ่ ช
พัดลมขนาด 3 แรงมา ตอกับทอพีวีซีขนาดใหญและตอทอพีวีซีไวใตกองปุย โดยเจาะรูทอ
พีวซี ที ใี่ ตกองปยุ ใหมากทีส่ ดุ จากนัน้ เปดพัดลมใหกบั กองปยุ ทุกวัน วันละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 15 นาที
ตอ 1 กอง จะใชเวลา 1 เดือน และนำมาบมอีก 1 เดือนถึงจะนำไปใชได โดยการเปดพัดลมใหกบั
กองปุยถือเปนการเพิ่มออกซิเจนเพื่อชวยยอยสลายโดยจุลินทริยชนิดที่ตองการออกซิเจนซึ่งจะ
สลายไดเร็วกวาจุลินทรียที่ไมใชออกซิเจนหลายเทาและไมมีกลิ่นเหม็นดวย แตวิธีการนี้ตองใช
พลังงานเพิ่มขึ้นและมีตนทุนสูง ผูวิจัยจึงคิดวานาจะมีวิธีการที่จะนำอากาศที่มีอยูในธรรมชาติ
มาชวยเพิ่มออกซิเจนใหกับกองปุยโดยไมตองพลิกกลับ ประหยัดพลังงานและสามารถนำวัสดุ
ที่เหลือใชและถูกกำจัดโดยการเผามาใชประโยชนอยางสูงสุด โดยผานความรูทางวิทยาศาสตร
และนักเรียนเปนความรูไปสูหมูบานในการสรางองคกรของชุมชนในบานของตนเองใหเขมแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได และคำนึงถึงสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะภาวะโลกรอนในปจจุบัน
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2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการทำปยุ อินทรียช วี ภาพแบบแหง ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติกบั การ
หมักแบบกองโดยใชอณ
ุ หภูมิ คา pH ลักษณะทางกายภาพ และศึกษาประสิทธิภาพของปยุ อินทรีย
ชีวภาพแบบแหง ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติทหี่ มักไดในสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2
วิธีดำเนินการทดลอง
โดยการนำทรัพยากรเหลือใชจากการเกษตรที่มีภายในทองถิ่นมาคลุกเคลาใหเขากัน ผสมกับ
มูลสัตวและหัวเชื้อจุลินทรีย แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 วางกองกับพื้น สวนที่ 2 ใสลงใน
กระสอบปุยที่ไมมีถุงพลาสติก แลวนำไปวางบนฐานไม 2 อันที่สูงจากพื้น 15 เซนติเมตรขึ้นไป
ซึ่งวางหางกันในแนวขนาน โดยวางกระสอบปุยใหหางกันทุกกระสอบเพื่อใหอากาศสามารถ
ระบายไดทวั่ ทุกทิศทาง ศึกษาอุณหภูมิ คา pH ลักษณะทางกายภาพทุกสัปดาห
ผลการทดลอง
จากการศึกษาพบวาอุณหภูมขิ องปยุ สวนที่ 2 จะมีคา ต่ำกวาแบบกองมาก คา pH เริม่ เปลีย่ นตัง้ แต
วันที่ 3 ของการหมัก และเมื่อสังเกตลักษณะทางกายภาพสามารถนำไปใชไดภายในสัปดาหแรก
สวนปยุ สวนที่ 1 อุณหภูมสิ งู มาก คา pH เริม่ เปลีย่ นในสัปดาหที่ 2 เมือ่ สังเกตลักษณะทางกายภาพ
พบวาเปลีย่ นแปลงเมือ่ ไดประมาณ 1 เดือนขึน้ ไป เมือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของปยุ ระบบระบายอากาศ
ทีห่ มักไดใน 1 สัปดาห 2 สัปดาห โดยนำไปใสผกั คะนา ผักกาด ถัว่ ฝกยาว พบวาทำใหตน พืช
เจริญไดดกี วาทีไ่ มใสปยุ และใสปยุ เคมี ในอัตราสวนทีด่ ที สี่ ดุ คือ 1:1

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดปยุ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในเวลารวดเร็ว ประหยัดคาใชจา ย และทำไดงา ยภายในบาน
- สามารถนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
- สามารถนำความรูสูชุมชน โดยนักเรียนรับความรูมุงสูการปฏิบัติตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรทบี่ า น โดยผปู กครองมีสว นรวม
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การศึกษาวิธีปลูกมันสำปะหลัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บเกี่ยว
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยจารุณี พิมพะนิตย
โรงเรียนบัวขาว
อำเภอกุฉนิ ารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
มันสำปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจและเปนสินคาสงออกทีท่ ำรายไดใหแกประเทศเปนอยางมาก หัวมัน
สำปะหลังสามารถนำมาแปรรูปไดหลายลักษณะ ขยายพันธไุ ดงา ย ทนทานตอความแหงแลงไดดี
สามารถปลูกไดตลอดปในดินทุกชนิด และสามารถเก็บเกีย่ วไดภายในระยะเวลา 8-12 เดือน
การเก็บเกีย่ วมันสำปะหลังของเกษตรกรสวนใหญเก็บเกีย่ วโดยใชแรงงานคนขุดหัวมันดวยจอบหรือ
ใชวิธีถอนซึ่งคอนขางลำบากเพราะทิศทางการชี้ของหัวมันสำปะหลังจะชี้ออกจากลำตนทุกทิศทาง
ทำใหหัวมันเกิดการหัก ขาด บางสวนเก็บเกี่ยวไมหมดทำใหเกษตรกรสูญเสียรายไดสวนหนึ่งไป
ดังนั้น โครงงานนี้จึงไดศึกษาเพื่อหาวิธีเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่ทำใหเกิดการหัก ขาด เสียหาย
นอยทีส่ ดุ เก็บเกีย่ วผลผลิตไดมากและรวดเร็วขึน้ หากโครงงานนีป้ ระสบความสำเร็จจะเปนผลดี
ตอเกษตรกรทีป่ ลูกมันสำปะหลังและประเทศ ทำใหมรี ายไดเพิม่ ขึน้ เปนอยางยิง่
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2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
การทดลองที่ 1 ศึกษาจำนวนรากและหัวมันสำปะหลังในดินตางชนิดกัน
การทดลองที่ 2 ศึกษาจำนวนรากของทอนพันธุที่ตัดปลายในลักษณะตางกัน
การทดลองที่ 3 ศึกษาทิศทางการชี้ของรากจากการปลูกแบบธรรมดากับการปลูกแบบมีวัสดุ
บังคับทิศทางการชี้ของราก
การทดลองที่ 4 ศึกษาความยาวของวัสดุบังคับทิศทางการชี้ของรากตอทิศทางการชี้ออกของ
หัวมันสำปะหลัง

วัสดุบงั คับทิศทางการชีข้ องรากยาว 6 ซม.
วัสดุบงั คับทิศทางการชีข้ องรากยาว 8 ซม.
วัสดุบงั คับทิศทางการชีข้ องรากยาว 10 ซม.
วัสดุบงั คับทิศทางการชีข้ องรากยาว 12 ซม.

ผลการทดลอง
1. ทอนพันธมุ นั สำปะหลังทีป่ ลูกในดินตางชนิดกัน คือ ดินรวนปนทราย ดินรวน และ ดินเหนียว
พบว า ดิ น ทุ ก ชนิ ด ไม มี ผ ลต อ จำนวนราก แต มี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตของรากโดยราก
มันสำปะหลังจะเจริญเติบโตไดดใี นดินรวนปนทราย ดินรวน และ ดินเหนียว ตามลำดับ
2. ทอนพันธมุ นั สำปะหลังทีป่ ลูกโดยการตัดปลายลักษณะตางกัน คือ ตัดตรงและตัดเฉียง พบวา
ลักษณะการตัดปลายทอนพันธุแบบเฉียงจะใหปริมาณหัวมันสำปะหลังมากกวาลักษณะ
การตัดปลายทอนพันธุแบบตรง
3. ทอนพันธทุ ปี่ ลูกดวยวิธตี า งกัน คือ ปลูกธรรมดากับปลูกโดยใชวสั ดุบงั คับทิศทางการชีข้ องราก
พบวา การปลูกโดยวิธีธรรมดาทิศทางการชี้ของหัวมันสำปะหลังจะชี้ออกเปนวงรอบลำตน
แตการปลูกโดยวิธีใชวัสดุบังคับทิศทางการชี้ของรากทำใหทิศทางการชี้ของหัวมันสำปะหลัง
ชี้ออกอยางเปนระเบียบในทิศทางเดียวกัน
4. ความยาวของวัสดุบงั คับทิศทางการชีข้ องรากจากปลายทอนพันธลุ งไปในดินตัง้ แต 1 เซนติเมตร
ขึ้นไป สามารถบังคับทิศทางการชี้ของรากและหัวมันสำปะหลังใหชี้ไปในทิศทางเดียวกันได

3. ประโยชนและการนำไปใช
- มีตนทุนต่ำ เนื่องจากวัสดุบังคับทิศทางการชี้ของรากมีราคาเพียงทอนละ 50 สตางค
ไมยอ ยสลายในดิน จึงสามารถนำกลับมาใชใหมหลังการเก็บเกีย่ ว
- ลดระยะเวลาการปลูกและการเก็บเกีย่ วจากรูปแบบธรรมดา
- ลดการสูญเสียจากการหักและขาดของหัวมันขณะเก็บเกีย่ ว
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การศึกษาการปลูก
ผักกาดหอมบนตนกลวย

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเรวดี อนุรักษ
โรงเรียนโศภณคณาภรณ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
จากกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทีพ่ ระราชทานพระราชดำริใหประชาชน
ชาวไทยพึง่ พาตนเองในภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง ใหลงมือผลิตเพือ่ การอุปโภคบริโภคภายในครอบครัว
นับเปนพระมหากรุณาธิคณ
ุ อยางหาทีเ่ ปรียบมิได ทีไ่ ดทรงแนะนำวิถที างชีวติ ทีเ่ หมาะสมแกพสกนิกร
ใหรจู กั การประหยัด มีความเปนอยทู พี่ อตัว มีความมัน่ คงเพียงพอ ซึง่ จะเปนพืน้ ฐานสำคัญในการ
รองรับการฟน ตัวทางเศรษฐกิจตอไป ขาพเจาจึง
เกิ ด ความคิ ด ที่ จ ะนำทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ น
ชุมชนมาประยุกตใชเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด
โดยใหนกั เรียนสำรวจทรัพยากรและสิง่ แวดลอม
ในชุมชน ตำบลเกาะทวด เขตพืน้ ทีบ่ ริการของ
โรงเรียน ซึง่ เปนชุมชนทีอ่ ยขู องนักเรียน พบวา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทำสวน ทำนา
ปลูกผัก และเลีย้ งสัตวเปนอาชีพหลัก เกษตรกร
สวนใหญปลูกผักและทำสวนสมโอ ซึง่ แตละสวน
จะปลูกกลวยน้ำวาเสริมเพือ่ เปนรมเงาและสราง
รายได เ สริ ม ให กั บ เกษตรกร เพื่ อ เป น การ
ประยุกตใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคามากที่สุด
ขาพเจาจึงเกิดความคิดที่จะนำผักกาดหอมมา
ปลูกบนตนกลวย ซึง่ ผักกาดหอมมีลกั ษณะภาย
นอกทีส่ ามารถเจริญบนตนกลวยได เปนการชวย
เกษตรกรลดพื้ น ที่ ใ นการเพาะปลู ก ทำให
เกษตรกรมีรายไดเพิม่ มากขึน้
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2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. เพาะเมล็ดผักกาดหอมโดยการนำดินเพาะเมล็ดใสลงไปในถาดเพาะเมล็ด แลวหยอดเมล็ด
ลงในชองเพาะเมล็ดชองละ 1-2 เมล็ด รดน้ำวันละ 2 ครัง้
2. เมื่อตนกลาอายุได 17 วัน แบงตนกลาออกเปน 3 กลุมๆ ละ 20 ตน นำไปทดลองปลูก
เปนเวลา 45 วัน นับจากวันเพาะเมล็ด ดังนี้
กลมุ ที่ 1 กลมุ ควบคุม ปลูกในแปลงทดลอง รดน้ำวันละ 2 ครัง้
กลมุ ที่ 2 กลมุ ทดลอง แบงออกเปน 2 กลมุ
กลุมทดลองที่ 1 นำตนกลาไป ปลูกบนตนกลวยแบบเจาะรูทำมุม 45 องศา ความกวาง 3
เซนติเมตร ลึก 4 เซนติเมตร โดยแตละรูหา งกัน 10 เซนติเมตร มีลกั ษณะเปนแบบเกลียว รด
น้ำวันละครัง้ ในชวง 5 วันหลักจากปลูกตนกลา หลังจากนัน้ ไมตอ งรดน้ำ
กลุมทดลองที่ 2 นำตนกลาไปปลูกบนตนกลวยแบบเจาะรูทำมุม 90 องศา ความกวาง 3
เซนติเมตร ลึก 4 เซนติเมตร โดยแตละรูหา งกัน 10 เซนติเมตร มีลษั ณะเปนแบบเกลียว รดน้ำ
วันละครัง้ ในชวง 5 วันหลักจากปลูกตนกลา หลังจากนัน้ ไมตอ งรดน้ำ
3. บันทึกผลการเจริญเติบโตของผักทุกๆ 7 วัน โดยสังเกตลักษณะสีของใบ ความสูงของตน
ผักกาดหอมและจำนวนใบ
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมบนตนกลวย สรุปไดวา ผักกาดหอมสามารถเจริญ
เติบโตบนตนกลวยแบบเจาะรูทำมุม 45 องศา ความกวาง 3 เซนติเมตร ลึก 4 เซนติเมตรไดดี
เพือ่ เปนแนวทางในการศึกษาตอไป ในการทดลองครัง้ ตอไปควรมีการศึกษาแบบการหยอดเมล็ด
ตนผักกาดหอมลงในตนกลวยโดยเจาะรูทำมุม 45 องศา ความกวาง 3 เซนติเมตร ลึก 4 เซนติเมตร
นอกจากนีค้ วรศึกษาเรือ่ งของโรค และศึกษาผักกินใบจำพวกอืน่ ๆ ใหครอบคลุม

3. ประโยชนและการนำไปใช
-

สงเสริมใหนกั เรียนมีความคิดสรางสรรค และเกิดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรใหคุมคา
ประหยัดคาใชจายในครัวเรือน เปนการสงเสริมการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
เปนแนวทางในการศึกษาขอมูลเพื่อเผยแพรความรูแกชุมชน
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ปายโฆษณาที่มีระบบ
ลดแรงปะทะของลม

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยอรุณ ศรีสขุ โข
โรงเรียนสมุทรพิทยาคม
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในแตละปเมื่อถึงฤดูฝนมักจะมีลมพายุหรือ
ลมกระโชกแรงเกิดขึน้ ในทุกภูมภิ าคของประเทศ
และดวยความแรงของลมดังกลาวนีส้ ง ผลทำให
ปายโฆษณาขนาดใหญมากมาย ที่ติดตั้งอยู
ตามสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลหักโคนลง ซึง่ เหตุการณดงั กลาว
ไดสรางความหวาดกลัว และความเสียหายทัง้ ตอ
ทรั พ ย สิ น และต อ ชี วิ ต มนุ ษ ย เ ป น อย า งมาก
ดังนั้นจึงไดคิดประดิษฐปายโฆษณาที่มีระบบ
ลดแรงปะทะของลมขึ้น

2. หลักการและเนือ้ หา
ปจจุบนั ปายโฆษณาขนาดเล็กทีท่ ำดวยผาจะสามารถลดแรงปะทะของลมได โดยใชวธิ เี จาะผาใหทะลุ
เปนชองขนาดยอมกระจายทัว่ ผืนผา แตหากเปนปายโฆษณาขนาดใหญทที่ ำดวยโลหะ จะไมใชวธิ ี
ลดแรงปะทะของลมโดยการเจาะชองตามพืน้ ผิวเพราะจะทำใหดไู มสวยงาม แตจะใชวธิ เี พิม่ ความ
แข็งแรงของโครงสรางเพื่อใหทนตอแรงปะทะของลมไดมากขึ้น แตก็ยังมีปายโฆษณาจำนวนมาก
ทีห่ กั โคนลง ดังนัน้ หากเราสามารถสรางชองปด-เปดอัตโนมัตทิ จี่ ะเปดใหลมผานไดเมือ่ มีลมแรงหรือ
ขณะเกิดพายุ และปดลงดังเดิมเมือ่ ลมออน ติดตัง้ กระจายอยบู นพืน้ ทีผ่ วิ ของปายโฆษณา ก็จะทำให
ปายโฆษณานั้นสามารถทนทานตอแรงปะทะของลมไดเพิ่มขึ้นและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
หลักการทำงาน
1. ปายโฆษณาที่ประดิษฐขึ้นนี้จะประกอบดวยชองปด-เปด มีลักษณะเปนชองสี่เหลี่ยมจัตุรัส
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2.
3.

4.

5.

6.

ขนาดเหมาะสมที่ปด-เปดไดเองโดยอัตโนมัติ ตามความแรงของลมที่มาปะทะ กระจายอยู
ทั่วไปบนพื้นที่ผิวของปายโฆษณา
ดานหลังของแผนโลหะทีท่ ำเปนชองปด-เปด ชวงบนจะยึดติดกับแกนหมุน ทำใหแผนปด-เปดนี้
สามารถหมุนปด-เปดไดทั้งทางซายและขวาตามทิศทางของลมที่มาปะทะ
ดานหลังของแผนโลหะที่ทำเปนชองปด-เปด ชวงลางจะมีแกนโลหะยึดติดลักษณะตั้งฉากกับ
แผนโลหะโดยแกนโลหะนีส้ ามารถปรับใหสนั้ ยาวได โดยแกนโลหะจะทำหนาทีเ่ ปนน้ำหนักถวง
แผนโลหะ และปรับคาใหแผนโลหะวางตัวในแนวดิ่ง
ชวงลางสุดของแผนโลหะ ตำแหนงใตแกนโลหะลงไป ทัง้ ซายและขวาของแผนโลหะ จะทำเปน
ที่สำหรับติดตั้งแมเหล็ก โดยตำแหนงของการติดตั้งแมเหล็ก จะติดใหตรงกับแมเหล็ก
อีกอันหนึง่ ซึง่ ยึดติดอยกู บั โครงของปายโฆษณาดานหลังทัง้ ซายและขวา
เมื่อมีลมพัดมาปะทะชองปด-เปด ถาขนาดของลมแรงไมพอ ชองปด-เปดจะไมเปดออก
เนื่องจากน้ำหนักของชองปด-เปด และแรงดึงดูดของแมเหล็กจะทำหนาที่ตานทานเอาไว
ซึง่ เราสามารถเลือกใช ขนาดของแมเหล็ก ความหางกันของคแู มเหล็ก และจำนวนของคแู มเหล็ก
ไดตามความตองการ ครัน้ เมือ่ มีแรงปะทะของลม มากกวาคาทีป่ รับตัง้ ไว ชองปดเปดจะถูกลม
พัดใหเปดออก ลมก็จะผานไปได เมือ่ ลมออนลงชองปด-เปดก็จะปดลงดังเดิม
ทำการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมกับการใชงานของชองปด-เปด ขนาดของ
แมเหล็กและแรงดึงดูด และระยะหางของคูแมเหล็ก เพื่อจะไดสัมพันธกับแรงปะทะของลม
ขณะเกิดพายุ และถาแรงปะทะมากกวาคาทีต่ อ งการ ชองปด-เปดจะถูกเปดออกอยางอัตโนมัติ
ทำใหสามารถใชงานไดจริงและเกิดความมั่นใจ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- นักเรียนไดเห็นประโยชนของเรื่องแรงปะทะของลม โมเมนต แรงโนมถวงของโลก
แรงแมเหล็ก และทำใหเกิดการนำความรูจากหองเรียนไปใชในชีวิตจริงได
- ใชประกอบการสอนในวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนได
- ชวยใหปา ยโฆษณาทีป่ ระดิษฐขนึ้ ทนทานตอแรงปะทะของลม และลดโอกาสทีจ่ ะหักโคน
- ชวยลดความหวาดกลัวจากการหักโคนของปายโฆษณาและชวยเพิ่มความปลอดภัย
ทั้งตอทรัพยสินและตอชีวิตมนุษยมากยิ่งขึ้น
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดสาธิตฟงกชนั่ ตรีโกณมิติ
และการประยุกต

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยประยงค จันทยุทธ
โรงเรียนสามชัย
อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในปจจุบันตรีโกณมิติเปนวิชาที่มีความสำคัญเปนอยางมากตอการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพราะถูกนำไปใชอยางกวางขวาง นอกจากจะประยุกตในเรื่องระยะทางและความสูง
ยังใชในการศึกษาเกีย่ วกับวิชาแสงและเสียง ในวิชาแคลคูลสั การอินทิเกรตฟงกชนั บางชนิดจะตอง
ใชฟงกชันตรีโกณมิติชวย แตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ฟงกชัน
ตรีโกณมิตแิ ละการประยุกต ซึง่ เปนการใหความรพู นื้ ฐานแกนกั เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มักจะประสบปญหานักเรียนสวนใหญไมชอบเนื้อหาเกี่ยวกับตรีโกณมิติ นักเรียนสับสน จำสูตร
ไมไดและยังขาดสื่อการสอนที่เปนรูปธรรม รวมทั้งไมมีอุปกรณในการฝกปฏิบัติ นักเรียนจึงขาด
จินตนาการในการแกปญหา มองภาพรวมของปญหาไมออก อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไมประสบความสำเร็จ จากความสำคัญและปญหาดังกลาว ผูจัดทำ
จึงพยายามหาสื่อการสอน รูปแบบและวิธีการสอนใหมๆ ที่นาสนใจ งายตอการทำความเขาใจ
ชวยในการจำสูตรพืน้ ฐาน เปนรูปธรรมสัมผัสได และผเู รียนไดลงมือฝกปฏิบตั จิ ริง ซึง่ จะชวยให
เกิดการเรียนรไู ดดขี นึ้ และจดจำความรไู ดยงั่ ยืน ตลอดจนสามารถนำความรไู ปใชและเปนพืน้ ฐาน
ในการศึกษาในวิชาการดานตางๆ ในระดับทีส่ งู ขึน้ จึงศึกษาคนควาและสรางสือ่ การสอน “ชุดสาธิต
ฟงกชนั ตรีโกณมิตแิ ละการประยุกต” ขึน้ มา
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2. หลักการและเนือ้ หา
ชุดสาธิตฟงกชนั ตรีโกณมิตแิ ละการประยุกตประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ
สวนที่ 1 ชุ ด สาธิ ต การหาค า ฟ ง ก ชั น ของมุ ม ใช อ ธิ บ ายวงกลม
หนึ่งหนวย การวัดมุม การสมมาตร การหาคาฟงกชัน
ของมุม สูตรพื้นฐาน และใชอธิบายฟงกชันโคไซนของ
ผลตาง cos(A-B) = cosA cosB + sinA sinB
สวนที่ 2 ชุดสาธิตการเขียนกราฟของฟงกชนั ตรีโกณมิติ ใชเขียนกราฟ
และอธิบายคำตอบของสมการ ชุดสาธิตการเขียนกราฟ
ของฟงกชันตรีโกณมิติ แสดงความสัมพันธระหวางมุม
และคาฟงกชันของมุม
สวนที่ 3 ชุดสาธิตการหาระยะทางและความสูง ใชสาธิตและอธิบาย
กฎของไซน กฎของโคไซน การหาระยะทางและความสูง
สวนที่ 4 เครือ่ งวัดระยะทางและความสูงแบบจำลองสายตา ใชสำหรับ
ใหนักเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติจริงนอกหองเรียน ในเรื่อง
ของการวัดมุม การวัดระยะทางระหวางวัตถุ และการวัด
ความสูงของวัตถุ
ผลการทดลอง
จากการทดลองนำชุดสาธิตฟงกชันตรีโกณมิติและการประยุกตไปใชประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสามชัย จำนวน 72 คน และทำการ
วิจยั โดยใชกลมุ เดียวทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน (One Group, Pretest-Posttest
Design) พบวาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนวิเคราะหดว ย t-test ปรากฏคา t-test = -43.43
ซึง่ มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 จึงกลาวไดวา คะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนมีความ
แตกตางกัน นัน่ คือคะแนนหลังเรียนมีคา สูงกวาคะแนนกอนเรียน แสดงใหเห็นวาชุดสาธิตฟงกชนั
ตรีโกณมิติและการประยุกตสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้นได

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดสอื่ การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเรือ่ ง “ฟงกชนั ตรีโกณมิต”ิ ทีค่ รอบคลุมตัง้ แตการ
ใหความรพู นื้ ฐานจนถึงการนำไปใช นักเรียนสามารถสัมผัสแตะตองได เห็นเปนรูปธรรม
ไดฝกปฏิบัติจริงในการวัดมุม การวัดระยะทางและความสูง
- สงเสริมใหนกั เรียนเกิดทักษะดานกระบวนการทางคณิตศาสตรทจี่ ำเปน ไดแก ความสามารถ
ในการแกปญ
 หา การใหเหตุผล การสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร และการ
นำเสนอ การเชือ่ มโยงความรตู า งๆ ทางคณิตศาสตรและเชือ่ มโยงคณิตศาสตรกบั ศาสตร
อื่นๆ โดยสรางโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ทำใหเกิดความสนใจและกระตือรือรน
อยากจะเรียนมากขึน้ สงผลใหผเู รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 71 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การศึกษามดแดง
และการเลี้ยงมดแดง

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสธุ นิ นั ท ภักดีวฒ
ุ ิ
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ
อำเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
มดแดง (มดแดงสม) จัดอยใู นสกุล Oecophylla มีชอื่ วิทยาศาสตรวา Oecophylla smaragdina
ชือ่ สามัญ “Red Ant, Green Tree Ant หรือ Weaver Ant โดยไดชอื่ วาเปนสัตวทมี่ กี ำเนิดมา
ยาวนานตัง้ แตสมัยยุคดึกดำบรรพ มดแดงจัดอยใู นแมลงชนิดเดียวทีม่ คี วามผูกพันกับวิถชี วี ติ ของ
คนมาอยางยาวนาน ซึง่ จะเห็นไดจากมีการบันทึก บทเพลง บทเหกลอมทีเ่ กีย่ วกับมดแดงมากมาย
ตัง้ แตครัง้ บรรพชน สำหรับวิถชี วี ติ ของคนอีสานมีความผูกพันกับแมลงอยางมดแดงคอนขางมาก
ปจจุบัน มดแดงดูจะขาดหรือลดความสำคัญจากสังคมทองถิ่นไป ผูจัดทำโครงการจึงมีแนวคิด
ทีจ่ ะศึกษาชีวติ มดแดงและทดลองเลีย้ งมดแดง โดยใชสถานทีศ่ กึ ษาและทดลองเลีย้ งมดแดงทีส่ วน
มะมวง บานวังหลวง ตำบลวังหลวง กิง่ อำเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนขอมูลสารสนเทศ
ในการเลีย้ งมดแดง เปนตนแบบในการเลีย้ งมดแดงเพือ่ เปนอาหารและจำหนาย ตลอดจนเปนขอมูล
สารสนเทศในการสรางชุดการเรียนรสู ำหรับนักเรียน หรือผสู นใจไดศกึ ษาตอไป

2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
เปนการศึกษาชีวิตของมดแดงและทดลองเลี้ยงมดแดงในตน
มะมวงดวยอัตราสวนอาหารตางกัน คือ 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 3
และ 1 : 4 ใหแตละกลมุ มี 4 ตน โดยการนำมดแดงมาปลอย
เลี้ยง ตนละ 1 รัง และแตละกลุมมีรังมดแดงครบทุกขนาด
(เล็ก กลาง ใหญ และใหญพเิ ศษ) นำมาเลีย้ งในสวนมะมวงบาน
วังหลวง กิง่ อำเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย การเลีย้ งจะทำแทน
ใหอาหารและที่ใหน้ำใหกับมดแดง แลวทำรองน้ำรองดวย
พลาสติกกัน้ ลอมรอบตนมะมวงแตละตน เพือ่ ปองกันมดแดง
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ไปกินอาหารจากทีอ่ นื่ อาหารทีใ่ ชเลีย้ ง ไดแก เศษอาหาร ปลาแหง และแมลง โดยใหอาหาร 2 วัน
ตอครัง้ ในเวลา 16.00 - 16.30 น. เปนเวลา 4 เดือน ตัง้ แตวนั ที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2549
ทำการบั น ทึ ก การสั ง เกตชี วิ ต มดแดง ได แ ก พฤติ ก รรมการกิ น อาหาร และการขยายของ
รังมดแดง ในทุกๆ 15 วัน หลังจากนัน้ ทำการเก็บผลผลิตและบันทึกผล
สรุปผลการทดลอง

1. มดแดงชอบกินแมลงมากที่สุด รองลงมาคือปลาสับ และเศษอาหาร ตามลำดับ ในชวงเวลา
3 เดือนแรก (สิงหาคม - ตุลาคม) มดแดงจะมีการขยายรังและสรางรังใหมเพิ่มมากขึ้น
โดยรังที่สรางจะใกลกับอาหารและน้ำเพื่อสะดวกในการขนยายอาหาร และใชวิธีสรางรังเล็กๆ
เปนรังโกดังเล็กสำหรับพักอาหาร หลังจากนั้นในชวงเดือนพฤศจิกายน รังขนาดเล็กจะถูก
รวมกันเปนรังขนาดใหญ เฉลีย่ 1 - 2 รังตอตน และจะมีรงั โกดังอยรู ายลอมรังใหญ ซึง่ พบวา
มีแมเปงเฉลีย่ 2-3 ตัวตอรัง ผลการเลีย้ งตลอด 4 เดือน (สิงหาคม - พฤศจิกายน) ปรากฏวา
ไมพบไขขนาดใหญของมดแดง พบเพียงตัวมดแดง ไขผาก และแมเปงเทานัน้
2. ปริมาณอาหารมากไมใชปจ จัยใหมดแดง ไขผาก และแมเปง มีขนาดและน้ำหนักตัวมากขึน้
3. จำนวนรังโดยรวม อัตราสวนอาหารทีท่ ำใหจำนวนรังโดยรวมมากทีส่ ดุ คือ อัตรา 1 : 1 และ
อัตรา 1 : 2 โดยมีจำนวนรังโดยรวมทุกขนาด 15 รัง รองลงมาคืออัตราสวน 1 : 4 จำนวน
12 รัง และนอยทีส่ ดุ คือ อัตราสวน 1 : 3 จำนวน 8 รัง
4. การเลีย้ งมดแดง ดวยอัตราสวนการใหอาหารตางกัน ไดผลผลิตโดยรวมคือน้ำหนักของมดแดง
หลังเลีย้ งสูงกวากอนเลีย้ ง อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยทีผ่ ลผลิตมดแดง ในอัตรา
สวนอาหาร 1 : 1 > 1 : 2 > 1 : 3 > 1 : 4 อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดขอมูลสารสนเทศในการเลี้ยงมดแดง
- ไดตนแบบในการเลี้ยงมดแดงเพื่อเปนอาหารและจำหนาย
- ไดขอมูลสารสนเทศในการสรางชุดการเรียนรูสำหรับนักเรียนหรือผูสนใจไดศึกษาตอไป
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 73 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

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

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

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
S & T Research Grants

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

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

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

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

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
Science Education Awards

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

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 75 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-14 (พ.ศ. 2537-2550)
ปที่ไดรับรางวัล

บุคคล/สถาบัน ทีไ่ ดรบั รางวัล

พ.ศ. 2537

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

พ.ศ. 2538

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

พ.ศ. 2539

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

พ.ศ. 2540

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบูลย นัยเนตร
ประเภทสถาบัน ศูนยวจิ ยั นิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. 2541

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

พ.ศ. 2542

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

พ.ศ. 2543

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

พ.ศ. 2544

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

พ.ศ. 2545

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุรนันต สุภทั รพันธุ
ประเภทสถาบัน สถาบันวิทยาการหนุ ยนตภาคสนาม

พ.ศ. 2546

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

พ.ศ. 2547

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. อังศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย

พ.ศ. 2548

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน กลมุ บรรพชีวนิ วิทยา

พ.ศ. 2549

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว

พ.ศ. 2550

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน
ประเภทสถาบัน สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร
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การกระจายของครูทสี่ มัครและไดรบั รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-14 (พ.ศ. 2537-2550) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหาคร และ 72 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 956 ราย ไดรบั รางวัลทัง้ สิน้ 123 ราย โดยจังหวัดทีย่ งั ไมเคยสมัคร คือ จังหวัดแมฮอ งสอน
สมุทรสงคราม ระนอง และสตูล
จังหวัด
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
ฉะเชิงเทรา
กาฬสินธุ
อุดรธานี
สมุทรปราการ
นครสวรรค
ขอนแกน
เชียงใหม
สงขลา
ลำปาง
เชียงราย
เพชรบูรณ
นาน
ศรีสะเกษ
นครศรีธรรมราช
ปทุมธานี
สุราษฎรธานี
พิษณุโลก
อุทยั ธานี
นครปฐม
ระยอง
อางทอง
ตรัง
พัทลุง
อุบลราชธานี
ชัยภูมิ
มหาสารคาม
หนองคาย
สระแกว
สุโขทัย
ชลบุรี
สุพรรณบุรี
พะเยา
อยุธยา
ปตตานี

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
81
52
39
35
34
34
31
31
30
29
29
25
25
23
21
21
19
16
15
14
14
13
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
9
9
9

14
5
13
6
5
12
3
5
3
2
3
2
1
2
1
2
1
5
2
0
0
2
1
0
5
1
2
1
3
4
1
1
1

จังหวัด
สุรินทร
หนองบัวลำภู
นนทบุรี
ยะลา
ตาก
พังงา
นครพนม
ราชบุรี
กำแพงเพชร
สมุทรสาคร
พิจติ ร
ยโสธร
สระบุรี
ประจวบคีรีขันธ
บุรรี มั ย
สกลนคร
เลย
นครนายก
ปราจีนบุรี
รอยเอ็ด
แพร
จันทบุรี
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ลำพูน
ตราด
มุกดาหาร
ชัยนาท
เพชรบุรี
อุตรดิตถ
อำนาจเจริญ
นราธิวาส
กระบี่
ภูเก็ต
ชุมพร
สิงหบุรี

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 77 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
9
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1

3
2
1
1
1
2
2
2
-
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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
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