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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 2551 ซึ่งเปนปที่สิบหาของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเปนเลิศ ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการทีม่ กี าร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศักยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิ ารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบัน ที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติ
เปนเอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม ศาสตราจารยระดับ 10 ภาควิชา
กีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูไดรับรางวัลวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในฐานะทีเ่ ปนนักวิทยาศาสตรทมี่ ผี ลงานดีเดนดานโรควิทยาของแมลง และการใช
เชื้อจุลินทรียในการกำจัดแมลงศัตรูสำคัญทางการเกษตร
ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม ไดทำงานวิจยั ดานโรควิทยาของแมลงและการควบคุมกำจัด
แมลงดวยเชือ้ จุลนิ ทรียม าอยางตอเนือ่ ง ทัง้ งานวิจยั พืน้ ฐานและประยุกต โดยมีตวั อยางผลงานดีเดน
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

ไดแก การคนพบเชือ้ นิวคลีโอโพลีฮโี ดรไวรัสสายพันธไุ ทยทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกำจัดหนอนผีเสือ้
ศัตรูสำคัญของพืชผัก การเก็บรวมรวมสายพันธตุ า งๆ ของเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
ในประเทศไทย และศึกษาวิจยั จนไดสายพันธทุ มี่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงศัตรูสำคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศหลายชนิด การวิจยั เรือ่ งโรคของไหมและผึง้ ซึง่ เปนแมลงทีเ่ ปนประโยชนตอ
อุตสาหกรรมของประเทศ และหาแนวทางในการปองกันแมลงเหลานีจ้ ากการระบาดของโรค ทัง้ ยัง
เปนผนู ำในการใชเทคโนโลยีพนั ธุวศิ วกรรมในสายงานกีฏวิทยา เชน การวิเคราะหและตรวจสอบ
เชื้อโรคแมลงดวยเทคนิคดีเอ็นเอ การสรางพืชตานทานแมลงดวยการถายยีน นอกจากนี้ยังได
แกปญ
 หาการกำจัดแมลงศัตรูพชื ในโรงเรือน เชน เพลีย้ ไฟและเพลีย้ แปง โดยคนพบเชือ้ ราของแมลง
Paecilomyces fumoseroseus ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงดังกลาว ความสำเร็จ
ในการวิจยั และพัฒนาสารกำจัดแมลงประเภทจุลนิ ทรียข องศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม
ไดชว ยเกษตรกรไทยใหมที างเลือกใหมในการกำจัดแมลงทีไ่ มตอ งพึง่ พาสารเคมี ชวยในการรักษา
สภาพแวดลอมทางการเกษตร และสุขอนามัยของเกษตรกรผผู ลิตและผบู ริโภคทัว่ ไป
ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม ถือเปนผูเปดสอนวิชาโรควิทยาของแมลงเปนแหงแรก
ในประเทศไทยที่ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเขียนตำรา “ไวรัสของแมลง:
นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส” เพื่อใหนิสิตนักศึกษาและผูสนใจในศาสตรนี้ไดใชประโยชนเปนแหลง
ความรเู กีย่ วกับไวรัสของแมลงและผลงานวิจยั ทางดานนี้ นอกจากนีย้ งั ไดสรางผลงานทีเ่ ปนบทความ
ทางวิชาการและผลงานวิจยั ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารทางวิชาการทัง้ ในและตางประเทศมากกวา
80 เรือ่ ง ไดผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอกกวา 30 คน ซึง่ ปจจุบนั ทำงานเปนกำลังสำคัญ
ในมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
สำหรับหนวยงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปพทุ ธศักราช
2551 คือ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนภาควิชา
วิศวกรรมเคมีทไี่ ดรบั การยอมรับในระดับชัน้ นำของประเทศ มีบคุ ลากรจำนวน 49 ทาน ประกอบดวย
คณาจารย 35 ทาน ศาสตราภิชาน 1 ทาน และบุคลากรสายสนับสนุน 13 ทาน ซึง่ มีความรคู วาม
สามารถ มีอสิ ระในการสรางวิสยั ทัศนของตนเอง มีความรับผิดชอบ และมงุ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาภาควิชาฯ
ใหเปนเลิศทัง้ ทางดานการเรียนการสอน การวิจยั และนวัตกรรม
ดานการเรียนการสอน ภาควิชาฯ เปดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีถอื เปนผบู กุ เบิกการฝกงานอยางเขมขนใน “Internship Program”
ซึ่งไดใชหลักการของเทคโนโลยีสะอาดและประสบการณความเชี่ยวชาญของคณาจารยในการ
แกปญหาจริงของอุตสาหกรรม สำหรับดานบัณฑิตศึกษาไดมีการจัดการเรียนการสอนวิชาบังคับ
4 วิชา เปนภาษาอังกฤษโดยเชิญศาสตราจารยทมี่ ชี อื่ เสียงในมหาวิทยาลัยชัน้ นำของโลก นอกจากนี้
ยังจัดโปรแกรมบัณฑิตศึกษาในภาคนอกเวลาราชการเพือ่ เปดโอกาสใหบคุ ลากรในภาคอุตสาหกรรม
ไดมีโอกาสศึกษาตอ โดยนำปญหาจริงในอุตสาหกรรมมาทำวิจัยเพื่อตอยอดและแกปญหาของ
อุตสาหกรรม ซึง่ โครงการดังกลาวยังชวยเพิม่ ประสบการณอตุ สาหกรรมใหกบั คณาจารยและยังเปน
สวนสำคัญในการสรางความรวมมือระหวางภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ปจจุบันมีนิสิต
ทีส่ ำเร็จการศึกษาไมต่ำกวา 1,400 คน ซึง่ บัณฑิตเหลานัน้ นีไ้ ดมสี ว นรวมในการพัฒนาประเทศชาติ
ในหลายภาคสวน
Thailand Toray 2 Science Foundation

ดานงานวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาฯ มีหองปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัยในหลากหลายสาขาเพื่อ
รองรับงานวิจยั ของทัง้ คณาจารยและนิสติ โดยในระยะเวลา 5 ปทผี่ า นมาไดรบั การสนับสนุนจาก
ทั้งภาครัฐและเอกชนเปนจำนวนเงินกวา 300 ลานบาท เพื่อปรับปรุงโครงสรางดานการวิจัยและ
พัฒนาสงผลใหมีความพรอมในระดับแนวหนาทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ตลอดจนมีความ
รวมมือกับภาคอุตสาหกรรมตางๆ มากมาย อาทิ บริษทั MEKTEC, SCG Chemicals, PTT,
PTT-CHEM, PTT-PHENOL, VINITHAI และ UBE ดวยความพรอมดังกลาว ทำใหภาควิชาฯ
สามารถตีพมิ พบทความวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในวารสารระดับนานาชาติจำนวนมาก และคณาจารยของ
ภาควิชาฯ ยังไดรบั รางวัลทางดานการวิจยั และนวัตกรรมอันทรงเกียรติมากมาย

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2551 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 24 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตร มีจำนวน 9 โครงการ
1. ชื่อโครงการ ผลิตภัณฑธรรมชาติกำจัดวัชพืชจากประยงค
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. จำรูญ เลาสินวัฒนา
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
2. ชื่อโครงการ การผลิตกาซชีวภาพจากกากเมล็ดสบดู ำโดยกระบวนการหมัก
ไรออกซิเจนแบบตางๆ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. นุษรา สินบัวทอง
หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ชื่อโครงการ อิทธิพลของวัตถุดิบและสารชวยแปรรูปตอคุณภาพของแครกเกอรขาว
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ
หนวยงาน คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ชื่อโครงการ การเพิ่มชีวมวลของสาหรายน้ำเค็มโดยใชกาชคารบอนไดออกไซด
เพือ่ ผลิตไบโอดีเซล
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ผกาวดี แกวกันเนตร
หนวยงาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. ชื่อโครงการ การใชสารสกัดจากรําขาวยับยัง้ จุลนิ ทรียท ที่ าํ ใหเสือ่ มเสีย
ในผลไมเศรษฐกิจของไทย
ชือ่ นักวิจยั
ดร. มนัชญา งามศักดิ์
หนวยงาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

6. ชื่อโครงการ การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียโปรไบโอติกสชนิดใหมเพื่อใชเปน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารในอุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. มัลลิกา ชมนาวัง
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ชื่อโครงการ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกองในจังหวัด
นราธิวาส เพือ่ การสงออก
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สมัคร แกวสุกแสง
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
8. ชื่อโครงการ การศึกษาคุณสมบัตเิ อนไซมไลเปสจากเมล็ดสบดู ำเพือ่ เพิม่ ทางเลือก
ในการใชประโยชน
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สุคนั ธรส ธาดากิตติสาร
หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9. ชื่อโครงการ การศึกษาความตองการโภชนะของโคเนื้อพันธุกำแพงแสน
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุรยิ ะ สะวานนท
หนวยงาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยแกษตรศาสตร
สาขาเคมี มีจำนวน 4 โครงการ
10. ชื่อโครงการ การพัฒนาวัสดุควบคุมการปลดปลอยยาในรูปแบบนาโนไฟเบอร
โดยใชพอลิแลคไทดและอนุพันธุ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ปกรณ โอภาประกาสิต
หนวยงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
11. ชื่อโครงการ การสกัดแยกกลัยโคไซดจากใบมะตูมและใบปอกระเจาโดยใชโพลิเมอริกเรซิน
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ปรีชา ภูวไพรศิรศิ าล
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12. ชื่อโครงการ วัสดุเชิงประกอบชนิดพอลิเมอรชีวภาพที่มีสมบัติกระจายไฟฟาสถิต
สำหรับงานบรรจุภณ
ั ฑอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส
ชือ่ นักวิจยั
ดร. วลัยพร ปฤษณารุณ เอือ้ ใจ
หนวยงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
13. ชื่อโครงการ การเลีย้ งผลึกเดีย่ วและการศึกษาโครงสรางผลึกของโครงขาย
ผสมโลหะ-สารอินทรียชนิดใหม
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อภินภัส รุจวิ ตั ร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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สาขาฟสิกส มีจำนวน 3 โครงการ
14. ชื่อโครงการ การเรงออกของเอกภพในทฤษฎีความโนมถวงแบบคามีเลียน
ชือ่ นักวิจยั
ดร. บุรนิ ทร กำจัดภัย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
15. ชื่อโครงการ โครงสรางระดับไมโครของฟลมบางไดอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีโซลเจล
บนแผนรองรับตางชนิดกันและการประยุกตใช
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สตรีรตั น กำแพงแกว โฮดัค
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
16. ชื่อโครงการ การประยุกตของถานกัมมันตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สิงหเดช แตงจวง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 8 โครงการ
17. ชื่อโครงการ อิฐดินและกระเบื้องปูพื้นจากเศษตะกอนดิน
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ดรุณี วัฒนศิรเิ วช
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
18. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบสงยาในรูปแบบแทงพอลิเมอรขนาดเล็กที่สามารถถูกฝง
โดยตรงสูกอนมะเร็งในตับ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. นรเศรษฐ ณ สงขลา
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
19. ชื่อโครงการ ระบบตรวจคัดกรองสำหรับโรคเบาหวานขึน้ จอประสาทตาดวยภาพจอประสาทตา
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
หนวยงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
20. ชื่อโครงการ การประยุกตใชเทคโนโลยีเมมเบรนระดับไมโครฟลเตรชัน่ และอุลตราฟลเตรชัน่
ในการผลิตน้ำยางขน:การทำขนและการนำกลับสวนที่เปนยางและไมใชยาง
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. พรทิพย ศรีแดง
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
21. ชื่อโครงการ การสรางแบบจําลองจีออยดทองถิ่นสําหรับประเทศไทย
ชือ่ นักวิจยั
ดร. พุทธิพล ดํารงชัย
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
22. ชื่อโครงการ การออกแบบและพัฒนาระบบทีป่ รับเงือ่ นไขการทำงานโดยอัตโนมัตสิ ำหรับแจง
เตือนการเคลือ่ นไหวทีไ่ มเหมาะสมและแจงเหตุฉกุ เฉินการหกลมสำหรับผสู งู อายุ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วัฒนพงศ เกิดทองมี
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

23. ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องปฏิกรณชีวภาพแบบไหลผานสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
ทีใ่ ชเซลลตน กำเนิด
ชือ่ นักวิจยั
ดร. โศรดา กนกพานนท
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
24. ชื่อโครงการ พฤติกรรมการปนเบื้อนของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอลในดินทราย
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุเชษฐ ลิขติ เลอสรวง
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคดั เลือกใหมผี ไู ดรบั รางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัลรวม 225,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัลในปนี้
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 80,000 บาท
อาจารยนวรัตน พรหมจักร
โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร
ชื่อผลงาน: แขนกล

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 60,000 บาท
อาจารยเสริญ สุวรรณชาตรี
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกลู อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี
ชื่อผลงาน: แบบจำลองระบบหายใจของคน

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 10,000 บาท
อาจารยชนิตกานต คำวัน
โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงาน: กาวจากเมล็ดพืช

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 465,000 บาท
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 120,000 บาท
อาจารยชยั พร พัฒนจักร
โรงเรียนบานผือพิทยาสรรค อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผลงาน: เครื่องรีดใยไหมขัดฟน
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 90,000 บาท
อาจารยมณทิรา ยางธิสาร
โรงเรียนมัธยมพัชรกิตยิ าภา 1 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ชื่อผลงาน: หมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน
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รางวัลที่ 3

เงินรางวัลๆ ละ 75,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยกนั ยารัตน เจริญยิง่
โรงเรียนนวมราชานุสรณ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ชื่อผลงาน: การเพิ่มมูลคาของเปลือกกุงเหลือใชเชิงพาณิชย
2. อาจารยประเทืองสุข มณีลำ้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ชื่อผลงาน: ประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชวงศ
AIZOACEAE บางชนิด ในการยับยัง้ เชือ้ รา Colletotrichum spp. สาเหตุ
โรคแอนแทรกโนสในพริก

รางวัลชมเชย

เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยอนุสรณ ศักรภพน
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง
ชื่อผลงาน: องคประกอบของดินกับการแตกลายงาบนเครื่องเคลือบดินเผา
2. อาจารยสขุ หทัย วรรณศิริ
โรงเรียนหองสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแมฮอ งสอน
ชื่อผลงาน: การพัฒนาการผลิตถั่วเนาใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยใช
เทคโนโลยีตนเชื้อบริสุทธิ์

นอกจากนี้ โรงเรียนของผไู ดรบั รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทัง้ 6 โรงเรียนยังไดรบั เงิน
สนับสนุนหองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
1. โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร
2. โรงเรียนเดชะปตตนยานุกลู อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี
3. โรงเรียนบานผือพิทยาสรรค อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
4. โรงเรียนมัธยมพัชรกิตยิ าภา 1 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
5. โรงเรียนนวมราชานุสรณ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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
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ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม
Professor Dr. Tipvadee Attathom

เกิดเมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ทีเ่ ขตพระนคร กรุงเทพฯ เปน
บุตรคนที่ 6 ในจำนวน 10 คน ของนายสนัน่ และนางฟนุ จู วงศสนี ลิ
สามี รองศาสตราจารย ดร. สุพฒ
ั น อรรถธรรม
บุตร นายสุพงศ อรรถธรรม
นางสาวทิพาพัฒน อรรถธรรม

การศึกษา
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2521

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเขมะสิรอิ นุสสรณ ประเทศไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) เกียรตินยิ มอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
M.S. Entomology University of California, Riverside, CA., U.S.A.
Ph.D. Entomology (Insect Pathology) University of California,
Riverside, CA., U.S.A.

Profile
TIPVADEE ATTATHOM
Birth:
December 22, 1948
Marital Status: Married Two children
Family:
The 6th daughter from seven daughters and three sons of
Mr. Sanan and Mrs. Foonju Vongseenin

Education:
1967-1971
1973-1975
1975-1978

B.Sc. Agriculture (with honors) in Entomology,
Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
M.S. Entomology (Insect Pathology)
University of California, Riverside, U.S.A.
Ph.D. Entomology (Insect Pathology)
University of California, Riverside, U.S.A.

Present Position:
Professor, Department of Entomology, Faculty of Agriculture Kamphaengsaen,
Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, Nakorn Pathom 73140, Thailand.
Tel.: +66-34-281268 Fax: +66-34-351886 E-mail: agrtva@ku.ac.th

Thailand Toray 8 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตำแหนงปจจุบนั
ศาสตราจารย ระดับ 10 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท: 034-281 268 โทรสาร: 034-351 886 อีเมล: agrtva@ku.ac.th

ประวัตกิ ารทำงาน
ดานวิชาการ
พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2521

อาจารยตรี ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร
อาจารยโท ที่ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร
กลั บ จากการศึ ก ษาต อ ต า งประเทศ เข า รั บ ราชการตำแหน ง อาจารย
ที่ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพมหานคร

Working Experiences:
Academic Position
1971
Lecturer at Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty
of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
1979
Lecturer at Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart
University, Kamphaengsaen Campus, Nakorn Pathom, Thailand
1984
Asistant Professor, Department of Entomology, Faculty of Agriculture,
Kasetsart University, Thailand
1991
Associate Professor, Department of Entomology, Faculty of Agriculture,
Kasetsart University, Thailand
2007
Professor, Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart
University, Thailand

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 9 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2550
ดานบริหาร
พ.ศ. 2529-2532
พ.ศ. 2530-2534
พ.ศ.2533-2534
พ.ศ. 2542-2544

ยายไปรับราชการประจำ ที่ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผชู ว ยศาสตราจารย สาขากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย สาขากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย สาขากีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชากีฏวิทยา วิทยาเขตกำแพงแสน
หัวหนาหนวยชีวเคมีและหองปฏิบตั กิ ารกลาง ศูนยปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือน
ปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองประธานกรรมการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผชู ว ยอธิการบดี ฝายวิจยั และวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสน

ดานบริการวิชาการ
1. ประธานกรรมการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ของคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Administrative Position
1986-1989
Acting Chairperson, Department of Entomology, Faculty of Agriculture,
Kasetsart University, Thailand
1987-1991
Head, Biochemistry and Central Laboratory Unit, Central Laboratory
and Greenhouse Complex, Kasetsart University Research and Development Institute, Kasetsart University, Thailand
1990-1992
Acting Chairperson, Executive Management Committee, Industrial
Research and Development Center, Kasetsart University Research and
Development Institute, Kasetsart University, Thailand
1999-2001
Assistant to the President on Research and Academic Affairs, Kasetsart
University, Thailand
Academic Service
Academic Curriculum Committee
2002 and 2003 Honorary Committee Member for MS Curriculum Improvement
Committee, Entomology Program and Pest Management Program,
Faculty of Natural Resource, Prince of Songkla University, Thailand
2003
Chairperson, Bachelor of Science Curriculum Drafting Committee,
Agricultural Biotechnology Program, Faculty of Agriculture, Kasetsart
University, Thailand
Thailand Toray 10 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. กรรมการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และ
พัฒนาการเกษตร ของคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. กรรมการผทู รงคุณวุฒพิ จิ ารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากีฏวิทยา
และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาการจัดการศัตรูพชื ของคณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา
ดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
6. กรรมการอำนวยการในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The First Asia-Pacific
Conference of Entomology” ป พ.ศ. 2527
7. กรรมการฝายวิชาการในคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย
ตัง้ แตป พ.ศ. 2538 จนถึงปจจุบนั
8. กรรมการอำนวยการกลางในการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง “Pacific Rim Conference on
Biotechnology of Bacillus thuringiensis and its Impact to the Environment” ซึง่ จัด
เปนประจำทุก 2 ป เริม่ ในป พ.ศ. 2539
9. กรรมการในคณะอนุกรรมการอำนวยการหนวยผลิตขยายชีวนิ ทรีย เพือ่ ควบคุมแมลงศัตรูพชื
ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ ป พ.ศ. 2544-2547

2004

2004

2008

Committee Member, M.S. and Ph.D. Curriculum Drafting Committee,
Research and Agricultural Development Program, Faculty of Agriculture
Kamphaengsaen, Kasetsart University, Thailand
Sub-Committee Member, BS Curriculum Review Sub-Committee, Plant
Production Technology Program, Faculty of Animal Sciences and
Agricultural Technology, Silpakorn University, Thailand
Honorary Committee Member for M.S. and Ph.D. Curriculum Review
Committee, Entomology Program, Faculty of Agriculture, Khonkaen
University, Thailand

Other Academic Committee Members
1984
Organizing Committee Member, The First Asia-Pacific conference of
Entomology, Bangkok, Thailand
1996-2004
International Organizing Committee Member, The Pacific Rim
Conference on Biotechnology of Bacillus thuringiensis and its Impact
to the Environment
2001-2004
Sub-Committee Member, Microbial Production for Insect Control Unit,
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Thailand
2005
Organizing Committee Member, Sub-committee on Academic affairs,
The International Conference on Biopesticides IV, Bangkok, Thailand

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 11 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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10. กรรมการในคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ ในจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “The
International Conference on Biopesticides IV” ป พ.ศ. 2548
11. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานเพื่อกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง
12. กรรมการผทู รงคุณวุฒพิ จิ ารณาขอเสนอโครงการวิจยั และผลงานวิจยั ของหนวยงานผใู หทนุ
วิจยั ของมหาวิทยาลัย และหนวยงานผใู หทนุ อืน่ ๆ
13. กรรมการผทู รงคุณวุฒพิ จิ ารณา ตำรา บทความและผลงานทางวิชาการเพือ่ การพิจารณาตีพมิ พ
ในวารสารทางวิชาการหลายฉบับ

รางวัลและเกียรติยศ
1. ไดรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สาขากีฎวิทยา ดานโรควิทยาของแมลง พ.ศ. 2516-2521
2. รางวัลวิจยั “ดีเดน” สาขาพืช ในการประชุมทางวิชาการประจำป ครัง้ ที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2526 ในหัวขอเรือ่ ง “เชือ้ ไวรัสสายพันธใุ หมของโรคออกถุงในผึง้ โพรง”
3. รางวัลวิจยั “ดีเดน” สาขาพืช ในการประชุมทางวิชาการประจำป ครัง้ ที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2527 ในหัวขอเรือ่ ง “Bacillus thuringiensis var. thuringiensis: ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและผลในการทำใหเกิดโรคจากสวนประกอบตางๆ ของเชื้อ ตอหนอนเจาะ
สมอฝายอเมริกนั Helicoverpa armigera Hubner”

1984-present
1984-present
1990-present
1995-present

Honorary Committee Member to review and award academic titles
for various universities faculty members.
Honorary Committee Member to review research proposals for various
research funding agencies and organizations
Honorary Committee Member to review textbooks and articles for
various academic journal publication
Committee Member on Academic affairs, Entomological and Zoological
Society of Thailand

Honors and Awards:
1973-1921
1983

1984

King scholarship, Anandamahidol Foundation for M.S. And Ph.D.
at University of California, Riverside, U.S.A.
Outstanding Research Award. Research entitled “Sacbrood Disease
of the Eastern Honeybee, Apis cerana in Thailand.” The 21st Annual
Conference, Plant Science, Kasetsart University, Bangkok.
Outstanding Research Award. Research entitled “Bacillus thuringiensis
var. thuringiensi: its Morphology and the Efficiency of Cell Components
on the Infection of the American Bollworm, Helicoverpa armigera
Hubner” The 22 nd Annual Conference, Plant Science, Kasetsart

Thailand Toray 12 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. รับพระราชทานรางวัลและโลเกียรติยศ “อาจารยดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดย
กองทุนอนุสรณ จอหน เอ เอกิน้ ประจำป พ.ศ. 2532 ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรประจำป
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. เกียรติบตั รและรางวัล “Harada Award” ประจำป พ.ศ. 2533 ผลงานวิจยั “ดีเดน” เรือ่ ง
“Characterization of the nuclear polyhedrosis virus of the cotton bollworm,
Helicoverpa armigera” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. เกียรติบตั รและรางวัล “Kawaguchi Award” ประจำป พ.ศ. 2536 ผลงานวิจยั “ดีเดน” เรือ่ ง
“Morphological diversity and toxicity of delta-endotoxin produced by various strains
of the bacterium, Bacillus thuringiensis” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. รางวัลวิจยั “ดีเดน” สาขาพืช ในการประชุมทางวิชาการประจำป ครัง้ ที่ 32 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2538 ในหัวขอเรือ่ ง “การวินจิ ฉัยโรคแกรสเซอรีข่ องหนอนไหม Bombyx mori
ในระยะเริม่ ตนดวยการใช DNA ตัวตรวจสอบ”
8. รางวัลชมเชย การเสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “เชือ้ ราของแมลงศักยภาพในการควบคุมกำจัดเพลีย้ ไฟ”
ในการประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “หนึ่งทศวรรษแหงการอารักขาพืช
ในประเทศไทย” วันที่ 24-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
9. รางวัลวิจยั “ชมเชย” สาขาพืช ในการประชุมทางวิชาการประจำป ครัง้ ที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ในหัวขอเรือ่ ง “การตรวจสอบเชือ้ nucleopolyhedrovirus ของหนอนไหม
Bombyx mori ดวยเทคนิค PCR”

1989
1990

1993

1995

2003

2005

University, Bangkok.
Award for “1989 Outstanding Professor of Kasetsart University”
John A. Akins Memorial Fund, Prince of Songkla University, Thailand.
“Harada Award” for outstanding scientific paper entitled “Characterization of the Nuclear Polyhedrosis Virus of the Cotton Bollworm,
Helicoverpa armigera”
“Kawaguchi Award” for outstanding scientific paper entitled
“Morphological Diversity and Toxicity of Delta-Endotoxin Produced
by Various Strains of the Bacterium, Bacillus thuringiensis. Kasetsart
University Research and Development Institute.
Outstanding Research Award. Research entitled “Early Detection of
Grassery Disease of Silkworm, Bombyx mori by DNA Probe” The 32th
Annual Conference, Plant Science, Kasetsart University, Bangkok.
Research Award. Research entitled “Entomopathogenic Fungi and
Potential Application for Thrips Control” The Sixth National Plant
Protection Conference, Khonkaen, Thailand
Research Award. Research entitled “Detection of Nucleopolyhedrovirus
of silkworm, Bombyx mori by PCR” The 42th Annual Conference,
Plant Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 13 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม

Research Works of Professor Dr. Tipvadee Attathom
ดานการวิจยั
ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม ทำงานวิจยั ดานโรควิทยาของแมลงและการใชเชือ้ จุลนิ ทรีย
ควบคุมกำจัดแมลงมาอยางตอเนือ่ งกวา 30 ป ไดทำงานวิจยั พืน้ ฐานเพือ่ สรางองคความรเู รือ่ งโรค
และเชือ้ จุลนิ ทรียส าเหตุของโรคของแมลง ทัง้ แมลงทีเ่ ปนศัตรูสำคัญทางการเกษตรและแมลงทีเ่ ปน
ประโยชน จากองคความรพู นื้ ฐานทีไ่ ดดำเนินการมาทำใหสามารถสรางผลงานวิจยั ดานการประยุกต
ใชประโยชน โดยมีผลงานวิจยั ทีน่ ำเชือ้ จุลนิ ทรียช นิดตางๆ ทีค่ น พบ มาใชในการควบคุมกำจัดแมลง
ทัง้ นีเ้ พราะตระหนักดีวา แมลงเปนปญหาสำคัญทางการเกษตรของประเทศไทย การใชสารเคมีกำจัด
แมลงเปนอันตรายกับเกษตรกร ผบู ริโภค และสภาพแวดลอม จำเปนตองสงเสริมและสนับสนุน
วิธกี ำจัดแมลงทีป่ ลอดภัย การใชเชือ้ จุลนิ ทรียเ ปนทางเลือกหนึง่ ทีท่ ดแทนการใชสารเคมีได จึงได
ทำงานวิจัยทางดานนี้อยางจริงจัง ทำใหเกิดความสนใจการใชเชื้อจุลินทรียกำจัดแมลงมากขึ้น
นอกจากนัน้ ยังไดทำงานวิจยั เรือ่ งโรคของไหมและผึง้ ซึง่ เปนแมลงทีเ่ ปนประโยชนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพือ่ ปองกันแมลงเหลานีจ้ ากการระบาดของโรค เมือ่ มีเทคโนโลยีใหมๆ เกิดขึน้ จึงไดศกึ ษา
และพัฒนาใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหลานั้นในการทำงานวิจัย เพื่อใหเกิดความกาวหนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Achievements
Research Area:

หนอนเจาะสมอฝาย
อเมริกนั Helicoverpa
armigera แมลงศัตรู
สำคัญของฝาย
Cotton boll infested
by cotton bollworm,
Helicoverpa armigera.

Professor Dr. Tipvadee Attathom has been working in the field of insect pathology and
microbial control for more than 30 years. In the earlier years, she focused on basic
research in order to acquire knowledge on diseases of insects and the causative agents,
both in noxious and beneficial insects. The basic knowledge enables her to continue
on applied research, particularly on the control of insect pests, one of the most important
factors reducing agricultural products. Chemical insecticide applications created
several adverse effects to farmers, consumers and environment. Microbial control can
be an alternative to chemical insecticides. With her continuous and intensive research,
several entomopathogenic microbes have been developed as bioinsecticides and used
for the control of agricultural insect pests. In addition, diseases of silkworm and honey
bee have been studied in order to protect these beneficial insects by preventing them
from diseases. Her findings are helpful to Thai sericulture and apiculture industries.
Some modern technologies have been, for the first time, applied in entomological
research which help to increase the accuracy and efficiency of research results.
Her research findings which generated knowledge in entomological studies are as follows:
• Ultrastructure and properties of several local isolates of entomopathogens for
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เพลีย้ ไฟและแมลงหวีข่ าว
ศัตรูสำคัญของพืช
เศรษฐกิจหลายชนิด
ในประเทศไทย
Thrips and whitefly,
the important insect
pests of several
economic crops
in Thailand.

ตัวอยางผลงานวิจยั ทีไ่ ดสรางองคความรทู สี่ ำคัญดานโรควิทยาของแมลง งานวิจยั การประยุกตใช
เชื้อจุลินทรียใหเกิดประโยชนในการกำจัดแมลง จนสามารถขยายผลออกสูการใชในเชิงพาณิชย
และการประยุกตใชเทคโนโลยีใหมใหเกิดประโยชนกับงานทางกีฏวิทยา
• วิเคราะหและจำแนกเชือ้ จุลนิ ทรียช นิดตางๆ หลายสายพันธใุ นประเทศไทย ทีท่ ำใหเกิดโรคกับแมลง
เชน เชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ ไวรัส และเชือ้ รา ทำใหเกิดองคความรเู รือ่ งโครงสรางและคุณสมบัตติ า งๆ
ของเชือ้ จุลนิ ทรียเ หลานัน้ ซึง่ เปนประโยชนตอ งานวิจยั ตอยอด โดยเชือ้ จุลนิ ทรียห ลายสายพันธุ
ไดถกู พัฒนาเปนสารชีวภัณฑกำจัดแมลงศัตรูสำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดในเวลาตอมา
• คนพบสายพันธใุ หมของเชือ้ ไวรัสสาเหตุของโรคออกถุง (sacbrood disease) ในผึง้ โพรงสาย
พันธไุ ทย ทำใหมกี ารตืน่ ตัวเรือ่ งโรคออกถุงของผึง้ ในประเทศไทย และนำไปสกู ารหาแนวทาง
การปองกันและควบคุมโรคดังกลาวในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในประเทศ

example bacteria, virus and fungi had been studied. These basic information are
useful for students and other researchers to pursue further research work in the field
of insect pathology. As a consequence many local isolates of the entomopathogens
have been developed as bioinsecticide for controlling several species of economic
important insect pests.
• Virus, the causative agent of sacbrood disease of honey bee in Thailand had been
identified. This drew attention of apiculturists to be aware of the existence of this
disease in bee hive. Many preventive and control measure had been developed in
order to cease the spread of this disease.
• Local isolates of the bacterium, Bacillus thuringiensis (Bt) had been collected around
the country. Their efficacy toward several species of insect pest had been evaluated
and some strains are being utilized as biocontrol agents. The collection of Bt is
available for students and researchers for research purpose.
• Mass production and formulation of local strain of nucleopolyhedrovirus (NPV) of
cotton bollworm as bioinsecticide had been achieved and patented. This model
methodology had been used by governmental organization and private sector for
commercialization of this potent virus. Currently insect viruses have been used
extensively to control the cotton bollworm and beet armyworm, the most harmful
insect species in agriculture.
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 15 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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การฉีดพนเชือ้ นิวคลีโอโพลี
ฮีโดรไวรัส เพื่อกำจัดหนอน
เจาะสมอฝาย
Spray application of
nucleopolyhedrovirus
for bollworm control
in cotton field.

• เก็บรวบรวมสายพันธตุ า งๆ ของเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (Bt) ในประเทศไทย
วิเคราะหและจำแนกสายพันธุของเชื้อ ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อกับแมลงศัตรูสำคัญทาง
เศรษฐกิจหลายชนิด ปจจุบนั ไดเปนแหลงเก็บเชือ้ Bt เพือ่ ใชประโยชนทางการศึกษา การทำงาน
วิจยั ของนิสติ นักศึกษาและนักวิจยั ในสายงาน
• พัฒนาการผลิตเชือ้ นิวคลีโอโพลิฮโี ดรไวรัส (NPV) ในเชิงอุตสาหกรรม และจัดทำสูตรสำเร็จ
(formulation) เชือ้ ไวรัส เปนสารกำจัดแมลงเพือ่ ทดแทนการใชสารเคมี โดยไดจดสิทธิบตั ร
การประดิษฐ “กรรมวิธกี ารผลิตเชือ้ ไวรัสและการผสมสูตรเชือ้ ไวรัสเปนสารกำจัดแมลงศัตรูพชื ”
ซึ่งไดใชเปนตนแบบการผลิตเชื้อไวรัสเปนสารกำจัดแมลงศัตรูพืชในหนวยงานรัฐและเอกชน
ปจจุบนั มีการใชไวรัส NPV ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทหู อมกันอยางแพรหลาย
• วิเคราะหและจำแนกเชือ้ ไวรัสสาเหตุของโรคแกรสเซอรีข่ องหนอนไหมพันธไุ ทย ทำใหรจู กั โรค
และเขาใจถึงการระบาดของโรคมากขึ้น และไดวิจัยแนวทางการปองกันการระบาดของโรค
ในประชากรหนอนไหมทีม่ กี ารเลีย้ งเปนอุตสาหกรรม เชน การพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบโรคไวรัส
ของหนอนไหมในระยะเริม่ แรกดวยการใชดเี อ็นเอตัวตรวจสอบและดวยเทคนิคพีซอี าร เปนตน
• คนพบเชือ้ ราสายพันธไุ ทยทีม่ ปี ระสิทธิภาพกำจัดแมลงศัตรูในโรงเรือนปลูกพืช เชน เพลีย้ ไฟ
แมลงหวี่ขาวและเพลี้ยแปง โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อรา Paecilomyces fumoseroseus ที่มี
ประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยไฟ ปจจุบันมีการนำเชื้อรานี้ไปใชทดแทนสารเคมีในโรงเรือน
ปลูกกลวยไม และไดรบั การสนับสนุนโครงการผลิตหัวเชือ้ ราเพือ่ ประโยชนในเชิงพาณิชย
• ริเริ่มนำเทคโนโลยีใหมๆ ทางชีววิทยาโมเลกุลมาใชในงานวิจัยทางกีฏวิทยา เชน การศึกษา
วิเคราะหเชือ้ จุลนิ ทรียช นิดตางๆ ทีท่ ำใหเกิดโรคกับแมลงดวยเทคนิคดีเอ็นเอและการตัดแตงยีน

• Nucleopolyhedrovirus, the causative agent of grassery disease of silkworm was
identified and characterized which lead to the understanding of pathogenesis and
spread of the disease. Epidemiology of the disease had been studied and effective
preventive measure had been developed. For example: early detection of the
disease in egg or neonate silkworm larva using DNA probe or PCR technology.
With this detection method, the involved institutes can provide virus-free eggs
to farmers.
• Several local isolates of entomopathogenic fungi effective toward insect pests in
greenhouse such as thrips, whitefly, aphid and mealybug are identified and some of
them were further developed as bioinsecticide. In particular, the fungus, Paecilomyces
fumosoroseus is currently used to control thrips on tomato and orchid. Research
grant on development of this fungus as bioinsecticide for commercialization is being
launched at present.
• Modern technologies have been applied in entomological research. For example:
identification and classification of insect species using RFLP, RAPD and PCR
technology, identification of entomopathogens using DNA-based technology and
genetic engineering of Bacillus thuringiensis for the development of cotton resistant
to bollworm. These advanced knowledge have been included as additional subject
in the course work and as topics for graduate student dissertations.
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การพัฒนาวิธีการสรางฝายตานทานตอหนอนเจาะสมอฝายดวยการถายยีนจากเชื้อแบคทีเรีย
Bacillus thuringiensis และการวิเคราะหสายพันธแุ มลงดวยเทคนิค RFLP, RAPD หรือ
PCR ซึง่ ทำใหในปจจุบนั การวิเคราะหและจำแนกแมลงสามารถทำไดถกู ตองและแมนยำขึน้ และ
ไดแทรกวิทยาการเหลานีเ้ พิม่ ลงไปในรายวิชาทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ประโยชนในการเรียนการสอน
• วิจยั และพัฒนาองคความรเู กีย่ วกับไหมปาอีรี่ (Eri silkworm) การเลีย้ งและการใชประโยชน
จากไหมอีรี่ ซึง่ กินใบมันสำปะหลังเปนอาหาร เพือ่ การพัฒนาเปนอาชีพทางเลือกใหแกเกษตรกร
ชาวไรมนั สำปะหลัง ไดรบั ความไววางใจจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ใหเปน
ผูประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาไหมอีรี่สูอุตสาหกรรม” ซึ่งไดสรางนักวิจัยหนาใหม
ตามสถาบันการศึกษาตางๆ จำนวนมากที่เขารวมงานวิจัยในชุดโครงการ

ดานการเรียนการสอนและวิชาชีพ
ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม เปนอาจารยสอนนิสติ ในระดับปริญญาตรี โท และเอก
ทัง้ วิชาพืน้ ฐานและวิทยาการขัน้ สูงในสาขากีฏวิทยา ทีภ่ าควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยทำการสอนตอเนือ่ งมากวา 30 ป เปนบุคคลแรกทีเ่ ปดสอนวิชาโรควิทยาของแมลง

• As the co-ordinator of research program “Development of eri silkworm, Samia ricini
toward industrialization” supported by “The Thailand Research Fund”, knowledge
on eri culture and utilization of their products have been transferred to farmers with
the objective to develop eri culture as secondary occupation of cassava growing
farmers. This program has built up many young scientists and students through
several sub-projects in various disciplines related to this silkworm.

Academic and professor:
Professor Dr. Tipvadee Attathom is a teacher for undergraduate and graduate students
in several basic and advanced courses in Entomology at Department of Entomology,
Faculty of Agriculture Kamphaengsaen, Kasetsart University. She has been teaching for
more than 30 consecutive years. Professor Dr. Tipvadee is the one who first offers in
Thailand, a course in Insect Pathology and helps promoting this area of study to be well

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 17 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

เซลล (ซาย) สปอรและ
ผลึกโปรตีนสารพิษ
(ขวา) ของเชือ้ แบคทีเรีย
Bacillus thuringiensis
ปจจุบันมีการใชเชื้อ
แบคทีเรียของแมลง
ชนิดนีก้ นั อยางแพรหลาย
ในการกำจัดหนอนผีเสือ้
ชนิดตางๆ
Cell (left) spore and
crystal toxin (right)
of the bacterium,
Bacillus thuringiensis.
At present this
bacterium has been
used extensively for
the control of several
lepidopteran insects.
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ในประเทศไทย ซึง่ มีสว นผลักดันใหวทิ ยาการดานนีเ้ ปนทีร่ จู กั และมีความกาวหนามาจนถึงปจจุบนั
การทำงานวิจัยที่ตอเนื่องเกี่ยวกับไวรัสของแมลงทำใหสามารถเขียนตำราเรื่อง “ไวรัสของแมลง:
นิวคลีโอโพลิฮโี ดรไวรัส” ซึง่ เปนตำราไวรัสของแมลงเลมแรกทีพ่ มิ พภายในประเทศ โดยไดแทรก
ผลงานวิจัยของตนเองเปนตัวอยางประกอบ เพื่อใชประโยชนในเรียนการสอนและการทำงานของ
นักวิจยั ทานอืน่ ๆ ไดสรางบุคคลากรดานโรควิทยาของแมลงทีเ่ ปนนักวิจยั หนาใหมหลายคน และ
เปนนิสติ ทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 34 คน ซึง่ ไดออกไปรับใชสงั คมโดยเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัยหลายแหง และเปนนักวิจัยในองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรับเชิญเปน
อาจารยพิเศษสอนวิชาทางกีฏวิทยาในสถาบันการศึกษาหลายแหง เปนวิทยากรบรรยายและ
ฝกอบรม เรื่องเชื้อจุลินทรียของแมลงและการใชประโยขนในการกำจัดแมลง ใหกับนักศึกษา
บุคคลากรของหนวยงานตางๆ เกษตรกรและองคกรระหวางประเทศอยูเนืองๆ
ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม มีผลงานทางวิชาการทัง้ ในลักษณะบทความและผลงาน
วิจยั ทีไ่ ดรบั การตีพมิ พเผยแพรทงั้ ในประเทศและตางประเทศ จำนวนกวา 80 ฉบับ ไดใหบริการ
แกหนวยงานตางๆ ตามวิชาชีพของตนเอง เชน เปนกรรมการในการจัดประชุมทางวิชาการทัง้ ใน

มะเขือเทศทีป่ ลูก
ในโรงเรือนปลูกพืช
ถูกเพลีย้ ไฟลงทำลาย
Tomato in
greenhouse infested
with tomato thrips.

known and rapidly developed till now. Her continuous research on insect viruses
enables her to write a text book entitled “Insect virus: nucleopolyhedrovirus” which is
the first on insect virus published in Thailand. This text book comprises several of
her own research findings that proven to be useful for study and research by others.
Professor Dr. Tipvadee has truly engineered a new batch of young scientists and 34
graduate students in the area of insect pathology. Many of them are now serving this
country by actively working in universities and research institutes, both in public and
private sectors. Moreover, Professor Dr. Tipvadee is regularly invited to be a lecturer,
speaker and resource person in many academic institutions and organizations within
the country and outside.
Professor Dr. Tipvadee has contributed significantly to the scientific community. She
has published more than 80 articles and scientific papers and many of them have been
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ระดับประเทศและนานาชาติ เปนกรรมการราง พิจารณา และปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญตรี
โท และเอก สาขาตางๆ ใหกบั มหาวิทยาลัยหลายแหง เปนกรรมการผทู รงคุณวุฒพิ จิ ารณาผลงาน
ตีพมิ พในวารสารวิชาการ เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย และคณะกรรมการผตู ดั สิน
การมอบรางวัล “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร ประเทศไทย” ครัง้ ที่ 15 พ.ศ. 2551 ทีไ่ ด
คัดเลือกใหขา พเจาไดรบั รางวัลนี้ นับเปนเกียรติแกขา พเจาและครอบครัวเปนอยางยิง่ รางวัลอันมี
เกียรตินจี้ ะเปนขวัญและกำลังใจใหแกขา พเจา ในการทำงานในหนาทีใ่ หดที สี่ ดุ เพือ่ ประโยชนของ
ประเทศชาติสืบตอไป
ขอกราบขอบพระคุณคุณพอและคุณแมทไี่ ดใหทกุ สิง่ ทุกอยางจนลูกมีวนั นี้ ใหโอกาสในการศึกษา
เลาเรียน เลีย้ งดูอบรมบมสอน ใหความรักและความสุข ขอบคุณพีๆ่ นองๆ ทีค่ อยชวยเหลือและ
ใหกำลังใจ มาโดยตลอด และสิง่ ทีไ่ มอาจลืมได คือ ขอขอบคุณสามี บุตรชาย และบุตรสาว ไดแก
รองศาสตราจารย ดร. สุพฒ
ั น อรรถธรรม นายสุพงศ อรรถธรรม และนางสาวทิพาพัฒน อรรถธรรม
ทีไ่ ดใหความรัก ความเขาใจ และกำลังใจตลอดชวงการทำงานทีม่ ที งั้ ความสำเร็จและปญหาอุปสรรค
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทกุ ทานทีไ่ ดสอนใหความรู จนสามารถประกอบอาชีพไดอยางมัน่ คง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ศาสตราจารย ดร. สุธรรม อารีกลุ อาจารยทา นแรกทีส่ อนวิชากีฏวิทยา ทีเ่ มตตา
ใหคำแนะนำในการเรียน การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต คอยใหกำลังใจ ชวยเหลือและ

recognized internationally. She has attended several international meetings and
conferences and organized several national and international conferences. In addition,
she has served as committee member on academic affairs in many universities and
organizations.
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เชือ้ รา Paecilomyes
fumosoroseus สายพันธุ
ทีพ่ บในประเทศไทย
มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมกำจัดเพลี้ยไฟบน
มะเขือเทศและกลวยไม
The local isolate of the
fungus, Paecilomyes
fumosoroseus which
proven to be effective
against thrips on
tomato and orchid.
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การฉีดยาพนเชือ้ รา
Paecilomyces
fumosoroseus
เพือ่ กำจัดเพลีย้ ไฟ
Spray application
of the fungus,
Paecilomyces
fumosoroseus for
thrips control.

สนับสนุนในการทำงานวิจัย โดยมีทานเปนแบบอยางที่ดีงามในทุกๆ ดาน ขอขอบคุณอาจารย
และบุคคลากรทุกทานในภาควิชากีฏวิทยา ที่ชวยสงเสริมบรรยากาศการทำงานใหเต็มไปดวย
การสรางสรรคและเอือ้ เฟอ ตอกัน ทำใหมโี อกาสสรางความกาวหนาใหกบั ผลงานวิจยั
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและผบู ริหารทุกทาน ทีไ่ ดใหโอกาสในการดำเนินงานวิจยั
อยางต็มที่ ใหการสบับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงาน รวมทัง้ ใหเกียรติและเชิดชูผลงาน
ตามทีเ่ ห็นควร ซึง่ เปนการสรางขวัญและกำลังใจทีด่ ยี งิ่ ในการทำงานตอๆ มา แตงานวิจยั ทัง้ หมดนี้
คงจะไมสามารถบรรลุผลได ถาขาดเพือ่ นนักวิจยั และนิสติ นักศึกษา ซึง่ ไดรว มมือชวยสรางผลงาน
ดวยความวิริยะอุตสาหะ อดทน เขาใจและสามัคคีกัน เพื่อใหงานวิจัยสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
ขอขอบคุณดวยความจริงใจ
สุดทายทีส่ ำคัญมาก คือ ขอขอบพระคุณมูลนิธอิ านันทมหิดล ทีใ่ หโอกาสในการเรียนศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทและเอกในตางประเทศ ทำใหไดรบั องคความรทู างโรควิทยาของแมลง และสามารถนำมา
ปรับใชใหเกิดประโยชนกบั วงการเกษตรของประเทศ ขอบพระคุณแหลงทุนตางๆ เชน สถาบันวิจยั
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ศูนยพนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย Japan International Cooperation Agency, U.S Agency for
International Development, The Rockefeller Foundation, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)-BMZ ประเทศเยอรมัน เปนตน ทีไ่ ดใหการสนับสนุนการดำเนินงานวิจยั โดยเล็งเห็น
ถึงความจำเปนในการสงเสริมวิทยาศาตรและเทคโนโลยี เพือ่ สรางคน สรางองคความรู และการ
ประยุกตใชองคความรูใหเกิดประโยชนเพื่อการพัฒนาประเทศตอไป
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18. Production of fungal inoculums for the control of orchid thrips, Agricultural Research
Development Agency (Public Organization) at present
19. Development of industrial production system for eri silkworm, The Thailand Research Fund
(TRF) at present
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ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Department of Chemical Engineering,
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-218 6882
โทรสาร 02-218 6877
www.chem.eng.chula.ac.th

Background
Chemical Engineering at Faculty of Engineering, Chulalongkorn University was first
established as the Industrial Chemical Engineering Program in the Department of
Industrial Engineering in 1954. The program was later founded to be the Department of
Chemical Engineering in 1975. The department has started the Master of Engineering
in Chemical Engineering since 1976 and later the first Doctor of Engineering in Chemical
Engineering in Thailand since 1989. Since 1992 the department has also offered
an industrial Master of Engineering in Chemical Engineering, an weekend two year
program providing the same academic strength as in the regular program and having
industry related problems for thesis, providing our staff exposure to professional skills
as well as opens the door to those working in the industry to obtain degree in higher
learning and advanced knowledge and practical problem solving experiences. Over the
past decades of development, the department has evolved to be the premier chemical
engineering department in the country. With its thirty five faculty members, one chair
professor and thirteen supporting staffs who are free to develop personal visions and
contribute individual responsibilities, our department is the most endowed in human
resources and staff experiences, which are the most important shares for its honorable
achievements in terms of teaching, research, and technological innovation.
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ประวัตคิ วามเปนมา
ในป พ.ศ. 2518 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดถอื กำเนิดขึน้ อยางเปนทางการโดยแยกตัวออกมาจาก
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยในระยะเวลา 21 ปกอ นหนานัน้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดเปน
สวนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและใชชื่อวา วิศวกรรมเคมีอุตสาหการ (Industrial
Chemical Engineering) ในป พ.ศ. 2519 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (Master of Engineering in Chemical Engineering) ตอมา
ในป พ.ศ. 2532 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดทำการเปดหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
ขึ้นเปนแหงแรกของประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูความ
สามารถอยางดีเยีย่ มในสาขาวิศวกรรมเคมีเพือ่ ทีจ่ ะเปนคณาจารยของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
ซึง่ ยังขาดแคลนเปนอยางมาก และเพือ่ ผลิตนักวิจยั และนักพัฒนาทีด่ สี ำหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
และอุตสาหกรรมเคมีสำหรับประเทศในอนาคต นอกจากนีใ้ นป พ.ศ. 2535 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ไดเปดหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสำหรับภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนการเปดโอกาส
แกบุคลากรในภาคเอกชนที่มีความสนใจในศาสตรดานวิศวกรรมเคมีใหมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มเติม ที่ผานมาภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดรับความรวมมือและสนับสนุนอยางดีจากคณาจารย
ในปจจุบนั อดีตคณาจารย และศิษยเกา ตลอดจนผบู ริหารในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ทำให
เกิดความเชื่อมโยงกับภาคราชการ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
ซึ่งทำใหสามารถยกระดับการเรียนการสอน การวิจัย และคุณภาพของบัณฑิตใหทัดเทียมกับ
ระดับนานาชาติ

Missions
The department is striving to fulfill its commitment in
achieving excellence both in education and research
according to the mission of the department which states
that the department is to:
1. Provide high-quality undergraduate and graduate
education that will prepare them for leading roles in
their chosen careers and for the lifetimes of continued
learning.
2. Generate knowledge and develop technology through
excellence in research, in conjunction with graduate
education, that are recognized by peers in the profession,
in the interdisciplinary fields of chemical, biochemical,
systems, materials and environmental engineering.
3. Contribute to the sustainable development of the
nation and the quality of life of the people through
leadership in professionalism, education, research and
public services.
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หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีหนาทีห่ ลักในการขับเคลือ่ นการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิศวกรรมเคมีและ
ในสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นีเ้ พือ่ มงุ สเู ปาหมาย 3 ประการ ดังนี้ 1) พัฒนาการศึกษาและผลิตบัณฑิต
ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพและเปนผูนำไดดีในระดับอุตสาหกรรม
2) สรางองคความรใู หมและพัฒนาเทคโนโลยีแบบพึง่ พาตนเองผานการสรางงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเปนทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ และ 3) สงเสริมการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวติ ใหมคี วาม
ยัง่ ยืนโดยอาศัยความเปนผนู ำของภาควิชาในดานการเรียนการสอนและงานวิจยั ปจจุบนั ภาควิชา
วิศวกรรมเคมีมียุทธศาสตรในการพัฒนาภาควิชาใหเปนที่ยอมรับในฐานะผูนำในดานการศึกษา
และวิจัยในระดับนานาชาติ

หลักสูตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดเปดการเรียนการสอนใน 3 สูตรดังนี้

Researches
1. Center of Excellence in Catalysis and Catalytic Reaction Engineering
Center of Excellence in Catalysis and Catalytic Reaction Engineering is the leading
research laboratory in the field of catalysis and catalytic reaction engineering in
Thailand. The laboratory was established in 1979 by Prof. Dr. Piyasan Praserthdam.
Various catalysts such as metals, metal oxides, zeolites have been synthesized
for use in various reaction systems such as selective oxidation, liquid phase
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ปจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตจำนวน 210 คน นิสิตระดับปริญญา
มหาบัณฑิตภาคปกติจำนวน 264 คน นิสติ ระดับมหาบัณฑิตภาคนอกเวลาราชการจำนวน 76 คน
นิสติ ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตภาคปกติจำนวน 70 คน และนิสติ ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตภาคนอกเวลาราชการ
จำนวน 2 คน

คณาจารยและบุคลากร
ปจจุบนั ภาควิชาวิศวกรรมเคมีประกอบดวย คณาจารยประจำ 35 ทาน ศาสตราภิชาน 1 ทาน และ
บุคลากรสายสนับสนุน 13 ทาน ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น ตัณฑะพานิชกุล
2. ศาสตราจารย ดร. ปยะสาร ประเสริฐธรรม
3. ศาสตราจารย ดร. สุทธิชยั อัสสะบำรุงรัตน
4. รองศาสตราจารย ดร. อุรา ปานเจริญ
5. รองศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ภวสันต
6. รองศาสตราจารย ดร. ไพศาล กิตติศภุ กร
7. รองศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
8. รองศาสตราจารย ดร. ศิรพิ ร ดำรงคศกั ดิก์ ลุ
9. รองศาสตราจารย ดร. ธราธร มงคลศรี
10. รองศาสตราจารย ดร. เดชา ฉัตรศิรเิ วช

ศาสตราภิชาน
หัวหนาภาควิชาและหัวหนาศูนยเชีย่ วชาญดานคาตาไลซิสและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา
เลขานุการภาควิชา
หัวหนากลุมวิจัยเทคโนโลยีการแยก
หัวหนากลุมวิจัยวิศวกรรมเคมีสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย
รองหัวหนาภาควิชาฝายวางแผน
หัวหนาศูนยเชีย่ วชาญดานเทคโนโลยีอนุภาค
อาจารย
อาจารย
หัวหนากลุมวิจัยวิศวกรรมกระบวนการผลิต

hydrogenation and polymer synthesis. The research
also focuses on nano-material synthesis and
multifunctional reactors.
2. Center of Excellence in Particle Technology
Center of Excellence in Particle Technology aims at
generating new knowledge and training innovative
researchers as well as carrying out R&D on Particle
Technology and Material Processing to promote its
applications in the diverse industries: chemical,
mining, ceramic, cement, metallurgical, food, agricultural, pharmaceutical, medical, biological etc.
The center and Thai Powder Technology Center
(TPTC) have co-organized various workshops, training
courses and have collaborated with the industrial
sector and/or external/internal organizations, both
foreign and domestic, in implementing research and
development projects.
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หัวหนาภาควิชาและหัวหนา
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และวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใช
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11. รองศาสตราจารย ดร. ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
12. รองศาสตราจารย ดร. จิรกานต เมืองนาโพธิ์
13. รองศาสตราจารย ดร. มล. ศุภกนก ทองใหญ
14. รองศาสตราจารย ดร. สีรงุ ปรีชานนท
15. รองศาสตราจารย ดร. ศราวุธ ริมดุสติ
16. รองศาสตราจารย ดร. เหมือนเดือน พิศาลพงศ
17. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. มนตรี วงศศรี

หัวหนากลุมวิจัยวิศวกรรมวัฎจักรชีวิต
อาจารย
อาจารย
อาจารย
รองหัวหนาภาควิชาฝายวิจัย
หัวหนากลมุ วิจยั วิศวกรรมชีวเคมี
รองหัวหนาภาควิชาฝายบัณฑิตศึกษา และหัวหนา
กลุมวิจัยวิศวกรรมระบบและการควบคุม
18. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วรงค ปวราจารย
อาจารย
19. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อาทิวรรณ โชติพฤกษ อาจารย
20. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. บรรเจิด จงสมจิตร
รองหัวหนาภาควิชาฝายบริหาร
21. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. จูงใจ ปน ประณต
อาจารย
22. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วิจติ รา จงวิศาล
อาจารย
23. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. โศรดา กนกพานนท
อาจารย
24. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อมรชัย อาภรณวชิ านพ อาจารย
25. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ณัฐพร โทนานนท
อาจารย
26. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อนงคนาฏ สมหวังธนโรจน อาจารย
27. อาจารย ดร. วรัญ แตไพสิฐพงษ
หัวหนากลุมวิจัยวิศวกรรมพอลิเมอร
28. อาจารย ดร. สิรจิ ฑุ ารัตน โควาวิสารัช
อาจารย
29. อาจารย ดร. อัครวัต ศิรสิ ขุ
อาจารย
30. อาจารย ดร. สุรเทพ เขียวหอม
รองหัวหนาภาควิชาฝายปริญญาบัณฑิต

3. Biochemical Engineering
The Biochemical Engineering Laboratory has been
started since 1987. In the early years of the laboratory, the research work was mainly focused on the
development of bioreactors which included batch,
semi continuous, and continuous with the cell
recycle bioreactors for the production of acetone
and butanol from agricultural based raw materials.
However, since 1990 the emphasis of work was
shifted towards the use of membrane technology
(microfiltration, reverse osmosis, emulsion liquid
membrane, pervaporation, and reverse micelles)
both for bioreaction and bioseparation due to its
promising future. At present, research work in the
laboratory is expanded to other fields of biochemical
engineering such as tissue engineering and airlift
bioreactor design, while fermentation and membrane
technology are still of high interests.
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31. อาจารย ดร. เจิดศักดิ์ ไชยคุนา
32. อาจารย ดร. กษิดศิ หนูทอง
33. อาจารย ดร. สุพจน พัฒนะศรี
34. อาจารย ดร. อภินนั ท สุทธิธารธวัช
35. อาจารยชุติมณฑน สถิระพิพัฒนกุล
36. อาจารยสิริกัญญา สิงหคุณา

หัวหนากลุมวิจัยสารโอลิโอเคมี
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

บทบาทและการดำเนินงานของกลมุ วิจยั
1. ศูนยเชีย่ วชาญเฉพาะทางดานคาตาไลซิสและวิศวกรรมปฏิกริ ยิ าทีใ่ ชตวั เรงปฏิกริ ยิ า
ทำการศึกษาวิจยั ดานตัวเรงปฏิกริ ยิ าประเภทตางๆ เชน โลหะ โลหะออกไซด ซีโอไลต เพือ่ นำไป
ใชในปฏิกริ ยิ าหลากหลายชนิด อาทิ ปฏิกริ ยิ าไฮโดรจิเนชันในวัฏภาคของเหลว ปฏิกริ ยิ ารีดกั ชัน
แบบเลือกเกิด ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาการสังเคราะหพอลิเมอร นอกจากนั้นยังมี
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะหอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใชประโยชนเปนตัวเรงปฏิกิริยา
และตัวรองรับ และมีการศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะหพอลิเมอรที่มีความสามารถสูงสำหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอกี ดวย
2. ศูนยเชีย่ วชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีอนุภาค
เปนหนวยงานวิจัยที่พัฒนาจากการรวมมือกันของหองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอนุภาคและ
กระบวนการวัสดุรว มกับศูนยเทคโนโลยีอนุภาคไทย โดยมงุ เนนการพัฒนาบุคลากรรนุ ใหม และ
องคความรดู า นวิศวกรรมกระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับวัสดุอนุภาค (particle) ซึง่ ครอบคลุมถึง
4. Polymer Engineering
Polymer Engineering Laboratory (PEL) focuses on modification, processing and
application of polymer blends and composites which have suitable characteristics
and properties for industrial, agricultural and medical applications. Examples of
researches are developments of wood-substituted composites, polymeric ballistic
armors and biopolymers for bone substitute.
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การสังเคราะห การผลิต การประเมินลักษณะสมบัติ การประยุกตใชงานในอุตสาหกรรม
โดยตัวอยางของงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู ไดแก การใชของเสียจากการผลิตไบโอดีเซล
เพื่อผลิตอนุภาคคารบอนระดับนาโนเมตร การผลิตวัสดุคารบอนที่มีรูพรุนแบบลำดับขั้นจาก
เรซอลซินอล ฟอมัลดีไฮน และการเคลือบวัสดุออกฤทธิท์ สี่ กัดจากสมุนไพรของไทย เปนตน
3. กลมุ วิจยั วิศวกรรมชีวเคมี
กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2530 เพื่อเปนศูนยรวมของคณาจารยที่มีความสนใจในงานวิจัยดาน
เทคโนโลยีชวี ภาพทีม่ ศี กั ยภาพตอการพัฒนาประเทศไทย อาทิ ดานพลังงานจากวัสดุธรรมชาติ
ดานสิ่งแวดลอม ดานเกษตรกรรม ดานการใชประโยชนจากวัสดุจากธรรมชาติ และดาน
กระบวนการทางชีวภาพ เปนตน
4. กลมุ วิจยั วิศวกรรมพอลิเมอร
มุงเนนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพอลิเมอรคอมพอสิทและพอลิเมอรอัลลอยที่มี
คุณลักษณะและสมบัติเหมาะสมสำหรับประยุกตใชในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และทาง
การแพทย อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ
พลาสติก รวมถึงการพัฒนาการนำพอลิเมอรทใี่ ชแลวกลับมาใชใหม ตัวอยางโครงการวิจยั ไดแก
การพัฒนาวัสดุทดแทนไมจากเสนใยธรรมชาติและเศษเสนใยจากภาคการ เกษตร การพัฒนา
พอลิเมอรเพื่อใชทำเกราะกันกระสุน การพัฒนาพอลิเมอรนาโนคอมพอสิทเพื่อใชในงาน
บรรจุภณ
ั ฑ และบรรจุภณ
ั ฑแบบบรรยากาศดัดแปรเพือ่ การเก็บรักษาผักผลไมสด การพัฒนา
วัสดุทดแทนกระดูก (bone substitute) จากพอลิเมอรชวี ภาพ เปนตน

5. Environmental Chemical Engineering and Safety
Environmental Chemical Engineering and Safety
research laboratory focuses the research directions
on the sustainable development for Thai industry.
The main areas of research include i) the development of operational performance evaluation system
and environmental management system, ii) the implementation of the pollution abatement technology
using the concept of cleaner technology and also on
the energy management particularly on the application
of renewable energy source, and iii) the practice of
pollution control strategy including the system and
equipment design. Most research topics currently
performed in the Lab are in co-operation with
various research grant governing bodies (i.e. Thai
Research Fund, National Science & Technology
Development Agency) and local industrial sectors (i.e.
Pulp and paper, Footware, Petrochemical Industries)
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5. กลุมวิจัยวิศวกรรมเคมีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการของประเทศในการดำรงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ดี โดยมีงานวิจัยมุงเปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสียที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการผลิต และการใชประโยชนจากของเสียตางๆ นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ดานความ
ปลอดภัยจากการดำเนินงานในโรงงาน การประเมินความเสีย่ ง และการวิจยั เชิงนโยบายตางๆ
โดยมีความรวมมือกับศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสีย
อันตราย เพื่อสรางระบบแหลงขอมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศทางดานอุตสาหกรรม
6. กลมุ วิจยั วิศวกรรมกระบวนการผลิต
ขอบเขตของงานวิจยั มีจดุ ประสงคเพือ่ พัฒนากระบวนการแปรรูปวัตถุดบิ ทองถิน่ เปนผลิตภัณฑ
สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอยางยัง่ ยืน ตัวอยางงานวิจยั ไดแก 1) การพัฒนากระบวนการผลิต
ถานดูดซับจากวัสดุธรรมชาติทมี่ มี ลู คาต่ำ เชน เปลือกถัว่ เปลือกผลยางพารา ลำตนไมลม ลุก
เปนตน เพือ่ การบำบัดกาซ น้ำหรือของเหลว และการเก็บกักกาซ อาทิ การบำบัดสารประกอบ
อินทรียท รี่ ะเหยได (Volatile Organic Compounds; VOC) ในกาซปลอยสบู รรยากาศของ

6. Process System Engineering
Process System Engineering Research Laboratory focuses on applying local
feedstocks for sustainable industrial production. Examples of research are
i) development of adsorbent from low-value materials for waste water/air treatment,
ii) converting glycerides in oil and fat to high-valued fatty acid and its derivatives,
iii) extraction of metals in Lanthanide series from monazite and iv) modeling of
organic compound production from biomass and glycerides in oil and fat.
7. Control and Systems Engineering
The Control and Systems Engineering Research Center (CASE) studies the design
and control of chemical processes by applying basic chemical engineering knowledge.
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อุตสาหกรรมเคลือบผิวขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ การบำบัดสารเจือปนตางๆ ในน้ำ
หรือในของเหลว การแยกสารประกอบทีล่ ะลายในของเหลว การเก็บกักกาซธรรมชาติอดั 2) การ
พัฒนากระบวนการแปรรูปสารประกอบกลีเซอรไรด (glycerides) ในน้ำมันพืชและไขมันสัตว
เปนกรดไขมันและอนุพันธของกรดไขมัน 3) การพัฒนากระบวนการแยกโลหะชนิดตางๆ
ในกลุมแลนทาไนด (lanthanide) จากแรโมนาไซต (monazite) โดยเปนการวิจัยรวมกับ
ศูนยวจิ ยั และพัฒนาธาตุหายาก สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และ 4) การพัฒนาแบบจำลองกระบวนการผลิตสารประกอบอินทรียจ ากวัสดุ
ชีวมวล (biomass) และจากสารประกอบกลีเซอรไรดในน้ำมันพืชและไขมันสัตว

7. กลุมวิจัยวิศวกรรมระบบและการควบคุม
ทำการศึกษาและดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและการควบคุมกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี โดยนำพืน้ ฐานความรทู างดานวิศวกรรมเคมีมาประยุกตใช ขอบเขตของงานวิจยั
มงุ เนนไปทีก่ ารสรางแบบจำลอง การควบคุมและออปติไมซ รวมทัง้ การวิเคราะหและออกแบบ
กระบวนการที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยใชทรัพยากรใหคมุ คาและลดตนทุนในการผลิต การดำเนินงานและ
การควบคุมกระบวนการทางเคมีไดรับการยอมรับวาเปนปจจัยสำคัญที่นำไปสูความสำเร็จ
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ทางดานการควบคุมกระบวนการจึงเปนสิง่ ทีจ่ ำเปนตอการพัฒนาทางดาน
อุตสาหกรรมของประเทศ

The research is focused on modeling, control and optimization as well as process
design and analysis aiming to operate the process more efficiently with reduced
resource consumption and operating costs. This approach is the key success for the
development of the industries in Thailand.
8. Life Cycle Engineering
The Life Cycle Engineering Research Laboratory brings comprehension and knowledge
to support decision making with an overall goal of environmental, social and economic
sustainable development. Moreover, our mission is to provide a framework, an
approach, and methods for identifying and evaluating environmental burdens
associated with the life cycles of products and processes, from cradle-to-grave.
9. Oleochemical
The research has aimed to develop chemical production processes for small and
medium industries in Thailand. The focus is on the use of oil and fat as chemical
feedstocks. Examples of the research topics are i) process development for
purification of glycerol from biodiesel production, ii) process design and testing of
continuous biodiesel production process, iii) development of heterogeneous
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8. กลมุ วิจยั วิศวกรรมวัฎจักรชีวติ
ขอบเขตของงานวิจัยมุงเนนการนำความรูและความเขาใจที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
รวมทั้งวิธีการวิเคราะหวัฎจักรชีวิต (life cycle) ของผลิตภัณฑ มาใชในการตัดสินใจเลือก
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ทางดานสิง่ แวดลอม สังคม และเศรษฐศาสตร
9. กลมุ วิจยั สารโอลิโอเคมี
ขอบเขตของงานวิจัยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสารเคมีจากน้ำมันพืชและ
ไขมันสัตว สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย ตัวอยางงานวิจยั เชน
การพัฒนากระบวนการทำกลีเซอรีนจากโรงงานไบโอดีเซลใหเปนกลีเซอรีนบริสุทธิ์และ
เพิ่มมูลคาใหกับกลีเซอรีน ออกแบบกระบวนการผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กและขนาดกลาง
สำหรับชุมชน ศึกษา ออกแบบ และทดสอบเครื่องปฏิกรณการผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง
การประยุกตตัวเรงปฏิกิริยาแบบของแข็งสำหรับการผลิตไบโอดีเซล การผลิตสารลดแรง
ตรึงผิวจากวัตถุดิบในประเทศ
10. กลมุ วิจยั เทคโนโลยีการแยก
มุงเนนงานวิจัยเกี่ยวกับการสกัดอิออนของโลหะโดยใชกระบวนการ liquid membrane
ซึ่งใหคาการเลือกผานอิออนที่สูง

catalysts for biodiesel production and iv) production of surfactant from raw materials
available in Thailand.
10. Separation Technology
The research has emphasized on enhancement of selectivity for extracting metal
ions with similar charge; i.e. ions of metals in the lanthanide and actinide series
which are found in certain parts of the country. Both chemical reaction and
simultaneous extraction/stripping have been utilized for the research.
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ผลการดำเนินงานดีเดน
จากปณิธานของภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่มุงมั่นสูความเปนเลิศ ทำใหสามารถผลิตบัณฑิตและ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพออกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งชวยพัฒนาวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศใหมีความกาวหนามากขึ้น ตัวอยางของการสงเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดแก
1. การเผยแพรงานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชนตอ การสรางองคความรใู หมและการตอยอดความรทู มี่ อี ยเู ดิม
ผานการตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทมี่ จี ำนวนบทความวิจยั มากกวา 530 เรือ่ ง
2. การเปนผูนำในการจัดตั้งศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน การจัดตั้ง
ศูนยเชี่ยวชาญทางดานคาตาไลซิสและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา และการจัดตั้ง
ศูนยเชีย่ วชาญดานเทคโนโลยีอนุภาค เปนตน
3. การจัดตัง้ และสนับสนุนโครงการทีม่ คี วามเชือ่ มโยงระหวางภาควิชาและภาคอุตสาหกรรม อาทิ
• โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาด ซึง่ เปนโครงการ
ฝกงานภาคฤดูรอนของนิสิตชั้นปที่ 3 โดยมีคณาจารยในภาควิชาเปนผูใหคำปรึกษา
ในปญหาทีเ่ กีย่ วของกับการลดพลังงานทีใ่ ชในกระบวนการผลิต และการลดปริมาณของเสีย
จากกระบวนการผลิต
• โครงงานระดับปริญญาตรี (IPUS) ที่ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั ซึง่ เปนโครงงานของนิสติ ชัน้ ปที่ 4 ทีไ่ ดโจทยมาจากผปู ระกอบการโดยตรง
• โครงการหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตภาคนอกเวลาราชการ ซึง่ เปนหลักสูตรทีเ่ ปด
โอกาสใหแกบคุ ลากรในภาคอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสนใจในดานวิศวกรรมเคมีเขามาศึกษา
โดยหัวขอวิทยานิพนธของนิสิตจะตองเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริงในระหวางการทำงาน
4. การสงเสริมโครงการทีเ่ ปนประโยชนตอ สังคมและสิง่ แวดลอม ตัวอยางทีเ่ ห็นไดชดั คือ การเขา
รวมของคณาจารยและนิสติ ในภาควิชาในโครงการจัดการของเสียอันตราย โดยไดมกี ารจัดทำ
ฐานขอมูลของเสียอันตรายทีม่ กี ารใชงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงเสริมการคัดแยก
ของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการตางๆ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ การกำจัดของเสีย
อันตราย และระดมแนวทางในการจัดการเกีย่ วกับของเสียทีเ่ กิดขึน้
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5. การสงเสริมการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมเคมีในประเทศผานการสรางคณาจารยทาง
ดานวิศวกรรมเคมีแกจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
6. การเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย และการสนับสนุนดาน
คาใชจายแกคณาจารยและนิสิตของภาควิชาในการเขารวมการประชุม
7. การเปนวิทยาการของคณาจารยในภาควิชาเพือ่ ใหความรแู กองคกรตางๆ ทัง้ ในและตางประเทศ
8. การเขารวมกิจกรรมทีส่ ง เสริมวิทยาศาตรและเทคโนโลยีทจี่ ดั ขึน้ ภายในประเทศ เชน โครงการ
นิทรรศการโครงงานในระดับปริญญาตรี (IPUS) เปนตน
9. กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรและนิสติ ในภาควิชาการ เชน
• การสนับสนุนเงินทุนแกอาจารยใหมในภาควิชาสำหรับตัง้ ตนทำการวิจยั จำนวน 200,000
บาทตอระยะเวลา 2 ป
• การจัดการสัมมนาในภาควิชาเพือ่ แลกเปลีย่ นความรใู นงานวิจยั ทีก่ ำลังดำเนินการอยู เชน
การจัด lecture series ของศูนยเทคโนโลยีอนุภาคโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ภาควิชามาเปนวิทยากร การจัดสัมมนาของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาในกลมุ วิจยั วิศวกรรม
ชีวเคมี เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและรายงานถึงความกาวหนา เปนตน

ตัวอยางรางวัลการวิจยั ตางๆ ทีบ่ คุ ลากรของสถาบันไดรบั
-

-

รางวัลนักวิทยาศาสตรดเี ดน จากมูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
รางวัลนักวิทยาศาสตรรนุ ใหม จากมูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
รางวัลเมธีสง เสริมนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
รางวัลเมธีวจิ ยั อาวุโส จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
รางวัลนักวิจยั รนุ ใหมดเี ดน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
รางวัลชนะเลิศโครงงานระดับปริญญาตรีดีเดนประเภท Professional Vote จากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (โครงการ IPUS)
รางวัลชมเชยโครงงานระดับปริญญาตรีดเี ดนประเภท Professional Vote จากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (โครงการ IPUS)
รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ
รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากมูลนิธโิ ทเรเพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย
รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมี จากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกตแหงประเทศไทย
รางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมออกแบบ - R&DID ดานอาหารแปรรูป
“โครงงานพัฒนาสารเคลือบผลไมแบบบริโภคไดสำหรับการเก็บรักษาเนื้อทุเรียนสด” ในงาน
ประชุมวิชาการ 1st National Symposium on Research, Development, Innovation,
Design มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 PTT Chem Green Innovation Awards
รางวัล PTIT Award ประเภท Innovation และประเภท PTIT Fellow
รางวัลผลงานวิจยั ดีมาก จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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- รางวัลผลงานวิจัยดีเดนประเภทอาจารย
- รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดา นการเรียนการสอนระดับดีมาก จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนสำหรับนิสิตระดับ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนสำหรับนิสิตระดับ
มหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนสำหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

List of Publications and Patents
คณาจารยในภาควิชาวิศวกรรมเคมีตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับนานาชาติ
เปนจำนวนมากถึงกวา 500 บทความ นอกจากนีย้ งั สิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั รในครอบครอง และ
ทีย่ นื่ ขอจดสิทธิบตั ร โดยมีรายละเอียดดังนี้
International Publications in 2008
1. Charinpanitkul T., Soottitantawat A., Tanthapanichakoon W., A simple method for bakers’
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A. Release behavior of tar and alkali and alkaline earth metals during biomass steam gasification,
(2008) Energy and Fuels, 22 (6), pp. 4235-4239.
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an industrial fixed bed reactor based on lumped kinetic models for hydrogenation of pyrolysis
gasoline, (2008) Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 14 (6), pp. 771-778.
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pore characters of mesoporous resorcinol-formaldehyde carbon gels on enzyme mobilization,
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15. Patnukao P., Pavasant P., Activated carbon from Eucalyptus camaldulensis Dehn bark using
phosphoric acid activation, (2008) Bioresource Technology, 99 (17), pp. 8540-8543.
16. Uedee E., Ramakul P., Pancharoen U., Lothongkum A.W., Performance of hollow fiber
supported liquid membrane on the extraction of mercury(II) ions, (2008) Korean Journal of
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17. Apiratikul R., Pavasant P., Sorption of Cu2+, Cd2+, and Pb2+ using modified zeolite from
coal fly ash, (2008) Chemical Engineering Journal, 144 (2), pp. 245-258.
18. Mekasuwandumrong O., Wongwaranon N., Panpranot J., Praserthdam P., Effect of Ni-modified
α-Al2O3 prepared by sol-gel and solvothermal methods on the characteristics and catalytic
properties of Pd/α-Al2O3 catalysts, (2008) Materials Chemistry and Physics, 111 (2-3), pp. 431-437.
19. Tasanatanachai P., Magaraphan R., Engemann J., Tzoganakis C., Plasma-assisted continuous
modification of polyethylene, (2008) Society of Plastics Engineers - International Polyolefins
Conference - FLEXPACKCON 2008, 2, pp. 1186-1190.
20. Jawjit W., Kroeze C., Soontaranun W., Hordijk L., Future trends in environmental impact of
eucalyptus-based Kraft pulp industry in Thailand: a scenario analysis, (2008) Environmental
Science and Policy, 11 (6), pp. 545-561.
21. Patnukao P., Kongsuwan A., Pavasant P., Batch studies of adsorption of copper and lead on
activated carbon from Eucalyptus camaldulensis Dehn. Bark, (2008) Journal of Environmental
Sciences, 20 (9), pp. 1028-1034.
22. Tangjituabun K., Kim S.Y., Hiraoka Y., Taniike T., Terano M., Jongsomjit B., Praserthdam
P., Poisoning of active sites on ziegler-natta catalyst for propylene polymerization, (2008)
Chinese Journal of Polymer Science (English Edition), 26 (5), pp. 547-552.
23. Boonkird S., Phisalaphong C., Phisalaphong M., Ultrasound-assisted extraction of capsaicinoids
from Capsicum frutescens on a lab- and pilot-plant scale, (2008) Ultrasonics Sonochemistry,
15 (6), pp. 1075-1079.
24. Pattamaprom C., Larson R.G., Sirivat A., Determining polymer molecular weight distributions
from rheological properties using the dual-constraint model, (2008) Rheologica Acta, 47 (7),
pp. 689-700.
25. Kiatkittipong W., Wongsuchoto P., Meevasana K., Pavasant P., When to buy new electrical/
electronic products?, (2008) Journal of Cleaner Production, 16 (13), pp. 1339-1345.
26. Charinpanitkul T., Tanthapanichakoon W., Kulvanich P., Kim K.-S., Granulation
and tabletization of pharmaceutical lactose granules prepared by a top-sprayed
fluidized bed granulator, (2008) Journal of Industrial and Engineering Chemistry,
14 (5), pp. 661-666.
27. Prommuak C., De-Eknamkul W., Shotipruk A., Extraction of flavonoids and
carotenoids from Thai silk waste and antioxidant activity of extracts, (2008)
Separation and Purification Technology, 62 (2), pp. 444-448.
28. Krichnavaruk S., Shotipruk A., Goto M., Pavasant P., Supercritical carbon
dioxide extraction of astaxanthin from Haematococcus pluvialis with vegetable
oils as co-solvent, (2008) Bioresource Technology, 99 (13), pp. 5556-5560.
29. Nootong K., Shieh W.K., Analysis of an upflow bioreactor system for nitrogen
removal via autotrophic nitrification and denitrification, (2008) Bioresource
จำนวนบทความตางประเทศในป พ.ศ. 2551
Technology, 99 (14), pp. 6292-6298.
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30. Watchararuji K., Goto M., Sasaki M., Shotipruk A., Value-added subcritical water hydrolysate
from rice bran and soybean meal, (2008) Bioresource Technology, 99 (14), pp. 6207-6213.
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oxidation of polyamidoamine - Carbazole dendron surfmer complexes: Nanoring formation,
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Ni-Sn/Ce0.75Zr0.25O2 catalysts, (2008) Catalysis Today, 136 (3-4), pp. 214-221.
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(Alexandrium catenella) in ballast water by electric treatment, (2008) Annals of Microbiology,
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Catalysis A: General, 344 (1-2), pp. 88-97.
39. Ruen-ngam D., Wongsuchoto P., Limpanuphap A., Charinpanitkul T., Pavasant P., Influence
of salinity on bubble size distribution and gas-liquid mass transfer in airlift contactors, (2008)
Chemical Engineering Journal, 141 (1-3), pp. 222-232.
40. Paengjuntuek W., Kittisupakorn P., Arpornwichanop A., On-line dynamic optimization
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72. Patcharavorachot Y., Arpornwichanop A., Chuachuensuk A., Electrochemical study of a planar
solid oxide fuel cell: Role of support structures, (2008) Journal of Power Sources, 177 (2), pp. 254-261.
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activity of solvothermal-derived TiO2 with various crystallite sizes, (2008) Industrial and
Engineering Chemistry Research, 47 (3), pp. 693-697.
79. Thitsartarn W., Gulari E., Wongkasemjit S., Synthesis of Fe-MCM-41 from silatrane and
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peanut shell adsorbents, (2008) Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 14 (1), pp. 84-88.
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Patents
1. สิทธิบตั รสหรัฐอเมริกา เลขที่ 5,849,662 15 ธันวาคม 2541 เรือ่ ง “Catalyst comprising of element from
group 1B and V111B activated by oxygen and/or oxygen containing compound”
2. “ถังปฏิกรณชวี ภาพอากาศยกแบบแบนและกระบวนการผลิตสาหรายฮีมาโตคอคคัสโดยใชถงั ปฏิกรณชวี ภาพ
อากาศยกแบบแบน” (Flat panel airlift photobioreactor for cultivation of vegetative cells of single
cell alga Haematococcus pluvialis) (Thailand Patent Pending # 0801004289 19 สิงหาคม, 2551)
3. “เครือ่ งมือสำหรับเตรียมชิน้ งานทีผ่ ลิตดวยโพลิยรู เี ทนในถังปฏิกรณแบบกะขนาดเล็ก” เลขทีส่ ทิ ธิบตั ร 22705
ออกใหโดย กรมทรัพยสนิ ทางปญญา เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ผานสำนักงานทรัพยสนิ ทางปญญา
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. “Ballistic Armor Composites from Ballistic Fibers and PC/ABS Matrices,” Thailand Patent
pending (2550)
5. “Polymer from Anhydride-Modified Polybenzoxazine,” Thailand Patent pending, (2550)
6. “Skin Protective Materials from Silicone Polymer,” Thailand Patent pending (2550)
7. “Composite Armor from Polybenzoxazine-Urethane Alloys and Ballistic Fibers,” Thailand Patent
pending, issue number 0601004554 (2549)
8. “Breast Model from Modified Silicone Elastomer,” Thailand Patent pending, issue number
097254 (2548)
9. “ระบบกำจัดสารประกอบไนโตรเจนจากบอเลีย้ งสัตวน้ำ” (Airlift system for the removal of nitrogen
compounds from aquacultural ponds) (Thailand Patent Pending # 084039 25 กรกฎาคม 2546)
10. ยืน่ ขอรับสิทธิบตั รประเทศไทยเรือ่ ง “กรรมวิธกี ารฟน ฟูสภาพแคตาไลติคคอนเวอรเตอรทใี่ ชงานแลว”
11. ยืน่ ขอรับสิทธิบตั รประเทศไทยเรือ่ ง “กรรมวิธกี ารผลิตเนือ้ เยือ่ ปราศจากเซลลจากสัตวเลีย้ งลูกดวยนมดวย
กระบวนการอัดคลายแรงดันแบบชวงรวมกับการใชเอนไซม” (2551)
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สาขาเกษตรศาสตร
ผลิตภัณฑธรรมชาติกำจัดวัชพืชจากประยงค
รองศาสตราจารย ดร. จำรูญ เลาสินวัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

อัลลีโลพาทีเปนปรากฏการณทพี่ ชื ชนิดหนึง่ ปลดปลอยสารอัลลีโลเคมิคอลออกสสู ภาพแวดลอมและ
สงผลตอพืชหรือสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ ในระบบนิเวศ อัลลีโลพาทีไดถกู นำมาใชเปนเครือ่ งมือชนิดหนึง่
ในการจัดการวัชพืชทางดานการเกษตร มีพืชหลายชนิดที่มีการศึกษาและรายงานไววามีศักยภาพ
ทางอัลลีโลพาทีสงู Aglaia เปนพืชในวงศ Meliaceae ซึง่ ไดรบั ความสนใจอยางมากและมีความ
เปนไปไดสูงที่จะเปนทรัพยากรธรรมชาติชนิดใหมที่สามารถนำมาใชในการจัดการศัตรูพืชในการ
เกษตรได จากงานวิจยั ของผวู จิ ยั และคณะ ทีผ่ า นมาพบวา ประยงคซงึ่ เปนหนึง่ ในพืชสกุล Aglaia
มีชอื่ วิทยาศาสตรวา Aglaia odorata Lour. มีศกั ยภาพสูงมากในการควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะ
อยางยิง่ ผลิตภัณฑกำจัดวัชชนิดเม็ดจากใบประยงคทผี่ วู จิ ยั และคณะ พัฒนาขึน้ มาสามารถจัดการ
วัชพืชไดดใี นหองปฏิบตั กิ ารและในกระถางปลูกพืชในโรงเรือนทดลอง แตศกั ยภาพของผลิตภัณฑ
กำจัดวัชชนิดเม็ดจากใบประยงคในระดับแปลงปลูกพืชของเกษตรกรภายใตสภาพแวดลอม
ธรรมชาติยังไมไดมีการทดลอง วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อทดลองศักยภาพของสาร
ผลิตภัณฑกำจัดวัชพืชจากประยงคในนาขาวและแปลงปลูกขาวโพด โดยทำการทดลองในพืน้ ทีข่ อง
เกษตรกรภายใตสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานของเกษตรกร

Biorational Herbicide from Chinese Rice Flower
(Aglaia odorata Lour.)

granted by Toray Science Foundation, Japan

Allelopathy is defined as the interaction between plants in the ecosystems by chemical exudation
into the environment. In agriculture practice, allelopathy has been exploited as a tool of weed
management. Numberous plants are observed to have allelopathic activity. The genus Aglaia of
the family Meliaceae has attracted considerable attention as a possible new source for natural
products for pest management. Our previous studies has been reported that Aglaia odorata dried
leaves have potential use in controlling weeds in laboratory and pot experiments. However, the
potential of a pellet formulation of Aglaia odorata for weed control under farmed field condition
have not done. The objective of this study were to evaluate the application of Aglaia odorata pellet
formulation for weed control in transplant rice and corn under farmed field conditions.
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สาขาเกษตรศาสตร
การผลิตกาซชีวภาพจากกากเมล็ดสบดู ำโดยกระบวนการ
หมักไรออกซิเจนแบบตางๆ
ดร. นุษรา สินบัวทอง
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากกากเมล็ดสบดู ำดวยการหมัก โดยเดินระบบแบบ
เติมครัง้ เดียว เดินระบบแบบกึง่ ตอเนือ่ งขัน้ ตอนเดียว และเดินระบบแบบกึง่ ตอเนือ่ งสองขัน้ ตอน
วัตถุประสงคคือศึกษาการผลิตกาซชีวภาพและประเมินศักยภาพของระบบประเภทตางๆ ในการ
ผลิตกาซชีวภาพและกำจัดของเสียอินทรียจะใชมูลโคเปนแหลงเชื้อ ไดทำการศึกษาการหมักแบบ
เติมครัง้ เดียวแลว ผลปรากฏวากากเมล็ดสบดู ำเปนแหลงพลังงานทีผ่ ลิตกาซชีวภาพไดดี อัตราสวน
ทีเ่ หมาะสมของความเขมขนกากเมล็ดสบดู ำ:น้ำ จะตองเจือจางกวา 1:10 มิฉะนัน้ แลวประสิทธิภาพ
ในการผลิตกาซมีเทนจะลดลง กาซมีเทนสูงสุดทีไ่ ดจากการหมักแบบเติมครัง้ เดียวคือ 156 มิลลิลติ ร
ที่สภาวะมาตรฐานตอกรัมของกากเมล็ดสบูดำที่เติม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการผลิตกาซมีเทน
บริสทุ ธิ์ 1 ลบ.ม จะตองใชกากเมล็ดสบดู ำ 6.41 กิโลกรัม การทดลองยังพบอีกวาการปรับพีเฮชดวย
สารเคมีโซเดียมไบคารบอนเนตในตอนเริ่มตนของการหมักเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งมิฉะนั้นระบบ
จะลมเหลว การศึกษาทีจ่ ะทำตอไปคือจะหมักโดยเดินระบบกึง่ ตอเนือ่ งแบบขัน้ ตอนเดียวและแบบ
สองขั้นตอน จะหาคาระยะเวลาเก็บกักและคาภาระบรรทุกที่เหมาะสมของการหมักทั้งสองแบบ
อีกจุดประสงคหนึ่งคือจะพยายามเดินระบบโดยไมใชสารเคมีและระบบจะยังคงอยูไดดวยตัวเอง

The biogas production from Jatropha curcus seed cake will be investigated by a batch process,
a semi continuous single stage process and a two-stage process. The aim of this work is to
produce biogas, and evaluate the performance of the process in terms of methane yield and extent
of degradation. Fresh cow dung slurry culture will be used as seed. Batch process has been
already studied. The results revealed that Jatropha curcus seed cake is a good source of biogas.
Digestion with the solid content ratio (Jatropha curcus seed cake:water) higher than 1:10 resulted
in loss in biomethanation process efficiency. The highest methane production from the batch
process was approximately 156 ml at STP/ g of Jatropha curcus seed cake added to the reactor,
which indicated that 6.41 kg of Jatropha curcus seed cake is needed to produce 1 m3 of pure
methane. In batch operation, addition of sodium bicarbonate for pH adjustment was necessary at
the beginning. The next step is to study the digestion of Jatropha curcus seed cake by a single
stage semi-continuous and a two stage semi-continuous operation. The most appropriate retention
time and the organic loading rate of digestion will be investigated in the both systems. The
methane production and the extent of organic waste degradation will be investigated. Another
purpose of this study is to find the method of operation without any chemicals used for pH
adjustment.
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Biogas Production from Jatropha Curcas Seed Cake by Various
Types of Anaerobic Process Operation
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สาขาเกษตรศาสตร
อิทธิพลของวัตถุดบิ และสารชวยแปรรูปตอคุณภาพของแครกเกอรขา ว
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศึกษาอิทธิพลของวัตถุดบิ แปงขาว และสารชวยแปรรูปตอคุณภาพของแครกเกอรขา ว เปรียบเทียบ
แปงทีผ่ า นการแปรรูปขัน้ ตนดวยวิธโี มแหงและโมน้ำ จากนัน้ แปรผันขนาดอนุภาคผงแปงทีร่ อ นผาน
ตะแกรงมาตรฐาน 4 ระดับที่ 50, 100, 140 และ 230 mesh และแปรผันปริมาณสารชวยแปรรูป
ชนิด hydroxy propyl methyl cellulose (HPMC) 3 ระดับทีค่ วามเขมขน 1.5, 3.0 และ 4.5%
ทดสอบคุณภาพทางเคมีและกายภาพ ไดแก ความชืน้ คา aw สี ความแข็ง และรอยละการขึน้ ฟู
ของผลิตภัณฑแครกเกอรผสมแปงขาว เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมจากแปงขาวหอมมะลิและ
แปงสาลีอยางละ 100% ตามลำดับ ผลการทดลองพบวา แครกเกอรจากแปงชนิดโมน้ำมีความกรอบ
แข็ง และสีเหลืองนวลสวางมากกวาตัวอยางจากแปงชนิดโมแหง ขนาดอนุภาคผงแปงที่ลดลงมี
แนวโนมใหตวั อยางแครกเกอรมคี วามชืน้ คา aw และความแข็งกรอบเพิม่ ขึน้ (p<0.05) แตไมมผี ล
ตอสีของผลิตภัณฑอยางมีนยั สำคัญ (p<0.05) ปริมาณ HPMC ทีเ่ พิม่ ขึน้ มีผลใหโดของตัวอยาง
มีความเหนียวมากกวาโดจากตัวอยางควบคุมแปงขาว 100% แตการใช HPMC 4.5% ทำใหโด
มีลกั ษณะคอนขางเหนียวและแข็งเกินไป ดังนัน้ การใชแปงขาวทีผ่ ลิตดวยวิธโี มน้ำ มีขนาดอนุภาค
ประมาณ 100-140 mesh และใชสารชวยแปรรูป HPMC 1.5% มีสว นชวยปรับปรุงผลิตภัณฑ
แครกเกอรขา วใหมลี กั ษณะใกลเคียงกับแครกเกอรจากแปงสาลี
คำสำคัญ: แครกเกอรขา ว แปงขาวหอมมะลิ ชนิดการโมแปง ขนาดอนุภาค สาร HPMC

Effects of Raw Material and Processing-Aid Agent
on Rice Cracker Qualities
Effects of raw material and processing aid on rice cracker were studied. Rice flours from different
milling methods; dry and wet milling, were compared. Then rice flours with 4 different particle
size sieving through a series of standard sieves at 50, 100, 140 and 230 mesh were prepared.
Hydroxy propyl methyl cellulose (HPMC) varied in 3 levels (1.5, 3.0 and 4.5%) was used
as processing aid. Chemical and physical properties of samples (moisture content, aw, color,
hardness and % puffing) were compared with controls, which were prepared from rice flour and
wheat flour of 100% each. Results indicated that the wet milling flour sample was harder or crisper
with brighter yellowish color than the dry milling flour sample. Decreasing of rice flour particle size
tended to increase moisture content, aw and hardness of samples (p<0.05) except color. Samples
with HPMC had higher dough stickiness than control made from 100% rice flour. However,
dough of sample with HPMC 4.5% was too sticky and slightly too hard. The use of wet-milling rice
flour with particle size of 100-140 mesh and HPMC 1.5% as processing aid could help improving
desirable qualities of rice cracker as compared to wheat cracker.
Keyword: rice cracker, Hom-Mali rice flour, flour milling type, particle size, HPMC
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สาขาเกษตรศาสตร
การเพิม่ ชีวมวลของสาหรายน้ำเค็มโดยใชกา ชคารบอนไดออกไซด
เพื่อผลิตไบโอดีเซล
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ผกาวดี แกวกันเนตร
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ความพยายามทีจ่ ะพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสาหรายในระบบเปด เพือ่ ผลิตสาหรายในระดับขยาย
ขนาด เชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรีย แมวา เทคโนโลยีดงั กลาวจะประหยัดคาใชจา ย แตระบบ
ดังกลาวยังมีปญ
 หาเรือ่ งการปนเปอ น ดังนัน้ การเพาะเลีย้ งสาหรายในระบบปด เชน ในถังปฏิกรณชวี ภาพ
แบบใหแสงจึงมีศกั ยภาพและไดรบั ความสนใจเพิม่ มากขึน้ ในการเพาะเลีย้ งสาหรายขนาดใหญ แมวา
เครือ่ งมือและอุปกรณทใี่ ชในระบบปดจะราคาสูงและการบำรุงรักษาคอนขางยาก อยางไรก็ตามขอดีของ
ระบบดังกลาวคือ การเพาะเลี้ยงที่ไมมีการปนเปอน ไดการเพาะเลี้ยงสาหรายมานานกวาศตวรรษ
ซึง่ สวนใหญใชเปนอาหารของมนุษย อยางไรก็ตามระบบการเพาะเลีย้ งสาหรายเพือ่ นำไปผลิตสารเคมี
ทีม่ มี ลู คาสูงขึน้ ไดรบั การพัฒนามาเมือ่ ไมนานมานีป้ ระกอบกับน้ำมันไบโอดีเซลเริม่ เขามามีบทบาทสำคัญ
ในการผลิตเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลจากปโตรเลียมซึ่งกำลังจะหมดไปในไมชา กอนหนานี้มีรายงาน
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชหลายชนิด เชน ฝาย ถัว่ เหลือง ทานตะวัน และปาลมน้ำมัน เปนตน
นอกจากนีย้ งั สามารถผลิตไดจากไขมันสัตว น้ำมันทีใ่ ชแลวและแมกระทัง่ จากสาหรายโดยเฉพาะอยางยิง่
สาหรายขนาดเล็ก ไดรบั การยอมรับวาเปนพืชทางเลือกทีด่ ใี นการนำมาใชผลิตไบโอดีเซล เนือ่ งจากสามารถ
สังเคราะหแสงและเติบโตเพิ่มจำนวนไดอยางรวดเร็วกวาพืชพลังงานชนิดอื่น ถามีเพาะเลี้ยงสาหราย
ภายใตสภาวะเฮทเทอโรโทรฟคจะทำใหสาหรายสามารถสะสมไขมันไวภายในเซลล ดังนัน้ ในงานวิจยั
ครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหรายน้ำเค็มภายใตสภาวะการเพาะเลี้ยงดังกลาว โดยใช
กาซคารบอนไดออกไซดเปนตัวเรงการเจริญเติบโตและการสะสมน้ำมัน จากนั้นจะทำการสกัดและ
เก็บเกีย่ วผลผลิตน้ำมันทีไ่ ดออกมาเพือ่ นำไปใชเปนวัตถุดบิ ตัง้ ตนในการผลิตไบโอดีเซลตอไป

Increasing of Saline Algal Biomass Using Carbon Dioxide
for Biodiesel Production
Attempt to develop technologies for outdoor algal cultivation, large scale algal productions are
operated in the United States, Australia and elsewhere. Although these systems are economic,
however they do not assure about contamination. Therefore, fully closed cultivation systems such as
photo-bioreactor are potentially attractive for increasing algae in large scales. Even though
equipments of the systems are more expensive and difficult to maintain however they be the only
option for producing without contamination. Algal have been cultured for centuries, mainly as human
foods. However, systemic algal cultivation for potential application in producing high value algal
chemical was developed more recently. According to biodiesel has gained important in recently
years for its potential use to replace petroleum from fossil which are likely to run out. Previously, works
reported that biodiesel can be produced from various vegetable oils of cotton seed, soy bean, sun
flower and palm etc. However apart from these, biodiesel can also be produced from others animal
fats, used oil, grease and in algae. Especially, microalgae have been recommended as a good
alternative choice for biodiesel production, because of their higher photosynthesis, higher biomass
production and faster growth compared to other energy crops. Some researchers indicated that
heterotrophic growth of microalgae gave in high biomass production and induced high accumulation
of lipid (referred as microalgal oil in cell. Thus, in this work, we interested to cultivate saline
microalgae under heterotrophic cultivation using carbon dioxide to accelerate algal biomass and to
induce oil accumulation. Finally, steps of algal oil extraction and recovery will be completed; microalgal
oil will be further used as raw material for biodiesel production.
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สาขาเกษตรศาสตร
การใชสารสกัดจากรําขาวยับยัง้ จุลนิ ทรียท ที่ าํ ใหเสือ่ มเสีย
ในผลไมเศรษฐกิจของไทย
ดร. มนัชญา งามศักดิ์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเสนอโครงการวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของสารสกัดจากรําขาวพันธุต า งๆ ในการยับยัง้
จุลนิ ทรียท ที่ าํ ใหผลไมสดไทยเสือ่ มเสีย โดยใชวตั ถุดบิ เปนรําขาวเหนียว ขาวเจา และขาวมีสี เชน
ขาวมันปู คัดแยกจุลินทรียและศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรียที่ทําใหเกิดการเสื่อมเสีย
ในสม มะมวง และชมพู รวมทัง้ จุลนิ ทรียก อ โรคทีป่ นเปอ น ทดสอบในระดับหองปฏิบตั กิ ารและ
ทดสอบความสามารถในการลดการเสือ่ มเสียบนผลไมสด

Utilization of Rice Bran Extract as Antimicrobial
in Economic Potential Thai Fruits

granted by Toray Science Foundation, Japan

The objective of this proposal is to study the inhibitory effect of rice bran extracts toward spoilage
microorganism in Thai fresh fruit. Rice bran from glutinous rice, long grain rice and colored rice
e.g. Munpoo rice will be using as raw material, Isolation microorganism from orange, mangoes
and rose apple and study the antimicrobial effect of the rice bran extracts in vitro. To confirm
the result the antimicrobial efficiency will be test on whole fruits.

Thailand Toray 46 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาเกษตรศาสตร
การศึกษาคุณสมบัตขิ องเชือ้ จุลนิ ทรียโ ปรไบโอติกสชนิดใหมเพือ่ ใชเปน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารในอุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. มัลลิกา ชมนาวัง
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลิตภัณฑเสริมอาหารกลายเปนสิง่ จําเปนอยางยิง่ ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตวในปจจุบนั โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เนือ่ งจากการยกเลิกการใชยาปฏิชวี นะบางชนิดในสัตวทงั้ ในประเทศและกลมุ ประเทศคคู า
และมีแนวโนมวาในอนาคตอันใกลนี้จะยกเลิกการใชทั้งหมด ทําใหผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรม
การผลิตสัตวจาํ เปนตองรีบเรงหาผลิตภัณฑเพือ่ ใชทดแทนในการปองกันโรคในสัตวและชวยเรงการ
เจริญเติบโต ซึง่ ความพยายามในการเสาะแสวงหาสารทดแทนจากธรรมชาติทอี่ อกฤทธิต์ อ ตานเชือ้
ไดดี ปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอมนั้นมักจะลงเอยดวยการใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ทําใหการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารกลายเปนสิ่งจําเปนและขาดไมไดในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว
ไปแลว นอกจากนี้ หากพิจารณาในแงเศรษฐศาสตรแลว การนําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหารยังเปน
ธุรกิจทีม่ เี งินหมุนเวียนเปนพันลานบาทในแตละป สงผลใหประเทศไทยสูญเสียเม็ดเงินจํานวนมาก
ซึง่ ในปจจุบนั มีการผลิตโปรไบโอติกส (probiotics) เพือ่ จําหนายทางการคาอยมู ากมายหลายชนิด
เพือ่ นํามาผสมเปนอาหารสัตว โดยโปรไบโอติกสหรืออาหารเสริมซึง่ เปนจุลนิ ทรียท มี่ ชี วี ติ ทีส่ ามารถ
กอประโยชนตอรางกายของสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู โดยการปรับสมดุลของจุลินทรียในรางกาย
และชวยในการตอตานเชื้อจุลินทรียที่เปนเชื้อกอโรคไดเปนอยางดี ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จึงมีวตั ถุประสงคทจี่ ะศึกษาคัดเลือกเชือ้ จุลนิ ทรียท เี่ ปนเชือ้ โปรไบโอติกสจากแหลงธรรมชาติ ทําการ
ทดสอบคุณสมบัตแิ ละความสามารถในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรียท เี่ ปนเชือ้ กอโรค
ผลงานวิจัยที่ไดจะเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาและประยุกตใชเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและแขงขันของประเทศตอไป

Characterization of Novel Probiotic Microorganisms to be Used as
Microbial Feed Additives in Livestock Production
Feed additives become necessary and are widely distributed in livestock production. Particularly,
the mandatory regulations on withdrawal of some antibiotics in Thailand and trading countries
have been issued and will confine for all antibiotics used in farms in the nearest future. This led
an interest in a quest for natural products that help prevent infections and promote animal growth.
Novel products to be used as feed additives must retain antimicrobial activity and safe for consumers
and environment. In term of economic aspect, feed additive imports hold quite gigantic value in
markets involving several billions bahts a year. Currently, many probiotic products are commercially
distributed as animal feed additives. By definition, probiotics are live microbial feed supplements
which beneficially affect the host animal by improving its intestinal microbial balance. Therefore,
the objective of this study is to select a probiotic strain from natural source and to determine its
biological properties including antimicrobial effect. The results from this project will provide data
for development of new feed additives that are useful for livestock production which will increase
potential in animal production and competition of our country in the future.
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สาขาเกษตรศาสตร
การวิจยั และพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกีย่ วของผลลองกอง
ในจังหวัดนราธิวาส เพือ่ การสงออก
ดร. สมัคร แกวสุกแสง
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ลองกองจัดเปนไมผลที่ไดรับความนิยมมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากลองกองเปนไมผลที่รสชาติดีและ
ไดรบั ความนิยมบริโภคกันแพรหลายทัง้ ในและตางประเทศ จังหวัดนราธิวาสไดชอื่ วาเปนแหลงผลิต
ลองกองทีใ่ หคณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ ในประเทศและมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอยางคือ ลองกองมีกลิน่ หอม คุณภาพ
ลองกองเกิดการสูญเสียไดงา ย เชน สีน้ำตาลทีผ่ วิ เปลือก ผลเหีย่ ว และรวงหลุดจากชอผล หลังจาก
เก็บเกี่ยวแลวเกิดขึ้นภายในเวลา 2-3 วัน ไมเปนที่ดึงดูดสายตาของผูบริโภคจนถึงหมดสภาพ
การซื้อขาย งานวิจัยนี้ตองการศึกษาคุณภาพของลองกองหลังการเก็บเกี่ยวโดยเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาและชีวเคมี และคุณภาพระหวางการเก็บรักษาแบบผลชอกับผลเดี่ยว
การพัฒนารูปแบบการผลิตกลิน่ ของลองกองในระยะตางๆ รวมถึงออกแบบบรรจุภณ
ั ฑทเี่ หมาะสม
สำหรับลองกองแบบชอกับลองกองผลเดี่ยวในจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ยังศึกษารูปแบบของ
ลองกองตัดแตงพรอมบริโภค (fresh-cut) เพือ่ เปนแนวทางการสงออกในการจัดเตรียมลองกอง
ใหพรอมบริการสำหรับผูโดยสารบนเครื่องบินในอนาคต ซึ่งจะเปนอีกแนวทางในการโฆษณา
ลองกองไทยสตู ลาดโลกได

granted by Toray Science Foundation, Japan

Research and Development on Postharvest Quality of Longkong
in Narathiwas Province for Exporting
The Longkong (Aglaia dookkoo Griff) is a highly attractive tropical fruit. The fruit is a
non-climacteric and is harvested when eating quality and visual appearances are optimal.
However, it has a very short shelf life under normal ambient condition due to pericarp color loss
(browning) and quality deterioration during storage. Narathiwas province, Thailand is the major
area of cultivation and is the highest quality of longkong. The objective of this research need to
compare physiological and biochemical changes and postharvest quality such as respiration rate,
ethylene production, polyphenol oxidase, weigh loss, color change, total soluble solid, total acidity
browning score and shelf life between the bunch and an individual fruit as well as fresh-cut of
longkong in Narathiwas province for exporting. To better understanding of the development of
volatile compound of longkong fruit of each harvesting stage by using SPME/Gas chromatography
mass solid, GC-MS method. Finally, the suitable packaging materials to extend shelf life of
lonkong for exporting need to be done.
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สาขาเกษตรศาสตร
การศึกษาคุณสมบัตเิ อนไซมไลเปสจากเมล็ดสบดู ำ
เพือ่ เพิม่ ทางเลือกในการใชประโยชน
ดร. สุคนั ธรส ธาดากิตติสาร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานวิจัยนี้เปนการหาแนวทางใชประโยชนเมล็ดสบูดำ ซึ่งนอกจากจะนำไปผลิตไบโอดีเซล สบูดำ
มีเอนไซมไลเปสเปนองคประกอบทัง้ ในเมล็ดทีพ่ กั ตัวและเมล็ดทีก่ ำลังงอก ซึง่ ปจจุบนั ความตองการ
ใชเอนไซมไลเปสเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการนำไปใชในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ เชน
ผงซักฟอก น้ำยาลางจาน และการผลิตยา รวมทัง้ นำไปใชในการบำบัดน้ำเสีย โดยจะศึกษาวิธกี าร
สกัดและทำใหเอนไซมไลเปสจากเมล็ดสบูดำบริสุทธิ์ เริ่มจากการคัดเลือกพันธุสบูดำที่มีปริมาณ
ไลเปสสูงและติดตามปริมาณไลเปสที่ระยะเวลาตางๆ หลังการทำใหเมล็ดงอก คัดเลือกระยะที่มี
ปริมาณไลเปสสูง แลวนำมาศึกษาวิธกี ารสกัดเพือ่ ใหไดเอนไซมทมี่ คี า กิจกรรมสูง จากนัน้ จึงนำมา
ศึกษาวิธกี ารทำใหเอนไซมบริสทุ ธิบ์ างสวน ประกอบดวย การตกตะกอนดวยแอมโมเนียมซัลเฟต
วิธโี ครมาโตกราฟ และการกรองอยางยิง่ ยวด ตรวจสอบความบริสทุ ธิข์ องเอนไซมโดยการแยกดวย
กระแสไฟฟา (SDS-PAGE) เมือ่ ไดเอนไซมบริสทุ ธิบ์ างสวนแลว จึงนำมาศึกษาคุณสมบัติ ไดแก
พีเอช อุณหภูมิ ชนิดของสับสเตรท รวมถึงอิออนทีเ่ หมาะสมกับกิจกรรมของเอนไซมไลเปสจากเมล็ด
สบูดำ โดยจะเปรียบเทียบกับกิจกรรมของเอนไซมทางการคา เพื่อเปนแนวทางในการนำไป
ใชประโยชน รวมทัง้ การผลิตในระดับขยายผลตอไป

Characterization of Jatropha Curcas Lipase for Alternative
Application/Utilization
This research aims to explore the alternative way of Jatropha curcas seed utilization apart from
biodiesel production. J. curcas seed contains lipase in both dormant and germinating seeds.
Recently, the application of lipase in an industrial sector such as detergent, dish washing solution,
pharmaceuticals and wastewater treatment has been gradually increased. As a result, the
extraction and partial purification of lipase from J. curcas seed will be investigated in this research.
This also includes the screening of J. curcas strains with high lipase activity and the exploiting of
time-dependent lipase activity after seed germination. The enzyme will be partially purified by
ammonium sulfate fractionation, chromatography and ultrafiltration, respectively, and then detected
for its purity using SDS-PAGE. The characterization of partial purified enzyme, including optimum
pH, temperature, substrate and involved ions, is also studied. These results will be compared with
the commercial lipase for the beneficial in upscale production.
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สาขาเกษตรศาสตร
การศึกษาความตองการโภชนะของโคเนือ้ พันธกุ ำแพงแสน
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุรยิ ะ สะวานนท
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยแกษตรศาสตร

ความตองการโภชนะของโคเนือ้ ไดมกี ารรายงานครัง้ แรกเมือ่ ประมาณ 60 ปทผี่ า นมา โดย National
Research Council (NRC) และในป พ.ศ. 2543 ความตองการโภชนะของโคเนื้อไดมีการ
ปรับปรุงแลวเปนครัง้ ที่ 7 ในขณะทีค่ วามตองการโภชนะของโคเนือ้ ในประเทศไทยไดมกี ารรายงาน
เปนครัง้ แรกในป พ.ศ. 2551 แตอยางไรก็ตามเปนความตองการโภชนะของโคพืน้ เมืองไทย โคพันธุ
บราหมันและโคลูกผสมบราหมันเทานั้น สวนโคเนื้อพันธุกำแพงแสนเปนโคที่มีสายเลือดของ
โคพืน้ เมืองไทย 25% บราหมนั 25% ชาโรเลส 50% เปนโคเนือ้ พันธแุ รกทีป่ รับปรุงพันธขุ นึ้ ภายใน
ประเทศทีส่ ามารถปรับตัวไดดใี นสภาพแวดลอมในประเทศไทย มีสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพ
ซากทีด่ ี รวมทัง้ ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีกวาโคลูกผสมพันธอุ นื่ สำหรับความตองการโภชนะ
ของโคพันธกุ ำแพงแสนทีแ่ ทจริงนัน้ ยังไมมกี ารศึกษาและรายงานมากอน ในชวงทีผ่ า นมาเกษตร
จะใชความตองการโภชนะของโคเนื้อในตางประเทศ เชน ความตองการโภชนะโคเนื้อของ NRC
มาใชเพื่อคิดคำนวณความตองการโภชนะของโคเนื้อพันธุกำแพงแสนแทน ซึ่งก็ยังไมใชความ
ตองการโภชนะของโคพันธุกำแพงแสน ดังนั้นจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาวิจัยถึงความ
ตองการโภชนะของโคพันธุกำแพงแสน เพื่อที่จะนำไปใชในการประกอบสูตรอาหารที่เหมาะสม
และถูกตองตอไป

Study on Nutrient Requirements of Kamphaengsaen Beef Cattle
The first edition of the Nutrient Requirements of Beef Cattle was published by the National
Research Council (NRC) since 1940s, and it had 7th revised edition in 2000. While the first
published of Nutrient Requirements of Beef Cattle in Thailand in 2008. It is nutrient requirements
for Thai native cattle, Brahman cattle and Brahman crossbred cattle in Thailand, but no
Kamphaengsaen cattle. Kamphaengsaen beef cattle was crossbred of Thai native (25%),
Brahman (25%) and Charolais (50%). It is the first beef cattle breed in Thailand. It has good
performances, carcasses quality and economic return. But the nutrient requirement of Kamphaengsaen
has not published. They use the NRC requirement for Kamphaengsaen requirement. Therefore,
the objective of this study is to find the nutrient requirement of Kamphaengsaen cattle.
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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาเคมี
การพัฒนาวัสดุควบคุมการปลดปลอยยาในรูปแบบนาโนไฟเบอร
โดยใชพอลิแลคไทดและอนุพนั ธุ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ปกรณ โอภาประกาสิต
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พอลิแล็คไทดจัดเปนอะลิฟาติกพอลิเอสเธอรที่ไดรับความสนใจศึกษาอยางแพรหลายในการ
ประยุกตใชเปนวัสดุทางการแพทย เนือ่ งจากสมบัตกิ ารสลายตัวไดทางชีวภาพ ความเขากันไดกบั
รางกาย และสามารถสังเคราะหไดจากแหลงวัตถุดบิ หมุนเวียน ซึง่ ในปจจุบนั มีการใชพอลิแล็คไทด
อยางแพรหลายเปนวัสดุควบคุมการปลดปลอยยา วัสดุตกแตงแผลทีย่ อ ยสลายได หรืออวัยวะเทียม
เปนตน ในโครงการวิจัยนี้เปนการสังเคราะหพอลิแล็คไทดและอนุพันธุเพื่อใชประโยชนเปนวัสดุ
ควบคุมการปลดปลอยยา โดยประกอบดวยการสังเคราะหและตรวจสอบสมบัตขิ องพอลิดแี ล็คไทด
พอลิแอลแล็คไทด และพอลิแล็คไทดโคพอลิเอทธิลนี ไกลคอล จากนัน้ จึงทำการขึน้ รูปพอลิเมอร
ที่สังเคราะหไดนี้เปนเสนใยระดับนาโนโดยใชเทคนิคอิเลคโตรสปนนิ่ง แลวตรวจสอบสมบัติของ
เสนใยทีเ่ ตรียมได เพือ่ ศึกษาผลของปจจัยในการเตรียมตอสมบัตขิ องเสนใยทีเ่ ตรียมได โดยทำการ
ศึกษาทั้งพอลิแล็คไทดเดี่ยว และสารผสมของพอลิดีแล็คไทดและพอลิแอลแล็คไทด ซึ่งจะได
โครงสรางผลึกชนิดใหมเรียกวาสเตอรีโอคอมเพล็กเพื่อใหไดองคความรูเรื่องอันตรกิริยาระหวาง
โมเลกุลตอสมบัตขิ องวัสดุทไี่ ด ศึกษาผลของสมบัตคิ วามชอบน้ำตอการสลายตัวและสมบัตอิ นื่ ของ
พอลิแล็คไทดโดยการเตรียมเปนโคพอลิเมอรของพอลิแล็คไทดโคเอทธิลนี ไกลคอล และการเตรียม
เปนพอลิเมอรผสมของพอลิแล็คไทดกบั พอลิเอทธิลนี อ็อกไซด จากนัน้ ประยุกตใชพอลิเมอรเหลานี้
ใหเปนวัสดุควบคุมการปลดปลอยยาในรูปของนาโนไฟเบอรจากเทคนิคอิเลคโตรสปนนิ่ง แลว
ตรวจสอบสมบัตกิ ารสลายตัว ตลอดจนรูปแบบและอัตราการการปลดปลอยยาของวัสดุทเี่ ตรียมได

Preparation and Characterization of Drug Controlled-Release
Materials from Nanofibers Polylactide and Its Derivatives
Polylactide (PLA) is aliphatic polyester that is of interest in biomedical applications, due to its
biodegradability, biocompatibility, and renewable monomer resources. The polymer is widely used
as drug controlled-release materials, degradable would dressing, or implant materials. This
research project is aim to synthesize lactide-based polymers and their copolymer derivatives and
to apply the resulting (co)polymers in drug controlled-release applications. Poly(D-lactide) (PDLA),
poly(L-lactide) (PLLA), and poly(lactide-co-ethylene glycol) (PLA-co-PEG) copolymers will be
synthesized and their chemical and physical properties are characterized. The synthesized
(co)polymers are frabicated in the form of nanofibrers using an electrospinning technique. Effects
of preparation conditoins on the materials properties are examined. Single component PLA and its
PLLA/PDLA stereocomplex blend are studied to obtain an insight into the role of intermolecular
forces on the physical properties of the materials. Effects of hydrophilicity on degradability and
properties of PLA are studied by incorporating of ethylene glycol units into PLA structure to yield
PLA-co-PEG copolymers, and by blending of PLA-based (co)polymers with polyethylene oxide
(PEO). These (co)polymers and their blends are subsequently prepared into the form of drug-loaded
nanofibers by employing electrospinning technique. Finally, their degradability and release
behaviors are examined.
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สาขาเคมี
การสกัดแยกกลัยโคไซดจากใบมะตูมและใบปอกระเจา
โดยใชโพลิเมอริกเรซิน
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ปรีชา ภูวไพรศิรศิ าล
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

“โพลิเมอริกเรซิน” เปนครอสลิงคโพลิเมอรที่สังเคราะหจากโมโนเมอรที่มีพื้นฐานจากสไตรีน
เนื่องจากมีพื้นผิวดูดซับที่มากและมีรูพรุนละเอียดภายในโครงสรางเชนเดียวกับถานกัมมันต
โพลิเมอริกเรซินจึงถูกใชอยางแพรหลายในการดูดซับสารอินทรียอ อกจากสารละลายทีม่ นี ้ำ ทำให
ชวยลดปริมาณตัวทำละลายที่ใชในการสกัดอีกทั้งเปนวิธีการที่ปลอดภัยกวาการสกัดแบบเดิม
การประยุกตใชที่สำคัญของโพลิเมอริกเรซินในทางอุตสาหกรรม ไดแก การผลิตยาปฏิชีวนะ
และการฟอกสีไวนและเบียร โพลิเมอริกเรซินยังถูกใชแทนซิลิกาเจลและ ODS ในกระบวนการ
โครมาโตกราฟสำหรับแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีขั้วสูงจากสิ่งสกัดพืชสมุนไพร ถึงแมจะมี
ขอดีที่นาสนใจกวาซิลิกาเจลที่ใชในปจจุบัน แตยังไมมีรายงานการศึกษาอยางเปนระบบในการนำ
โพลิเมอริกเรซินไปใชในกระบวนการโครมาโตกราฟ ในโครงการนีจ้ ะศึกษาสภาวะทีเ่ หมาสม เชน
ชนิดของโพลิเมอริกเรซินและตัวทำละลาย สำหรับการทำบริสทุ ธิส์ ารในกลมุ กลัยโคไซด ซึง่ เปนสาร
มีขวั้ สูงชนิดหลักทีพ่ บในสิง่ สกัดจากพืชสมุนไพร สำหรับกลัยโคไซดตวั อยางทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้
คือ เฟนิล เอทิลซินนาไมด กลัยโคไซด จากใบมะตูม และไตรเทอรพนี อยดจากใบปอกระเจา ซึง่ พืช
ทัง้ 2 ชนิดนีเ้ ปนสมุนไพรทีใ่ ชรกั ษาโรคเบาหวานมาเปนเวลานาน ผลทีไ่ ดจากการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเปน
ประโยชนในแงทเี่ ปนวิธกี ารตนแบบในการสกัดแยกกลัยโคไซดจากสิง่ สกัดสมุนไพรชนิดอืน่ ตอไป

granted by Toray Science Foundation, Japan

Extraction of Glycosides from Leaves of Aegle Marmelos and
Corchous Olitorius Using Polymeric Resin
Polymeric resin is a cross-linked polymer synthesized from styrene-based monomer. Due to large
adsorptive surface area and fine pore structures inside the particle like activated carbon, it has
been widely applied to adsorb valuable organic compounds from aqueous solutions; enabling
reduction of solvent amount and safer operations compared with conventional solvent extraction
techniques. Prominent industrial applications of polymeric resin include antibiotic production and
decolorizing of wine and bear. Polymeric resin has also been employed, in place of silica gel
and ODS, in chromatographic process to purify polar bioactive components from medicinal plant
extracts. Despite attractive advantages over traditional silica gel, a systematic investigation on
chromatographic application of polymeric resin has not been reported. In this project, we will
study optimum conditions, such as type of polymeric resin and solvent system, for purification of
glycosides, principal polar metabolites found in medicinal plant extracts. The model compounds
used in this study are phenyl ethylcinnamide glycosides from leaves of Aegle marmelos and
triterpenoid glycosides from leaves of Corchous olitorius; both of them have long been used as
remedies against diabetes. The outcome of this investigation would be useful as a protocol for
extraction of glycosides from other medicinal plant extracts.
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สาขาเคมี
วัสดุเชิงประกอบชนิดพอลิเมอรชวี ภาพทีม่ สี มบัตกิ ระจายไฟฟาสถิต
สำหรับงานบรรจุภณ
ั ฑอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส
ดร. วลัยพร ปฤษณารุณ เอือ้ ใจ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บรรจุภัณฑสำหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จำเปนตองผลิตจากวัสดุที่มีสมบัติกระจายไฟฟาสถิต
ซึง่ มีสภาพความตานทานไฟฟาของพืน้ ผิวอยใู นชวง 106 ถึง 1012 โอมหตอ ตารางหนวย ทัง้ นีเ้ พือ่
ลดการประทุของไฟฟาสถิตของอุปกรณระหวางการเก็บรักษาและขนสง อยางไรก็ตามพลาสติก
ที่ใชในงานบรรจุภัณฑสวนใหญมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟา จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงสมบัติทาง
ไฟฟาโดยการผสมสารเติมนำไฟฟา เชน ผงโลหะ เสนใยโลหะ เขมาดำนำไฟฟา และพอลิเมอร
นำไฟฟา โครงการวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคทจี่ ะเตรียมวัสดุเชิงประกอบชนิดพอลิเมอรชวี ภาพทีม่ สี มบัติ
กระจายไฟฟาสถิตจากพอลิแลคติกเอซิดและอนุภาคนาโนของพอลิเมอรนำไฟฟาชนิดพอลิพีโรล
โดยมงุ เนนทีจ่ ะปรับปรุงการกระจายของอนุภาคนาโนของพอลิพโี รลในเมทริกของพอลิแลคติกเอซิด
ดวยการเตรียมอนุภาคนาโนของพอลิพโี รล ใหอยใู นรูปของมาสเตอรแบชและนำไปขึน้ รูปผสมกับ
พอลิแลคติกเอซิด ทั้งนี้เพื่อที่จะไดวัสดุเชิงประกอบที่มีความตานทานไฟฟาของพื้นผิวอยูในชวง
106 ถึง 1012 โอมหตอ ตารางหนวยโดยใชปริมาณของอนุภาคพอลิพโี รลนอยทีส่ ดุ วัสดุเชิงประกอบ
ชนิ ด พอลิ เ มอร ชี ว ภาพที่ เ ตรี ย มได ส ามารถนำไปประยุ ก ต ใ ช ใ นงานบรรจุ ภั ณ ฑ ข องอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสไดในอนาคต เนือ่ งจากเปนวัสดุทมี่ คี วามตานทานในชวงกระจายไฟฟาสถิต ซึง่ ทำให
มีคุณสมบัติลดการประทุของไฟฟาสถิต รวมทั้งองคประกอบสวนใหญของวัสดุเชิงประกอบนี้
ยอยสลายไดทางชีวภาพ

Static Dissipative Biopolymer Composites for Electronic Packaging
Static dissipative materials, having surface resistivity between 106 and 1012 ohm/square, are
required for electronic packaging in order to minimize the effects of electrostatic discharge (ESD)
of the sensitive electronic devices during handling and transportation. Unfortunately, plastics used
for packaging are well known as insulator. Therefore, a degree of static dissipation needs to be
imparted to the plastic part by adding conductive fillers such as metal particles, metal fibers, carbon
black, and intrinsically conducting polymers. This research project aims to prepare static
dissipative biopolymer composites from poly(lactic acid) (PLA) and conducting polypyrrole (PPy)
nanoparticles. Dispersions of PPy nanoparticles in PLA matrix will be improved by making a PPy
masterbatch and then mixing with PLA. This preparation technique is expected to yield biopolymer
composites with surface resistivity in the range of 106 to 1012 ohm/square without requirement of
high amounts PPy nanoparticles. The proposed biopolymer composites offer potentials in electronic
packaging applications since they achieve the dissipative range, exhibiting excellent ESD
protection, as well as they are largely biodegradable.
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สาขาเคมี
การเลีย้ งผลึกเดีย่ วและการศึกษาโครงสรางผลึกของ
โครงขายผสมโลหะ-สารอินทรียช นิดใหม
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อภินภัส รุจวิ ตั ร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เคมีสถานะของแข็งจัดเปนศาสตรที่มีบทบาทสำคัญและเปนพื้นฐานตอการพัฒนาทางวัสดุศาสตร
ซึง่ อาจจัดไดวา เปนหัวใจสำคัญของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมไปถึงความเจริญทาง
ดานเศรษฐกิจทีม่ พี นื้ ฐานมาจากเทคโนโลยีเชนในปจจุบนั การวิจยั ทางดานเคมีสถานะของแข็งนัน้ มีความ
เกีย่ วของโดยตรงกับการเตรียมและการศึกษาโครงสรางในเชิงลึกของสารประกอบทีม่ โี ครงสรางแบบใหม
โดยเฉพาะอยางยิง่ กลมุ โครงขายผสมโลหะ-สารอินทรีย ทีม่ แี นวโนมในการแสดงสมบัตเิ ปนวัสดุทมี่ หี ลาย
ฟงกชนั ทีม่ ศี กั ยภาพในการนำไปประยุกตใชในหลายๆ ดาน เชน เปนวัสดุดดู ซับ ตัวเรงปฏิกริ ยิ าแบบ
จำเพาะ วัสดุแมเหล็ก และเซ็นเซอรเชิงแสง การมีโลหะในโครงขายผสมทำใหสารประกอบแสดงสมบัติ
ทางไฟฟาและแมเหล็ก พรอมๆ กับฟงกชนั ของหมอู นิ ทรีย เชน การเรงปฏิกริ ยิ า หรือการเปนสารไครัล
โครงการวิจยั นีม้ งุ ไปทีก่ ารเตรียมผลึกของสารประกอบโครงขายผสมโลหะ-อินทรียใ นระบบโคบอลตกบั
โมเลกุลไดเอมีน ทีม่ โี ครงสรางผลึกชนิดใหม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสมบัตทิ างโคออรดเิ นชันและแมเหล็กทีน่ า สนใจ
ของโคบอลต และสมบัตกิ ารเปนสารกำหนดสถาปตยกรรมของโครงขายผสมของโมเลกุลไดเอมีน ทีม่ กี าร
ถายทอดขอมูลโครงสรางในระดับโมเลกุลผานอันตรกิรยิ าชนิดตางๆ ได การวิเคราะหความสัมพันธของ
องคประกอบโครงสรางตางๆ ในเชิงลึก รวมถึงอันตรกิรยิ าทีเ่ กิดขึน้ สามารถนำไปสอู งคความรใู หม ทีน่ ำไป
สกู ารออกแบบโครงสรางผลึก หรือทีเ่ รียกวาการวิศวกรรมโครงสรางผลึกของสารประกอบทีม่ โี ครงสราง
คลายคลึงกันได นอกเหนือจากองคความรใู หม และผลงานวิจยั ทีม่ มี าตรฐานสากลแลว โครงงานวิจยั นี้
ยังสงเสริมความแข็งแกรงแกการศึกษาทางดานเคมีสถานะของแข็งของประเทศอีกดวย

granted by Toray Science Foundation, Japan

Single Crystal Growth and Crystal Structure Characterization of
New Metal-Organic Hybrid Framework
Solid state chemistry has played an undeniably significant role in the development of materials
serving as both a basis and a center for the development in science and technology as well as the
technological base economy. Research activities in the area of solid state chemistry involve
directly to the synthesis and structural characterization of materials and/or compounds of new
structures. Along this line, those of the metal-organic hybrid frameworks have captured wide
interest due to their potential in possessing multi-functionalities and therefore a variety of applications,
e.g. in adsorption, selective catalysis, magnetic materials and optical sensor. The presence of the
metals in the hybrid frameworks accounts for electric and magnetic properties, whereas the
existence of the organic molecules is responsible for various chemical properties including catalysis
and chirality as an instance. The preparation of new hybrid frameworks based on cobaltorganodiamines has been proposed due to the intriguing coordination and magnetic properties of
cobalt as well as a potential in displaying the hybrid framework directing function of the
organodiamines via various inorganic-organic interface interactions. Dependence of the hybrid
framework architectures on the organic molecular information in compliment with the coordination
chemistry of cobalt can lead to a design of structures and therefore functions of analogous hybrid
framework structures. In addition to a new knowledge and research works of international standard
reflecting via publications in peer review journals, the strengthening of the national research and
education in solid state chemistry, which is thus far at an infant state, can be expected.
Thailand Toray 54 Science Foundation
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สาขาฟสิกส
การเรงออกของเอกภพในทฤษฎีความโนมถวงแบบคามีเลียน
ดร. บุรนิ ทร กำจัดภัย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

การขยายตัวออกแบบเรงของเอกภพในปจจุบันไมสามารถอธิบายไดโดยทฤษฎีความโนมถวง
ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป หากแตตองอาศัยแนวคิดเรื่องพลังงานมืดซึ่งเปนสนามสเกลาร
จึงจะสามารถใหการเรงออกได ทฤษฎีความโนมถวงแบบคามีเลียนเปนอีกทางเลือกหนึง่ ของแบบ
จำลองพลังงานมืดแบบสนามสเกลารทสี่ ามารถคคู วบกับสสาร ทฤษฎีความโนมถวงแบบคามีเลียน
ไดรบั แนวคิดจากทฤษฎีสเกลาร-เทนเซอรซงึ่ สามารถเปนทฤษฎียงั ผลทีร่ ะดับพลังงานต่ำของทฤษฎี
สตริง เพราะทฤษฎีสตริงยอมใหมีสนามสเกลารที่คูควบกับสสารไดพลังงานมืดแบบคามีเลียน
มีขอ ดีคอื มวลของสนามสเกลารสามารถแปรเปลีย่ นไปตามสภาพความหนาแนนทีแ่ วดลอม สามารถ
ใหหลักการสมมูลในทฤษฎีสมั พัทธภาพได และสามารถไดรบั การตรวจสอบดวยการทดลองในหอง
ปฏิบัติการได วิธีการศึกษาแบบจำลองคามีเลียนในเชิงทฤษฎีสามารถทำไดในหลายวิธี เชน การ
ศึกษาพฤติกรรมเชิงพลวัตร การวิเคราะหพฤติกรรมของสนามสเกลารเมื่อเปนพลังงานมืด เชน
พฤติกรรมของ scaling solution ทีใ่ ห tracking behavior ของผลเฉลยของสเกลแฟคเตอรและ
การเปรียบเทียบสมการสภาวะ (equation of state) ของสนามสเกลารกบั ขอมูลเชิงสังเกตการณ
อื่นๆ ผลที่คาดวาจะไดรับคือ เราจะสามารถสนับตรวจสอบแบบจำลองคามีเลียนซึ่งเปนขอบเขต
ที่พลังงานต่ำของทฤษฎีแหงสรรพสิ่งได
Present acceleration of the universe can not be explained in the regime of General Relativity, but
demands addition concept of dark energy which is in form of scalar field. Chameleon gravity is
an alternative of dark energy model that couples to matter field. It was inspired by scalar-tensor
theory of gravitation. The chameleon model could be a low-energy limit effective theory of string
theory as string theory allows scalar field to be non-minimum coupling to matter. Advantageous
aspects of the chameleon are that mass of scalar field can adjust itself proportionally to matter
density environment, it can render equivalent principle as in General Relativity and it is testable in
laboratories. Theoretical study of the model can be done in several aspects such as performing
dynamical analysis of the chameleon field to check if it could give scaling solution and tracking
behavior, finding scalar factor function and comparing scalar field equation of state to observational
datasets. We aim to test the chameleon field as a candidacy of low-energy effective theory of the
theory of everything.
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Acceleration of the Universe from Chameleon Gravity
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สาขาฟสิกส
โครงสรางระดับไมโครของฟลม บางไดอิเล็กทริกทีเ่ ตรียมโดยวิธี
โซลเจลบนแผนรองรับตางชนิดกันและการประยุกตใช
ดร. สตรีรตั น กำแพงแกว โฮดัค
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานวิจยั ในโครงการนี้ จะมีการสังเคราะหฟล ม บางเพอรอฟสไกตออกไซด (Perovskite Oxide)
ประเภทตาง ๆ ทีม่ คี า ไดอิเล็กทริกสูง เชน Barium titanate (BaTiO3) (คาไดอิเล็กทริกประมาณ
400 ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง) และ Strontium titanate (SrTiO3) (คาไดอิเล็กทริกประมาณ 300 ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
หอง) โดยวิธกี ารโซล-เจล ในเบือ้ งตนผวู จิ ยั จะปลูกฟลม บนสารรองรับซิลกิ อน (silicon substrate)
สารรองรับแกวและสารรองรับอลูมินา (alumina substrate) จากนั้นประกอบเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของ Coplanar capacitors โดยเทคนิค Lithography และการเคลือบ
อิเล็กโทรดโดยเทคนิคสปตเตอรรงิ บนฟลม ทีไ่ ดเพือ่ ศึกษาสมบัตทิ างไฟฟาเชิงไดอิเล็กทริก สมบัติ
ความไวตอแกส และสมบัตเิ ชิงกล นอกจากนีแ้ ลวจะมีการวัดโครงสรางทางผลึกของฟลม ดวยเทคนิค
X-ray Diffraction (XRD) การตรวจสอบสภาพพืน้ ผิวดวยเทคนิค Atomic Force Microscopy
(AFM) การตรวจสอบองคประกอบทางเคมีดวยเทคนิค Energy Dispersive Spectroscopy
(EDS) และโครงสรางของฟลม ในระดับจุลภาคดวยเทคนิค Transmission Electron Microscopy (TEM) ควบคไู ปดวย นอกจากนีผ้ วู จิ ยั จะสังเคราะหฟล ม บาง CaCu3Ti4O12 (CaCu3Ti4O12/
CCTO) ซึ่งเปนสารที่คนพบใหมประมาณ 10-20 ปที่ผานมา และเปนสารที่มีลักษณะพิเศษคือ
มีคา คงทีไ่ ดอิเล็กทริกสูงมากทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง (ประมาณ 1,000) บนตัวรองรับตางชนิดกันดวยคาคงที่
แลตทิซตางกัน ไดแก Silicon (คาคงทีแ่ ลตทิซ = 5.43 A) Lanthanum aluminate (LaAlO3/
LAO คาคงทีแ่ ลตทิซ = 3.79 A) และ Neodynium gallate (NdGaO3/NGO คาคงทีแ่ ลตทิซ =
3.86 A) เพือ่ ศึกษาผลของชนิดของแผนรองรับทีม่ ตี อ โครงสรางผลึกและสมบัตคิ า คงทีไ่ ดอิเล็กทริก

Microstructure of Dielectric Thin Films Prepared by a Sol-Gel
Method on Different Types of Substrate and Their Applications
In this research, perovskite thin films with high dielectric constant composed of Barium titanate
(BaTiO3) (dielectric constant of 400 at room temperature) and Strontium titanate (SrTiO3) (dielectric
constant of 300 at room temperature) will be synthesized by a sol-gel method. First, we will deposit
thin films on silicon, glass and alumina substrates. Then, coplanar capacitors will be fabricated by
a lithography method. The electrode patterning on the films will be done by a sputtering technique
in order to study dielectric properties, gas sensing properties and mechanical properties. The film
crystal structures will be analyzed with X-ray diffraction (XRD) technique. The surface morphology
will be investigated using Atomic Force Microscopy (AFM) and Scanning Electron Microscope
(SEM). In addition to the titanates mentioned above, Calcium copper titanate (CaCu3Ti4O12/
CCTO) thin film (high dielectric constant of 1000 at room temperature) will also be investigated.
This relatively new material discovered 10-20 years ago will be prepared on different types of
substrate such as silicon (lattice constant of 5.43 A), Lanthanum aluminate (LaAlO3/LAO-lattice
constant of 3.79 A) and Neodynium gallate (NdGaO3/NGO-lattice constant of 3.86 A)
substrates in order to study the effect of substrates induced strain on the crystal structure and the
dielectric properties.
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สาขาฟสิกส
การประยุกตของถานกัมมันตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สิงหเดช แตงจวง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ในการวิจัยนี้มีจุดมุงหมายในการเตรียมถานกัมมันตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยวิธีการ
กระตนุ ทางเคมีดว ย KOH และกาซ CO2 เพือ่ ทีน่ ำไปประยุกตใชในการกำจัดโลหะหนักทีเ่ ปนพิษ
ไดแก ตะกัว่ แคดเมีย่ ม และโครเมีย่ ม จากสารละลายของเหลว ถานกัมมันตทเี่ ตรียมไดจะถูก
วิเคราะหสมบัตทิ างกายภาพและเคมี ไดแก พืน้ ทีผ่ วิ ปริมาตรรูพรุน ขนาดรูพรุน และกลมุ ฟงกชนั่
พืน้ ผิว สำหรับโครงสรางจุลภาคและโครงสรางผลึกถูกตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนอเิ ล็กตรอน
แบบสองกราด และเทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสีเอ็กซ ตามลำดับ การศึกษากลไกและพารามิเตอร
สมดุลทีม่ ผี ลตอความสามารถในการดูดซับตะกัว่ แคดเมีย่ ม และโครเมีย่ ม จากสารละลายของเหลว
บนถานกัมมันต ศึกษาภายใตเงื่อนไขความสัมพันธที่แตกตางกันดังนี้ เวลา ความเขมขนของ
อิออนโลหะ ปริมาณของถานกัมมันต และคา pH โดยการวิเคราะหดว ยเครือ่ งวิเคราะหการดูดซับ
แบบอะตอมมิก

Applications of Activated Carbons from Agricultural Wastes
The aim of this work is to prepare activated carbons from agricultural wastes through a combination
of KOH and CO2 gasification and to study their applicability for the removal of individual metal
ions, Pb, Cd and Cr from aqueous solution. The activated carbons are characterized for their
physico-chemical characteristics such as surface area, pore volume, pore size and surface
functional groups. The microstructures and microcrystallines of the activated carbon prepared were
examined by scanning electron microscope (SEM) and powder X-ray diffraction techniques
(XRD), respectively. Adsorptive removal of Pb, Cd and Cr from aqueous solution onto activated
carbons is studied under varying conditions of agitation time, metal ion concentration, adsorbent
dose, and pH to assess the kinetic and equilibrium parameters, and analyze using an atomic
absorption spectrophotometer (AAS).
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
อิฐดินและกระเบือ้ งปูพนื้ จากเศษตะกอนดิน
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ดรุณี วัฒนศิรเิ วช
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ดินตะกอนทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตกระเบือ้ งเซรามิกโดยปกติจะถูกชะใหไหลไปตามทางระบายน้ำ
ของโรงงานเพือ่ เขาสบู อ ดักตะกอน ดินตะกอนทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตเปนเศษวัตถุดบิ ไมสามารถ
นำมาใชเปนสวนผสมในการผลิตกระเบือ้ งไดอกี เพราะมีความบริสทุ ธิต์ ่ำ จากขอมูลของบริษทั ผผู ลิต
กระเบือ้ งรายใหญแหงหนึง่ ทางโรงงานมีกากตะกอนทีต่ อ งกำจัดกวา 200 ตัน ทำใหตอ งเสียคาใชจา ย
ในการกำจัดคิดเปนมูลคาประมาณ 500,000 บาทตอป และคาใชจา ยในการกำจัดมีแนวโนมทีส่ งู ขึน้ ทุกป
เนื่องจากตองขนสงไปทิ้งเปนระยะทางที่ไกลมากขึ้น ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะนำกากตะกอนนี้
มาทดลองใชเปนสวนผสมในการผลิตอิฐสำหรับปูพนื้ (clay paver) อิฐปูพนื้ โดยทัว่ ไปมีปนู ซีเมนตเปน
สวนผสมหลักและมีสว นผสมอืน่ ๆ ไดแก ดิน ทราย หรือหินบด ซึง่ ในสวนนีส้ ามารถใชกากตะกอนจาก
โรงงานเปนสวนผสมทดแทนได นอกจากนีเ้ นือ่ งจากซีเมนตเปนสวนผสมทีม่ ตี น ทุนสูงทีส่ ดุ ดังนัน้ หาก
สามารถหาวิธผี ลิตอิฐปูพนื้ ทีใ่ ชอตั ราสวนผสมของปูนซีเมนตลดลงจากเดิม แตยงั คงมีคา ความแข็งแรง
อยใู นเกณฑทมี่ าตรฐานกำหนด จะเปนการชวยลดตนทุนการผลิต ลดปญหาดานสิง่ แวดลอม เนือ่ งจาก
การผลิตซีเมนตนนั้ ตองใชพลังงานความรอนในสัดสวนทีส่ งู มาก จากผลการทดลองในเบือ้ งตนคณะวิจยั
ไดเล็งเห็นศักยภาพในการทีจ่ ะปรับปรุงคุณภาพของดินกระเบือ้ งนีใ้ หสามารถพัฒนาตอเพือ่ ใหมคี วาม
แข็งแรงสูงขึน้ โดยเติมวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและอุตสาหกรรมทีม่ ใี นประเทศประเภทพอซโซลาน
ซึง่ การวิจยั ทีผ่ า นมาและการทบทวนเอกสารพบวาสารเหลานี้ เมือ่ นำวัสดุพอซโซลานมาผสมกับปูนซิเมนต
จะเกิดปฏิกริ ยิ ากลายเปนสารทีม่ คี วามแข็งแรง จึงมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมจะนำมาเติมเพือ่ เตรียมเปนวัสดุ
ในการกอสรางทีม่ รี าคาถูก โดยไมใชกระบวนการใหความรอนโดยการเผาเชนอิฐกอสราง

Paver Bricks and Mud Brick from Waste Mud
The waste mud which is resulted from the tile processing steps is normally washed away into the
drain and collected in a disposal area. This waste mud cannot be reused for the tile production
again because the impurity arisen from the washing step can cause defects on the products. From
the information given by a ceramic tile company (the name cannot be revealed due to the
agreement), the amount of this waste mud is about 200,000 kg, and the elimination cost of this
waste is about 500,000 baht per year. Due to the limited disposal site, this cost tends to increase
more every year. The research team is thus interested in making use of this waste mud. The fist
phase of the project is to use this waste mud in the production of clay pavers. This phase has been
sponsored by the Thailand Research Fund. Paver brick is normally composed of cement as the
main component (25-40%) and other ingredients including clay, sand and gravels which should
be able to be replaced by the waste mud. If the amount of cement can be reduced while the
strength value is maintained to meet the standard requirement, the capital cost of the paver brick
will also be decreased.
The results from our present study indicate the potential of further utilisation of the waste mud for
production of the mud bricks with high strength. This can be done though the addition of
pozzolanic waste materials from domestic agricultural or industry sectors. From our previous work
and literature reviews, when the pozzolanic materials are mixed with cement, a chemical
reaction which results in a new phase with higher strength occurs. This will be an ideal
component in the production of low cost construction bricks which do not require firing.
Thailand Toray 58 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาระบบสงยาในรูปแบบแทงพอลิเมอรขนาดเล็กทีส่ ามารถถูกฝง
โดยตรงสกู อ นมะเร็งในตับ
ดร. นรเศรษฐ ณ สงขลา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ในประเทศไทยมะเร็งในตับจัดเปนโรคมะเร็งชนิดทีม่ คี วามรุนแรงมากเมือ่ เปรียบเทียบกับโรคมะเร็ง
ชนิดอืน่ ๆ Hepatocellular carcinoma (HCC หรือ hepatoma) เปนสาเหตุอนั ดับหนึง่ และอันดับ
สามของการเกิดโรคมะเร็งในเพศชายและหญิงตามลำดับ เคมีบำบัดถูกใชในการรักษาโรคมะเร็ง
ในตับแตผลในการยับยั้งโรคมะเร็งต่ำและไมสามารถรักษาโรคมะเร็งใหหายขาดได การใชยา
ตานมะเร็งมีขอ จำกัดเนือ่ งจากความเปนพิษ ความสามารถในการไปสอู วัยวะเปาหมายทีต่ ่ำของยา
รวมทัง้ การออกฤทธิข์ องยาตานมะเร็งทีจ่ ะทำลายเซลลมะเร็งในตับจำเปนทีจ่ ะตองผานหลายระบบ
ในรางกาย ทำใหปริมาณยาทีใ่ หกบั ผปู ว ยสูญหายไปกับระบบและขัน้ ตอนตางๆ ในรางกายจำนวน
มาก ซึง่ จะทำใหเกิดผลขางเคียงกับเซลลและอวัยวะทีป่ กติ อีกทัง้ ปริมาณยาทีถ่ กู สงไปสเู ซลลมะเร็ง
ซึง่ เปนปลายทางจะมีปริมาณนอยลงและไมสามารถคาดคะเนปริมาณยาทีไ่ ปถึงเซลลมะเร็ง ดังนัน้
จึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองมีการพัฒนาระบบสงยาทีส่ ามารถจะนำยาตานมะเร็งในปริมาณทีต่ อ งการ
ไปสูเซลลมะเร็งโดยตรง ในงานวิจัยนี้แทงพอลิเมอรขนาดเล็กจะถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใชกักเก็บยา
ตานมะเร็งและสามารถถูกฝงลงในกอนมะเร็งโดยมีการกระทบกระเทือนตอรางกายผปู ว ยนอยทีส่ ดุ
หลังจากนัน้ ยาตานมะเร็งทีถ่ กู กักเก็บอยภู ายในจะซึมออกมาดวยอัตราทีค่ วบคุมได แทงพอลิเมอรนี้
มีรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.6 มิลลิเมตร เตรียมจาก
พอลิเอสเทอรทปี่ ลอดภัยและถูกยอยสลายไดในรางกาย

Anticancer drugs can be delivered locally to tumors which can significantly improve the drug
efficacy and reduce the systemic toxicity compared to the conventional systemic chemotherapy.
The controlled release drug delivery can provide a controllable rate for a certain period of time.
For very potent and narrow therapeutic index drugs such as anticancer drugs, controlled-release
drug delivery can maintain the drug concentration within the therapeutic range to avoid toxicity.
The objective of the proposed research is to develop and evaluate drug delivery systems that can
be implanted into liver tumors and provide local delivery of anticancer drugs to kill cancer cells.
The drug delivery device will be fabricated in the shape of a cylindrical rod. To achieve this
objective, the following specific aims will be carried out (1) synthesis of block copolymer of PEG,
e-caprolactone (CL) and D,L-lactide (LA) and preparation of microparticles from these polymers; (2)
fabrication of polymer rods and study a anticancer drug, Doxorubicin release rate. A successful
execution of the proposed research will establish a rational approach in the design and
development of drug delivery devices that are particularly suitable for the treatment of liver cancer.
This research will also establish a solid scientific and engineering foundation for the future
development and implementation of intratumoral drug delivery in cancer treatment.
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โครงการนีเ้ ปนการวิจยั เพือ่ ออกแบบและสรางตนแบบ ระบบชวยแพทยในการตรวจคัดกรองผปู ว ย
ที่อาจมีอาการโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยอัตโนมัติ ดวยรูปถายดิจิตอลของจอประสาทตา
ทีไ่ มตอ งการการขยายมานตา เพือ่ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความถูกตอง ในการตรวจ
คัดกรองหาความผิดปกติของผูปวยของแพทย ทั้งนี้การตรวจสอบเจอความผิดปกติในระยะแรก
จะทำใหผปู ว ยไดรบั การรักษาอยางถูกวิธแี ละทันทวงที ซึง่ ปองกันการสูญเสียสายตาของผปู ว ยได
โครงการนีแ้ บงงานเปน 2 สวนหลัก สวนทีห่ นึง่ คือ ซอฟตแวรและอัลกอริทมึ ในการตรวจคัดกรอง
หาความผิดปกติ ซึ่งอานภาพถายดิจิตอลจากระบบจับภาพ โดยระบบทำการหาคุณสมบัติของ
องคประกอบหลักของภาพจอประสาทตา เชน เสนเลือด optic disk หรือ รอยเลือด หรือความ
ผิดปกติอนื่ ๆ ภายในจอประสาทตา และประมวลผลอยางอัตโนมัตเิ พือ่ จัดประเภทของระดับความ
รุนแรงของโรค ผลจากซอฟตแวรจะถูกทำการเปรียบเทียบกับการตรวจจอประสาทตาดวยวิธี
มาตรฐานทางจักษุแพทยซึ่งเปนสวนที่สองของโครงการ เพื่อเปนการประเมินศักยภาพของระบบ
และทำการปรับปรุงใหระบบอัตโนมัติมีความสามารถสูงในการชวยแพทยตรวจคัดกรองและ
ปองกันการสูญเสียของสายตาของผูปวย ระบบสามารถตรวจคัดกรองบนเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลแบบ stand alone หรือ ในกรณีทผี่ ปู ว ยอยหู า งไกลจากโรงพยาบาลศูนยกลาง หรือใน
โรงพยาบาลที่ไมมีความพรอมดานคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูงและการจัดเก็บขอมูลจำนวนมาก
ทางโรงพยาบาลสามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และสงภาพเพื่อตรวจคัดกรอง
โดยคอมพิวเตอร server จากศูนยกลางได

Screening System for Diabetic Retinopathy Using Digital Fundus Image
The aim of this project is to design and implement a prototype for Screening System for Diabetic
Retinopathy (DR) using Digital Fundus Image. The system aims to facilitate ophthalmologists in DR
screening process by analyzing information on non-dilated pupil retinal images and classifying them
into categories according to their severity of the disease. Early detection of the symptom can save
patients’ eye sight.
The project has two main parts. The first part is to design algorithms for fast and efficient DR detection
from digital image. Many main features of the fundus image such as optic disk, retinal blood vessel
will be automatically detected so that the severity of the disease can be classified from that information.
Software with graphic user interface will also be implemented in this part of the project. The result of
this first part will be quantitatively and qualitatively compared with normal manual classification by
expert ophthalmologists. This clinical part of the project will be carried out in parallel with the first one
and the results will be cross checked to ensure reliability of the automatic system.
The system can be employed in two forms. The first one is standalone software which can be used as
normal software on PC. However, for remote area where high performance computer and storage
are not available, the digital image can be uploaded and process on a central sever via internet.
Thailand Toray 60 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การประยุกตใชเทคโนโลยีเมมเบรนระดับไมโครฟลเตรชัน่ และ
อุลตราฟลเตรชัน่ ในการผลิตน้ำยางขน:การทำขนและการนำกลับ
สวนทีเ่ ปนยางและไมใชยาง
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. พรทิพย ศรีแดง
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

งานวิจัยนี้มุงศึกษาและประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับใชแทนกระบวนการเซนตริฟวจ
น้ำยางสดเปนน้ำยางขนแบบดัง้ เดิม ซึง่ เปนเทคโนโลยีทสี่ ามารถผลิตน้ำยางขน หางน้ำยาง และซีรมั
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพแทนทีจ่ ะปลอยทิง้ เปนของเสียในรูปของน้ำเสียระหวางกระบวนการผลิตน้ำยางขนแบบ
เซนตริฟว จนนั้ ทำใหเกิดสวนหางน้ำยางซึง่ เปนวัตถุดบิ ตัง้ ตนสำหรับการผลิตยางสกิมแทงเนือ่ งจาก
มีปริมาณเนือ้ ยางในหางน้ำยางประมาณรอยละ 4-8 DRC กรดซัลฟูรกิ ถูกใชเติมเปนสารจับตัวเพือ่
เก็บเกีย่ วเนือ้ ยางในหางน้ำยาง ดังนัน้ น้ำซีรมั ซึง่ กลายเปนน้ำทิง้ หลังจากเก็บเกีย่ วเนือ้ ยางออกและ
น้ำลางซึง่ ประกอบไปดวยอนุภาคยางทีไ่ มถกู จับตัวปนเปอ นในปริมาณนอย มีปริมาณโปรตีน น้ำตาล
ไขมัน คาโรทินอย สารอนินทรียแ ละเกลืออินทรียท อี่ ยใู นสวนน้ำซีรมั ของน้ำยางธรรมชาติ สารตางๆ
ในซีรมั เหลานีม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละประโยชนตอ การเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ ผลิตแบคทีเรีย สาหรายเซลลเดียว
แพลงกตอนพืช แตการผลิตยางขนและยางสกิมแบบทัว่ ไปไมสามารถนำกลับมาใชประโยชนหรือ
เพิ่มมูลคาได อีกทั้งยังเปนแหลงของมลพิษซึ่งกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นการ
พัฒนาหากระบวนการทางเลือกใหมสำหรับอุตสาหกรรมน้ำยางขน ถูกตรวสอบศึกษาดวยการใช
กระบวนการไมโครและอัลตราฟลเตรชั่นภายใตสภาวะการเดินระบบที่เหมาะสมและการเกิด
ฟาวลิ่ง ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษานี้จะเปนทางเลือกสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมน้ำยางขนและยางสกิมภายใตหลักคิดของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

This research works focus on the study and applies appropriated technology for replacing the conventional concentrated latex production that can produce the quality of concentrated rubber, skim rubber
and serum instead to discharge by-product as wastewater. During the processing of natural rubber
centrifuged of fresh latex to be concentrated latex the skim latex is generated. The skim latex is a raw
material for producing skim rubber block according to the low content of rubber particle in the range
of 4-8% DRC. Sulfuric acid is added in the skim latex as a coagulant for coagulation purpose,
respectively. Thus, the effluent after latex recovery and cleaning water contains small amounts of
uncoagulated latex, substantial quantities of proteins, sugars, lipids, carotenoids, inorganic and
organic salts originate from natural rubber. These substances are excellent substrates for the
proliferation of aquaculture production bacterial algae and plankton culture. Due to the conventional
rubber processing as mentioned above it can not recovery such compounds for new valued by
products. In addition, they have also been identified as the major source of pollution. The development
new alternative processing of concentrated latex industry is investigated by using microfiltration and
ultrafiltration under the optimum operating conditions and fouling reduction. The expected results of this
work will be an alternative way for sustainable development of concentrated latex and skim rubber
industry under the concept of clean technology.
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 61 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

granted by Toray Science Foundation, Japan

Application of Microfiltration and Ultrafiltration Membrane
Technology for Concentrated Natural Rubber Latex Production:
Concentrate and Recovery Rubber/Non Rubber Content
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การสรางแบบจําลองจีออยดทอ งถิน่ สําหรับประเทศไทย
ดร. พุทธิพล ดํารงชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การสรางแบบจําลองจีออยดทองถิ่นบริเวณประเทศไทยเปนที่ไดรับความสนใจมาเปนเวลาชานาน
การมีโครงขายหมุดควบคุมทางดิง่ แหงชาติ ขอมูลความโนมถวงพิภพ และการมีแบบจําลองความสูง
เชิงเลข (DEM) ทีม่ คี วามละเอียดเชิงพืน้ ทีส่ งู ทําใหในสองสามปทผี่ า นมาไดมกี ารเริม่ คํานึงถึงความ
ตองการที่จะมีแบบจําลองจีออยดที่มีความถูกตองเพียงพอที่จะเปนตัวแทนของผิวศักยภาพ
ความถวงของโลกที่เทียบเคียงกับระดับน้ำทะเลปานกลาง ในการวิจัยนี้แบบจําลองจีออยดชนิด
ความโนมถวงพิภพถูกคํานวณดวยวิธีปญหาคาขอบเขตของสโตกส โดยการใชเทคนิคสเปคตรัล
แบบจําลองจีออยดชนิดนี้มีโครงสรางความยาวคลื่นชวงยาวถูกควบคุมดวยสัมประสิทธิ์ของแบบ
จําลองจีออยดสากล EGM2008 ทีม่ ดี กี รีและออเดอร 2160 ของ National Geospatial Intelligence
Agency ประเทศสหรัฐอเมริกา ชวงความยาวคลืน่ ปานกลางของแบบจําลองจีออยดเกิดจากผลการ
คํานวณโดยใชขอ มูลความโนมถวงพิภพทีว่ ดั บนภาคพืน้ ดิน 3947 สถานีโดยกรมแผนทีท่ หาร และ
ชวงความยาวคลื่นชวงสั้นเปนผลมาจากการใชแบบจําลองความสูงเชิงเลขที่มีความละเอียดเชิง
พืน้ ทีส่ ามพิลปิ ดา โดยการผสานแบบจําลองจีออยดชนิดความโนมถวงพิภพเขากับขอมูลความสูง
จากจีพีเอสและการเดินระดับที่กระจายอยางหนาแนนดวยการปรับแกแบบลีสแควรคอลโลเคชั่น
แบบจําลองจีออยดทถี่ กู ปรับปรุงนีจ้ ะมีความถูกตองทีด่ กี วา 1 เดซิเมตร แบบจําลองจีออยดลกู ผสม
เชนนีถ้ กู คาดหมายวาจะเปนการกาวไปขางหนาทีส่ าํ คัญสําหรับวงการดานสํารวจรังวัดขัน้ สูงของไทย
ในการใชแบบจําลองจีออยดนี้รวมกับจีพีเอสกําหนดตําแหนงทางดิ่งและความสูงออรโทเมตริก
ไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น

Local Geoid Modeling for Thailand
The interest in local geoid modeling for Thailand has been around for a long time. However, in
the last few years, with the availabilities of National Vertical Control Networks, new gravimetric
quantities, and high resolution digital elevation models, there has become awareness of the need
for a more accurate geoid model representing the equipotential or level surface of the Earth’s
gravity field than Ko Lak 1915 Vertical Datum. In this research, the purely gravimetric geoid model
will be computed for Thailand based on Stoke’s boundary value problem using spectral techniques.
Long-wavelength geoid structure will be controlled by Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008)
coefficients with 2160 degrees and orders from National Geospatial Intelligence Agency (NGA),
USA. Medium-scale information will be contributed by 3947 terrestrial gravity measurements conducted by Royal Thai Survey Department (RTSD), and local features through a three-arcsecondgrid digital elevation model. By encompassing gravimetric quantities of the purely gravimetric
geoid model as well as intensified GPS/leveling information through Least-Squares Collocation,
the improved geoid model will meet its accuracy at better than one decimeter. Such a hybrid
geoid model will be anticipated to be a significant step forward in accuracy
for Thai geodetic community and, used with GPS, will enable them to define their vertical
positioning and orthometric heights with a much greater accuracy.
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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การออกแบบและพัฒนาระบบทีป่ รับเงือ่ นไขการทำงานโดยอัตโนมัติ
สำหรับแจงเตือนการเคลือ่ นไหวทีไ่ มเหมาะสมและแจงเหตุฉกุ เฉิน
การหกลมสำหรับผสู งู อายุ
รองศาสตราจารย ดร. วัฒนพงศ เกิดทองมี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ประเทศไทยมีแนวโนมของการเพิ่มขึ้นของเปอรเซนตประชากรในกลุมผูสูงอายุอยางตอเนื่อง
อันเปนผลมาจากความกาวหนาและความสะดวกในการเขาถึงการบริการทางการแพทย แนวทางการ
ติดตามดูแลผูสูงอายุ (หรือกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยง) ที่ใชอยูในปจจุบันนอกเหนือจากการดูแล
โดยตรงโดยบุคลากรทางการแพทยหรือญาติจะเนนการเฝาระวังผสู งู อายุจากการความเสีย่ ง (งาน
วิจยั นีเ้ นนความเสีย่ งจากการหกลม) ตลอดจนการตรวจสอบสถานะสัญญาณชีพจากรางกายโดยตรง
ไดแก การตรวจสอบสถานะการเตนของหัวใจ ชีพจร ความดันโลหิต ดวยความหวังวาหากสถานะ
เหลานีเ้ ปลีย่ นแปลง อาจสงผลใหผสู งู อายุหกลมและ/หรือหมดสติได ตัวตรวจจับทีใ่ ชในการตรวจ
สถานะเหลานีจ้ ะใหผลทีถ่ กู ตองเมือ่ ถูกติดตัง้ โดยผชู ำนาญการ การติดตัง้ ตัวตรวจจับเปนสิง่ รบกวน
การดำรงชีพตามปกติของผูสูงอายุและอาจสงผลใหผูสูงอายุขาดความมั่นใจในการใชชีวิตดวย
ตนเองตามลำพังได โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักในการออกแบบและสรางระบบเตือนการ
เคลือ่ นไหวทีก่ อ ใหเกิดอุบตั เิ หตุ รวมทัง้ แจงเหตุฉกุ เฉินกรณีทเี่ กิดการหกลมของผสู งู อายุ โดยระบบ
จะรายงานผลผานทางเครือขายโทรศัพทเคลือ่ นทีห่ รือโทรศัพทบา นไปยังผดู แู ลโดยอัตโนมัติ ระบบ
ที่เปนผลจากการวิจัยจะใชตัวตรวจจับชนิดไจโรสโคปและ/หรือตัวตรวจจับความเรง ในระบบจะ
ติดตั้งโปรแกรมหรือฮารดแวรที่ทำหนาที่ประมวลผลทางนิวรอนเน็ตเวิรค เพื่อใหระบบสามารถ
ปรับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑการทำงานใหเหมาะสมตามผูใชงานได

Design and Development of an Adaptively Inappropriate Movement
Warning and Fall Alert System for Elderly People
A high percentage of elderly people has been continually increased in Thailand. This comes from
the successes of both the advancements of medical knowledge and the high coverage of
medical services which altogether make people healthier and live longer. The current approach
to monitor, the falling risk-to be specific for this research, elderly people (or at-risk patients) apart
from being close monitoring by medical staffs and their relatives relies on direct attaching medical
sensors with body. The common sensors in-use are an EKG (Electrocardiogram) sensor, a pulse
sensor and a blood pressure sensor. These sensors are used with an expectation that if some
measuring parameters are changed, they might be resulted in a severe fall and unconsciousness
of elderly people. In order to perform correctly, these sensors must be firmly attached by a welltrained medical staff. The sensors may cause uncomfortable for elderly people and make them lack
of self-confidence to live alone. The aim of our research is to design and implement a system to
warn the motion conditions that may cause a harmful accident. In addition, the system will be
capable of automatic alert to elderly people’s relatives via a mobile phone/home phone
communications. The key sensors which are going to be used in the system are gyroscopes and/
or accelerometers. Within the system, the neuron network is going to be used to perform adaptive
functions which make the system more flexible to be used by elderly people with different motion
conditions.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาเครือ่ งปฏิกรณชวี ภาพแบบไหลผานสำหรับ
งานวิศวกรรมเนือ้ เยือ่ ทีใ่ ชเซลลตน กำเนิด
ดร. โศรดา กนกพานนท
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปจจุบันการใชเซลลตนกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells; MSC ไดรับความสนใจสูง
เนือ่ งจากสามารถแยกออกมาจากผปู ว ยผใู หญโดยมีปญ
 หาทางจริยธรรมต่ำและศักยภาพของเซลล
ทีส่ ามารถควบคุมบังคับการเปลีย่ นแปลงเปนเนือ้ เยือ่ ชนิดตางๆ เชน กระดูก กระดูกออน ไขมัน
เสนเอ็น และกลามเนื้อได โดยเซลลจะตองถูกนำมาเลี้ยงบนโครงเลี้ยงเซลล 3 มิติใหมีความ
หนาแนนและสภาวะอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมกอนกระตนุ ใหเปลีย่ นแปลงไปเปนเนือ้ เยือ่ แตปญ
 หาสำคัญ
ของการเพาะเลีย้ งเซลลในหองปฏิบตั กิ ารคือ ความจำกัดในการสงผานมวลสารเขาออกจากโครงเลีย้ ง
เซลล ทีท่ ำใหเกิดปญหาตามมาหลายอยาง เชน การเพาะเซลลลงในโครงเลีย้ งเซลลกระจายไมทวั่ ถึง
เซลลทอี่ ยลู กึ ดานในของโครงเลีย้ งเจริญเติบโตไดไมดเี นือ่ งจากขาดอาหารและอากาศ และในการ
สรางเนือ้ เยือ่ กระดูกตองมีการใหการแรงทางกลเพือ่ ให MSC เปลีย่ นเปนเซลลกระดูกทีม่ คี วามแข็ง
การใชเครือ่ งปฏิกรณชวี ภาพเปนการแกปญ
 หาเหลานี้ งานวิจยั นีจ้ งึ มงุ ออกแบบและศึกษาปจจัยการ
ใชงานเครือ่ งปฏิกรณชวี ภาพแบบไหลผาน เพือ่ งานวิศวกรรมเนือ้ เยือ่ ทีม่ กี ารใชเซลลตน กำเนิด MSC
เพือ่ ใหเกิดขยายจำนวนและเหนีย่ วนำใหเปลีย่ นแปลงไปเปนเซลลกระดูกบนโครงเลีย้ งเซลลสามมิติ
รวมทั้งการศึกษาผลของแรงกลที่เกิดจากแรงเฉือนที่เกิดจากอัตราการไหลของของเหลวที่มีตอ
MSC ทีเ่ ลีย้ งบนโครงเลีย้ งเซลลเจลาติน/ไฮดรอกซีอ่ าปาไทด ตนแบบเครือ่ งปฏิกรณชวี ภาพ ขอมูล
และความรพู นื้ ฐานทีจ่ ะไดรบั จากงานวิจยั นีม้ ปี ระโยชนตอ การเลีย้ งเซลลสตั วเลีย้ งลูกดวยนมเพือ่ การ
แพทย ปศุสตั ว และอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ

Development of Infusion Bioreactor for Stem Cells Based Tissue
Engineering
Mesenchymal Stem Cells (MSC) are adult stem cells which received numerous attentions in
biomedical research due to its potential to differentiate to various tissue types such as bone,
cartilage, fats, tendon and muscles. MSCs must be cultured in a three dimensional scaffolds in
optimum environments for them to proliferate to the right cell density then they could differentiate
into the specialized functional tissue. One of important issues for the in vitro mammalian cell culture
on 3D scaffolds are mass transfer limitation which leads to many more problems, such as, inhomogeneous cell seeding in scaffolds, nutrient/oxygen deficiencies of the cells located deep from the
scaffold’s surface. In additions, MSCs needed to be activated by some optimum mechanical
forces in order to differentiate to bone cells. Using bioreactor for cell culture could solve these
problems. This current research aims to design an infusion bioreactor for bone regeneration
using MSCs. Effects of the flow rate and the shear generated on growth and osteo-inductive
differentiation of the MSCs on gelatin/hydroxyapatite scaffold will be studied. Prototype, data,
and technology development we expected to gain from this research will benefit any operations
involving mammalian cell culture on 3D structure. These includes a potential uses in biomedical,
pharmaceutical, or agricultural applications.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
พฤติกรรมการปนเบือ้ นของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอลในดินทราย
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุเชษฐ ลิขติ เลอสรวง
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการปนเปอนของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอลในดินทราย
ในหองปฏิบัติการ โดยจำลองสภาพการไหลหนึ่งมิติและสองมิติโดยใชวิธีการทดสอบคอลัมน
หนึ่งมิติและแท็งกสองมิติ ตามลำดับ การศึกษาจะทำการหาความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์
การซึมผานไดของดินทราย ระดับขั้นการอิ่มตัวดวยน้ำ และคาหนวยแรงประสิทธิผล ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการปนเปอ นของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอลลในดินทราย และยังศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใตดิน และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสวนผสมของเอทานอลใน
แกสโซฮอล เชน น้ำมันแกสโซฮอลชนิด E10 E20 และ E85 ตามลำดับ ผลทีไ่ ดรบั จากการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ สามารถเขาใจถึงพฤติกรรมการปนเบื้อนของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอลในดินทราย
เพื่อที่จะทำนายผลการแพรกระจายของน้ำมันในกรณีที่เกิดการแพรกระจายสูชั้นดินทราย และ
ในเชิงประยุกตผลงานวิจัยนี้ ยังสามารถนำไปวางแผนการบำบัดดินทรายที่ปนเปอนจากน้ำมัน
เบนซินและแกสโซฮอลไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังสามารถนำไป
ออกแบบกอสรางระบบปองกันการรั่วซึมของแท็งกน้ำมันใตดินของสถานีใหบริการน้ำมัน

Contaminant Behaviour of Gasoline and Gasohol on Sand

granted by Toray Science Foundation, Japan

This research is a study of the contaminant behaviour of gasoline and gasohol on sand.
The research contains a comprehensive experimental programme including one-dimensional
column and two-dimensional tank tests. These tests can evaluate the relationship of the coefficient
of permeability, degree of saturation and effective stress level on the contaminant behaviour.
The experiments can be controlled the water table fluctuation and the percentage of ethanol
added in gasoline such as gasohol E10, E20 and E85. The most significant contribution of this
study is to understand the contaminant behaviour of gasoline and gasohol on sand in order to
make a prediction of the gasoline and gasohol dissipation during their leakage into the sand.
In addition, other contribution is that it can be used to select an effective plan or suitable remediation
method for cleaning the ground after the gasoline and gasohol already spilled out to the ground.
It can also be used to design the protection system of underground storage tank in the service
station.
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แขนกล

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยนวรัตน พรหมจักร
โรงเรียนโพนพิทยาคม
อำเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เนือ่ งจากปจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) มีอทิ ธิพลตอการพัฒนา
สือ่ การเรียนการสอน ในยุคแหงการพัฒนาดานเทคโนโลยีนี้ สังคมโลกตางใหความสนใจ
อยางกวางขวางทัง้ ดานการสือ่ สาร การศึกษา และอืน่ ๆ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต
ใชในการเรียนการสอนนับเปนนวัตกรรมที่จะชวยเสริมสรางองคความรูใหเกิดขึ้น
แกนกั เรียนไดอยางแทจริง ทำใหนกั เรียนสนใจในบทเรียน เกิดการเรียนรทู งี่ า ยขึน้
และมีความสุข และเปนบุคคลแหงการเรียนรสู ามารถกาวทันสังคมโลกยุคใหมได
ดังนัน้ จึงไดประดิษฐสอื่ แขนกลนีข้ นึ้ เพือ่ เปนสือ่ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร เรือ่ ง ไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน และโครงงานวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปที่ 3 ในการศึกษาการทำงานและใชประโยชนจากไอซีและวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส รวมถึง
การควบคุมแขนกลหรือสิง่ ประดิษฐอนื่ ๆ โดยใชคอมพิวเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร

2. หลักการและเนือ้ หา
“แขนกล” อาศัยหลักการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล ซึ่งมีสวนประกอบที่สำคัญคือ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง และมีวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสชว ยควบคุมการทำงานของมอเตอร การ
ควบคุมการทำงานของแขนกลสามารถควบคุมดวยมือ (ชุดสวิตชควบคุม) หรือควบคุมโดย
คอมพิวเตอรผานทางพอรตขนานหรือพอรตเครื่องพิมพ หรือจะใชไมโครคอนโทรลเลอรควบคุม
แขนกลโดยตรงแขนกลทีป่ ระดิษฐขนึ้ ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ใชควบคุมการจับ-วาง ยกขึน้ -ลง หมุนซาย-ขวา และหมุนขอกลับไปกลับมา ประกอบ
ดวยมอเตอร 4 ตัว แตละตัวทำหนาทีด่ งั นี้ มอเตอรตวั ที่ 1 ทำหนาที่ จับ-วาง มอเตอรตวั ที่ 2
ทำหนาที่ ยกขึ้น-ลง มอเตอรตัวที่ 3 ทำหนาที่ หมุนฐานซาย-ขวา มอเตอรตัวที่ 4 ทำหนาที่
หมุนขอตามเข็ม-ทวนเข็มนาฬิกา
Thailand Toray 66 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

สวนที่ 2 ใชควบคุมการเดินหนา-ถอยหลัง และเลีย้ วซาย-ขวา ประกอบดวยมอเตอร 2 ตัว แตละตัว
ทำหนาทีด่ งั นี้ มอเตอรตวั ที่ 1 ทำหนาที่ เดินหนา-ถอยหลัง และเลีย้ วซาย มอเตอรตวั ที่ 2 ทำหนาที่
เดินหนา-ถอยหลัง และเลีย้ วขวา
วิธีดำเนินการทดลอง
การดำเนินการทดลองเพือ่ ศึกษาการทำงานของแขนกลแบงเปน 3 แบบ คือ
1. การควบคุมดวยมือ การทดลองนี้ใชการควบคุมดวยชุดสวิตชควบคุม โดยทดลองใชสวิตช
1 ตัว ควบคุมการทำงานของมอเตอร 1 ตัว ทดลองใชสวิตช 2 ตัวประกอบไอซี AND เพือ่
ควบคุมการทำงานของมอเตอร 1 ตัว และทดลองใชชุดควบคุมดวยมือ ควบคุมการทำงาน
ของแขนกล
2. การควบคุมดวยคอมพิวเตอร ในการทดลองนี้ใชคอมพิวเตอรควบคุมการทำงานของแขนกล
โดยอาศัยการเขียนโปรแกรมภาษา C หรือ โปรแกรม Visual Basic สัง่ การใหคอมพิวเตอร
สงขอมูลออกทางพอรตขนานหรือพอรตเครือ่ งพิมพ ไปยังอินพุตไอซี TA7279P ซึง่ จะทำหนาที่
ขยายสัญญาณไฟฟาเพือ่ ขับดีซมี อเตอร ดังนัน้ เมือ่ กดตัวเลข 1-9 บนแปนพิมพ จะสามารถ
ควบคุมการทำงานของแขนกลได
3. การควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร การทดลองนีใ้ ชไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บิตเบอร
ATMEGA16 ของ Atmel โดยฝกการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยภาษา C และบันทึกขอมูล
ลงคำสัง่ ในไมโครคอนโทรลเลอร เพือ่ ใหสงั่ การโดยตรงไปยังอินพุตไอซี TA7279P ซึง่ จะทำ
หนาทีข่ ยายสัญญาณไฟฟาเพือ่ ขับดีซมี อเตอร ดังนัน้ แขนกลจะสามารถทำงานไดโดยอัตโนมัติ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดสอื่ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร เรือ่ ง ไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
และโครงงานวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
- นักเรียนมีความรูพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทำงานของแขนกลและ
สามารถนำความรไู ปประยุกตใชกบั สิง่ ประดิษฐหรือเครือ่ งอำนวยความสะดวกอืน่ ๆ ทีม่ กี ลไก
และวงจรซับซอนมากยิ่งขึ้น
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แบบจำลองระบบหายใจของคน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเสริญ สุวรรณชาตรี
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การจัดการเรียนการสอนเรือ่ ง ระบบหายใจของคน วิชา ว 32101 วิทยาศาสตรพนื้ ฐานในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 2 ชวงชัน้ ที่ 3 สาระที่ 1 สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดำรงชีวติ โดยปกตินกั เรียนจะศึกษา
จากสื่อแบบจำลองปอดเทียมและแผนภาพ เพื่อศึกษาโครงสรางและการทำงานของระบบหายใจ
ของคน การใชสอื่ ทีผ่ า นมาพบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนอยใู นระดับทีไ่ มนา พึงพอใจ
จากปญหาที่ปรากฎไดวิเคราะหวาสาเหตุของปญหาเกิดจากสื่อการเรียนการสอนไมสามารถทำให
นักเรียนเขาใจเนื้อหา (เกี่ยวกับโครงสรางและการทำงานของระบบหายใจ) ดังนั้นจึงไดพัฒนา
สือ่ แบบจำลองระบบหายใจของคนขึน้ มาใหม เพือ่ แกปญ
 หาการเรียนการสอน โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจของนักเรียนใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึน้ และใหนกั เรียนสรางองคความรไู ดดว ยตนเองในการทดลองและการสังเกต

2. หลักการและเนือ้ หา
โครงสรางและกลไกการทำงาน
หมายเลข 1 คือ
หมายเลข 2 คือ
หมายเลข 3 คือ
หมายเลข 4 คือ
หมายเลข 5 คือ
หมายเลข 6 คือ
หมายเลข 7 คือ
หมายเลข 8 คือ
หมายเลข 9 คือ
หมายเลข 10 คือ
หมายเลข 11 คือ
หมายเลข 12 คือ
หมายเลข 13 คือ
หมายเลข 14 คือ
หมายเลข 15 คือ
หมายเลข 16 คือ
หมายเลข 17 คือ
หมายเลข 18 คือ

คันโยก
หลอดฉีดยาชุดควบคุมกลามเนือ้ ยึดกระดูกซีโ่ ครงดานนอก
หลอดฉีดยาชุดควบคุมกลามเนือ้ กะบังลม
ลูกยางปม อากาศปรับระดับกลามเนือ้ กะบังลม
วาลวควบคุมการทำงานของกลามเนือ้ ยึดกระดูกซีโ่ ครงดานใน
กลามเนือ้ ยึดกระดูกซีโ่ ครงดานใน
กระดูกซี่โครง
กระดูกสันหลัง
ชองทอง
ชองอก
กระดูกอก
ปอด
หลอดลม
กะบังลม
โครงสรางยึดชองอกและกระดูกซี่โครง
โครงสรางสำหรับยึด
หลอดนำกาซ
วาลว
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หลักการทำงาน
คันโยกของกลไกการหายใจ แทนศูนยการควบคุมการหายใจซึ่งอยูที่เมดัลลา ออปลองกาตา
(หมายเลข 1) จะตอบสนองการกระตนุ 2 ประการ คือ
1. การกระตนุ ดวยปริมาณ Co2 ในเลือดใหเกิดกระแสประสาท
ไปบังคับกะบังลมและกลามเนื้อระหวางซี่โครงใหหดตัวเปน
การหายใจเขา โดยการผลักคันโยกซึ่งทำหนาที่เปนศูนย
ควบคุมการหายใจไปขางหนาสงแรงผลักจากคันโยกไป ทำให
กลไกกลามเนือ้ ระหวางซีโ่ ครงหดตัวและกลไกกะบังลมหดตัว
(กลไก หมายเลข 2 และ 3) กระดูกซีโ่ ครงถูกดึงขึน้ กะบังลม
หดตัว (โคงลง) ปริมาตรในชองอกเพิม่ ขึน้ เปนการหายใจเขา
2. การกระตนุ ทางระบบประสาทเกิดจากการกระตนุ ของกระแส
ประสาทอันเกิดจากการพองตัวของถุงลมไปหามศูนยควบคุม
ไมใหสงกระแสประสาทไปบังคับกะบังลมและกลามเนื้อ
กระดูกซี่โครงหดตัวจึงเปนการหายใจออก เมื่อหยุดผลัก
คันโยกโดยการดึงคันโยกกลับตำแหนงเดิม (เปรียบเสมือน
ไมมกี ระแสประสาทไปกระตนุ ศูนยควบคุม) ทำใหกลามเนือ้
ในสวนของกะบังลมและกลามเนื้อระหวางซี่โครงคลายตัว
เปนการหายใจออก

3. ประโยชนและการนำไปใช
- พัฒนาความรูความเขาใจของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเองจากการทดลองและการสังเกต
- สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเกิดความกระตือรือรน
ในการเรียนวิทยาศาสตร
- เปนแบบอยางสำหรับครูและนักเรียนนำหลักการไปประดิษฐสิ่งใหมๆ

4 การเผยแพรผลงาน
- แสดงนิทรรศการในงาน “40 ป ม.อ. วิชาการ 2549” ณ โรงแรมเซาเทิรน วิว อำเภอเมือง
จังหวัดปตตานี ระหวางวันที่ 17-18 สิงหาคม 2549
- แสดงนิทรรศการในงาน Educational Innovation Symposium 2007 Form Strategy
To Quality of Learners ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหวาง
วันที่ 12-14 กันยายน 2550
- แสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมการศึกษา แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
95 ป เดชะฯ” ณ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกลู อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี ระหวางวันที่
3-4 กรกฎาคม 2551
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 69 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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รางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เครื่องรีดใยไหมขัดฟน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยชยั พร พัฒนจักร
โรงเรียนบานผือพิทยาสรรค
อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการผลิตเสนใยไหมขัดฟนเพื่อจำหนายใน
ทองตลาด ทำใหเสนใยขัดฟนมีราคาสูงเพราะตองนำเขาจากตางประเทศ
และยังไมเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย รวมทั้งวิธีการใชที่ไมงาย จึง
เปนอุปสรรคและลดแรงจูงใจในการใชเสนใยไหมขัดฟนสำหรับคนไทย
ถึงอยางไรก็ตาม เมืองไทยมีการผลิตเสนไหม มีสมุนไพรไทย รวมทั้ง
เครื่องหอมที่มีคุณสมบัติทางการแพทยและมีความหอมเปนเอกลักษณ
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดคิดประดิษฐเครื่องรีดใยไหมขัดฟน เปนเครื่องตนแบบ
เครือ่ งแรกของประเทศไทย โดยเปนเครือ่ งจักรทีไ่ มยงุ ยาก ใชวสั ดุจากภายใน
ประเทศ เพื่อผลิตเสนใยไหมขัดฟนที่ไดมาตรฐานสากล ทั้งประสิทธิผล
ในการขจัดคราบจุลินทรีย มีความเหนียวเพียงพอ รวมทั้งเคลือบขี้ผึ้งที่
ปรุงแตงดวยเครื่องหอมสมุนไพร อันจะชวยใหคนไทยมีไหมขัดฟนใช
อยางทัว่ ถึง ราคาไมแพง และสามารถปองกันโรคในชองปากทีไ่ ดผล

2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. การประดิษฐเครื่องรีดใยไหมขัดฟน
มีทงั้ หมด 6 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) ศึกษาระบบการทำงานของเครือ่ งจักรกลและหลักการทำงานของ
การทำเสนใยไหมขัดฟนจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ 2) ออกแบบโครงสรางและปรับปรุง
เครือ่ งรีดใยไหมขัดฟนรนุ แรก 3) เลือกใชวสั ดุและอุปกรณทเี่ หมาะสม 4) ประกอบตัวเครือ่ ง
ตามแบบทีว่ างไว 5) ทดลองการทำงานของเครือ่ งรีดใยไหมขัดฟนรนุ ที่ 2 และ 6) ปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง
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2. ขัน้ ตอนการเตรียมเสนไหม
มีทงั้ หมด 3 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การสาวไหมดวยเครือ่ งสาวไฟฟาแบบ 2 หัวสาว ไหมทีไ่ ดเรียกวา
“ไหมดิบ” 2) นำไหมดิบที่ไดไปฟอกดวยกระบวนการฟอกไหมแบบพื้นบานดั้งเดิม และ
3) นำเสนใยไหมที่ผานการฟอกแลวมาปนดวยเครื่องกวักไหมแบบ 2 หัว เขาหลอดสำหรับ
นำไปเขาเครื่องรีดใยไหมขัดฟนตอไป
3. การผลิตเสนใยไหมขัดฟน
นำหลอดทีม่ เี สนใยไหมเขาแกนหมุนดวยตัวล็อคแบบหลวม และนำเสนไหมผานหมอตมขีผ้ งึ้
เทียม จากนัน้ ดึงเสนไหมผานลูกรีดทัง้ แปดตัว เพือ่ รีดขีผ้ งึ้ ทีต่ ดิ มากเกินไปออกทำใหไหมเรียบ
แบน แลวนำเสนใยไหมทีไ่ ดไปพันรอบแกนหมุนสำหรับหลอดพีวซี ี เพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนแกนหมุน
ใหเสนไหมติดกันแนนและเปนระเบียบ ตัง้ เวลาเครือ่ ง 15 นาที จะไดเสนใยไหมขัดฟนตามที่
ตองการ สุดทายดึงแกนหลอดออกไวใหนำมนั ทีต่ ดิ บางสวนซึมผานกระดาษซับ จากนัน้ นำไป
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพตอไป
4. การทดสอบสมบัตทิ างกายภาพของเสนใยขัดฟน
เสนใยไหมขัดฟนที่ประดิษฐได จะถูกสุมเลือกจากจำนวนทั้งหมดที่ใชในการวิจัยประสิทธิผล
เพื่อตรวจวัดขนาดแรงตึงสูงสุดกอนขาด โดยใชเครื่องมือทดสอบแรงตึงความแข็งแรงของ
ตัวอยางเสนใยขัดฟนจะแสดงผลดวยขนาดของน้ำหนัก (เปนนิวตัน) ทีใ่ ชทำใหเสนใยขาดจากกัน
คารอยละของความยาวเพิม่ ขึน้ ในขณะเสนขาดของแตละตัวอยางทีใ่ ช หาคา Young’s Modulus
แสดงผลเปน MPa การหาขนาดของเสนใยไหมขัดฟนถูกวัดโดยชัง่ น้ำหนักของเสนใยทีเ่ คลือบ
ขีผ้ งึ้ แสดงผลเปน Dtex (g/10,000 m)
ผลการทดลอง
ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของเสนใยไหมขัดฟนของตางประเทศกับเสนใยไหม
ขัดฟนทีผ่ ลิตไดจากเครือ่ งรีดใยไหมขัดฟนพบวา สมบัตทิ างกายภาพของเสนใยไหมขัดฟนทีผ่ ลิตขึน้
มีคาไมแตกตางกันกับเสนใยไหมขัดฟนจากตางประเทศ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตเสนใยไหมขัดฟนจากเสนใยธรรมชาติ
- สามารถผลิ ต เส น ใยไหมขั ด ฟ น ชนิ ด เคลื อ บขี้ ผึ้ ง ใช สำหรั บ ป อ งกั น และรั ก ษาผู ป ว ย
ในโครงการรักษาโรคปริทันตในโครงการเด็กไทยฟนดีและคลินิกทันตกรรมทั่วไป
- ไดผลิตภัณฑเสนใยไหมขัดฟนที่ผลิตเปนสินคาและจำหนายโดยคนไทย
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หมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยมณทิรา ยางธิสาร
โรงเรียนมัธยมพัชรกิตยิ าภา 1
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การประกอบอาหารทีง่ า ย รวดเร็ว และแคลลอรีต่ ่ำจะเปนอาหารประเภท “นึง่ ” หรือ “อบ” แตการ
นึ่งแตละครั้งตองใชพลังงานมากและสิ้นเปลืองระยะเวลา ดังนั้น ผูวิจัยจึงคิดคนหมอนึ่งไอน้ำ
ประหยัดพลังงานโดยใชหมอประกอบเขากับฝาที่เจาะรูไวและนำชามอะลูมิเนียมติดไวดานบน
เพือ่ ใสน้ำโดยใชหลักการทีน่ ้ำเมือ่ โดนความรอนจะเกิดการระเหยเปนไอขึน้ ไปดานบน โดยหมอนึง่
ประหยัดพลังงานจะมีชามอะลูมเิ นียมใสน้ำวางอยดู า นบนเพือ่ ใหเกิดความแตกตางระหวางอุณหภูมิ
2 ตำแหนง คือ ตำแหนงที่ 1 จากหมอซึง่ รอนกวาเนือ่ งจากไดรบั ความรอนโดยตรง ซึง่ เกิดการ
ถายโอนความรอนจากไฟมายังหมอและน้ำ ตำแหนงที่ 2 นำชามอะลูมิเนียมติดไวดานบนเพื่อ
ใสน้ำซึง่ มีอณ
ุ หภูมติ ่ำกวาหมอน้ำดานลาง ดังนัน้ เมือ่ เกิดความแตกตางระหวางอุณหภูมทิ ไี่ มเทากัน
ของชามอะลูมเิ นียมดานบนและหมอนึง่ ดานลาง ทำใหเกิดการควบแนนภายในหมอจากไอน้ำกลาย
เปนหยดน้ำไอน้ำบริเวณหมอนึ่ง ชวยใหเนื้อที่อยูในหมอสุกไดเร็วขึ้น พรอมทั้งประหยัดพลังงาน
เนือ่ งจากไมไดใสน้ำมาก และทำใหใชเวลาในการนึง่ นอยลงดวย
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2. หลักการและเนือ้ หา
ขั้นตอนการเตรียม
1. นำฝาลังถึงมาตัดสวนบนออกใหเกิดรูตรงกลางขนาดเสนผานศูนยกลาง
21.50 ซม. เพือ่ ทำฝาหมออบไอน้ำประหยัดพลังงาน
2. นำตะแกรงอะลูมิเนียมมาดัดเพื่อทำที่วางอาหาร
ขัน้ ตอนประดิษฐ
1. นำชามอะลูมิเนียมขนาดเสนผาศูนยกลาง 22.50 ซม. ประกอบเขากับฝา
หมอนึ่งประหยัดพลังงานเพื่อทำฝาบรรจุน้ำสำหรับควบแนน
2. ประกอบที่วางอาหารเขากับหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน
3. ประกอบฝาบรรจุน้ำสำหรับควบแนนเขากับหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน
ขั้นตอนการศึกษาคนควา
ในการทดสอบประสิทธิภาพของหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดดังนี้
1. เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใชในการนึ่งอาหาร จำนวน 3 ประเภท ไดแก เนื้อไก 1 กิโลกรัม
เนือ้ ปลา 0.5 กิโลกรัม และผักกะหล่ำปลี 0.5 กิโลกรัม ใชหนวยเวลาเปนนาที จากการนึง่ ดวย
หมอนึง่ ธรรมดาทีใ่ ชไฟจากเตาแก็สทีร่ ะดับความรอนต่ำ หมอนึง่ ไฟฟาขนาด 1050 w, 220 v
และหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงานที่ใชไฟจากเตาแก็สที่ระดับความรอนต่ำ
2. เปรียบเทียบปริมาตรน้ำที่ใชในการนึ่งอาหาร จำนวน 3 ประเภท ไดแก เนื้อไก 1 กิโลกรัม
เนือ้ ปลา 0.5 กิโลกรัม และผักกะหล่ำปลี 0.5 กิโลกรัม ใชหนวยเวลาเปนนาที จากการนึง่ ดวย
หมอนึง่ ธรรมดาทีใ่ ชไฟจากเตาแก็สทีร่ ะดับความรอนต่ำ หมอนึง่ ไฟฟาขนาด 1050 w, 220 v
และหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงานที่ใชไฟจากเตาแก็สที่ระดับความรอนต่ำ
3. ศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชหมอนึง่ ไอน้ำประหยัดพลังงานแลวบันทึกลงในตารางแสดง
ความพึงพอใจ
ผลการทดสอบ
1. การเปรียบเทียบเวลาทีใ่ ชในการนึง่ เนือ้ ไก 1 กิโลกรัม โดยใชหมอนึง่ ธรรมดา หมอนึง่ ไฟฟา และ
หมอนึง่ ไอน้ำประหยัดพลังงาน ใชเวลาในการนึง่ 38, 35 และ 20 นาที ตามลำดับ
2. การเปรียบเทียบปริมาณน้ำทีใ่ ชในการนึง่ เนือ้ ไก 1 กิโลกรัม โดยใชหมอนึง่ ธรรมดา หมอนึง่
ไฟฟา และหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน ใชปริมาณน้ำในการนึ่ง 1,200, 1,200 และ 800
ลบ.ซม. ตามลำดับ
3. การทดสอบระดับความพึงพอใจในการใชหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน จำนวน 20 คน
ผลปรากฏวาผทู ดสอบเลือกระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ทัง้ หมด 20 คน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดหมอนึ่งไอน้ำที่ชวยประหยัดพลังงานและลดระยะเวลาในการนึ่งใหนอยลง
- ไดเผยแพรความรูแกชุมชนในทองถิ่น
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 73 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเพิ่มมูลคาของเปลือกกุงเหลือใช
เชิงพาณิชย

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยกันยารัตน เจริญยิ่ง
โรงเรียนนวมราชานุสรณ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบนั การยอมผาดวยสีธรรมชาติกำลังไดรบั ความสนใจ เนือ่ งจากสีธรรมชาติมคี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ
สามารถดูดติดเสนใยไดดวยตนเอง แตสีธรรมชาติที่สามารถดูดติดเสนใยไดดวยตนเองไดนั้น
สีจะไมติดคงทนและลอกหลุดไดงายจึงจำเปนตองใชสารผนึกสี หรือ “สารมอรแดนท” ที่มักอยู
ในรูปของเกลือโลหะหรือสารทีเ่ ปนกรดทัว่ ไป จากการศึกษาไคตินทีไ่ ดจากเปลือกกงุ และนำมากำจัด
หมูอะซีติลจะได “ไคโตแซน” ที่มีคุณสมบัติละลายในกรดอินทรียที่เจือจางและมีบทบาทในการ
จับสีทแี่ ตกตางกันขึน้ อยกู บั ความเขมขนของสี และระดับ pH ของน้ำสี จากหลักการดังกลาวจึงมี
ความเปนไปไดวาหากนำไคโตแซนมาละลายในกรดอนินทรียเจือจางเพื่อทำเปนสารมอรแดนท
ชวยในการยึดติดสีจากธรรมชาตินา จะทำใหสารสีจากธรรมชาติมคี า ความเขมของสีดขี นึ้ และมีขนาด
ของโมเลกุลที่ยึดติดกับผาดี เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของเปลือกกุงเหลือใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โดยสามารถลดตนทุนการนำเขาสารเคมีที่นำมาเปนสารมอแดนท

2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
ขัน้ ตอนที่ 1 สกัดไคโตแซนจากกุง
ขัน้ ตอนที่ 2 สกัดสีจากพืชธรรมชาติ
ขัน้ ตอนที่ 3 ตกแตงไคโตแซนกอนยอมสี
ผาฝาย (premordant)
ขัน้ ตอนที่ 4 ตกแตงไคโตแซนพรอมยอมสี
ผาฝาย (metamordant)
ขัน้ ตอนที่ 5 ตกแตงไคโตแซนหลังยอมสี
ผาฝาย (postmordant)
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ผลการทดลอง
จากการทดลองสกัดไคโตแซนเพื่อศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการเปนสารมอรแดนท โดยตกแตง
ผาฝายดวยไคโตแซนทีป่ ริมาณ 0.1, 0.3 และ 0.5 กรัม ในตัวทำละลายกรดอะซิตกิ 1, 3 โมล
แบงลักษณะการตกแตงออกเปน 3 ลักษณะ คือ premordant, metamordant และ postmordant
และทำการยอมสีดว ยสีจากพืชธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ดอกกระเจีย๊ บใหสแี ดง ขมิน้ ชันใหสเี หลือง
และหญาครามใหสคี ราม โดยใชเวลายอมที่ 45, 60 นาที พบวาเมือ่ เทียบเฉดสี ผาทีต่ กแตงดวย
ไคโตแซน premordant จากสีแดงของดอกกระเจี๊ยบ ที่ความเขมขนของกรดอะซิติก 1 โมล
ในเวลายอม 45 นาที ใหคา เฉลีย่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ ยละ 95 ดีทสี่ ดุ เทากับ 4+0 สวนผาฝาย
ที่ตกแตงดวยไคโตแซน premordant จากสีเหลืองของขมิ้นชัน ที่ความเขมขนของกรดอะซิติก
1, 3 โมล ในเวลายอม 45 นาที ใหคา เฉลีย่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ ยละ 95 ดีทสี่ ดุ เทากับ 4+0
สวนผาฝายทีต่ กแตงดวยไคโตแซน premordant จากสีครามของหญาคราม ทีค่ วามเขมขนของ
กรดอะซิตกิ 1 โมล ในเวลายอม 60 นาที ใหคา เฉลีย่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ ยละ 95 ดีทสี่ ดุ
เทากับ 3.8+0.56 และหากเพิม่ เวลาในการยอมสีจากหญาครามมากขึน้ จะทำใหสที ตี่ ดิ กับใยของ
ผาฝายมีความเขมขนของสีมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งจากการทดลองพบวา ปริมาณของไคโตแซน
ไมมผี ลทำใหผา ทีต่ กแตงดวยไคโตแซนมีคา การติดสีทแี่ ตกตางกัน แตไคโตแซนมีคณ
ุ สมบัตชิ ว ย
ในการติดสีและชวยใหสีคงทนอยูในเสนใยของผาฝาย

3. ประโยชนและการนำไปใช
- การนำของเหลือใชมาเพิม่ มูลคาในระดับอุตสาหกรรมสิง่ ทอเพือ่ ลดตนทุนการนำเขาสารเคมี
- สามารถนำความรูเผยแพรแกชุมชนในทองถิ่น
- สงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งในวิชาชีววิทยาในเรื่องสารชีวโมเลกุลและเคมี
ในการปฎิบัติกิจกรรมการทดลอง
- นักเรียนไดแสวงหาความรดู ว ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร มีความคิดริเริม่ สรางสรรคผลงาน
ทางวิทยาศาสตร มีเจตคติทดี่ ตี อ วิทยาศาสตร และมีความสามารถตัดสินใจอยางมีเหตุผล
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รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารสกัดจากพืชวงศ
AIZOACEAE บางชนิด ในการ
ยับยัง้ เชือ้ รา Colletotrichum spp.
สาเหตุโรคแอนแทรกโนสในพริก
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยประเทืองสุข มณีล้ำ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) หรือ โรคกุงแหง
ในพริก เปนโรคทีส่ รางความเสียหายแกพริกไดทกุ ระยะ
การเจริญเติบโต ทั้งในแปลงปลูกและหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมาแลว ซึง่ โรคนีพ้ บมากเมือ่ พริกเริม่ สุก โดยเฉพาะ
พริกผลใหญประเภทพริกชี้ฟาจะเปนโรคและระบาด
ไดเร็วกวาพริกขีห้ นู ทัง้ นี้ สาเหตุของโรคเกิดจากเชือ้ รา
Colletotrichum spp. 4 ชนิด คือ C.gloeosporioides,
C.capsici, C.dematium, C.coccodes
ปจจุบนั ไดมวี ธิ กี ารควบคุมและปองกันการเกิดโรคหลากหลายวิธี แตวธิ กี ารตางๆ ยังมีความยงุ ยาก
ตองอาศัยผชู ำนาญในการควบคุมระบบ คาใชจา ยในการใชสารเคมีสงู และมีสารเคมีตกคางในดิน
และน้ำซึ่งเปนผลเสียตอสภาพแวดลอม ผูวิจัยจึงไดศึกษาประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดจากพืชวงศ AIZOACEAE บางชนิด ในการยับยัง้ เชือ้ รา Colletotrichum spp. สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสของพริก เพือ่ นำผลการศึกษามาใชควบคุมเชือ้ รากอโรคพืชโดยตรง หรือใชเปน
ตนแบบ และไดขอมูลพื้นฐานในการสังเคราะหสารควบคุมเชื้อราทางชีวภาพชนิดใหมที่สง
ผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยลง

2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือ้ รา Colletotrichum spp. จากพริกชีฟ้ า
2. ศึกษาศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากพืชวงศ AIZOACEAE ชนิดตางๆ โดยใช
ตัวทำละลายตางกัน ในการยับยัง้ เชือ้ รา C.gloeosporioides และ C.capsici ในพริก
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

3. ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากผักเบีย้ หิน
ที่ระดับความเขมขนตางกัน ในการยับยัง้ เชือ้ รา
C.gloeosporioides และ C.capsici ในพริก
4. ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากผักเบีย้ หิน
ในการยับยั้งเชื้อรา C.gloeosporioides และ
C.capsici โดยวิธวี ธิ กี ารชุบผล
5. ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากผักเบีย้ หิน
และสารเคมี สั ง เคราะห ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา
Colletotrichum spp. ในแปลงปลูกสภาพจริง
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดตอประสิทธิภาพของ
เชือ้ รา C.gloeosporiodes ที่ระดับความเขมขนตางๆ

ผลการทดลอง
1. โรคแอนแทรคโนสของพริกชีฟ้ า มีสาเหตุจากเชือ้ รา Colletotrichum หลายสายพันธแุ ละ
ทีพ่ บสวนใหญ คือ C.gloeosporioides และ C.capsici
2. สารสกัดผักเบีย้ หินทีส่ กัดดวย 95% เอทานอล มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ ราไดดที สี่ ดุ
นอกจากนี้ พบวา สารสกัดทีม่ คี วามเขมขนมากขึน้ จะมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ ราสูงขึน้
และสารสกัดจากผักเบี้ยหินที่สกัดดวยเอทานอลที่ระดับความเขมขน 1.0% โดยมวลตอ
ปริมาตรขึน้ ไป สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ราทัง้ สองชนิดไดสงู ถึงรอยละ 100
3. กรณีนำผลพริกมาชุบสารสกัดกอนการปลูกเชือ้ บนผลพริก สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของเชื้อราไดดีกวากรณีปลูกเชื้อบนผลพริกแลวนำมาชุบสารสกัดในภายหลัง
4. ตนพริกที่ฉีดพนดวยสารสกัดจากผักเบี้ยหินและสารเคมีสังเคราะห (Carbendazim)
ทีร่ ะดับความเขมขน 1.0% โดยมวลตอปริมาตร มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเกิดเชือ้ รา
Colletotrichum spp. ไดมากทีส่ ดุ
5. การทดลองในทุกตัวแปรที่ศึกษา พบวาเชื้อรา Colletotrichum ทั้ง 2 สายพันธุใหผล
การทดลองทีส่ อดคลองกัน แตประสิทธิภาพของสารออกฤทธิท์ างชีวภาพของสารสกัดจาก
พืชวงศ AIZOACEAE สามารถการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ รา C.capsici สูงกวา
เชือ้ รา C.gloeosporioides ซึง่ แสดงใหเห็นวาเชือ้ รา C.gloeosporioides เปน Colletotrichum
สายพันธุที่มีความตานทานหรือดื้อยากวา C.capsici ดังนั้น เชื้อราชนิดนี้อาจเปนเชื้อรา
เปาหมายที่พึงระวังที่จะสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นในลำดับตอไปได
หากไมไดรับการจัดการหรือปองกันที่ดี

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถกำจัดเชือ้ ราทีก่ อ โรคพืชโดยชีววิธี ทำใหลดสารเคมีตกคางในผลผลิตทางการเกษตร
ดิน และน้ำ ซึง่ เปนการปลอดภัยตอผบู ริโภค ลดตนทุนการนำเขาสารเคมี
- ทราบชวงเวลาและวิธีการที่เหมาะสมในการใชสารสกัดชีวภาพในการยับยั้งเชื้อราในพริก
อยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะเกษตรกรปลูกพริก ผจู ำหนาย และผบู ริโภค
- นำวัชพืชที่เปนปญหาทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชน
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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 79 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-15 (พ.ศ. 2537-2551)
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
ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว

พ.ศ. 2550

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน
ประเภทสถาบัน สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร

พ.ศ. 2551

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม
ประเภทสถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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การกระจายของครูทสี่ มัครและไดรบั รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-15 (พ.ศ. 2537-2551) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและ 72 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 1,030 ราย ไดรบั รางวัลทัง้ สิน้ 132 ราย โดยจังหวัดที่ยังไมเคยมีครูสมัคร คือ จังหวัด
สมุทรสงคราม ระนอง และสตูล
จังหวัด
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
กาฬสินธุ
ฉะเชิงเทรา
อุดรธานี
ขอนแกน
สมุทรปราการ
เชียงใหม
ลำปาง
นครสวรรค
สงขลา
เชียงราย
เพชรบูรณ
นาน
ศรีสะเกษ
นครศรีธรรมราช
ปทุมธานี
อุบลราชธานี
สุราษฎรธานี
พิษณุโลก
นครปฐม
นครพนม
ระยอง
อุทยั ธานี
ชัยภูมิ
พัทลุง
ตรัง
สระแกว
อางทอง
มหาสารคาม
สุรินทร
หนองคาย
ชลบุรี
ปตตานี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
พะเยา

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
83
14
58
5
42
6
40
13
36
6
35
6
35
12
32
3
32
4
31
3
30
2
26
2
26
1
23
2
22
1
21
2
21
1
19
2
17
5
16
2
15
14
1
14
2
14
13
2
13
5
12
12
4
12
1
11
1
11
3
11
3
10
10
2
10
10
1
9
1

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

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 81 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

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

2
1
1
2
3
1
2
1
1
-

Thailand Toray Science Foundation
Organization (2008)
Thailand Toray Science
Foundation
1. Honorary Chairman
Dr. Katsunosuke Maeda
Honorary Chairman,
Toray Industries, Inc., Japan
2. Organization
(1) Chairman
Dr. Yongyuth Yuthavong
Minister,
Ministry of Science and Technology
(2) Managing Director
Mr. Yasuo Yamashita
Managing Director,
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.
(3) Directors
Dr. Kamchad Mongkolkul
The Science Society of Thailand
Dr. Pairash Thajchayapong
Ministry of Science and Technology
Dr. Yodhathai Thebtaranonth
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Mr. Udom Vacharasakunee
Ministry of Education
Mr. Yuichi Manabe
President, Thai Toray Textile Mills
Public Co., Ltd.
Mr. Tomoyuki Aoki
Managing Director,
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.
Mr. Narong Lertkitsiri
Chairman, Toray International
(Thailand) Ltd.
Mr. Kazuhiro Suzuki
Director, Luckytex (Thailand)
Public Co., Ltd.
3. Term of Directorship: 2 years
4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

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

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

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

Dr. Pairash Thajchayapong
Dr. Virulh Sa-yakanit
Dr. Thira Sutabutra
Dr. Somsak Ruchirawat
Dr. Krissanapong Kirtikara
Dr. Chadamas Thuvasethakul
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science and
Technology Grants to the Managing Board.

The Committee of Selection (Awards)
1. Organization
(1) Chairmen:
Dr. Kamchad Mongkolkul
Vice-chairmen: Mr. Udom Vacharasakunee
(2) Members:
Director of IPST
Mr. Sho Saleechan
Dr. Bhiyayo Panyarjun
Dr. Kumthorn Thirakhupt
Dr. Supot Hannoungbua
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science
Education Awards to the Managing Board.
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