
ISBN 978-974-638-497-1 www .  t t s f . o r . t h

ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม
Professor Dr. Tipvadee Attathom

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University



มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย
Thailand Toray Science Foundation

  His Majesty King Bhumibol Adulyadej
1994 Science and Technology Award



สารบัญ
Contents

รายงานผลการดำเนินงาน
ประธานมลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย

Report form the Chairman of
Thailand Toray Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ีอรรถธรรม
Science and Technology Award
Professor Dr. Tipvadee Attathom

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

Science and Technology Award
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology Research Grants

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
Science Education Awards

มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย
Thailand Toray Science Foundation

78

66

42

24

8

1

ISBN: 978-974-638-497-1
เจาของ: มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
รวบรวมขอมูล ออกแบบ และจัดพิมพ: สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
จำนวนพิมพ 3,500 เลม
มกราคม 2552
Publication of Thailand Toray Science Foundation
6th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Road, Bangkok 10500
Designed and Printed by Thailand’s National Innovation Agency
January 2009



1มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิ          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดรบัอนญุาตใหจดัตัง้เปนทางการเมือ่วนัที่
2 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่รวมสงเสรมิความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยใีนประเทศไทย
เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคดงักลาว มลูนธิฯิ ไดดำเนนิกจิกรรมเพือ่การพฒันาและสงเสรมิความกาวหนา
ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย โดยจดัใหมกีจิกรรมสามประเภทดวยกนั

• ประเภทแรก คอื การจดัใหมรีางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสำหรบับคุคลหรอืสถาบนั
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ประเภททีส่อง คอื การใหเงนิทนุชวยเหลอืทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุ
อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ
อำนวยประโยชนใหแกวงการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย

• ประเภททีส่าม คอื รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร โดยจะมอบใหแกบคุลากรผรูบัผดิชอบ
ทางการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรของโรงเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย
ทีม่ผีลงานดเีดนในการสรางสรรคและรเิริม่ทางการศกึษาวทิยาศาสตร เพือ่นำไปพฒันาและ
เพิม่พนูความสนใจของนกัเรยีนวชิาวทิยาศาสตร นอกจากนีใ้นปพทุธศกัราช 2539 มลูนธิฯิ
ยงัไดใหการสนบัสนนุแกหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ไดรับรางวัลการศึกษา
วทิยาศาสตรอกีดวย

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใชดอกผลจากกองทนุนี ้นอกจากนีย้งัไดรบัเงนิบรจิาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลมุบรษิทัโทเรในประเทศไทย 4 บรษิทั

รางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนปที่สิบหาของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพเปนเลศิ ซึง่ไดรบัการตพีมิพในวารสารวชิาการทีม่กีาร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวชิาการและในดานศกัยภาพของการนำไปประยกุตใช คณะกรรมการสาขารางวลั
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบัน ที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติ
เปนเอกฉนัทยกยองให ศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ีอรรถธรรม ศาสตราจารยระดบั 10 ภาควชิา
กีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูไดรับรางวัลวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีในฐานะทีเ่ปนนกัวทิยาศาสตรทีม่ผีลงานดเีดนดานโรควทิยาของแมลง และการใช
เชื้อจุลินทรียในการกำจัดแมลงศัตรูสำคัญทางการเกษตร
ศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ีอรรถธรรม ไดทำงานวจิยัดานโรควทิยาของแมลงและการควบคมุกำจดั
แมลงดวยเชือ้จลุนิทรยีมาอยางตอเนือ่ง ทัง้งานวจิยัพืน้ฐานและประยกุต โดยมตีวัอยางผลงานดเีดน

รายงานผลการดำเนินงาน



Thailand Toray          Science Foundation2

ไดแก การคนพบเชือ้นวิคลโีอโพลฮีโีดรไวรสัสายพนัธไุทยทีม่ปีระสทิธภิาพในการกำจดัหนอนผเีสือ้
ศตัรสูำคญัของพชืผกั การเกบ็รวมรวมสายพนัธตุางๆ ของเชือ้แบคทเีรยี Bacillus thuringiensis
ในประเทศไทย และศกึษาวจิยัจนไดสายพนัธทุีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการกำจดัแมลงศตัรสูำคญัทาง
เศรษฐกจิของประเทศหลายชนดิ การวจิยัเรือ่งโรคของไหมและผึง้ ซึง่เปนแมลงทีเ่ปนประโยชนตอ
อตุสาหกรรมของประเทศ และหาแนวทางในการปองกนัแมลงเหลานีจ้ากการระบาดของโรค ทัง้ยงั
เปนผนูำในการใชเทคโนโลยพีนัธวุศิวกรรมในสายงานกฏีวทิยา เชน การวเิคราะหและตรวจสอบ
เชื้อโรคแมลงดวยเทคนิคดีเอ็นเอ การสรางพืชตานทานแมลงดวยการถายยีน นอกจากนี้ยังได
แกปญหาการกำจดัแมลงศตัรพูชืในโรงเรอืน เชน เพลีย้ไฟและเพลีย้แปง โดยคนพบเชือ้ราของแมลง
Paecilomyces fumoseroseus ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงดังกลาว ความสำเร็จ
ในการวจิยัและพฒันาสารกำจดัแมลงประเภทจลุนิทรยีของศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ีอรรถธรรม
ไดชวยเกษตรกรไทยใหมีทางเลอืกใหมในการกำจดัแมลงทีไ่มตองพึง่พาสารเคม ีชวยในการรกัษา
สภาพแวดลอมทางการเกษตร และสขุอนามยัของเกษตรกรผผูลติและผบูรโิภคทัว่ไป
ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม ถือเปนผูเปดสอนวิชาโรควิทยาของแมลงเปนแหงแรก
ในประเทศไทยที่ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเขียนตำรา “ไวรัสของแมลง:
นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส” เพื่อใหนิสิตนักศึกษาและผูสนใจในศาสตรนี้ไดใชประโยชนเปนแหลง
ความรเูกีย่วกบัไวรสัของแมลงและผลงานวจิยัทางดานนี ้นอกจากนีย้งัไดสรางผลงานทีเ่ปนบทความ
ทางวชิาการและผลงานวจิยั ซึง่ไดรบัการตพีมิพในวารสารทางวชิาการทัง้ในและตางประเทศมากกวา
80 เรือ่ง ไดผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาโทและเอกกวา 30 คน ซึง่ปจจบุนัทำงานเปนกำลงัสำคญั
ในมหาวทิยาลยัและหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน
สำหรบัหนวยงานทีไ่ดรบัการคดัเลอืกใหรบัรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำปพทุธศกัราช
2551 คอื ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เปนภาควชิา
วศิวกรรมเคมทีีไ่ดรบัการยอมรบัในระดบัชัน้นำของประเทศ มบีคุลากรจำนวน 49 ทาน ประกอบดวย
คณาจารย 35 ทาน ศาสตราภชิาน 1 ทาน และบคุลากรสายสนบัสนนุ 13 ทาน ซึง่มคีวามรคูวาม
สามารถ มอีสิระในการสรางวสิยัทศันของตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ และมงุมัน่ทีจ่ะพฒันาภาควชิาฯ
ใหเปนเลศิทัง้ทางดานการเรยีนการสอน การวจิยั และนวตักรรม
ดานการเรียนการสอน ภาควิชาฯ เปดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรถีอืเปนผบูกุเบกิการฝกงานอยางเขมขนใน “Internship Program”
ซึ่งไดใชหลักการของเทคโนโลยีสะอาดและประสบการณความเชี่ยวชาญของคณาจารยในการ
แกปญหาจริงของอุตสาหกรรม สำหรับดานบัณฑิตศึกษาไดมีการจัดการเรียนการสอนวิชาบังคับ
4 วชิา เปนภาษาองักฤษโดยเชญิศาสตราจารยทีม่ชีือ่เสยีงในมหาวทิยาลยัชัน้นำของโลก นอกจากนี้
ยงัจดัโปรแกรมบณัฑติศกึษาในภาคนอกเวลาราชการเพือ่เปดโอกาสใหบคุลากรในภาคอตุสาหกรรม
ไดมีโอกาสศึกษาตอ โดยนำปญหาจริงในอุตสาหกรรมมาทำวิจัยเพื่อตอยอดและแกปญหาของ
อตุสาหกรรม ซึง่โครงการดงักลาวยงัชวยเพิม่ประสบการณอตุสาหกรรมใหกบัคณาจารยและยงัเปน
สวนสำคัญในการสรางความรวมมือระหวางภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ปจจุบันมีนิสิต
ท่ีสำเรจ็การศกึษาไมต่ำกวา 1,400 คน ซึง่บณัฑติเหลานัน้นีไ้ดมสีวนรวมในการพฒันาประเทศชาติ
ในหลายภาคสวน
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ดานงานวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาฯ มีหองปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัยในหลากหลายสาขาเพื่อ
รองรบังานวจิยัของทัง้คณาจารยและนสิติ โดยในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมาไดรบัการสนบัสนนุจาก
ทั้งภาครัฐและเอกชนเปนจำนวนเงินกวา 300 ลานบาท เพื่อปรับปรุงโครงสรางดานการวิจัยและ
พัฒนาสงผลใหมีความพรอมในระดับแนวหนาทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ตลอดจนมีความ
รวมมอืกบัภาคอตุสาหกรรมตางๆ มากมาย อาท ิบรษิทั MEKTEC, SCG Chemicals, PTT,
PTT-CHEM, PTT-PHENOL, VINITHAI และ UBE ดวยความพรอมดงักลาว ทำใหภาควชิาฯ
สามารถตพีมิพบทความวจิยัทีม่คีณุภาพในวารสารระดบันานาชาตจิำนวนมาก และคณาจารยของ
ภาควชิาฯ ยงัไดรบัรางวลัทางดานการวจิยัและนวตักรรมอนัทรงเกยีรตมิากมาย

ทนุชวยเหลอืทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทูางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปพทุธศกัราช 2551 นี ้ไดมอบทนุ
ชวยเหลอืทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทัง้สิน้ 24 ทนุวจิยั ดงันี้

สาขาเกษตรศาสตร มจีำนวน 9 โครงการ
1. ชื่อโครงการ ผลิตภัณฑธรรมชาติกำจัดวัชพืชจากประยงค

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. จำรญู เลาสนิวฒันา
หนวยงาน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

2. ชื่อโครงการ การผลติกาซชวีภาพจากกากเมลด็สบดูำโดยกระบวนการหมกั
ไรออกซิเจนแบบตางๆ

ชือ่นกัวจิยั ดร. นษุรา สนิบวัทอง
หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. ชื่อโครงการ อิทธิพลของวัตถุดิบและสารชวยแปรรูปตอคุณภาพของแครกเกอรขาว
ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปณุฑรกิา รตันตรยัวงศ
หนวยงาน คณะเกษตรศาสตร ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

มหาวทิยาลยันเรศวร

4. ชื่อโครงการ การเพิ่มชีวมวลของสาหรายน้ำเค็มโดยใชกาชคารบอนไดออกไซด
เพือ่ผลติไบโอดเีซล

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ผกาวด ีแกวกนัเนตร
หนวยงาน คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแกน

5. ชื่อโครงการ การใชสารสกดัจากราํขาวยบัยัง้จลุนิทรยีทีท่าํใหเสือ่มเสยี
ในผลไมเศรษฐกิจของไทย

ชือ่นกัวจิยั ดร. มนชัญา งามศกัดิ์
หนวยงาน คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
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6. ชื่อโครงการ การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียโปรไบโอติกสชนิดใหมเพื่อใชเปน
ผลติภณัฑเสรมิอาหารในอตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. มลัลกิา ชมนาวงั
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

7. ชื่อโครงการ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกองในจังหวัด
นราธวิาส เพือ่การสงออก

ชือ่นกัวจิยั ดร. สมคัร แกวสกุแสง
หนวยงาน คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชมุชน มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลงุ

8. ชื่อโครงการ การศกึษาคณุสมบตัเิอนไซมไลเปสจากเมลด็สบดูำเพือ่เพิม่ทางเลอืก
ในการใชประโยชน

ชือ่นกัวจิยั ดร. สคุนัธรส ธาดากติตสิาร
หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

9. ชื่อโครงการ การศึกษาความตองการโภชนะของโคเนื้อพันธุกำแพงแสน
ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. สรุยิะ สะวานนท
หนวยงาน คณะเกษตร มหาวทิยาลยัแกษตรศาสตร

สาขาเคมี มจีำนวน 4 โครงการ
10. ชื่อโครงการ การพัฒนาวัสดุควบคุมการปลดปลอยยาในรูปแบบนาโนไฟเบอร

โดยใชพอลิแลคไทดและอนุพันธุ
ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปกรณ โอภาประกาสติ
หนวยงาน สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

11. ชื่อโครงการ การสกดัแยกกลยัโคไซดจากใบมะตมูและใบปอกระเจาโดยใชโพลเิมอรกิเรซนิ
ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปรชีา ภวูไพรศริศิาล
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

12. ชื่อโครงการ วัสดุเชิงประกอบชนิดพอลิเมอรชีวภาพที่มีสมบัติกระจายไฟฟาสถิต
สำหรบังานบรรจภุณัฑอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส

ชือ่นกัวจิยั ดร. วลยัพร ปฤษณารณุ เอือ้ใจ
หนวยงาน สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

13. ชื่อโครงการ การเลีย้งผลกึเดีย่วและการศกึษาโครงสรางผลกึของโครงขาย
ผสมโลหะ-สารอินทรียชนิดใหม

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. อภนิภสั รจุวิตัร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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สาขาฟสิกส มจีำนวน 3 โครงการ
14. ชื่อโครงการ การเรงออกของเอกภพในทฤษฎีความโนมถวงแบบคามีเลียน

ชือ่นกัวจิยั ดร. บรุนิทร กำจดัภยั
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร

15. ชื่อโครงการ โครงสรางระดับไมโครของฟลมบางไดอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีโซลเจล
บนแผนรองรับตางชนิดกันและการประยุกตใช

ชือ่นกัวจิยั ดร. สตรรีตัน กำแพงแกว โฮดคั
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

16. ชื่อโครงการ การประยุกตของถานกัมมันตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. สงิหเดช แตงจวง
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ

สาขาวศิวกรรมศาสตร มจีำนวน 8 โครงการ
17. ชื่อโครงการ อิฐดินและกระเบื้องปูพื้นจากเศษตะกอนดิน

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ดรณุ ีวฒันศริเิวช
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง

18. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบสงยาในรูปแบบแทงพอลิเมอรขนาดเล็กที่สามารถถูกฝง
โดยตรงสูกอนมะเร็งในตับ

ชือ่นกัวจิยั ดร. นรเศรษฐ ณ สงขลา
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

19. ชื่อโครงการ ระบบตรวจคดักรองสำหรบัโรคเบาหวานขึน้จอประสาทตาดวยภาพจอประสาทตา
ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. บญุญฤทธิ ์อยุยานนวาระ
หนวยงาน สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

20. ชื่อโครงการ การประยกุตใชเทคโนโลยเีมมเบรนระดบัไมโครฟลเตรชัน่และอลุตราฟลเตรชัน่
ในการผลิตน้ำยางขน:การทำขนและการนำกลับสวนที่เปนยางและไมใชยาง

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. พรทพิย ศรแีดง
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

21. ชื่อโครงการ การสรางแบบจําลองจีออยดทองถิ่นสําหรับประเทศไทย
ชือ่นกัวจิยั ดร. พทุธพิล ดาํรงชยั
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

22. ชื่อโครงการ การออกแบบและพฒันาระบบทีป่รบัเงือ่นไขการทำงานโดยอตัโนมตัสิำหรบัแจง
เตอืนการเคลือ่นไหวทีไ่มเหมาะสมและแจงเหตฉุกุเฉนิการหกลมสำหรบัผสูงูอายุ

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. วฒันพงศ เกดิทองมี
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตรและทรพัยากร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ
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23. ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องปฏิกรณชีวภาพแบบไหลผานสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
ทีใ่ชเซลลตนกำเนดิ

ชือ่นกัวจิยั ดร. โศรดา กนกพานนท
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

24. ชื่อโครงการ พฤติกรรมการปนเบื้อนของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอลในดินทราย
ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. สเุชษฐ ลขิติเลอสรวง
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
สำหรบัผลการตดัสนิรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตรนัน้ คณะกรรมการรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
ไดคดัเลอืกใหมผีไูดรบัรางวลัในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน เงนิรางวลัรวม 225,000 บาท
รางวลัที ่1 ไมมีผูไดรับรางวัลในปนี้

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั 80,000 บาท
อาจารยนวรตัน พรหมจกัร
โรงเรยีนโพนพทิยาคม อำเภอโพนนาแกว จงัหวดัสกลนคร
ชื่อผลงาน: แขนกล

รางวลัที ่3 เงนิรางวลั 60,000 บาท
อาจารยเสรญิ สวุรรณชาตรี
โรงเรยีนเดชะปตตนยานกุลู อำเภอเมอืง จงัหวดัปตตานี
ชื่อผลงาน: แบบจำลองระบบหายใจของคน

รางวัลชมเชย เงนิรางวลั 10,000 บาท
อาจารยชนติกานต คำวนั
โรงเรยีนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี
ชื่อผลงาน: กาวจากเมลด็พชื

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  เงนิรางวลัรวม 465,000 บาท
รางวลัที ่1 เงนิรางวลั 120,000 บาท

อาจารยชยัพร พฒันจกัร
โรงเรยีนบานผอืพทิยาสรรค อำเภอบานผอื จงัหวดัอดุรธานี
ชื่อผลงาน: เครื่องรีดใยไหมขัดฟน

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั 90,000 บาท
อาจารยมณทริา ยางธสิาร
โรงเรยีนมธัยมพชัรกติยิาภา 1 อำเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม
ชื่อผลงาน: หมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน
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รางวลัที ่3 เงนิรางวลัๆ ละ 75,000 บาท มผีไูดรบัรางวลั 2 คน ไดแก
1. อาจารยกนัยารตัน เจรญิยิง่
โรงเรยีนนวมราชานสุรณ อำเภอเมอืง จงัหวดันครนายก
ชื่อผลงาน: การเพิ่มมูลคาของเปลือกกุงเหลือใชเชิงพาณิชย

2. อาจารยประเทอืงสขุ มณลีำ้
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน อำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน
ชื่อผลงาน: ประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชวงศ
AIZOACEAE บางชนดิ ในการยบัยัง้เชือ้รา Colletotrichum spp. สาเหตุ
โรคแอนแทรกโนสในพริก

รางวัลชมเชย เงนิรางวลัๆ ละ 15,000 บาท มผีไูดรบัรางวลั 2 คน ไดแก
1. อาจารยอนสุรณ ศกัรภพน
โรงเรยีนหางฉตัรวทิยา อำเภอหางฉตัร จงัหวดัลำปาง
ชื่อผลงาน: องคประกอบของดินกับการแตกลายงาบนเครื่องเคลือบดินเผา

2. อาจารยสขุหทยั วรรณศริิ
โรงเรยีนหองสอนศกึษา อำเภอเมอืง จงัหวดัแมฮองสอน
ชื่อผลงาน: การพัฒนาการผลิตถั่วเนาใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยใช
เทคโนโลยีตนเชื้อบริสุทธิ์

นอกจากนี ้โรงเรยีนของผไูดรบัรางวลัที ่1 รางวลัที ่2 และรางวลัที ่3 ทัง้ 6 โรงเรยีนยงัไดรบัเงนิ
สนบัสนนุหองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรโรงเรยีนละ 25,000 บาท ไดแก

1. โรงเรยีนโพนพทิยาคม อำเภอโพนนาแกว จงัหวดัสกลนคร
2. โรงเรยีนเดชะปตตนยานกุลู อำเภอเมอืง จงัหวดัปตตานี
3. โรงเรยีนบานผอืพทิยาสรรค อำเภอบานผอื จงัหวดัอดุรธานี
4. โรงเรยีนมธัยมพชัรกติยิาภา 1 อำเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม
5. โรงเรยีนนวมราชานสุรณ อำเภอเมอืง จงัหวดันครนายก
6. โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน อำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนนิการคดัเลอืกผทูีไ่ดรบัรางวลั และหวงัวาความพยายามของมลูนธิฯิ ในการดำเนนิกจิกรรม
ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยทุธ ยทุธวงศ
ประธานมลูนธิโิทเร
เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย
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ศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ีอรรถธรรม
Professor Dr. Tipvadee Attathom

เกดิเมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2491 ทีเ่ขตพระนคร กรงุเทพฯ เปน
บตุรคนที ่6 ในจำนวน 10 คน ของนายสนัน่และนางฟนุจ ูวงศสนีลิ
สามี รองศาสตราจารย ดร. สพุฒัน อรรถธรรม
บุตร นายสพุงศ อรรถธรรม

นางสาวทิพาพัฒน อรรถธรรม

การศกึษา
พ.ศ. 2510 ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนเขมะสริอินสุสรณ ประเทศไทย
พ.ศ. 2514 วทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร) เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2518 M.S. Entomology  University of California, Riverside, CA., U.S.A.
พ.ศ. 2521 Ph.D. Entomology (Insect Pathology) University of California,

Riverside, CA., U.S.A.

Pro f i l e
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 B.Sc. Agriculture (with honors) in Entomology,

Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
1973-1975 M.S. Entomology (Insect Pathology)

University of California, Riverside, U.S.A.
1975-1978 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
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ตำแหนงปจจบุนั
ศาสตราจารย ระดบั 10 ภาควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกำแพงแสน จงัหวดันครปฐม
โทรศพัท: 034-281 268  โทรสาร: 034-351 886  อเีมล: agrtva@ku.ac.th

ประวตักิารทำงาน
ดานวิชาการ
พ.ศ. 2514 อาจารยตรี ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร บางเขน กรงุเทพมหานคร
พ.ศ. 2516 อาจารยโท ที่ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร บางเขน กรงุเทพมหานคร
พ.ศ. 2521 กลับจากการศึกษาตอตางประเทศ เขารับราชการตำแหนงอาจารย

ที่ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน กรงุเทพมหานคร

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
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พ.ศ. 2522 ยายไปรับราชการประจำ ที่ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วทิยาเขตกำแพงแสน จงัหวดันครปฐม

 พ.ศ. 2527 ผชูวยศาสตราจารย สาขากฏีวทิยา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
 พ.ศ. 2534 รองศาสตราจารย สาขากฏีวทิยา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2550 ไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย สาขากีฏวิทยา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

ดานบริหาร
พ.ศ. 2529-2532 รกัษาราชการแทนหวัหนาภาควชิากฏีวทิยา วทิยาเขตกำแพงแสน
พ.ศ. 2530-2534 หวัหนาหนวยชวีเคมแีละหองปฏบิตักิารกลาง ศนูยปฏบิตักิารวจิยัและเรอืน

ปลกูพชืทดลอง สถาบนัวจิยัและพฒันาแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
พ.ศ.2533-2534 รองประธานกรรมการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2542-2544 ผชูวยอธกิารบด ีฝายวจิยัและวชิาการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขต

กำแพงแสน

ดานบริการวิชาการ
1. ประธานกรรมการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ของคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

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 Develop-
ment 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
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2. กรรมการรางหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติและปรชัญาดษุฏบีณัฑติ สาขาวชิาการวจิยัและ
พฒันาการเกษตร ของคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

3. กรรมการผทูรงคณุวฒุพิจิารณาการปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขากฏีวทิยา
และวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เกษตรศาสตร) สาขาวชิาการจดัการศตัรพูชื ของคณะทรพัยากร
ธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

4. กรรมการในคณะอนกุรรมการพจิารณาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
ผลติพชื คณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

5. กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา
ดษุฏบีณัฑติ สาขากฏีวทิยา คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

6. กรรมการอำนวยการในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The First Asia-Pacific
Conference of Entomology” ป พ.ศ. 2527

7. กรรมการฝายวิชาการในคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย
ตัง้แตป พ.ศ. 2538 จนถงึปจจบุนั

8. กรรมการอำนวยการกลางในการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง “Pacific Rim Conference on
Biotechnology of Bacillus thuringiensis and its Impact to the Environment” ซึง่จดั
เปนประจำทกุ 2 ป เริม่ในป พ.ศ. 2539

9. กรรมการในคณะอนกุรรมการอำนวยการหนวยผลติขยายชวีนิทรยี เพือ่ควบคมุแมลงศตัรพูชื
ศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาต ิป พ.ศ. 2544-2547

2004 Committee Member, M.S. and Ph.D. Curriculum Drafting Committee,
Research and Agricultural Development Program, Faculty of Agriculture
Kamphaengsaen, Kasetsart University, Thailand

2004 Sub-Committee Member, BS Curriculum Review Sub-Committee, Plant
Production Technology Program, Faculty of Animal Sciences and
Agricultural Technology, Silpakorn University, Thailand

2008 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
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10. กรรมการในคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ ในจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “The
International Conference on Biopesticides IV” ป พ.ศ. 2548

11. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานเพื่อกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง

12. กรรมการผทูรงคณุวฒุพิจิารณาขอเสนอโครงการวจิยั และผลงานวจิยั ของหนวยงานผใูหทนุ
วจิยัของมหาวทิยาลยั และหนวยงานผใูหทนุอืน่ๆ

13. กรรมการผทูรงคณุวฒุพิจิารณา ตำรา บทความและผลงานทางวชิาการเพือ่การพจิารณาตพีมิพ
ในวารสารทางวิชาการหลายฉบับ

รางวลัและเกยีรตยิศ
1. ไดรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา สาขากฎีวทิยา ดานโรควทิยาของแมลง พ.ศ. 2516-2521
2. รางวลัวจิยั “ดเีดน” สาขาพชื ในการประชมุทางวชิาการประจำป ครัง้ที ่21 มหาวทิยาลยัเกษตร-

ศาสตร พ.ศ. 2526 ในหวัขอเรือ่ง “เชือ้ไวรสัสายพนัธใุหมของโรคออกถงุในผึง้โพรง”
3. รางวลัวจิยั “ดเีดน” สาขาพชื ในการประชมุทางวชิาการประจำป ครัง้ที ่22 มหาวทิยาลยัเกษตร-

ศาสตร พ.ศ. 2527 ในหวัขอเรือ่ง “Bacillus thuringiensis var. thuringiensis: ลกัษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและผลในการทำใหเกิดโรคจากสวนประกอบตางๆ ของเชื้อ ตอหนอนเจาะ
สมอฝายอเมรกินั Helicoverpa armigera Hubner”

1984-present Honorary Committee Member to review and award academic titles
for various universities faculty members.

1984-present Honorary Committee Member to review research proposals for various
research funding agencies and organizations

1990-present Honorary Committee Member to review textbooks and articles for
various academic journal publication

1995-present Committee Member on Academic affairs, Entomological and Zoological
Society of Thailand

Honors and Awards:
1973-1921 King scholarship, Anandamahidol Foundation for M.S. And Ph.D.

at University of California, Riverside, U.S.A.
1983 Outstanding Research Award. Research entitled “Sacbrood Disease

of the Eastern Honeybee, Apis cerana in Thailand.” The 21st Annual
Conference, Plant Science, Kasetsart University, Bangkok.

1984 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 22nd Annual Conference, Plant Science, Kasetsart
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4. รับพระราชทานรางวัลและโลเกียรติยศ “อาจารยดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดย
กองทนุอนสุรณ จอหน เอ เอกิน้ ประจำป พ.ศ. 2532 ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรประจำป
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

5. เกยีรตบิตัรและรางวลั “Harada Award” ประจำป พ.ศ. 2533 ผลงานวจิยั “ดเีดน” เรือ่ง
“Characterization of the nuclear polyhedrosis virus of the cotton bollworm,
Helicoverpa armigera” จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

6. เกยีรตบิตัรและรางวลั “Kawaguchi Award” ประจำป พ.ศ. 2536 ผลงานวจิยั “ดเีดน” เรือ่ง
“Morphological diversity and toxicity of delta-endotoxin produced by various strains
of the bacterium, Bacillus thuringiensis” จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

7. รางวลัวจิยั “ดเีดน” สาขาพชื ในการประชมุทางวชิาการประจำป ครัง้ที ่32 มหาวทิยาลยัเกษตร-
ศาสตร พ.ศ. 2538 ในหวัขอเรือ่ง “การวนิจิฉยัโรคแกรสเซอรีข่องหนอนไหม Bombyx mori
ในระยะเริม่ตนดวยการใช DNA ตวัตรวจสอบ”

8. รางวลัชมเชย การเสนอผลงานวจิยัเรือ่ง “เชือ้ราของแมลงศกัยภาพในการควบคมุกำจดัเพลีย้ไฟ”
ในการประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “หนึ่งทศวรรษแหงการอารักขาพืช
ในประเทศไทย” วนัที ่24-27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546

9. รางวลัวจิยั “ชมเชย” สาขาพชื ในการประชมุทางวชิาการประจำป ครัง้ที ่42 มหาวทิยาลยัเกษตร-
ศาสตร พ.ศ. 2548 ในหวัขอเรือ่ง “การตรวจสอบเชือ้ nucleopolyhedrovirus ของหนอนไหม
Bombyx mori ดวยเทคนคิ PCR”

University, Bangkok.
1989 Award for “1989 Outstanding Professor of Kasetsart University”

John A. Akins Memorial Fund, Prince of Songkla University, Thailand.
1990 “Harada Award” for outstanding scientific paper entitled “Charac-

terization of the Nuclear Polyhedrosis Virus of the Cotton Bollworm,
Helicoverpa armigera”

1993 “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.

1995 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.
2003 Research Award. Research entitled “Entomopathogenic Fungi and

Potential Application for Thrips Control” The Sixth National Plant
Protection Conference, Khonkaen, Thailand

2005 Research Award. Research entitled “Detection of Nucleopolyhedrovirus
of silkworm,  Bombyx mori by PCR” The 42th Annual Conference,
Plant Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
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ผลงานวจิยัของศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ีอรรถธรรม
Research Works of Professor Dr. Tipvadee Attathom

ดานการวจิยั
ศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ีอรรถธรรม ทำงานวจิยัดานโรควทิยาของแมลงและการใชเชือ้จลุนิทรยี
ควบคมุกำจดัแมลงมาอยางตอเนือ่งกวา 30 ป ไดทำงานวจิยัพืน้ฐานเพือ่สรางองคความรเูรือ่งโรค
และเชือ้จลุนิทรยีสาเหตขุองโรคของแมลง ทัง้แมลงทีเ่ปนศตัรสูำคญัทางการเกษตรและแมลงทีเ่ปน
ประโยชน จากองคความรพูืน้ฐานทีไ่ดดำเนนิการมาทำใหสามารถสรางผลงานวจิยัดานการประยกุต
ใชประโยชน โดยมผีลงานวจิยัทีน่ำเชือ้จลุนิทรยีชนดิตางๆ ทีค่นพบ มาใชในการควบคมุกำจดัแมลง
ทัง้นีเ้พราะตระหนกัดวีา แมลงเปนปญหาสำคญัทางการเกษตรของประเทศไทย การใชสารเคมกีำจดั
แมลงเปนอันตรายกบัเกษตรกร ผบูรโิภค และสภาพแวดลอม จำเปนตองสงเสรมิและสนบัสนนุ
วธิกีำจดัแมลงทีป่ลอดภยั การใชเชือ้จลุนิทรยีเปนทางเลอืกหนึง่ทีท่ดแทนการใชสารเคมไีด จงึได
ทำงานวิจัยทางดานนี้อยางจริงจัง ทำใหเกิดความสนใจการใชเชื้อจุลินทรียกำจัดแมลงมากขึ้น
นอกจากนัน้ยงัไดทำงานวจิยัเรือ่งโรคของไหมและผึง้ ซึง่เปนแมลงทีเ่ปนประโยชนทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ เพือ่ปองกนัแมลงเหลานีจ้ากการระบาดของโรค เมือ่มเีทคโนโลยใีหมๆ  เกดิขึน้ จงึไดศกึษา
และพัฒนาใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหลานั้นในการทำงานวิจัย เพื่อใหเกิดความกาวหนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Achievements
Research Area:
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

หนอนเจาะสมอฝาย
อเมรกินั Helicoverpa
armigera แมลงศัตรู

สำคญัของฝาย

Cotton boll infested
by cotton bollworm,

Helicoverpa armigera.
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ตวัอยางผลงานวจิยัทีไ่ดสรางองคความรทูีส่ำคญัดานโรควทิยาของแมลง งานวจิยัการประยกุตใช
เชื้อจุลินทรียใหเกิดประโยชนในการกำจัดแมลง จนสามารถขยายผลออกสูการใชในเชิงพาณิชย
และการประยุกตใชเทคโนโลยีใหมใหเกิดประโยชนกับงานทางกีฏวิทยา
• วเิคราะหและจำแนกเชือ้จลุนิทรยีชนดิตางๆ หลายสายพนัธใุนประเทศไทย ทีท่ำใหเกดิโรคกบัแมลง

เชน เชือ้แบคทเีรยี เชือ้ไวรสั และเชือ้รา ทำใหเกดิองคความรเูรือ่งโครงสรางและคณุสมบตัติางๆ
ของเชือ้จลุนิทรยีเหลานัน้ ซึง่เปนประโยชนตองานวจิยัตอยอด โดยเชือ้จลุนิทรยีหลายสายพนัธุ
ไดถกูพฒันาเปนสารชวีภณัฑกำจดัแมลงศตัรสูำคญัของพชืเศรษฐกจิหลายชนดิในเวลาตอมา

• คนพบสายพนัธใุหมของเชือ้ไวรสัสาเหตขุองโรคออกถงุ (sacbrood disease) ในผึง้โพรงสาย
พนัธไุทย ทำใหมกีารตืน่ตวัเรือ่งโรคออกถงุของผึง้ในประเทศไทย และนำไปสกูารหาแนวทาง
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.

เพลีย้ไฟและแมลงหวีข่าว
ศตัรสูำคญัของพชื
เศรษฐกิจหลายชนิด
ในประเทศไทย

Thrips and whitefly,
the important insect
pests of several
economic crops
in Thailand.
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• เกบ็รวบรวมสายพนัธตุางๆ ของเชือ้แบคทเีรยี Bacillus thuringiensis (Bt) ในประเทศไทย
วิเคราะหและจำแนกสายพันธุของเชื้อ ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อกับแมลงศัตรูสำคัญทาง
เศรษฐกจิหลายชนดิ ปจจบุนัไดเปนแหลงเกบ็เชือ้ Bt เพือ่ใชประโยชนทางการศกึษา การทำงาน
วจิยัของนสิตินกัศกึษาและนกัวจิยัในสายงาน

• พฒันาการผลติเชือ้นวิคลโีอโพลฮิโีดรไวรสั (NPV) ในเชงิอตุสาหกรรม และจดัทำสตูรสำเรจ็
(formulation) เชือ้ไวรสั เปนสารกำจดัแมลงเพือ่ทดแทนการใชสารเคม ี โดยไดจดสทิธบิตัร
การประดษิฐ “กรรมวธิกีารผลติเชือ้ไวรสัและการผสมสตูรเชือ้ไวรสัเปนสารกำจดัแมลงศตัรพูชื”
ซึ่งไดใชเปนตนแบบการผลิตเชื้อไวรัสเปนสารกำจัดแมลงศัตรูพืชในหนวยงานรัฐและเอกชน
ปจจบุนัมกีารใชไวรสั NPV ในการกำจดัหนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทหูอมกนัอยางแพรหลาย

• วเิคราะหและจำแนกเชือ้ไวรสัสาเหตขุองโรคแกรสเซอรีข่องหนอนไหมพนัธไุทย ทำใหรจูกัโรค
และเขาใจถึงการระบาดของโรคมากขึ้น และไดวิจัยแนวทางการปองกันการระบาดของโรค
ในประชากรหนอนไหมทีม่กีารเลีย้งเปนอตุสาหกรรม เชน การพฒันาวธิกีารตรวจสอบโรคไวรสั
ของหนอนไหมในระยะเริม่แรกดวยการใชดเีอน็เอตวัตรวจสอบและดวยเทคนคิพซีอีาร  เปนตน

• คนพบเชือ้ราสายพนัธไุทยทีม่ปีระสทิธภิาพกำจดัแมลงศตัรใูนโรงเรอืนปลกูพชื เชน เพลีย้ไฟ
แมลงหวี่ขาวและเพลี้ยแปง โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อรา Paecilomyces fumoseroseus ที่มี
ประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยไฟ ปจจุบันมีการนำเชื้อรานี้ไปใชทดแทนสารเคมีในโรงเรือน
ปลกูกลวยไม และไดรบัการสนบัสนนุโครงการผลติหวัเชือ้ราเพือ่ประโยชนในเชงิพาณชิย

• ริเริ่มนำเทคโนโลยีใหมๆ ทางชีววิทยาโมเลกุลมาใชในงานวิจัยทางกีฏวิทยา เชน การศึกษา
วเิคราะหเชือ้จลุนิทรยีชนดิตางๆ ทีท่ำใหเกดิโรคกบัแมลงดวยเทคนคิดเีอน็เอและการตดัแตงยนี

• 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.

การฉดีพนเชือ้ นวิคลโีอโพลี
ฮีโดรไวรัส เพื่อกำจัดหนอน

เจาะสมอฝาย

Spray application of
nucleopolyhedrovirus
for bollworm control

in cotton field.
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การพัฒนาวิธีการสรางฝายตานทานตอหนอนเจาะสมอฝายดวยการถายยีนจากเชื้อแบคทีเรีย
Bacillus thuringiensis และการวเิคราะหสายพนัธแุมลงดวยเทคนคิ RFLP, RAPD หรอื
PCR ซึง่ทำใหในปจจบุนัการวเิคราะหและจำแนกแมลงสามารถทำไดถกูตองและแมนยำขึน้ และ
ไดแทรกวทิยาการเหลานีเ้พิม่ลงไปในรายวชิาทีเ่กีย่วของ เพือ่ประโยชนในการเรยีนการสอน

• วจิยัและพฒันาองคความรเูกีย่วกบัไหมปาอรีี ่(Eri silkworm) การเลีย้งและการใชประโยชน
จากไหมอรีี ่ซึง่กนิใบมนัสำปะหลงัเปนอาหาร เพือ่การพฒันาเปนอาชพีทางเลอืกใหแกเกษตรกร
ชาวไรมนัสำปะหลงั ไดรบัความไววางใจจากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ใหเปน
ผูประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาไหมอีรี่สูอุตสาหกรรม” ซึ่งไดสรางนักวิจัยหนาใหม
ตามสถาบันการศึกษาตางๆ จำนวนมากที่เขารวมงานวิจัยในชุดโครงการ

ดานการเรยีนการสอนและวชิาชพี
ศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ี อรรถธรรม เปนอาจารยสอนนสิติในระดบัปรญิญาตร ี โท และเอก
ทัง้วชิาพืน้ฐานและวทิยาการขัน้สงูในสาขากฏีวทิยา ทีภ่าควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร โดยทำการสอนตอเนือ่งมากวา 30 ป เปนบคุคลแรกทีเ่ปดสอนวชิาโรควทิยาของแมลง

• 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

เซลล (ซาย) สปอรและ
ผลึกโปรตีนสารพิษ
(ขวา) ของเชือ้แบคทเีรยี
Bacillus thuringiensis
ปจจุบันมีการใชเชื้อ
แบคทเีรยีของแมลง
ชนดินีก้นัอยางแพรหลาย
ในการกำจดัหนอนผเีสือ้
ชนดิตางๆ

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 ซึง่มสีวนผลกัดนัใหวทิยาการดานนีเ้ปนทีร่จูกัและมคีวามกาวหนามาจนถงึปจจบุนั
การทำงานวิจัยที่ตอเนื่องเกี่ยวกับไวรัสของแมลงทำใหสามารถเขียนตำราเรื่อง “ไวรัสของแมลง:
นวิคลโีอโพลฮิโีดรไวรสั” ซึง่เปนตำราไวรสัของแมลงเลมแรกทีพ่มิพภายในประเทศ โดยไดแทรก
ผลงานวิจัยของตนเองเปนตัวอยางประกอบ เพื่อใชประโยชนในเรียนการสอนและการทำงานของ
นกัวจิยัทานอืน่ๆ ไดสรางบคุคลากรดานโรควทิยาของแมลงทีเ่ปนนกัวจิยัหนาใหมหลายคน และ
เปนนสิติทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาโทและเอก 34 คน ซึง่ไดออกไปรบัใชสงัคมโดยเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัยหลายแหง และเปนนักวิจัยในองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรับเชิญเปน
อาจารยพิเศษสอนวิชาทางกีฏวิทยาในสถาบันการศึกษาหลายแหง เปนวิทยากรบรรยายและ
ฝกอบรม เรื่องเชื้อจุลินทรียของแมลงและการใชประโยขนในการกำจัดแมลง ใหกับนักศึกษา
บุคคลากรของหนวยงานตางๆ เกษตรกรและองคกรระหวางประเทศอยูเนืองๆ
ศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ี อรรถธรรม มผีลงานทางวชิาการทัง้ในลกัษณะบทความและผลงาน
วจิยัทีไ่ดรบัการตพีมิพเผยแพรทัง้ในประเทศและตางประเทศ จำนวนกวา 80 ฉบบั ไดใหบรกิาร
แกหนวยงานตางๆ ตามวชิาชพีของตนเอง เชน เปนกรรมการในการจดัประชมุทางวชิาการทัง้ใน

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

มะเขอืเทศทีป่ลกู
ในโรงเรอืนปลกูพชื
ถกูเพลีย้ไฟลงทำลาย

Tomato in
greenhouse infested
with tomato thrips.
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ระดบัประเทศและนานาชาต ิเปนกรรมการราง พจิารณา และปรบัปรงุหลกัสตูรในระดบัปรญิญตรี
โท และเอก สาขาตางๆ ใหกบัมหาวทิยาลยัหลายแหง เปนกรรมการผทูรงคณุวฒุพิจิารณาผลงาน
ตพีมิพในวารสารวชิาการ เปนตน

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบพระคณุมลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย และคณะกรรมการผตูดัสนิ
การมอบรางวลั “วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมลูนธิโิทเร ประเทศไทย” ครัง้ที ่15 พ.ศ. 2551 ทีไ่ด
คดัเลอืกใหขาพเจาไดรบัรางวลันี ้นบัเปนเกยีรตแิกขาพเจาและครอบครวัเปนอยางยิง่ รางวลัอนัมี
เกยีรตนิีจ้ะเปนขวญัและกำลงัใจใหแกขาพเจา ในการทำงานในหนาทีใ่หดทีีส่ดุ เพือ่ประโยชนของ
ประเทศชาติสืบตอไป
ขอกราบขอบพระคณุคณุพอและคณุแมทีไ่ดใหทกุสิง่ทกุอยางจนลกูมวีนันี ้ ใหโอกาสในการศกึษา
เลาเรยีน เลีย้งดอูบรมบมสอน ใหความรกัและความสขุ ขอบคณุพี่ๆ  นองๆ ทีค่อยชวยเหลอืและ
ใหกำลงัใจ มาโดยตลอด และสิง่ทีไ่มอาจลมืได คอื ขอขอบคณุสาม ีบตุรชาย และบตุรสาว ไดแก
รองศาสตราจารย ดร. สพุฒัน อรรถธรรม นายสพุงศ อรรถธรรม และนางสาวทพิาพฒัน อรรถธรรม
ทีไ่ดใหความรกั ความเขาใจ และกำลงัใจตลอดชวงการทำงานทีม่ทีัง้ความสำเรจ็และปญหาอปุสรรค
ขอกราบขอบพระคณุอาจารยทกุทานทีไ่ดสอนใหความร ู จนสามารถประกอบอาชพีไดอยางมัน่คง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ศาสตราจารย ดร. สธุรรม อารกีลุ อาจารยทานแรกทีส่อนวชิากฏีวทิยา ทีเ่มตตา
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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Science and Technology Awards, 2008” It is of great honor for me and my family. I am
confidence that this honorable award will greatly inspire me to continue working for the
benefit of the country.
I would like to express my heartfelt gratitude and love to my parents whom I have
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where all the supports and encouragement are always there. My sincere thanks and
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and supports throughout my long working years.
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เชือ้รา Paecilomyes
fumosoroseus สายพนัธุ
ทีพ่บในประเทศไทย
มปีระสทิธภิาพในการ
ควบคุมกำจัดเพลี้ยไฟบน
มะเขอืเทศและกลวยไม

The local isolate of the
fungus, Paecilomyes
fumosoroseus which
proven to be effective
against thrips on
tomato and orchid.
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สนับสนุนในการทำงานวิจัย โดยมีทานเปนแบบอยางที่ดีงามในทุกๆ ดาน ขอขอบคุณอาจารย
และบุคคลากรทุกทานในภาควิชากีฏวิทยา ที่ชวยสงเสริมบรรยากาศการทำงานใหเต็มไปดวย
การสรางสรรคและเอือ้เฟอตอกนั ทำใหมโีอกาสสรางความกาวหนาใหกบัผลงานวจิยั
ขอขอบพระคณุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรและผบูรหิารทกุทาน ทีไ่ดใหโอกาสในการดำเนนิงานวจิยั
อยางตม็ที ่ใหการสบบัสนนุและอำนวยความสะดวกในการทำงาน รวมทัง้ใหเกยีรตแิละเชดิชผูลงาน
ตามทีเ่หน็ควร ซึง่เปนการสรางขวญัและกำลงัใจทีด่ยีิง่ในการทำงานตอๆ มา แตงานวจิยัทัง้หมดนี้
คงจะไมสามารถบรรลผุลได ถาขาดเพือ่นนกัวจิยัและนสิตินกัศกึษา ซึง่ไดรวมมอืชวยสรางผลงาน
ดวยความวิริยะอุตสาหะ อดทน เขาใจและสามัคคีกัน เพื่อใหงานวิจัยสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
ขอขอบคุณดวยความจริงใจ
สดุทายทีส่ำคญัมาก คอื ขอขอบพระคณุมลูนธิอิานนัทมหดิล ทีใ่หโอกาสในการเรยีนศกึษาตอระดบั
ปรญิญาโทและเอกในตางประเทศ ทำใหไดรบัองคความรทูางโรควทิยาของแมลง และสามารถนำมา
ปรบัใชใหเกดิประโยชนกบัวงการเกษตรของประเทศ ขอบพระคณุแหลงทนุตางๆ เชน สถาบนัวจิยั
และพฒันาแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิศนูยพนัธวุศิวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริม
วทิยาศาสตรแหงประเทศไทย Japan International Cooperation Agency, U.S Agency for
International Development, The Rockefeller Foundation, Deutsche Forschungsgemeins-
chaft (DFG)-BMZ ประเทศเยอรมนั เปนตน ทีไ่ดใหการสนบัสนนุการดำเนนิงานวจิยั โดยเลง็เหน็
ถงึความจำเปนในการสงเสรมิวทิยาศาตรและเทคโนโลย ี เพือ่สรางคน สรางองคความร ู และการ
ประยุกตใชองคความรูใหเกิดประโยชนเพื่อการพัฒนาประเทศตอไป

My great appreciation is reserved for Professor Dr. Sutharm Areekul, my first teacher in
Entomology. His knowledge and working experiences always inspire me to pursue my
career as an entomologist and insect pathologist. I thank Department of Entomology,
Kasetsart University, where staff members are so kind and supportive to my research work.
I would like to thank Kasetsart University and administrators who provide me the
opportunity to conduct my research work. Their fully encouragements, supports and
recognition of my research findings are truly appreciated. It will be very difficult or
impossible for me to accomplish most of the work without helps from my students and
friends. Their patience, determination and devoted cooperation to carry out laboratory
work with great care and responsibility are highly appreciated
I am deeply grateful and indebted to the Anandamahidol Foundation for the King
Scholarship for my graduate study abroad. Acknowledgement and thanks are extended
to all funding agencies such as Kasetsart University Research and Development
Institute, The National Research Council of Thailand, National Center for Genetic
Engineering and Biotechnology, Thailand Toray Science Foundation, The Thailand
Research Fund, Japan International Cooperation Agency, U.S Agency for International
Development, The Rockefeller Foundation etc. for their kind supports which make
possible for the promotion of science and technology of the country.

การฉดียาพนเชือ้รา
Paecilomyces
fumosoroseus

เพือ่กำจดัเพลีย้ไฟ

Spray application
of the fungus,
Paecilomyces

fumosoroseus for
thrips control.
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เชื้อนิวคลีโอโพลิฮีโดรไวรัส
ของหนอนเจาะสมอฝาย (บน)
และของหนอนกระทหูอม (ลาง)
ซึง่ถกูพฒันาเปนสารชวีภณัฑ
กำจดัแมลงศตัรพูชืและมกีาร
ใชอยางแพรหลายในปจจบุนั

The nucleopolyhedrovirus
of cotton bollworm (top)

and beet armyworm
(bottom) which have

been developed as
bioinseeticides and used

extensively for insect
control in several crops.
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14. DNA-based characterization of rice gall midge populations in Thailand, Asian Rice Biotechnology
Network (ARBN) 1996-1999
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Thailand Research Fund (TRF) 2001

16. Molecular ecology and biology of whitefly populations on tomato., Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG)-BMZ Germany 2002-2005

17. Integrated management of tomato pests under protected cultivation using biological
products, The National Research Council of Thailand (NRCT) 2002-2005

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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ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

Department of Chemical Engineering,
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

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.

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ถนนพญาไท เขตปทมุวนั

กรงุเทพฯ 10330

โทรศพัท 02-218 6882
 โทรสาร 02-218 6877

www.chem.eng.chula.ac.th
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ประวตัคิวามเปนมา
ในป พ.ศ. 2518 ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีไดถอืกำเนดิขึน้อยางเปนทางการโดยแยกตวัออกมาจาก
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ โดยในระยะเวลา 21 ปกอนหนานัน้ ภาควชิาวศิวกรรมเคมไีดเปน
สวนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและใชชื่อวา วิศวกรรมเคมีอุตสาหการ (Industrial
Chemical Engineering) ในป พ.ศ. 2519 ภาควชิาวศิวกรรมเคมไีดเปดหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเคม ี(Master of Engineering in Chemical Engineering) ตอมา
ในป พ.ศ. 2532 ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีไดทำการเปดหลกัสตูรดษุฎบีณัฑติ สาขาวศิวกรรมเคมี
ขึ้นเปนแหงแรกของประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูความ
สามารถอยางดเียีย่มในสาขาวศิวกรรมเคมเีพือ่ทีจ่ะเปนคณาจารยของมหาวทิยาลยัภายในประเทศ
ซึง่ยงัขาดแคลนเปนอยางมาก และเพือ่ผลตินกัวจิยัและนกัพฒันาทีด่สีำหรบัอตุสาหกรรมปโตรเคมี
และอตุสาหกรรมเคมสีำหรบัประเทศในอนาคต นอกจากนีใ้นป พ.ศ. 2535 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
ไดเปดหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสำหรับภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนการเปดโอกาส
แกบุคลากรในภาคเอกชนที่มีความสนใจในศาสตรดานวิศวกรรมเคมีใหมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มเติม ที่ผานมาภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดรับความรวมมือและสนับสนุนอยางดีจากคณาจารย
ในปจจบุนั อดตีคณาจารย และศษิยเกา ตลอดจนผบูรหิารในระดบัคณะและมหาวทิยาลยั 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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หนาทีค่วามรบัผดิชอบ
ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีมหีนาทีห่ลกัในการขบัเคลือ่นการศกึษาและวจิยัในสาขาวศิวกรรมเคมแีละ
ในสาขาอืน่ทีเ่กีย่วของ ทัง้นีเ้พือ่มงุสเูปาหมาย 3 ประการ ดงันี ้1) พฒันาการศกึษาและผลติบณัฑติ
ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพและเปนผูนำไดดีในระดับอุตสาหกรรม
2) สรางองคความรใูหมและพฒันาเทคโนโลยแีบบพึง่พาตนเองผานการสรางงานวจิยัทีม่คีณุภาพ
และเปนทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิและ 3) สงเสรมิการพฒันาประเทศและคณุภาพชวีติใหมคีวาม
ยัง่ยนืโดยอาศยัความเปนผนูำของภาควชิาในดานการเรยีนการสอนและงานวจิยั ปจจบุนัภาควชิา
วิศวกรรมเคมีมียุทธศาสตรในการพัฒนาภาควิชาใหเปนที่ยอมรับในฐานะผูนำในดานการศึกษา
และวิจัยในระดับนานาชาติ

หลักสูตร
ภาควชิาวศิวกรรมเคมไีดเปดการเรยีนการสอนใน 3 สตูรดงันี้

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
มหาบณัฑติภาคปกตจิำนวน 264 คน นสิติระดบัมหาบณัฑติภาคนอกเวลาราชการจำนวน 76 คน
นสิติระดบัดษุฎบีณัฑติภาคปกตจิำนวน 70 คน และนสิติระดบัดษุฎบีณัฑติภาคนอกเวลาราชการ
จำนวน 2 คน

คณาจารยและบคุลากร
ปจจบุนัภาควชิาวศิวกรรมเคมปีระกอบดวย คณาจารยประจำ 35 ทาน ศาสตราภชิาน 1 ทาน และ
บคุลากรสายสนบัสนนุ 13 ทาน ดงันี้
1. ศาสตราจารย ดร. ววิฒัน ตณัฑะพานชิกลุ ศาสตราภิชาน
2. ศาสตราจารย ดร. ปยะสาร ประเสรฐิธรรม หวัหนาภาควชิาและหวัหนาศนูยเชีย่วชาญดานคาตา-

ไลซิสและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา
3. ศาสตราจารย ดร. สทุธชิยั อสัสะบำรงุรตัน เลขานุการภาควิชา
4. รองศาสตราจารย ดร. อรุา ปานเจรญิ หัวหนากลุมวิจัยเทคโนโลยีการแยก
5. รองศาสตราจารย ดร. ประเสรฐิ ภวสนัต หัวหนากลุมวิจัยวิศวกรรมเคมีสิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภยั
6. รองศาสตราจารย ดร. ไพศาล กติตศิภุกร รองหัวหนาภาควิชาฝายวางแผน
7. รองศาสตราจารย ดร. ธวชัชยั ชรนิพาณชิกลุ หวัหนาศนูยเชีย่วชาญดานเทคโนโลยอีนภุาค
8. รองศาสตราจารย ดร. ศริพิร ดำรงคศกัดิก์ลุ อาจารย
9. รองศาสตราจารย ดร. ธราธร มงคลศรี อาจารย
10. รองศาสตราจารย ดร. เดชา ฉตัรศริเิวช 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, agricul-
tural, 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.

ศ. ดร. ปยะสาร ประเสรฐิธรรม
หวัหนาภาควชิาและหวัหนา
ศนูยเชีย่วชาญดานคาตาไลซสิ
และวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใช
ตัวเรงปฏิกิริยา
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11. รองศาสตราจารย ดร. ชยัฤทธิ ์สตัยาประเสรฐิ หัวหนากลุมวิจัยวิศวกรรมวัฎจักรชีวิต
12. รองศาสตราจารย ดร. จริกานต เมอืงนาโพธิ์ อาจารย
13. รองศาสตราจารย ดร. มล. ศภุกนก ทองใหญ อาจารย
14. รองศาสตราจารย ดร. สรีงุ ปรชีานนท อาจารย
15. รองศาสตราจารย ดร. ศราวธุ รมิดุสติ รองหัวหนาภาควิชาฝายวิจัย
16. รองศาสตราจารย ดร. เหมอืนเดอืน พศิาลพงศ หวัหนากลมุวจิยัวศิวกรรมชวีเคมี
17. ผชูวยศาสตราจารย ดร. มนตร ีวงศศรี รองหวัหนาภาควชิาฝายบณัฑติศกึษา และหวัหนา

กลุมวิจัยวิศวกรรมระบบและการควบคุม
18. ผชูวยศาสตราจารย ดร. วรงค ปวราจารย อาจารย
19. ผชูวยศาสตราจารย ดร. อาทวิรรณ โชตพิฤกษ อาจารย
20. ผชูวยศาสตราจารย ดร. บรรเจดิ จงสมจติร รองหัวหนาภาควิชาฝายบริหาร
21. ผชูวยศาสตราจารย ดร. จงูใจ ปนประณต อาจารย
22. ผชูวยศาสตราจารย ดร. วจิติรา จงวศิาล อาจารย
23. ผชูวยศาสตราจารย ดร. โศรดา กนกพานนท อาจารย
24. ผชูวยศาสตราจารย ดร. อมรชยั อาภรณวชิานพ อาจารย
25. ผชูวยศาสตราจารย ดร. ณฐัพร โทนานนท อาจารย
26. ผชูวยศาสตราจารย ดร. อนงคนาฏ สมหวงัธนโรจน อาจารย
27. อาจารย ดร. วรญั แตไพสฐิพงษ หัวหนากลุมวิจัยวิศวกรรมพอลิเมอร
28. อาจารย ดร. สริจิฑุารตัน โควาวสิารชั อาจารย
29. อาจารย ดร. อคัรวตั ศริสิขุ อาจารย
30. อาจารย ดร. สรุเทพ เขยีวหอม รองหัวหนาภาควิชาฝายปริญญาบัณฑิต

3.  Biochemical Engineering
The Biochemical Engineering Laboratory has been
started since 1987. In the early years of the labora-
tory, 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. เจดิศกัดิ ์ไชยคนุา หัวหนากลุมวิจัยสารโอลิโอเคมี
32. อาจารย ดร. กษดิศิ หนทูอง อาจารย
33. อาจารย ดร. สพุจน พฒันะศรี อาจารย
34. อาจารย ดร. อภนินัท สทุธธิารธวชั อาจารย
35. อาจารยชุติมณฑน สถิระพิพัฒนกุล อาจารย
36. อาจารยสิริกัญญา สิงหคุณา อาจารย

บทบาทและการดำเนนิงานของกลมุวจิยั
1. ศนูยเชีย่วชาญเฉพาะทางดานคาตาไลซสิและวศิวกรรมปฏกิริยิาทีใ่ชตวัเรงปฏกิริยิา

ทำการศกึษาวจิยัดานตวัเรงปฏกิริยิาประเภทตางๆ เชน โลหะ โลหะออกไซด ซโีอไลต เพือ่นำไป
ใชในปฏกิริยิาหลากหลายชนดิ อาท ิปฏกิริยิาไฮโดรจเินชนัในวฏัภาคของเหลว ปฏกิริยิารดีกัชนั
แบบเลือกเกิด ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาการสังเคราะหพอลิเมอร นอกจากนั้นยังมี
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะหอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใชประโยชนเปนตัวเรงปฏิกิริยา
และตัวรองรับ และมีการศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะหพอลิเมอรที่มีความสามารถสูงสำหรับ
อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิสอกีดวย

2. ศนูยเชีย่วชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยอีนภุาค
เปนหนวยงานวิจัยที่พัฒนาจากการรวมมือกันของหองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอนุภาคและ
กระบวนการวสัดรุวมกบัศนูยเทคโนโลยอีนภุาคไทย โดยมงุเนนการพฒันาบคุลากรรนุใหม และ
องคความรดูานวศิวกรรมกระบวนการทีเ่กีย่วของกบัวสัดอุนภุาค (particle) ซึง่ครอบคลมุถงึ

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
เรซอลซนิอล ฟอมลัดไีฮน และการเคลอืบวสัดอุอกฤทธิท์ีส่กดัจากสมนุไพรของไทย เปนตน

3. กลมุวจิยัวศิวกรรมชวีเคมี
กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2530 เพื่อเปนศูนยรวมของคณาจารยที่มีความสนใจในงานวิจัยดาน
เทคโนโลยชีวีภาพทีม่ศีกัยภาพตอการพฒันาประเทศไทย อาท ิดานพลงังานจากวสัดธุรรมชาติ
ดานสิ่งแวดลอม ดานเกษตรกรรม ดานการใชประโยชนจากวัสดุจากธรรมชาติ และดาน
กระบวนการทางชวีภาพ เปนตน

4. กลมุวจิยัวศิวกรรมพอลเิมอร
มุงเนนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพอลิเมอรคอมพอสิทและพอลิเมอรอัลลอยที่มี
คุณลักษณะและสมบัติเหมาะสมสำหรับประยุกตใชในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และทาง
การแพทย อาท ิ อตุสาหกรรมรถยนต อตุสาหกรรมอเิลก็โทรนกิส อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ
พลาสตกิ รวมถงึการพฒันาการนำพอลเิมอรทีใ่ชแลวกลบัมาใชใหม ตวัอยางโครงการวจิยั ไดแก
การพฒันาวสัดทุดแทนไมจากเสนใยธรรมชาตแิละเศษเสนใยจากภาคการ เกษตร การพฒันา
พอลิเมอรเพื่อใชทำเกราะกันกระสุน การพัฒนาพอลิเมอรนาโนคอมพอสิทเพื่อใชในงาน
บรรจภุณัฑ และบรรจภุณัฑแบบบรรยากาศดดัแปรเพือ่การเกบ็รกัษาผกัผลไมสด การพฒันา
วสัดทุดแทนกระดกู (bone substitute) จากพอลเิมอรชวีภาพ 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 develop-
ment of operational performance evaluation system
and environmental management system, ii) the imple-
mentation 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
จากกระบวนการผลติ และการใชประโยชนจากของเสยีตางๆ นอกจากนีย้งัมงีานวจิยัดานความ
ปลอดภยัจากการดำเนนิงานในโรงงาน การประเมนิความเสีย่ง และการวจิยัเชงินโยบายตางๆ
โดยมีความรวมมือกับศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสีย
อันตราย เพื่อสรางระบบแหลงขอมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศทางดานอุตสาหกรรม

6. กลมุวจิยัวศิวกรรมกระบวนการผลติ
ขอบเขตของงานวจิยัมจีดุประสงคเพือ่พฒันากระบวนการแปรรปูวตัถดุบิทองถิน่เปนผลติภณัฑ
สำหรบัอตุสาหกรรมการผลติอยางยัง่ยนื ตวัอยางงานวจิยัไดแก 1) การพฒันากระบวนการผลติ
ถานดดูซบัจากวสัดธุรรมชาตทิีม่มีลูคาต่ำ เชน เปลอืกถัว่ เปลอืกผลยางพารา ลำตนไมลมลกุ
เปนตน เพือ่การบำบดักาซ น้ำหรอืของเหลว และการเกบ็กกักาซ อาท ิการบำบดัสารประกอบ
อนิทรยีทีร่ะเหยได (Volatile Organic Compounds; VOC) ในกาซปลอยสบูรรยากาศของ

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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อตุสาหกรรมเคลอืบผวิขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ การบำบดัสารเจอืปนตางๆ ในน้ำ
หรอืในของเหลว การแยกสารประกอบทีล่ะลายในของเหลว การเกบ็กกักาซธรรมชาตอิดั 2) การ
พฒันากระบวนการแปรรปูสารประกอบกลเีซอรไรด (glycerides) ในน้ำมนัพชืและไขมนัสตัว
เปนกรดไขมันและอนุพันธของกรดไขมัน 3) การพัฒนากระบวนการแยกโลหะชนิดตางๆ
ในกลุมแลนทาไนด (lanthanide) จากแรโมนาไซต (monazite) โดยเปนการวิจัยรวมกับ
ศนูยวจิยัและพฒันาธาตหุายาก สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแหงชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร
และเทคโนโลย ีและ 4) การพฒันาแบบจำลองกระบวนการผลติสารประกอบอนิทรยีจากวสัดุ
ชวีมวล (biomass) และจากสารประกอบกลเีซอรไรดในน้ำมนัพชืและไขมนัสตัว

7. กลุมวิจัยวิศวกรรมระบบและการควบคุม
ทำการศึกษาและดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและการควบคุมกระบวนการทาง
วศิวกรรมเคม ีโดยนำพืน้ฐานความรทูางดานวศิวกรรมเคมมีาประยกุตใช ขอบเขตของงานวจิยั
มงุเนนไปทีก่ารสรางแบบจำลอง การควบคมุและออปตไิมซ รวมทัง้การวเิคราะหและออกแบบ
กระบวนการที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ โดยใชทรพัยากรใหคมุคาและลดตนทนุในการผลติ การดำเนนิงานและ
การควบคุมกระบวนการทางเคมีไดรับการยอมรับวาเปนปจจัยสำคัญที่นำไปสูความสำเร็จ
ดงันัน้การศกึษาวจิยัทางดานการควบคมุกระบวนการจงึเปนสิง่ทีจ่ำเปนตอการพฒันาทางดาน
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. กลมุวจิยัวศิวกรรมวฎัจกัรชวีติ
ขอบเขตของงานวิจัยมุงเนนการนำความรูและความเขาใจที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
รวมทั้งวิธีการวิเคราะหวัฎจักรชีวิต (life cycle) ของผลิตภัณฑ มาใชในการตัดสินใจเลือก
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ทางดานสิง่แวดลอม สงัคม และเศรษฐศาสตร

9. กลมุวจิยัสารโอลโิอเคมี
ขอบเขตของงานวิจัยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสารเคมีจากน้ำมันพืชและ
ไขมนัสตัว สำหรบัอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในประเทศไทย ตวัอยางงานวจิยัเชน
การพัฒนากระบวนการทำกลีเซอรีนจากโรงงานไบโอดีเซลใหเปนกลีเซอรีนบริสุทธิ์และ
เพิ่มมูลคาใหกับกลีเซอรีน ออกแบบกระบวนการผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กและขนาดกลาง
สำหรับชุมชน ศึกษา ออกแบบ และทดสอบเครื่องปฏิกรณการผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง
การประยุกตตัวเรงปฏิกิริยาแบบของแข็งสำหรับการผลิตไบโอดีเซล การผลิตสารลดแรง
ตรึงผิวจากวัตถุดิบในประเทศ

10. กลมุวจิยัเทคโนโลยกีารแยก
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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ผลการดำเนนิงานดเีดน
จากปณิธานของภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่มุงมั่นสูความเปนเลิศ ทำใหสามารถผลิตบัณฑิตและ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพออกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งชวยพัฒนาวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศใหมีความกาวหนามากขึ้น ตัวอยางของการสงเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองภาควชิาวศิวกรรมเคม ีไดแก
1. การเผยแพรงานวจิยัทีม่ปีระโยชนตอการสรางองคความรใูหมและการตอยอดความรทูีม่อียเูดมิ

ผานการตพีมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่จีำนวนบทความวจิยัมากกวา 530 เรือ่ง
2. การเปนผูนำในการจัดตั้งศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน การจัดตั้ง

ศูนยเชี่ยวชาญทางดานคาตาไลซิสและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา และการจัดตั้ง
ศนูยเชีย่วชาญดานเทคโนโลยอีนภุาค เปนตน

3. การจดัตัง้และสนบัสนนุโครงการทีม่คีวามเชือ่มโยงระหวางภาควชิาและภาคอตุสาหกรรม อาทิ
• โครงการปรบัปรงุกระบวนการผลติในอตุสาหกรรมดวยเทคโนโลยสีะอาด ซึง่เปนโครงการ

ฝกงานภาคฤดูรอนของนิสิตชั้นปที่ 3 โดยมีคณาจารยในภาควิชาเปนผูใหคำปรึกษา
ในปญหาทีเ่กีย่วของกบัการลดพลงังานทีใ่ชในกระบวนการผลติ และการลดปรมิาณของเสยี
จากกระบวนการผลติ

• โครงงานระดับปริญญาตรี (IPUS) ที่ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวจิยั ซึง่เปนโครงงานของนสิติชัน้ปที ่4 ทีไ่ดโจทยมาจากผปูระกอบการโดยตรง

• โครงการหลกัสตูรมหาบณัฑติและดษุฎบีณัฑติภาคนอกเวลาราชการ ซึง่เปนหลกัสตูรทีเ่ปด
โอกาสใหแกบคุลากรในภาคอตุสาหกรรมทีม่คีวามสนใจในดานวศิวกรรมเคมเีขามาศกึษา
โดยหัวขอวิทยานิพนธของนิสิตจะตองเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริงในระหวางการทำงาน

4. การสงเสรมิโครงการทีเ่ปนประโยชนตอสงัคมและสิง่แวดลอม ตวัอยางทีเ่หน็ไดชดัคอื การเขา
รวมของคณาจารยและนสิติในภาควชิาในโครงการจดัการของเสยีอนัตราย โดยไดมกีารจดัทำ
ฐานขอมลูของเสยีอนัตรายทีม่กีารใชงานภายในจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั สงเสรมิการคดัแยก
ของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการตางๆ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ การกำจัดของเสีย
อนัตราย และระดมแนวทางในการจดัการเกีย่วกบัของเสยีทีเ่กดิขึน้
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5. การสงเสริมการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมเคมีในประเทศผานการสรางคณาจารยทาง
ดานวศิวกรรมเคมแีกจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัอืน่ๆ

6. การเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย และการสนับสนุนดาน
คาใชจายแกคณาจารยและนิสิตของภาควิชาในการเขารวมการประชุม

7. การเปนวทิยาการของคณาจารยในภาควชิาเพือ่ใหความรแูกองคกรตางๆ ทัง้ในและตางประเทศ
8. การเขารวมกจิกรรมทีส่งเสรมิวทิยาศาตรและเทคโนโลยทีีจ่ดัขึน้ภายในประเทศ เชน โครงการ

นทิรรศการโครงงานในระดบัปรญิญาตร ี (IPUS) เปนตน
9. กจิกรรมในการพฒันาบคุลากรและนสิติในภาควชิาการ เชน

• การสนบัสนนุเงนิทนุแกอาจารยใหมในภาควชิาสำหรบัตัง้ตนทำการวจิยั จำนวน 200,000
บาทตอระยะเวลา 2 ป

• การจดัการสมัมนาในภาควชิาเพือ่แลกเปลีย่นความรใูนงานวจิยัทีก่ำลงัดำเนนิการอย ู เชน
การจัด lecture series ของศูนยเทคโนโลยีอนุภาคโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ภาควชิามาเปนวทิยากร การจดัสมัมนาของนสิติระดบับณัฑติศกึษาในกลมุวจิยัวศิวกรรม
ชวีเคม ีเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็และรายงานถงึความกาวหนา เปนตน

ตวัอยางรางวลัการวจิยัตางๆ ทีบ่คุลากรของสถาบนัไดรบั
- รางวลันกัวทิยาศาสตรดเีดน จากมลูนธิสิงเสรมิวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนพระบรมราชปูถมัภ
- รางวลันกัวทิยาศาสตรรนุใหม จากมลูนธิสิงเสรมิวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนพระบรมราชปูถมัภ
- รางวลัเมธสีงเสรมินวตักรรม จากสำนกังานนวตักรรมแหงชาติ
- รางวลัเมธวีจิยัอาวโุส จากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั
- รางวลันกัวจิยัรนุใหมดเีดน จากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั
- รางวัลชนะเลิศโครงงานระดับปริญญาตรีดีเดนประเภท Professional Vote จากสำนักงาน

กองทนุสนบัสนนุการวจิยั (โครงการ IPUS)
- รางวลัชมเชยโครงงานระดบัปรญิญาตรดีเีดนประเภท Professional Vote จากสำนกังานกองทนุ

สนบัสนนุการวจิยั (โครงการ IPUS)
- รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ
- รางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีจากมลูนธิโิทเรเพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตรประเทศไทย
- รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมี จากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี

ประยุกตแหงประเทศไทย
- รางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมออกแบบ - R&DID ดานอาหารแปรรูป

“โครงงานพัฒนาสารเคลือบผลไมแบบบริโภคไดสำหรับการเก็บรักษาเนื้อทุเรียนสด” ในงาน
ประชมุวชิาการ 1st National Symposium on Research, Development, Innovation,
Design มหาวทิยาลยัหอการคาไทย

- รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 PTT Chem Green Innovation Awards
- รางวลั PTIT Award ประเภท Innovation และประเภท PTIT Fellow
- รางวลัผลงานวจิยัดมีาก จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
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- รางวัลผลงานวิจัยดีเดนประเภทอาจารย
- รางวลัยกยองเชดิชเูกยีรตอิาจารยดานการเรยีนการสอนระดบัดมีาก จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนสำหรับนิสิตระดับ

ดษุฎบีณัฑติ จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนสำหรับนิสิตระดับ

มหาบณัฑติ จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนสำหรับนิสิตระดับ

บณัฑติศกึษา จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

List of Publications and Patents
คณาจารยในภาควิชาวิศวกรรมเคมีตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับนานาชาติ
เปนจำนวนมากถงึกวา 500 บทความ นอกจากนีย้งัสทิธบิตัรและอนสุทิธบิตัรในครอบครอง และ
ทีย่ืน่ขอจดสทิธบิตัร โดยมรีายละเอยีดดงันี้

International Publications in 2008
1. Charinpanitkul T., Soottitantawat A., Tanthapanichakoon W., A simple method for bakers’

yeast cell disruption using a three-phase fluidized bed equipped with an agitator, (2008)
Bioresource Technology, 99 (18), pp. 8935-8939.

2. Ritcharoen W., Supaphol P., Pavasant P., Development of polyelectrolyte multilayer-coated
electrospun cellulose acetate fiber mat as composite membranes, (2008) European Polymer
Journal, 44 (12), pp. 3963-3968.

3. Konakom K., Kittisupakorn P., Mujtaba I.M., Batch control improvement by model predictive
control based on multiple reduced-models, (2008) Chemical Engineering Journal, 145 (1),
pp. 129-134.

4. Jubsilp C., Takeichi T., Hiziroglu S., Rimdusit S., High performance wood composites based
on benzoxazine-epoxy alloys, (2008) Bioresource Technology, 99 (18), pp. 8880-8886.

5. Sirikajorn T., Mekasuwandumrong O., Praserthdam P., Goodwin Jr. J.G., Panpranot J.,
Effect of support crystallite size on catalytic activity and deactivation of nanocrystalline
ZnAl2O4-supported Pd catalysts in liquid-phase hydrogenation, (2008) Catalysis Letters, 126
(3-4), pp. 313-318.

6. Somwangthanaroj A., Phanthawonge C., Ando S., Tanthapanichakoon W., Effect of the origin
of ZnO nanoparticles dispersed in polyimide films on their photoluminescence and thermal
stability, (2008) Journal of Applied Polymer Science, 110 (4), pp. 1921-1928.

7. Thongprachan N., Nakagawa K., Sano N., Charinpanitkul T., Tanthapanichakoon W.,
Preparation of macroporous solid foam from multi-walled carbon nanotubes by freeze-drying
technique, (2008) Materials Chemistry and Physics, 112 (1), pp. 262-269.

8. Phisalaphong M., Jatupaiboon N., Biosynthesis and characterization of bacteria cellulose-
chitosan film, (2008) Carbohydrate Polymers, 74 (3), pp. 482-488.

9. Lamoolphak W., De-Eknamkul W., Shotipruk A., Hydrothermal production and characterization
of protein and amino acids from silk waste, (2008) Bioresource Technology, 99 (16), pp. 7678-7685.

10. Rimdusit S., Mongkhonsi T., Kamonchaivanich P., Sujirote K., Thiptipakorn S., Effects of
polyol molecular weight on properties of benzoxazine-urethane polymer alloys, (2008) Polymer
Engineering and Science, 48 (11), pp. 2238-2246.

11. Arpornwichanop A., Wiwittanaporn C., Authayanun S., Assabumrungrat S., The use of
dilute acetic acid for butyl acetate production in a reactive distillation: Simulation and control
studies, (2008) Korean Journal of Chemical Engineering, 25 (6), pp. 1252-1266.



รางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

37มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิ          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

12. Hirohata O., Wakabayashi T., Tasaka K., Fushimi C., Furusawa T., Kuchonthara P., Tsutsumi
A. Release behavior of tar and alkali and alkaline earth metals during biomass steam gasification,
(2008) Energy and Fuels, 22 (6), pp. 4235-4239.

13. Authayanun S., Pothong W., Saebea D., Patcharavorachot Y., Arpornwichanop A Modeling of
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.

14. Chaijitrsakool T., Tonanon N., Tanthapanichakoon W., Tamon H., Prichanont S., Effects of
pore characters of mesoporous resorcinol-formaldehyde carbon gels on enzyme mobilization,
(2008) Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 55 (3-4), pp. 137-141.

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
Chemical Engineering, 25 (6), pp. 1486-1494.

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
Technology, 99 (14), pp. 6292-6298. จำนวนบทความตางประเทศในป พ.ศ. 2551
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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.

31. Kaewtong C., Jiang G., Felipe M.J., Pulpoka B., Advincula R., Self-assembly and electrochemical
oxidation of polyamidoamine - Carbazole dendron surfmer complexes: Nanoring formation,
(2008) ACS Nano, 2 (8), pp. 1533-1542.

32. Kittiruangrayab S., Burakorn T., Jongsomjit B., Praserthdam P., Characterization of cobalt
dispersed on various micro- and nanoscale silica and zirconia supports, (2008) Catalysis
Letters, 124 (3-4), pp. 376-383.

33. Siyasukh A., Maneeprom P., Larpkiattaworn S., Tonanon N., Tanthapanichakoon W., Tamon
H., Charinpanitkul T., Preparation of a carbon monolith with hierarchical porous structure by
ultrasonic irradiation followed by carbonization, physical and chemical activation, (2008)
Carbon, 46 (10), pp. 1309-1315.

34. Pengpanich S., Meeyoo V., Rirksomboon T., Schwank J., iso-Octane partial oxidation over
Ni-Sn/Ce0.75Zr0.25O2 catalysts, (2008) Catalysis Today, 136 (3-4), pp. 214-221.

35. Satirapipathkul C., Iwakabe K., Habaki H., Kawasaki J., Inactivation of harmful dinoflagellate
(Alexandrium catenella) in ballast water by electric treatment, (2008) Annals of Microbiology,
58 (2), pp. 297-301.

36. Laosiripojana N., Assabumrungrat S., Kinetic dependencies and reaction pathways in
hydrocarbon and oxyhydrocarbon conversions catalyzed by ceria-based materials, (2008)
Applied Catalysis B: Environmental, 82 (1-2), pp. 103-113.

37. Preechaworapun A., Dai Z., Xiang Y., Chailapakul O., Wang J., Investigation of the enzyme
hydrolysis products of the substrates of alkaline phosphatase in electrochemical immunosensing,
(2008) Talanta, 76 (2), pp. 424-431.

38. Kongparakul S., Prasassarakich P., Rempel G.L., Catalytic hydrogenation of methyl methacry-
late-g-natural rubber (MMA-g-NR) in the presence of OsHCl(CO)(O2)(PCy3)2, (2008) Applied
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
integrated with generic model control of a batch crystallizer, (2008) Journal of Industrial and
Engineering Chemistry, 14 (4), pp. 442-448.

41. Kongsombut B., Chen W., Tsutsumi A., Tanthapanichakoon W., Charinpanitkul T., Formation
of deagglomerated PLGA particles and PLGA-coated ultra fine powders by rapid expansion of
supercritical solution with ethanol cosolvent, (2008) Korean Journal of Chemical Engineering,
25 (4), pp. 838-845.

42. Kaewpradit P., Kittisupakorn P., Thitiyasook P., M. Mujtaba I., Dynamic composition estimation
for a ternary batch distillation, (2008) Chemical Engineering Science, 63 (13), pp. 3309-3318.

43. Pimol P., Khanidtha M., Prasert P., Influence of particle size and salinity on adsorption of
basic dyes by agricultural waste: dried Seagrape (Caulerpa lentillifera), (2008) Journal of
Environmental Sciences, 20 (6), pp. 760-768.

44. Kongparakul S., Prasassarakich P., Rempel G.L., Effect of grafted methyl methacrylate on the
catalytic hydrogenation of natural rubber, (2008) European Polymer Journal, 44 (6), pp. 1915-1920.

45. Paengjuntuek W., Arpornwichanop A., Kittisupakorn P., Product quality improvement of
batch crystallizers by a batch-to-batch optimization and nonlinear control approach, (2008)
Chemical Engineering Journal, 139 (2), pp. 344-350.

46. Tonanon N., Intarapanya W., Tanthapanichakoon W., Nishihara H., Mukai S.R., Tamon H.
Submicron mesoporous carbon spheres by ultrasonic emulsification, (2008) Journal of Porous
Materials, 15 (3), pp. 265-270.
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47. Tanarungsun G., Kiatkittipong W., Praserthdam P., Yamada H., Tagawa T., Assabumrungrat
S., Hydroxylation of benzene to phenol on Fe/TiO2 catalysts loaded with different types of
second metal (2008) Atmospheric Environment, 42 (19), pp. 4735-4746.

48. Hodak S.K., Supasai T., Paosawatyanyong B., Kamlangkla K., Pavarajarn V., Enhancement of
the hydrophobicity of silk fabrics by SF6 plasma, (2008) Applied Surface Science, 254 (15),
pp. 4744-4749.

49. Rimdusit S., Jingjid S., Damrongsakkul S., Tiptipakorn S., Takeichi T., Biodegradability and
property characterizations of Methyl Cellulose: Effect of nanocompositing and chemical
crosslinking, (2008) Carbohydrate Polymers, 72 (3), pp. 444-455.

50. Sirisuk A., Klansorn E., Praserthdam P., Effects of reaction medium and crystallite size on
Ti3+ surface defects in titanium dioxide nanoparticles prepared by solvothermal method,
(2008) Catalysis Communications, 9 (9), pp. 1810-1814.

51. Tasanatanachai P., Tzoganakis C., Magaraphan R., Rheological modification of LLDPE through
reactive processing with peroxide, (2008) International Polymer Processing, 23 (2), pp. 168-172.

52. Thana P., Machmudah S., Goto M., Sasaki M., Pavasant P., Shotipruk A., Response surface
methodology to supercritical carbon dioxide extraction of astaxanthin from Haematococcus
pluvialis, (2008) Bioresource Technology, 99 (8), pp. 3110-3115.

53. Paengjuntuek W., Kittisupakorn P., Arpornwichanop A., Optimization and nonlinear control
of a batch crystallization process, (2008) Journal of the Chinese Institute of Chemical
Engineers, 39 (3), pp. 249-256.

54. Laosiripojana N., Chadwick D., Assabumrungrat S., Effect of high surface area CeO2 and
Ce-ZrO2 supports over Ni catalyst on CH4 reforming with H2O in the presence of O2, H2, and
CO2, (2008) Chemical Engineering Journal, 138 (1-3), pp. 264-273.

55. Apiratikul R., Pavasant P., Batch and column studies of biosorption of heavy metals by
Caulerpa lentillifera, (2008) Bioresource Technology, 99 (8), pp. 2766-2777.

56. Pongprayoon T., Yanumet N., Sangthong S., Surface behavior and film formation analysis of
sisal fiber coated by poly(methyl methacrylate) ultrathin film (2008) Colloids and Surfaces
A: Physicochemical and Engineering Aspects, 320 (1-3), pp. 130-137.

57. Saengsawang O., Schuring A., Remsungnen T., Loisruangsin A., Hannongbua S., Magusin
P.C.M.M., Fritzsche S., Rotational motion of pentane in the flat γ cages of zeolite KFI, (2008)
Journal of Physical Chemistry C, 112 (15), pp. 5922-5929.

58. Chavadej S., Phuaphromyod P., Gulari E., Rangsunvigit P., Sreethawong T., Photocatalytic
degradation of 2-propanol by using Pt/TiO2 prepared by microemulsion technique, (2008)
Chemical Engineering Journal, 137 (3), pp. 489-495.

59. Luyjew K., Tonanon N., Pavarajarn V., Mesoporous silicon nitride synthesis via the carbothermal
reduction and nitridation of carbonized silica/RF gel composite (2008) Journal of the
American Ceramic Society, 91 (4), pp. 1365-1368.

60. Prasertsung I., Kanokpanont S., Bunaprasert T., Thanakit V., Damrongsakkul S., Development
of acellular dermis from porcine skin using periodic pressurized technique, (2008) Journal
of Biomedical Materials Research - Part B Applied Biomaterials, 85 (1), pp. 210-219.

61. Kim D.-J., Kim K.-S., Charinpanitkul T., Kim W.-S., Numerical analysis on particle growth in
pulsed SiH4 plasma process by discrete-sectional method, (2008) Journal of the Korean
Physical Society, 52 (4 PART 1), pp. 1292-1297.

62. Sunsap P., Kim D.-J., Charinpanitkul T., Kim K.-S., Analysis of preparation of TiO2 particles
by diffusion flame reactor for photodegradation of phenol and toluene, (2008) Research on
Chemical Intermediates, 34 (4), pp. 319-329.

63. Tangjituabun K., Yull Kim S., Hiraoka Y., Taniike T., Terano M., Jongsomjit B., Praserthdam P.,
Effects of various poisoning compounds on the activity and stereospecificity of heterogeneous
Ziegler-Natta catalyst, (2008) Science and Technology of Advanced Materials, 9 (2), art. no. 024402,.
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64. Sunsap P., Kim D.-J., Kim K.-S., Charinpanitkul T., Kim W.-S., Computational analysis on
fluid dynamics during the flame synthesis of TiO2 nanoparticles, (2008) Journal of the Korean
Physical Society, 52 (4 PART 1), pp. 1298-1303.

65. Tiptipakorn S., Lorjai P., Ando S., Rimdusit S., Surface segregation-typed polyimide blends
between silicon-containing polyimide and polyimides of varied chain flexibility, (2008) Synthesis
and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, 38 (3 PART 2), pp. 248-255.

66. Saphanuchart W., Saiwan C., O’Haver J.H., Temperature effects on adsolubilization of aromatic
solutes partitioning to different regions in cationic admicelles, (2008) Colloids and Surfaces
A: Physicochemical and Engineering Aspects, 317 (1-3), pp. 303-308.

67. Phisalaphong M., Suwanmajo T., Tammarate P., Synthesis and characterization of bacterial
cellulose/alginate blend membranes, (2008) Journal of Applied Polymer Science, 107 (5), pp. 3419-3424.

68. Damrongsakkul S., Ratanathammapan K., Komolpis K., Tanthapanichakoon W., Enzymatic
hydrolysis of rawhide using papain and neutrase, (2008) Journal of Industrial and Engineering
Chemistry, 14 (2), pp. 202-206.

69.  Kempegowda R.S., Laosiripojana N., Assabumrungrat S., High temperature desulfurization
over nano-scale high surface area ceria for application in SOFC, (2008) Korean Journal of
Chemical Engineering, 25 (2), pp. 223-230.

70. Numpud P., Charinpanitkul T., Tanthapanichakoon W., Photoinduced hydrophilic property of
zinc oxide thin films prepared by sol-gel dip coating method, (2008) Nippon Seramikkusu
Kyokai Gakujutsu Ronbunshi/Journal of the Ceramic Society of Japan, 116 (1351), pp. 414-417.

71. Rangsunvigit P., Imsawatgul P., Na-ranong N., O’Haver J.H., Chavadej S., Mixed surfactants
for silica surface modification by admicellar polymerization using a continuous stirred tank
reactor, (2008) Chemical Engineering Journal, 136 (2-3), pp. 288-294.

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.

73. Pothirat T., Jongsomjit B., Praserthdam P., Effect of Zr-modified SiO2-supported metallocene/
MAO catalyst on copolymerization of ethylene/1-octene (2008) Catalysis Letters, 121 (3-4),
pp. 266-273.

74. Promdej C., Areeraksakul S., Pavarajarm V., Wada S., Wasanapiarnpong T., Charinpanitkul T.,
Preparation of translucent alumina ceramic specimen using slip casting method, (2008) Nippon
Seramikkusu Kyokai Gakujutsu Ronbunshi/Journal of the Ceramic Society of Japan, 116 (1351),
pp. 409-413.

75. Arpornwichanop A., Kittisupakorn P., Patcharavorachot Y., Mujtaba I.M., Model predictive
control of an industrial pyrolysis gasoline hydrogenation reactor, (2008) Journal of Industrial
and Engineering Chemistry, 14 (2), pp. 175-181.

76. Worayingyong A., Kangvansura P., Ausadasuk S., Praserthdam P., The effect of preparation:
Pechini and Schiff base methods, on adsorbed oxygen of LaCoO3 perovskite oxidation
catalysts, (2008) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 315
(1-3), pp. 217-225.

77. Suriye K., Lobo-Lapidus R.J., Yeagle G.J., Praserthdam P., Britt R.D., Gates B.C., Probing
defect sites on TiO2 with [Re3(CO) 12H3]: Spectroscopic characterization of the surface
species, (2008) Chemistry - A European Journal, 14 (5), pp. 1402-1414.

78. Supphasrirongjaroen P., Kongsuebchart W., Panpranot J., Mekasuwandumrong O.,
Satayaprasert C., Praserthdam P., Dependence of quenching process on the photocatalytic
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
FeCl3 via sol-gel process and its epoxidation acivity, (2008) Applied Organometallic Chemistry,
22 (2), pp. 97-103.

80. Sereewatthanawut I., Prapintip S., Watchiraruji K., Goto M., Sasaki M., Shotipruk A., Extraction
of protein and amino acids from deoiled rice bran by subcritical water hydrolysis, (2008)
Bioresource Technology, 99 (3), pp. 555-561.
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81. Viriya-Empikul N., Sano N., Charinpanitkul T., Kikuchi T., Tanthapanichakoon W.,
A step towards length control of titanate nanotubes using hydrothermal reaction
with sonication pretreatment, (2008) Nanotechnology, 19 (3), art. no. 035601,.

82. Motong N., Thongyai S., Clarke N., Melt viscosity reduction of polycarbonate with
low molar mass liquid crystals, (2008) Journal of Applied Polymer Science, 107 (2),
pp. 1108-1115.

83. Phisalaphong M., Suwanmajo T., Sangtherapitikul P., Novel nanoporous
membranes from regenerated bacterial cellulose,(2008) Journal of Applied Polymer
Science, 107 (1), pp. 292-299.

84. Weerachawanasak P., Praserthdam P., Arai M., Panpranot J., A comparative study of strong
metal-support interaction and catalytic behavior of Pd catalysts supported on micron- and
nano-sized TiO2 in liquid-phase selective hydrogenation of phenylacetylene, (2008) Journal of
Molecular Catalysis A: Chemical, 279 (1), pp. 133-139.

85. Senra M., Panacharoensawad E., Kraiwattanawong K., Singh P., Fogler H.S., Role of n-alkane
polydispersity on the crystallization of n-alkanes from solution, (2008) Energy and Fuels, 22 (1),
pp. 545-555.

86. Khunprasert P., Grisdanurak N., Thaveesri J., Danutra V., Puttitavorn W., Radiographic film
waste management in Thailand and cleaner technology for silver leaching, (2008) Journal of
Cleaner Production, 16 (1), pp. 28-36.

87. Lochananon W., Chatsiriwech D., Effect of phosphoric acid concentration on properties of
peanut shell adsorbents, (2008) Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 14 (1), pp. 84-88.

88. Duangprasert T., Sirivat A., Siemanond K., Wilkes J.O., Vertical two-phase flow regimes and
pressure gradients under the influence of SDS surfactant, (2008) Experimental Thermal and
Fluid Science, 32 (3), pp. 808-817.

89. Prapasawat T., Ramakul P., Satayaprasert C., Pancharoen U., Lothongkum A.W., Separation
of As(III) and As(V) by hollow fiber supported liquid membrane based on the mass transfer
theory, (2008) Korean Journal of Chemical Engineering, 25 (1), pp. 158-163.

Patents
1. สทิธบิตัรสหรฐัอเมรกิา เลขที ่5,849,662 15 ธนัวาคม 2541 เรือ่ง “Catalyst comprising of element from

group 1B and V111B activated by oxygen and/or oxygen containing compound”
2. “ถงัปฏกิรณชวีภาพอากาศยกแบบแบนและกระบวนการผลติสาหรายฮมีาโตคอคคสัโดยใชถงัปฏกิรณชวีภาพ

อากาศยกแบบแบน” (Flat panel airlift photobioreactor for cultivation of vegetative cells of single
cell alga Haematococcus pluvialis) (Thailand Patent Pending # 0801004289 19 สงิหาคม, 2551)

3. “เครือ่งมอืสำหรบัเตรยีมชิน้งานทีผ่ลติดวยโพลยิรูเีทนในถงัปฏกิรณแบบกะขนาดเลก็” เลขทีส่ทิธบิตัร 22705
ออกใหโดย กรมทรพัยสนิทางปญญา เมือ่วนัที ่22 ตลุาคม พ.ศ. 2550 ผานสำนกังานทรพัยสนิทางปญญา
แหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

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. “ระบบกำจดัสารประกอบไนโตรเจนจากบอเลีย้งสตัวน้ำ” (Airlift system for the removal of nitrogen

compounds from aquacultural ponds) (Thailand Patent Pending # 084039 25 กรกฎาคม 2546)
10. ยืน่ขอรบัสทิธบิตัรประเทศไทยเรือ่ง “กรรมวธิกีารฟนฟสูภาพแคตาไลตคิคอนเวอรเตอรทีใ่ชงานแลว”
11. ยืน่ขอรบัสทิธบิตัรประเทศไทยเรือ่ง “กรรมวธิกีารผลติเนือ้เยือ่ปราศจากเซลลจากสตัวเลีย้งลกูดวยนมดวย

กระบวนการอดัคลายแรงดนัแบบชวงรวมกบัการใชเอนไซม” (2551)
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สาขาเกษตรศาสตร

ผลติภณัฑธรรมชาตกิำจดัวชัพชืจากประยงค
รองศาสตราจารย ดร. จำรญู เลาสนิวฒันา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

อลัลโีลพาทเีปนปรากฏการณทีพ่ชืชนดิหนึง่ปลดปลอยสารอลัลโีลเคมคิอลออกสสูภาพแวดลอมและ
สงผลตอพชืหรอืสิง่มชีวีติชนดิอืน่ในระบบนเิวศ อลัลโีลพาทไีดถกูนำมาใชเปนเครือ่งมอืชนดิหนึง่
ในการจัดการวัชพืชทางดานการเกษตร มีพืชหลายชนิดที่มีการศึกษาและรายงานไววามีศักยภาพ
ทางอลัลโีลพาทสีงู Aglaia เปนพชืในวงศ Meliaceae ซึง่ไดรบัความสนใจอยางมากและมคีวาม
เปนไปไดสูงที่จะเปนทรัพยากรธรรมชาติชนิดใหมที่สามารถนำมาใชในการจัดการศัตรูพืชในการ
เกษตรได จากงานวจิยัของผวูจิยัและคณะ ทีผ่านมาพบวา ประยงคซึง่เปนหนึง่ในพชืสกลุ Aglaia
มชีือ่วทิยาศาสตรวา Aglaia odorata Lour. มศีกัยภาพสงูมากในการควบคมุวชัพชืโดยเฉพาะ
อยางยิง่ผลติภณัฑกำจดัวชัชนดิเมด็จากใบประยงคทีผ่วูจิยัและคณะ พฒันาขึน้มาสามารถจดัการ
วชัพชืไดดใีนหองปฏบิตักิารและในกระถางปลกูพชืในโรงเรอืนทดลอง แตศกัยภาพของผลติภณัฑ
กำจัดวัชชนิดเม็ดจากใบประยงคในระดับแปลงปลูกพืชของเกษตรกรภายใตสภาพแวดลอม
ธรรมชาติยังไมไดมีการทดลอง วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อทดลองศักยภาพของสาร
ผลติภณัฑกำจดัวชัพชืจากประยงคในนาขาวและแปลงปลกูขาวโพด โดยทำการทดลองในพืน้ทีข่อง
เกษตรกรภายใตสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานของเกษตรกร

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

การผลติกาซชวีภาพจากกากเมลด็สบดูำโดยกระบวนการ
หมกัไรออกซเิจนแบบตางๆ
ดร. นษุรา สนิบวัทอง
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานวจิยันีเ้ปนการศกึษาการผลติกาซชวีภาพจากกากเมลด็สบดูำดวยการหมกั โดยเดนิระบบแบบ
เตมิครัง้เดยีว เดนิระบบแบบกึง่ตอเนือ่งขัน้ตอนเดยีว และเดนิระบบแบบกึง่ตอเนือ่งสองขัน้ตอน
วัตถุประสงคคือศึกษาการผลิตกาซชีวภาพและประเมินศักยภาพของระบบประเภทตางๆ ในการ
ผลิตกาซชีวภาพและกำจัดของเสียอินทรียจะใชมูลโคเปนแหลงเชื้อ ไดทำการศึกษาการหมักแบบ
เตมิครัง้เดยีวแลว ผลปรากฏวากากเมลด็สบดูำเปนแหลงพลงังานทีผ่ลติกาซชวีภาพไดด ีอตัราสวน
ทีเ่หมาะสมของความเขมขนกากเมลด็สบดูำ:น้ำ จะตองเจอืจางกวา 1:10 มฉิะนัน้แลวประสทิธภิาพ
ในการผลติกาซมเีทนจะลดลง กาซมเีทนสงูสดุทีไ่ดจากการหมกัแบบเตมิครัง้เดยีวคอื 156 มลิลลิติร
ที่สภาวะมาตรฐานตอกรัมของกากเมล็ดสบูดำที่เติม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการผลิตกาซมีเทน
บรสิทุธิ ์1 ลบ.ม จะตองใชกากเมลด็สบดูำ 6.41 กโิลกรมั การทดลองยงัพบอกีวาการปรบัพเีฮชดวย
สารเคมีโซเดียมไบคารบอนเนตในตอนเริ่มตนของการหมักเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งมิฉะนั้นระบบ
จะลมเหลว การศกึษาทีจ่ะทำตอไปคอืจะหมกัโดยเดนิระบบกึง่ตอเนือ่งแบบขัน้ตอนเดยีวและแบบ
สองขั้นตอน จะหาคาระยะเวลาเก็บกักและคาภาระบรรทุกที่เหมาะสมของการหมักทั้งสองแบบ
อีกจุดประสงคหนึ่งคือจะพยายามเดินระบบโดยไมใชสารเคมีและระบบจะยังคงอยูไดดวยตัวเอง

Biogas Production from Jatropha Curcas Seed Cake by Various
Types of Anaerobic Process Operation
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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อทิธพิลของวตัถดุบิและสารชวยแปรรปูตอคณุภาพของแครกเกอรขาว
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปณุฑรกิา รตันตรยัวงศ
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศกึษาอทิธพิลของวตัถดุบิแปงขาว และสารชวยแปรรปูตอคณุภาพของแครกเกอรขาว เปรยีบเทยีบ
แปงทีผ่านการแปรรปูขัน้ตนดวยวธิโีมแหงและโมน้ำ จากนัน้แปรผนัขนาดอนภุาคผงแปงทีร่อนผาน
ตะแกรงมาตรฐาน 4 ระดบัที ่50, 100, 140 และ 230 mesh และแปรผนัปรมิาณสารชวยแปรรปู
ชนดิ hydroxy propyl methyl cellulose (HPMC) 3 ระดบัทีค่วามเขมขน 1.5, 3.0 และ 4.5%
ทดสอบคณุภาพทางเคมแีละกายภาพ ไดแก ความชืน้ คา aw ส ีความแขง็ และรอยละการขึน้ฟู
ของผลติภณัฑแครกเกอรผสมแปงขาว เปรยีบเทยีบกบัตวัอยางควบคมุจากแปงขาวหอมมะลแิละ
แปงสาลอียางละ 100% ตามลำดบั ผลการทดลองพบวา แครกเกอรจากแปงชนดิโมน้ำมคีวามกรอบ
แข็ง และสีเหลืองนวลสวางมากกวาตัวอยางจากแปงชนิดโมแหง ขนาดอนุภาคผงแปงที่ลดลงมี
แนวโนมใหตวัอยางแครกเกอรมคีวามชืน้ คา aw และความแขง็กรอบเพิม่ขึน้ (p<0.05) แตไมมผีล
ตอสขีองผลติภณัฑอยางมนียัสำคญั (p<0.05) ปรมิาณ HPMC ทีเ่พิม่ขึน้มผีลใหโดของตวัอยาง
มคีวามเหนยีวมากกวาโดจากตวัอยางควบคมุแปงขาว 100% แตการใช HPMC 4.5% ทำใหโด
มลีกัษณะคอนขางเหนยีวและแขง็เกนิไป ดงันัน้การใชแปงขาวทีผ่ลติดวยวธิโีมน้ำ มขีนาดอนภุาค
ประมาณ 100-140 mesh และใชสารชวยแปรรปู HPMC 1.5% มสีวนชวยปรบัปรงุผลติภณัฑ
แครกเกอรขาวใหมลีกัษณะใกลเคยีงกบัแครกเกอรจากแปงสาลี
คำสำคญั: แครกเกอรขาว แปงขาวหอมมะล ิชนดิการโมแปง ขนาดอนภุาค 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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การเพิม่ชวีมวลของสาหรายน้ำเคม็โดยใชกาชคารบอนไดออกไซด
เพื่อผลิตไบโอดีเซล
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ผกาวด ีแกวกนัเนตร
คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ความพยายามทีจ่ะพฒันาเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสาหรายในระบบเปด เพือ่ผลติสาหรายในระดบัขยาย
ขนาด เชนในประเทศสหรฐัอเมรกิาและออสเตรยี แมวาเทคโนโลยดีงักลาวจะประหยดัคาใชจาย แตระบบ
ดงักลาวยงัมปีญหาเรือ่งการปนเปอน ดงันัน้การเพาะเลีย้งสาหรายในระบบปด เชน ในถงัปฏกิรณชวีภาพ
แบบใหแสงจงึมศีกัยภาพและไดรบัความสนใจเพิม่มากขึน้ในการเพาะเลีย้งสาหรายขนาดใหญ แมวา
เครือ่งมอืและอปุกรณทีใ่ชในระบบปดจะราคาสงูและการบำรงุรกัษาคอนขางยาก อยางไรกต็ามขอดขีอง
ระบบดังกลาวคือ การเพาะเลี้ยงที่ไมมีการปนเปอน ไดการเพาะเลี้ยงสาหรายมานานกวาศตวรรษ
ซึง่สวนใหญใชเปนอาหารของมนษุย อยางไรกต็ามระบบการเพาะเลีย้งสาหรายเพือ่นำไปผลติสารเคมี
ทีม่มีลูคาสงูขึน้ ไดรบัการพฒันามาเมือ่ไมนานมานีป้ระกอบกบัน้ำมนัไบโอดเีซลเริม่เขามามบีทบาทสำคญั
ในการผลิตเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลจากปโตรเลียมซึ่งกำลังจะหมดไปในไมชา กอนหนานี้มีรายงาน
การผลติไบโอดเีซลจากน้ำมนัพชืหลายชนดิ เชน ฝาย ถัว่เหลอืง ทานตะวนั และปาลมน้ำมนั เปนตน
นอกจากนีย้งัสามารถผลติไดจากไขมนัสตัว น้ำมนัทีใ่ชแลวและแมกระทัง่จากสาหรายโดยเฉพาะอยางยิง่
สาหรายขนาดเลก็ ไดรบัการยอมรบัวาเปนพชืทางเลอืกทีด่ใีนการนำมาใชผลติไบโอดเีซล เนือ่งจากสามารถ
สังเคราะหแสงและเติบโตเพิ่มจำนวนไดอยางรวดเร็วกวาพืชพลังงานชนิดอื่น ถามีเพาะเลี้ยงสาหราย
ภายใตสภาวะเฮทเทอโรโทรฟคจะทำใหสาหรายสามารถสะสมไขมนัไวภายในเซลล ดงันัน้ในงานวจิยั
ครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหรายน้ำเค็มภายใตสภาวะการเพาะเลี้ยงดังกลาว โดยใช
กาซคารบอนไดออกไซดเปนตัวเรงการเจริญเติบโตและการสะสมน้ำมัน จากนั้นจะทำการสกัดและ
เกบ็เกีย่วผลผลติน้ำมนัทีไ่ดออกมาเพือ่นำไปใชเปนวตัถดุบิตัง้ตนในการผลติไบโอดเีซลตอไป

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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การใชสารสกดัจากราํขาวยบัยัง้จลุนิทรยีทีท่าํใหเสือ่มเสยี
ในผลไมเศรษฐกจิของไทย
ดร. มนชัญา งามศกัดิ์
คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ขอเสนอโครงการวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาผลของสารสกดัจากราํขาวพนัธุตางๆ ในการยบัยัง้
จลุนิทรยีทีท่าํใหผลไมสดไทยเสือ่มเสยี โดยใชวตัถดุบิเปนราํขาวเหนยีว ขาวเจา และขาวมสี ีเชน
ขาวมันปู คัดแยกจุลินทรียและศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรียที่ทําใหเกิดการเสื่อมเสีย
ในสม มะมวง และชมพ ู รวมทัง้จลุนิทรยีกอโรคทีป่นเปอน ทดสอบในระดบัหองปฏบิตักิารและ
ทดสอบความสามารถในการลดการเสือ่มเสยีบนผลไมสด

Utilization of Rice Bran Extract as Antimicrobial
in Economic Potential Thai Fruits
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.
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การศกึษาคณุสมบตัขิองเชือ้จลุนิทรยีโปรไบโอตกิสชนดิใหมเพือ่ใชเปน
ผลติภณัฑเสรมิอาหารในอตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว
ผชูวยศาสตราจารย ดร. มลัลกิา ชมนาวงั
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

ผลติภณัฑเสรมิอาหารกลายเปนสิง่จาํเปนอยางยิง่ในอตุสาหกรรมการผลติสตัวในปจจบุนัโดยเฉพาะ
อยางยิง่ เนือ่งจากการยกเลกิการใชยาปฏชิวีนะบางชนดิในสตัวทัง้ในประเทศและกลมุประเทศคคูา
และมีแนวโนมวาในอนาคตอันใกลนี้จะยกเลิกการใชทั้งหมด ทําใหผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรม
การผลติสตัวจาํเปนตองรบีเรงหาผลติภณัฑเพือ่ใชทดแทนในการปองกนัโรคในสตัวและชวยเรงการ
เจรญิเตบิโต ซึง่ความพยายามในการเสาะแสวงหาสารทดแทนจากธรรมชาตทิีอ่อกฤทธิต์อตานเชือ้
ไดดี ปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอมนั้นมักจะลงเอยดวยการใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ทําใหการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารกลายเปนสิ่งจําเปนและขาดไมไดในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว
ไปแลว นอกจากนี ้หากพจิารณาในแงเศรษฐศาสตรแลว การนาํเขาผลติภณัฑเสรมิอาหารยงัเปน
ธรุกจิทีม่เีงนิหมนุเวยีนเปนพนัลานบาทในแตละป สงผลใหประเทศไทยสญูเสยีเมด็เงนิจาํนวนมาก
ซึง่ในปจจบุนัมกีารผลติโปรไบโอตกิส (probiotics) เพือ่จาํหนายทางการคาอยมูากมายหลายชนดิ
เพือ่นาํมาผสมเปนอาหารสตัว โดยโปรไบโอตกิสหรอือาหารเสรมิซึง่เปนจลุนิทรยีทีม่ชีวีติทีส่ามารถ
กอประโยชนตอรางกายของสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู โดยการปรับสมดุลของจุลินทรียในรางกาย
และชวยในการตอตานเชื้อจุลินทรียที่เปนเชื้อกอโรคไดเปนอยางดี ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จงึมวีตัถปุระสงคทีจ่ะศกึษาคดัเลอืกเชือ้จลุนิทรยีทีเ่ปนเชือ้โปรไบโอตกิสจากแหลงธรรมชาต ิทาํการ
ทดสอบคณุสมบตัแิละความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้จลุนิทรยีทีเ่ปนเชือ้กอโรค
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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การวจิยัและพฒันาคณุภาพหลงัการเกบ็เกีย่วของผลลองกอง
ในจงัหวดันราธวิาส เพือ่การสงออก
ดร. สมคัร แกวสกุแสง
คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชมุชน มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลงุ

ลองกองจัดเปนไมผลที่ไดรับความนิยมมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากลองกองเปนไมผลที่รสชาติดีและ
ไดรบัความนยิมบรโิภคกนัแพรหลายทัง้ในและตางประเทศ จงัหวดันราธวิาสไดชือ่วาเปนแหลงผลติ
ลองกองทีใ่หคณุภาพดทีีส่ดุในประเทศและมคีณุสมบตัเิฉพาะอยางคอื ลองกองมกีลิน่หอม คณุภาพ
ลองกองเกดิการสญูเสยีไดงาย เชน สนี้ำตาลทีผ่วิเปลอืก ผลเหีย่ว และรวงหลดุจากชอผล หลงัจาก
เก็บเกี่ยวแลวเกิดขึ้นภายในเวลา 2-3 วัน ไมเปนที่ดึงดูดสายตาของผูบริโภคจนถึงหมดสภาพ
การซื้อขาย งานวิจัยนี้ตองการศึกษาคุณภาพของลองกองหลังการเก็บเกี่ยวโดยเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาและชีวเคมี และคุณภาพระหวางการเก็บรักษาแบบผลชอกับผลเดี่ยว
การพฒันารปูแบบการผลติกลิน่ของลองกองในระยะตางๆ รวมถงึออกแบบบรรจภุณัฑทีเ่หมาะสม
สำหรับลองกองแบบชอกับลองกองผลเดี่ยวในจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ยังศึกษารูปแบบของ
ลองกองตดัแตงพรอมบรโิภค (fresh-cut) เพือ่เปนแนวทางการสงออกในการจดัเตรยีมลองกอง
ใหพรอมบริการสำหรับผูโดยสารบนเครื่องบินในอนาคต ซึ่งจะเปนอีกแนวทางในการโฆษณา
ลองกองไทยสตูลาดโลกได

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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การศกึษาคณุสมบตัเิอนไซมไลเปสจากเมลด็สบดูำ
เพือ่เพิม่ทางเลอืกในการใชประโยชน
ดร. สคุนัธรส ธาดากติตสิาร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานวิจัยนี้เปนการหาแนวทางใชประโยชนเมล็ดสบูดำ ซึ่งนอกจากจะนำไปผลิตไบโอดีเซล สบูดำ
มเีอนไซมไลเปสเปนองคประกอบทัง้ในเมลด็ทีพ่กัตวัและเมลด็ทีก่ำลงังอก ซึง่ปจจบุนัความตองการ
ใชเอนไซมไลเปสเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการนำไปใชในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ เชน
ผงซกัฟอก น้ำยาลางจาน และการผลติยา รวมทัง้นำไปใชในการบำบดัน้ำเสยี โดยจะศกึษาวธิกีาร
สกัดและทำใหเอนไซมไลเปสจากเมล็ดสบูดำบริสุทธิ์ เริ่มจากการคัดเลือกพันธุสบูดำที่มีปริมาณ
ไลเปสสูงและติดตามปริมาณไลเปสที่ระยะเวลาตางๆ หลังการทำใหเมล็ดงอก คัดเลือกระยะที่มี
ปรมิาณไลเปสสงู แลวนำมาศกึษาวธิกีารสกดัเพือ่ใหไดเอนไซมทีม่คีากจิกรรมสงู จากนัน้จงึนำมา
ศกึษาวธิกีารทำใหเอนไซมบรสิทุธิบ์างสวน ประกอบดวย การตกตะกอนดวยแอมโมเนยีมซลัเฟต
วธิโีครมาโตกราฟ และการกรองอยางยิง่ยวด ตรวจสอบความบรสิทุธิข์องเอนไซมโดยการแยกดวย
กระแสไฟฟา (SDS-PAGE) เมือ่ไดเอนไซมบรสิทุธิบ์างสวนแลว จงึนำมาศกึษาคณุสมบตั ิไดแก
พเีอช อณุหภมู ิชนดิของสบัสเตรท รวมถงึออิอนทีเ่หมาะสมกบักจิกรรมของเอนไซมไลเปสจากเมลด็
สบูดำ โดยจะเปรียบเทียบกับกิจกรรมของเอนไซมทางการคา เพื่อเปนแนวทางในการนำไป
ใชประโยชน รวมทัง้การผลติในระดบัขยายผลตอไป

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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การศกึษาความตองการโภชนะของโคเนือ้พนัธกุำแพงแสน
ผชูวยศาสตราจารย ดร. สรุยิะ สะวานนท
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยแกษตรศาสตร

ความตองการโภชนะของโคเนือ้ไดมกีารรายงานครัง้แรกเมือ่ประมาณ 60 ปทีผ่านมา โดย National
Research Council (NRC) และในป พ.ศ. 2543 ความตองการโภชนะของโคเนื้อไดมีการ
ปรบัปรงุแลวเปนครัง้ที ่7 ในขณะทีค่วามตองการโภชนะของโคเนือ้ในประเทศไทยไดมกีารรายงาน
เปนครัง้แรกในป พ.ศ. 2551 แตอยางไรกต็ามเปนความตองการโภชนะของโคพืน้เมอืงไทย โคพนัธุ
บราหมันและโคลูกผสมบราหมันเทานั้น สวนโคเนื้อพันธุกำแพงแสนเปนโคที่มีสายเลือดของ
โคพืน้เมอืงไทย 25% บราหมนั 25% ชาโรเลส 50% เปนโคเนือ้พนัธแุรกทีป่รบัปรงุพนัธขุึน้ภายใน
ประเทศทีส่ามารถปรบัตวัไดดใีนสภาพแวดลอมในประเทศไทย มสีมรรถภาพการผลติ และคณุภาพ
ซากทีด่ ีรวมทัง้ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกจิดกีวาโคลกูผสมพนัธอุืน่ สำหรบัความตองการโภชนะ
ของโคพนัธกุำแพงแสนทีแ่ทจรงินัน้ ยงัไมมกีารศกึษาและรายงานมากอน ในชวงทีผ่านมาเกษตร
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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การพฒันาวสัดคุวบคมุการปลดปลอยยาในรปูแบบนาโนไฟเบอร
โดยใชพอลแิลคไทดและอนพุนัธุ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปกรณ โอภาประกาสติ
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

พอลิแล็คไทดจัดเปนอะลิฟาติกพอลิเอสเธอรที่ไดรับความสนใจศึกษาอยางแพรหลายในการ
ประยกุตใชเปนวสัดทุางการแพทย เนือ่งจากสมบตักิารสลายตวัไดทางชวีภาพ ความเขากนัไดกบั
รางกาย และสามารถสงัเคราะหไดจากแหลงวตัถดุบิหมนุเวยีน ซึง่ในปจจบุนัมกีารใชพอลแิลค็ไทด
อยางแพรหลายเปนวสัดคุวบคมุการปลดปลอยยา วสัดตุกแตงแผลทีย่อยสลายได หรอือวยัวะเทยีม
เปนตน ในโครงการวิจัยนี้เปนการสังเคราะหพอลิแล็คไทดและอนุพันธุเพื่อใชประโยชนเปนวัสดุ
ควบคมุการปลดปลอยยา โดยประกอบดวยการสงัเคราะหและตรวจสอบสมบตัขิองพอลดิแีลค็ไทด
พอลแิอลแลค็ไทด และพอลแิลค็ไทดโคพอลเิอทธลินีไกลคอล จากนัน้จงึทำการขึน้รปูพอลเิมอร
ที่สังเคราะหไดนี้เปนเสนใยระดับนาโนโดยใชเทคนิคอิเลคโตรสปนนิ่ง แลวตรวจสอบสมบัติของ
เสนใยทีเ่ตรยีมได เพือ่ศกึษาผลของปจจยัในการเตรยีมตอสมบตัขิองเสนใยทีเ่ตรยีมได โดยทำการ
ศึกษาทั้งพอลิแล็คไทดเดี่ยว และสารผสมของพอลิดีแล็คไทดและพอลิแอลแล็คไทด ซึ่งจะได
โครงสรางผลึกชนิดใหมเรียกวาสเตอรีโอคอมเพล็กเพื่อใหไดองคความรูเรื่องอันตรกิริยาระหวาง
โมเลกลุตอสมบตัขิองวสัดทุีไ่ด ศึกษาผลของสมบตัคิวามชอบน้ำตอการสลายตวัและสมบตัอิืน่ของ
พอลแิลค็ไทดโดยการเตรยีมเปนโคพอลเิมอรของพอลแิลค็ไทดโคเอทธลินีไกลคอล และการเตรยีม
เปนพอลเิมอรผสมของพอลแิลค็ไทดกบัพอลเิอทธลินีออ็กไซด จากนัน้ประยกุตใชพอลเิมอรเหลานี้
ใหเปนวัสดุควบคุมการปลดปลอยยาในรูปของนาโนไฟเบอรจากเทคนิคอิเลคโตรสปนนิ่ง แลว
ตรวจสอบสมบตักิารสลายตวั ตลอดจนรปูแบบและอตัราการการปลดปลอยยาของวสัดทุีเ่ตรยีมได

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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การสกดัแยกกลยัโคไซดจากใบมะตมูและใบปอกระเจา
โดยใชโพลเิมอรกิเรซนิ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปรชีา ภวูไพรศริศิาล
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

“โพลิเมอริกเรซิน” เปนครอสลิงคโพลิเมอรที่สังเคราะหจากโมโนเมอรที่มีพื้นฐานจากสไตรีน
เนื่องจากมีพื้นผิวดูดซับที่มากและมีรูพรุนละเอียดภายในโครงสรางเชนเดียวกับถานกัมมันต
โพลเิมอรกิเรซนิจงึถกูใชอยางแพรหลายในการดดูซบัสารอนิทรยีออกจากสารละลายทีม่นี้ำ ทำให
ชวยลดปริมาณตัวทำละลายที่ใชในการสกัดอีกทั้งเปนวิธีการที่ปลอดภัยกวาการสกัดแบบเดิม
การประยุกตใชที่สำคัญของโพลิเมอริกเรซินในทางอุตสาหกรรม ไดแก การผลิตยาปฏิชีวนะ
และการฟอกสีไวนและเบียร โพลิเมอริกเรซินยังถูกใชแทนซิลิกาเจลและ ODS ในกระบวนการ
โครมาโตกราฟสำหรับแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีขั้วสูงจากสิ่งสกัดพืชสมุนไพร ถึงแมจะมี
ขอดีที่นาสนใจกวาซิลิกาเจลที่ใชในปจจุบัน แตยังไมมีรายงานการศึกษาอยางเปนระบบในการนำ
โพลเิมอรกิเรซนิไปใชในกระบวนการโครมาโตกราฟ ในโครงการนีจ้ะศกึษาสภาวะทีเ่หมาสม เชน
ชนดิของโพลเิมอรกิเรซนิและตวัทำละลาย สำหรบัการทำบรสิทุธิส์ารในกลมุกลยัโคไซด ซึง่เปนสาร
มขีัว้สงูชนดิหลกัทีพ่บในสิง่สกดัจากพชืสมนุไพร สำหรบักลยัโคไซดตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี้
คอื เฟนลิ เอทลิซนินาไมด กลยัโคไซด จากใบมะตมู และไตรเทอรพนีอยดจากใบปอกระเจา ซึง่พชื
ทัง้ 2 ชนดินีเ้ปนสมนุไพรทีใ่ชรกัษาโรคเบาหวานมาเปนเวลานาน ผลทีไ่ดจากการศกึษาครัง้นีจ้ะเปน
ประโยชนในแงทีเ่ปนวธิกีารตนแบบในการสกดัแยกกลยัโคไซดจากสิง่สกดัสมนุไพรชนดิอืน่ตอไป

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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วสัดเุชงิประกอบชนดิพอลเิมอรชวีภาพทีม่สีมบตักิระจายไฟฟาสถติ
สำหรบังานบรรจภุณัฑอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส
ดร. วลยัพร ปฤษณารณุ เอือ้ใจ
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

บรรจุภัณฑสำหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จำเปนตองผลิตจากวัสดุที่มีสมบัติกระจายไฟฟาสถิต
ซึง่มสีภาพความตานทานไฟฟาของพืน้ผวิอยใูนชวง 106 ถึง 1012 โอมหตอตารางหนวย ทัง้นีเ้พือ่
ลดการประทุของไฟฟาสถิตของอุปกรณระหวางการเก็บรักษาและขนสง อยางไรก็ตามพลาสติก
ที่ใชในงานบรรจุภัณฑสวนใหญมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟา จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงสมบัติทาง
ไฟฟาโดยการผสมสารเติมนำไฟฟา เชน ผงโลหะ เสนใยโลหะ เขมาดำนำไฟฟา และพอลิเมอร
นำไฟฟา โครงการวจิยันีม้วีตัถปุระสงคทีจ่ะเตรยีมวสัดเุชงิประกอบชนดิพอลเิมอรชวีภาพทีม่สีมบตัิ
กระจายไฟฟาสถิตจากพอลิแลคติกเอซิดและอนุภาคนาโนของพอลิเมอรนำไฟฟาชนิดพอลิพีโรล
โดยมงุเนนทีจ่ะปรบัปรงุการกระจายของอนภุาคนาโนของพอลพิโีรลในเมทรกิของพอลแิลคตกิเอซดิ
ดวยการเตรยีมอนภุาคนาโนของพอลพิโีรล ใหอยใูนรปูของมาสเตอรแบชและนำไปขึน้รปูผสมกบั
พอลิแลคติกเอซิด ทั้งนี้เพื่อที่จะไดวัสดุเชิงประกอบที่มีความตานทานไฟฟาของพื้นผิวอยูในชวง
106 ถงึ 1012 โอมหตอตารางหนวยโดยใชปรมิาณของอนภุาคพอลพิโีรลนอยทีส่ดุ วสัดเุชงิประกอบ
ชนิดพอลิเมอรชีวภาพที่เตรียมไดสามารถนำไปประยุกตใชในงานบรรจุภัณฑของอุปกรณ
อเิลก็ทรอนกิสไดในอนาคต เนือ่งจากเปนวสัดทุีม่คีวามตานทานในชวงกระจายไฟฟาสถติ ซึง่ทำให
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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การเลีย้งผลกึเดีย่วและการศกึษาโครงสรางผลกึของ
โครงขายผสมโลหะ-สารอนิทรยีชนดิใหม
ผชูวยศาสตราจารย ดร. อภนิภสั รจุวิตัร
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

เคมีสถานะของแข็งจัดเปนศาสตรที่มีบทบาทสำคัญและเปนพื้นฐานตอการพัฒนาทางวัสดุศาสตร
ซึง่อาจจดัไดวาเปนหวัใจสำคญัของการพฒันาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมไปถงึความเจรญิทาง
ดานเศรษฐกจิทีม่พีืน้ฐานมาจากเทคโนโลยเีชนในปจจบุนั การวจิยัทางดานเคมสีถานะของแขง็นัน้มคีวาม
เกีย่วของโดยตรงกบัการเตรยีมและการศกึษาโครงสรางในเชงิลกึของสารประกอบทีม่โีครงสรางแบบใหม
โดยเฉพาะอยางยิง่กลมุโครงขายผสมโลหะ-สารอนิทรยี ทีม่แีนวโนมในการแสดงสมบตัเิปนวสัดทุีม่หีลาย
ฟงกชนั ทีม่ศีกัยภาพในการนำไปประยกุตใชในหลายๆ ดาน เชน เปนวสัดดุดูซบั ตวัเรงปฏกิริยิาแบบ
จำเพาะ วสัดแุมเหลก็ และเซน็เซอรเชงิแสง การมโีลหะในโครงขายผสมทำใหสารประกอบแสดงสมบตัิ
ทางไฟฟาและแมเหลก็ พรอมๆ กบัฟงกชนัของหมอูนิทรยี เชน การเรงปฏกิริยิา หรอืการเปนสารไครลั
โครงการวจิยันีม้งุไปทีก่ารเตรยีมผลกึของสารประกอบโครงขายผสมโลหะ-อนิทรยีในระบบโคบอลตกบั
โมเลกลุไดเอมนี ทีม่โีครงสรางผลกึชนดิใหม ทัง้นีเ้นือ่งจากสมบตัทิางโคออรดเินชนัและแมเหลก็ทีน่าสนใจ
ของโคบอลต และสมบตักิารเปนสารกำหนดสถาปตยกรรมของโครงขายผสมของโมเลกลุไดเอมนี ทีม่กีาร
ถายทอดขอมลูโครงสรางในระดบัโมเลกลุผานอนัตรกริยิาชนดิตางๆ ได การวเิคราะหความสมัพนัธของ
องคประกอบโครงสรางตางๆ ในเชงิลกึ รวมถงึอนัตรกริยิาทีเ่กดิขึน้สามารถนำไปสอูงคความรใูหม ทีน่ำไป
สกูารออกแบบโครงสรางผลกึ หรอืทีเ่รยีกวาการวศิวกรรมโครงสรางผลกึของสารประกอบทีม่โีครงสราง
คลายคลงึกนัได นอกเหนอืจากองคความรใูหม และผลงานวจิยัทีม่มีาตรฐานสากลแลว โครงงานวจิยันี้
ยงัสงเสรมิความแขง็แกรงแกการศกึษาทางดานเคมสีถานะของแขง็ของประเทศอกีดวย

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 cobalt-
organodiamines 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.gra
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การเรงออกของเอกภพในทฤษฎคีวามโนมถวงแบบคามเีลยีน
ดร. บรุนิทร กำจดัภยั
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

การขยายตัวออกแบบเรงของเอกภพในปจจุบันไมสามารถอธิบายไดโดยทฤษฎีความโนมถวง
ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป หากแตตองอาศัยแนวคิดเรื่องพลังงานมืดซึ่งเปนสนามสเกลาร
จงึจะสามารถใหการเรงออกได ทฤษฎคีวามโนมถวงแบบคามเีลยีนเปนอกีทางเลอืกหนึง่ของแบบ
จำลองพลงังานมดืแบบสนามสเกลารทีส่ามารถคคูวบกบัสสาร ทฤษฎคีวามโนมถวงแบบคามเีลยีน
ไดรบัแนวคดิจากทฤษฎสีเกลาร-เทนเซอรซึง่สามารถเปนทฤษฎยีงัผลทีร่ะดบัพลงังานต่ำของทฤษฎี
สตริง เพราะทฤษฎีสตริงยอมใหมีสนามสเกลารที่คูควบกับสสารไดพลังงานมืดแบบคามีเลียน
มขีอดคีอื มวลของสนามสเกลารสามารถแปรเปลีย่นไปตามสภาพความหนาแนนทีแ่วดลอม สามารถ
ใหหลกัการสมมลูในทฤษฎสีมัพทัธภาพได และสามารถไดรบัการตรวจสอบดวยการทดลองในหอง
ปฏิบัติการได วิธีการศึกษาแบบจำลองคามีเลียนในเชิงทฤษฎีสามารถทำไดในหลายวิธี เชน การ
ศึกษาพฤติกรรมเชิงพลวัตร การวิเคราะหพฤติกรรมของสนามสเกลารเมื่อเปนพลังงานมืด เชน
พฤตกิรรมของ scaling solution ทีใ่ห tracking behavior ของผลเฉลยของสเกลแฟคเตอรและ
การเปรยีบเทยีบสมการสภาวะ (equation of state) ของสนามสเกลารกบัขอมลูเชงิสงัเกตการณ
อื่นๆ ผลที่คาดวาจะไดรับคือ เราจะสามารถสนับตรวจสอบแบบจำลองคามีเลียนซึ่งเปนขอบเขต
ที่พลังงานต่ำของทฤษฎีแหงสรรพสิ่งได
Acceleration of the Universe from Chameleon Gravity
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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โครงสรางระดบัไมโครของฟลมบางไดอเิลก็ทรกิทีเ่ตรยีมโดยวธิี
โซลเจลบนแผนรองรบัตางชนดิกนัและการประยกุตใช
ดร. สตรรีตัน กำแพงแกว โฮดคั
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานวจิยัในโครงการนี ้ จะมกีารสงัเคราะหฟลมบางเพอรอฟสไกตออกไซด (Perovskite Oxide)
ประเภทตาง ๆ ทีม่คีาไดอเิลก็ทรกิสงู เชน Barium titanate (BaTiO3) (คาไดอเิลก็ทรกิประมาณ
400 ทีอ่ณุหภมูหิอง) และ Strontium titanate (SrTiO3) (คาไดอเิลก็ทรกิประมาณ 300 ทีอ่ณุหภมูิ
หอง) โดยวธิกีารโซล-เจล ในเบือ้งตนผวูจิยัจะปลกูฟลมบนสารรองรบัซลิกิอน (silicon substrate)
สารรองรับแกวและสารรองรับอลูมินา (alumina substrate) จากนั้นประกอบเปนอุปกรณ
อเิลก็ทรอนกิสในรปูแบบของ Coplanar capacitors โดยเทคนคิ Lithography และการเคลอืบ
อเิลก็โทรดโดยเทคนคิสปตเตอรรงิบนฟลมทีไ่ดเพือ่ศกึษาสมบตัทิางไฟฟาเชงิไดอเิลก็ทรกิ สมบตัิ
ความไวตอแกส และสมบตัเิชงิกล นอกจากนีแ้ลวจะมกีารวดัโครงสรางทางผลกึของฟลมดวยเทคนคิ
X-ray Diffraction (XRD) การตรวจสอบสภาพพืน้ผวิดวยเทคนคิ Atomic Force Microscopy
(AFM) การตรวจสอบองคประกอบทางเคมีดวยเทคนิค Energy Dispersive Spectroscopy
(EDS) และโครงสรางของฟลมในระดบัจลุภาคดวยเทคนคิ Transmission Electron Micros-
copy (TEM) ควบคไูปดวย นอกจากนีผ้วูจิยัจะสงัเคราะหฟลมบาง CaCu3Ti4O12 (CaCu3Ti4O12/
CCTO) ซึ่งเปนสารที่คนพบใหมประมาณ 10-20 ปที่ผานมา และเปนสารที่มีลักษณะพิเศษคือ
มคีาคงทีไ่ดอเิลก็ทรกิสงูมากทีอ่ณุหภมูหิอง (ประมาณ 1,000) บนตวัรองรบัตางชนดิกนัดวยคาคงที่
แลตทซิตางกนั ไดแก Silicon (คาคงทีแ่ลตทซิ = 5.43 A) Lanthanum aluminate (LaAlO3/
LAO คาคงทีแ่ลตทซิ = 3.79 A) และ Neodynium gallate (NdGaO3/NGO คาคงทีแ่ลตทซิ =
3.86 A) เพือ่ศกึษาผลของชนดิของแผนรองรบัทีม่ตีอโครงสรางผลกึและสมบตัคิาคงทีไ่ดอเิลก็ทรกิ

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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การประยกุตของถานกมัมนัตจากวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร
ผชูวยศาสตราจารย ดร. สงิหเดช แตงจวง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ในการวิจัยนี้มีจุดมุงหมายในการเตรียมถานกัมมันตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยวิธีการ
กระตนุทางเคมดีวย KOH และกาซ CO2 เพือ่ทีน่ำไปประยกุตใชในการกำจดัโลหะหนกัทีเ่ปนพษิ
ไดแก ตะกัว่ แคดเมีย่ม และโครเมีย่ม จากสารละลายของเหลว ถานกมัมนัตทีเ่ตรยีมไดจะถกู
วเิคราะหสมบตัทิางกายภาพและเคม ี ไดแก พืน้ทีผ่วิ ปรมิาตรรพูรนุ ขนาดรพูรนุ และกลมุฟงกชัน่
พืน้ผวิ สำหรบัโครงสรางจลุภาคและโครงสรางผลกึถกูตรวจสอบดวยกลองจลุทรรศนอเิลก็ตรอน
แบบสองกราด และเทคนคิการเลีย้วเบนของรงัสเีอก็ซ ตามลำดบั การศกึษากลไกและพารามเิตอร
สมดลุทีม่ผีลตอความสามารถในการดดูซบัตะกัว่ แคดเมีย่ม และโครเมีย่ม จากสารละลายของเหลว
บนถานกัมมันต ศึกษาภายใตเงื่อนไขความสัมพันธที่แตกตางกันดังนี้ เวลา ความเขมขนของ
ออิอนโลหะ ปรมิาณของถานกมัมนัต และคา pH โดยการวเิคราะหดวยเครือ่งวเิคราะหการดดูซบั
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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อฐิดนิและกระเบือ้งปพูืน้จากเศษตะกอนดนิ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ดรณุ ีวฒันศริเิวช
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ดนิตะกอนทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติกระเบือ้งเซรามกิโดยปกตจิะถกูชะใหไหลไปตามทางระบายน้ำ
ของโรงงานเพือ่เขาสบูอดกัตะกอน ดนิตะกอนทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติเปนเศษวตัถดุบิไมสามารถ
นำมาใชเปนสวนผสมในการผลติกระเบือ้งไดอกีเพราะมคีวามบรสิทุธิต์่ำ จากขอมลูของบรษิทัผผูลติ
กระเบือ้งรายใหญแหงหนึง่ ทางโรงงานมกีากตะกอนทีต่องกำจดักวา 200 ตนั ทำใหตองเสยีคาใชจาย
ในการกำจดัคดิเปนมลูคาประมาณ 500,000 บาทตอป และคาใชจายในการกำจดัมแีนวโนมทีส่งูขึน้ทกุป
เนื่องจากตองขนสงไปทิ้งเปนระยะทางที่ไกลมากขึ้น ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะนำกากตะกอนนี้
มาทดลองใชเปนสวนผสมในการผลติอฐิสำหรบัปพูืน้ (clay paver) อฐิปพูืน้โดยทัว่ไปมปีนูซเีมนตเปน
สวนผสมหลกัและมสีวนผสมอืน่ๆ ไดแก ดนิ ทราย หรอืหนิบด ซึง่ในสวนนีส้ามารถใชกากตะกอนจาก
โรงงานเปนสวนผสมทดแทนได นอกจากนีเ้นือ่งจากซเีมนตเปนสวนผสมทีม่ตีนทนุสงูทีส่ดุ ดงันัน้หาก
สามารถหาวธิผีลติอฐิปพูืน้ทีใ่ชอตัราสวนผสมของปนูซเีมนตลดลงจากเดมิ แตยงัคงมคีาความแขง็แรง
อยใูนเกณฑทีม่าตรฐานกำหนด จะเปนการชวยลดตนทนุการผลติ ลดปญหาดานสิง่แวดลอม เนือ่งจาก
การผลติซเีมนตนัน้ตองใชพลงังานความรอนในสดัสวนทีส่งูมาก จากผลการทดลองในเบือ้งตนคณะวจิยั
ไดเลง็เหน็ศกัยภาพในการทีจ่ะปรบัปรงุคณุภาพของดนิกระเบือ้งนีใ้หสามารถพฒันาตอเพือ่ใหมคีวาม
แขง็แรงสงูขึน้ โดยเตมิวสัดเุหลอืใชจากการเกษตรและอตุสาหกรรมทีม่ใีนประเทศประเภทพอซโซลาน
ซึง่การวจิยัทีผ่านมาและการทบทวนเอกสารพบวาสารเหลานี ้เมือ่นำวสัดพุอซโซลานมาผสมกบัปนูซเิมนต
จะเกดิปฏกิริยิากลายเปนสารทีม่คีวามแขง็แรง จงึมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมจะนำมาเตมิเพือ่เตรยีมเปนวสัดุ
ในการกอสรางทีม่รีาคาถกู โดยไมใชกระบวนการใหความรอนโดยการเผาเชนอฐิกอสราง

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.
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การพฒันาระบบสงยาในรปูแบบแทงพอลเิมอรขนาดเลก็ทีส่ามารถถกูฝง
โดยตรงสกูอนมะเรง็ในตบั
ดร. นรเศรษฐ ณ สงขลา
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

ในประเทศไทยมะเรง็ในตบัจดัเปนโรคมะเรง็ชนดิทีม่คีวามรนุแรงมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัโรคมะเรง็
ชนดิอืน่ๆ Hepatocellular carcinoma (HCC หรอื hepatoma) เปนสาเหตอุนัดบัหนึง่และอนัดบั
สามของการเกิดโรคมะเร็งในเพศชายและหญิงตามลำดับ เคมีบำบัดถูกใชในการรักษาโรคมะเร็ง
ในตับแตผลในการยับยั้งโรคมะเร็งต่ำและไมสามารถรักษาโรคมะเร็งใหหายขาดได การใชยา
ตานมะเรง็มขีอจำกดัเนือ่งจากความเปนพษิ ความสามารถในการไปสอูวยัวะเปาหมายทีต่่ำของยา
รวมทัง้การออกฤทธิข์องยาตานมะเรง็ทีจ่ะทำลายเซลลมะเรง็ในตบัจำเปนทีจ่ะตองผานหลายระบบ
ในรางกาย ทำใหปรมิาณยาทีใ่หกบัผปูวยสญูหายไปกบัระบบและขัน้ตอนตางๆ ในรางกายจำนวน
มาก ซึง่จะทำใหเกดิผลขางเคยีงกบัเซลลและอวยัวะทีป่กต ิอกีทัง้ปรมิาณยาทีถ่กูสงไปสเูซลลมะเรง็
ซึง่เปนปลายทางจะมปีรมิาณนอยลงและไมสามารถคาดคะเนปรมิาณยาทีไ่ปถงึเซลลมะเรง็ ดงันัน้
จงึมคีวามจำเปนทีจ่ะตองมกีารพฒันาระบบสงยาทีส่ามารถจะนำยาตานมะเรง็ในปรมิาณทีต่องการ
ไปสูเซลลมะเร็งโดยตรง ในงานวิจัยนี้แทงพอลิเมอรขนาดเล็กจะถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใชกักเก็บยา
ตานมะเรง็และสามารถถกูฝงลงในกอนมะเรง็โดยมกีารกระทบกระเทอืนตอรางกายผปูวยนอยทีส่ดุ
หลงัจากนัน้ยาตานมะเรง็ทีถ่กูกกัเกบ็อยภูายในจะซมึออกมาดวยอตัราทีค่วบคมุได แทงพอลเิมอรนี้
มีรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.6 มิลลิเมตร เตรียมจาก
พอลเิอสเทอรทีป่ลอดภยัและถกูยอยสลายไดในรางกาย

Development of Implantable Polymer Millirods for Minimum
Invasive Liver Cancer Chemotherapy
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.

gra
nte

d b
y T

ora
y S

cie
nc

e F
ou

nd
ati

on
,  J

ap
an



Science and Technology Research GrantsScience and Technology Research Grants

Thailand Toray          Science Foundation60

สาขาวศิวกรรมศาสตร

ระบบตรวจคดักรองสำหรบัโรคเบาหวานขึน้จอประสาทตา
ดวยภาพจอประสาทตา
ผชูวยศาสตราจารย ดร. บญุญฤทธิ ์อยุยานนวาระ
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

โครงการนีเ้ปนการวจิยัเพือ่ออกแบบและสรางตนแบบ ระบบชวยแพทยในการตรวจคดักรองผปูวย
ที่อาจมีอาการโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยอัตโนมัติ ดวยรูปถายดิจิตอลของจอประสาทตา
ทีไ่มตองการการขยายมานตา เพือ่ชวยเพิม่ประสทิธภิาพ ความรวดเรว็ ความถกูตอง ในการตรวจ
คัดกรองหาความผิดปกติของผูปวยของแพทย ทั้งนี้การตรวจสอบเจอความผิดปกติในระยะแรก
จะทำใหผปูวยไดรบัการรกัษาอยางถกูวธิแีละทนัทวงท ีซึง่ปองกนัการสญูเสยีสายตาของผปูวยได
โครงการนีแ้บงงานเปน 2 สวนหลกั สวนทีห่นึง่คอื ซอฟตแวรและอลักอรทิมึในการตรวจคดักรอง
หาความผิดปกติ ซึ่งอานภาพถายดิจิตอลจากระบบจับภาพ โดยระบบทำการหาคุณสมบัติของ
องคประกอบหลกัของภาพจอประสาทตา เชน เสนเลอืด optic disk หรอื รอยเลอืด หรอืความ
ผดิปกตอิืน่ๆ ภายในจอประสาทตา และประมวลผลอยางอตัโนมตัเิพือ่จดัประเภทของระดบัความ
รุนแรงของโรค ผลจากซอฟตแวรจะถูกทำการเปรียบเทียบกับการตรวจจอประสาทตาดวยวิธี
มาตรฐานทางจักษุแพทยซึ่งเปนสวนที่สองของโครงการ เพื่อเปนการประเมินศักยภาพของระบบ
และทำการปรับปรุงใหระบบอัตโนมัติมีความสามารถสูงในการชวยแพทยตรวจคัดกรองและ
ปองกันการสูญเสียของสายตาของผูปวย ระบบสามารถตรวจคัดกรองบนเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบคุคลแบบ stand alone หรอื ในกรณทีีผ่ปูวยอยหูางไกลจากโรงพยาบาลศนูยกลาง หรอืใน
โรงพยาบาลที่ไมมีความพรอมดานคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูงและการจัดเก็บขอมูลจำนวนมาก
ทางโรงพยาบาลสามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และสงภาพเพื่อตรวจคัดกรอง
โดยคอมพวิเตอร server จากศนูยกลางได

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.
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การประยกุตใชเทคโนโลยเีมมเบรนระดบัไมโครฟลเตรชัน่และ
อลุตราฟลเตรชัน่ในการผลติน้ำยางขน:การทำขนและการนำกลบั
สวนทีเ่ปนยางและไมใชยาง
ผชูวยศาสตราจารย ดร. พรทพิย ศรแีดง
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

งานวิจัยนี้มุงศึกษาและประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับใชแทนกระบวนการเซนตริฟวจ
น้ำยางสดเปนน้ำยางขนแบบดัง้เดมิ ซึง่เปนเทคโนโลยทีีส่ามารถผลติน้ำยางขน หางน้ำยาง และซรีมั
ทีม่คีณุภาพแทนทีจ่ะปลอยทิง้เปนของเสยีในรปูของน้ำเสยีระหวางกระบวนการผลติน้ำยางขนแบบ
เซนตรฟิวจนัน้ ทำใหเกดิสวนหางน้ำยางซึง่เปนวตัถดุบิตัง้ตนสำหรบัการผลติยางสกมิแทงเนือ่งจาก
มปีรมิาณเนือ้ยางในหางน้ำยางประมาณรอยละ 4-8 DRC กรดซลัฟรูกิถกูใชเตมิเปนสารจบัตวัเพือ่
เกบ็เกีย่วเนือ้ยางในหางน้ำยาง ดงันัน้น้ำซรีมัซึง่กลายเปนน้ำทิง้หลงัจากเกบ็เกีย่วเนือ้ยางออกและ
น้ำลางซึง่ประกอบไปดวยอนภุาคยางทีไ่มถกูจบัตวัปนเปอนในปรมิาณนอย มปีรมิาณโปรตนี น้ำตาล
ไขมนั คาโรทนิอย สารอนนิทรยีและเกลอือนิทรยีทีอ่ยใูนสวนน้ำซรีมัของน้ำยางธรรมชาต ิสารตางๆ
ในซรีมัเหลานีม้คีณุสมบตัแิละประโยชนตอการเพาะเลีย้งสตัวน้ำ ผลติแบคทเีรยี สาหรายเซลลเดยีว
แพลงกตอนพชื แตการผลติยางขนและยางสกมิแบบทัว่ไปไมสามารถนำกลบัมาใชประโยชนหรอื
เพิ่มมูลคาได อีกทั้งยังเปนแหลงของมลพิษซึ่งกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นการ
พัฒนาหากระบวนการทางเลือกใหมสำหรับอุตสาหกรรมน้ำยางขน ถูกตรวสอบศึกษาดวยการใช
กระบวนการไมโครและอัลตราฟลเตรชั่นภายใตสภาวะการเดินระบบที่เหมาะสมและการเกิด
ฟาวลิ่ง ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษานี้จะเปนทางเลือกสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมน้ำยางขนและยางสกิมภายใตหลักคิดของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

Application of Microfiltration and Ultrafiltration Membrane
Technology for Concentrated Natural Rubber Latex Production:
Concentrate and Recovery Rubber/Non Rubber Content
This research works focus on the study and applies appropriated technology for replacing the conven-
tional 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. gra

nte
d b

y T
ora

y S
cie

nc
e F

ou
nd

ati
on

,  J
ap

an



Science and Technology Research GrantsScience and Technology Research Grants

Thailand Toray          Science Foundation62

สาขาวศิวกรรมศาสตร

การสรางแบบจาํลองจอีอยดทองถิน่สาํหรบัประเทศไทย
ดร. พทุธพิล ดาํรงชยั
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

การสรางแบบจําลองจีออยดทองถิ่นบริเวณประเทศไทยเปนที่ไดรับความสนใจมาเปนเวลาชานาน
การมโีครงขายหมดุควบคมุทางดิง่แหงชาต ิขอมลูความโนมถวงพภิพ และการมแีบบจาํลองความสงู
เชงิเลข (DEM) ทีม่คีวามละเอยีดเชงิพืน้ทีส่งู ทาํใหในสองสามปทีผ่านมาไดมกีารเริม่คาํนงึถึงความ
ตองการที่จะมีแบบจําลองจีออยดที่มีความถูกตองเพียงพอที่จะเปนตัวแทนของผิวศักยภาพ
ความถวงของโลกที่เทียบเคียงกับระดับน้ำทะเลปานกลาง ในการวิจัยนี้แบบจําลองจีออยดชนิด
ความโนมถวงพิภพถูกคํานวณดวยวิธีปญหาคาขอบเขตของสโตกส โดยการใชเทคนิคสเปคตรัล
แบบจําลองจีออยดชนิดนี้มีโครงสรางความยาวคลื่นชวงยาวถูกควบคุมดวยสัมประสิทธิ์ของแบบ
จาํลองจอีอยดสากล EGM2008 ทีม่ดีกีรแีละออเดอร 2160 ของ National Geospatial Intelligence
Agency ประเทศสหรฐัอเมรกิา ชวงความยาวคลืน่ปานกลางของแบบจาํลองจอีอยดเกดิจากผลการ
คาํนวณโดยใชขอมลูความโนมถวงพภิพทีว่ดับนภาคพืน้ดนิ 3947 สถานโีดยกรมแผนทีท่หาร และ
ชวงความยาวคลื่นชวงสั้นเปนผลมาจากการใชแบบจําลองความสูงเชิงเลขที่มีความละเอียดเชิง
พืน้ทีส่ามพลิปิดา โดยการผสานแบบจาํลองจอีอยดชนดิความโนมถวงพภิพเขากบัขอมลูความสงู
จากจีพีเอสและการเดินระดับที่กระจายอยางหนาแนนดวยการปรับแกแบบลีสแควรคอลโลเคชั่น
แบบจาํลองจอีอยดทีถ่กูปรบัปรงุนีจ้ะมคีวามถกูตองทีด่กีวา 1 เดซเิมตร แบบจาํลองจอีอยดลกูผสม
เชนนีถ้กูคาดหมายวาจะเปนการกาวไปขางหนาทีส่าํคญัสาํหรบัวงการดานสาํรวจรงัวดัขัน้สงูของไทย
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 con-
ducted by Royal Thai Survey Department (RTSD), and local features through a three-arcsecond-
grid 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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การออกแบบและพฒันาระบบทีป่รบัเงือ่นไขการทำงานโดยอตัโนมตัิ
สำหรบัแจงเตอืนการเคลือ่นไหวทีไ่มเหมาะสมและแจงเหตฉุกุเฉนิ
การหกลมสำหรบัผสูงูอายุ
รองศาสตราจารย ดร. วฒันพงศ เกดิทองมี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ประเทศไทยมีแนวโนมของการเพิ่มขึ้นของเปอรเซนตประชากรในกลุมผูสูงอายุอยางตอเนื่อง
อนัเปนผลมาจากความกาวหนาและความสะดวกในการเขาถงึการบรกิารทางการแพทย แนวทางการ
ติดตามดูแลผูสูงอายุ (หรือกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยง) ที่ใชอยูในปจจุบันนอกเหนือจากการดูแล
โดยตรงโดยบคุลากรทางการแพทยหรอืญาตจิะเนนการเฝาระวงัผสูงูอายจุากการความเสีย่ง (งาน
วจิยันีเ้นนความเสีย่งจากการหกลม) ตลอดจนการตรวจสอบสถานะสญัญาณชพีจากรางกายโดยตรง
ไดแก การตรวจสอบสถานะการเตนของหวัใจ ชพีจร ความดนัโลหติ ดวยความหวงัวาหากสถานะ
เหลานีเ้ปลีย่นแปลง อาจสงผลใหผสูงูอายหุกลมและ/หรอืหมดสตไิด ตวัตรวจจบัทีใ่ชในการตรวจ
สถานะเหลานีจ้ะใหผลทีถ่กูตองเมือ่ถกูตดิตัง้โดยผชูำนาญการ การตดิตัง้ตวัตรวจจบัเปนสิง่รบกวน
การดำรงชีพตามปกติของผูสูงอายุและอาจสงผลใหผูสูงอายุขาดความมั่นใจในการใชชีวิตดวย
ตนเองตามลำพังได โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักในการออกแบบและสรางระบบเตือนการ
เคลือ่นไหวทีก่อใหเกดิอบุตัเิหต ุรวมทัง้แจงเหตฉุกุเฉนิกรณทีีเ่กดิการหกลมของผสูงูอาย ุโดยระบบ
จะรายงานผลผานทางเครอืขายโทรศพัทเคลือ่นทีห่รอืโทรศพัทบานไปยงัผดูแูลโดยอตัโนมตั ิ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 well-
trained 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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การพฒันาเครือ่งปฏกิรณชวีภาพแบบไหลผานสำหรบั
งานวศิวกรรมเนือ้เยือ่ทีใ่ชเซลลตนกำเนดิ
ดร. โศรดา กนกพานนท
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปจจุบันการใชเซลลตนกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells; MSC ไดรับความสนใจสูง
เนือ่งจากสามารถแยกออกมาจากผปูวยผใูหญโดยมปีญหาทางจรยิธรรมต่ำและศกัยภาพของเซลล
ทีส่ามารถควบคมุบงัคบัการเปลีย่นแปลงเปนเนือ้เยือ่ชนดิตางๆ เชน กระดกู กระดกูออน ไขมนั
เสนเอ็น และกลามเนื้อได โดยเซลลจะตองถูกนำมาเลี้ยงบนโครงเลี้ยงเซลล 3 มิติใหมีความ
หนาแนนและสภาวะอืน่ๆ ทีเ่หมาะสมกอนกระตนุใหเปลีย่นแปลงไปเปนเนือ้เยือ่ แตปญหาสำคญั
ของการเพาะเลีย้งเซลลในหองปฏบิตักิารคอื ความจำกดัในการสงผานมวลสารเขาออกจากโครงเลีย้ง
เซลล ทีท่ำใหเกดิปญหาตามมาหลายอยาง เชน การเพาะเซลลลงในโครงเลีย้งเซลลกระจายไมทัว่ถงึ
เซลลทีอ่ยลูกึดานในของโครงเลีย้งเจรญิเตบิโตไดไมดเีนือ่งจากขาดอาหารและอากาศ และในการ
สรางเนือ้เยือ่กระดกูตองมกีารใหการแรงทางกลเพือ่ให MSC เปลีย่นเปนเซลลกระดกูทีม่คีวามแขง็
การใชเครือ่งปฏกิรณชวีภาพเปนการแกปญหาเหลานี ้งานวจิยันีจ้งึมงุออกแบบและศกึษาปจจยัการ
ใชงานเครือ่งปฏกิรณชวีภาพแบบไหลผาน เพือ่งานวศิวกรรมเนือ้เยือ่ทีม่กีารใชเซลลตนกำเนดิ MSC
เพือ่ใหเกดิขยายจำนวนและเหนีย่วนำใหเปลีย่นแปลงไปเปนเซลลกระดกูบนโครงเลีย้งเซลลสามมติิ
รวมทั้งการศึกษาผลของแรงกลที่เกิดจากแรงเฉือนที่เกิดจากอัตราการไหลของของเหลวที่มีตอ
MSC ทีเ่ลีย้งบนโครงเลีย้งเซลลเจลาตนิ/ไฮดรอกซีอ่าปาไทด ตนแบบเครือ่งปฏกิรณชวีภาพ ขอมลู
และความรพูืน้ฐานทีจ่ะไดรบัจากงานวจิยันีม้ปีระโยชนตอการเลีย้งเซลลสตัวเลีย้งลกูดวยนมเพือ่การ
แพทย ปศสุตัว และอตุสาหกรรมการผลติยาภายในประเทศ

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, inhomo-
geneous 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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พฤตกิรรมการปนเบือ้นของน้ำมนัเบนซนิและแกสโซฮอลในดนิทราย
ผชูวยศาสตราจารย ดร. สเุชษฐ ลขิติเลอสรวง
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการปนเปอนของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอลในดินทราย
ในหองปฏิบัติการ โดยจำลองสภาพการไหลหนึ่งมิติและสองมิติโดยใชวิธีการทดสอบคอลัมน
หนึ่งมิติและแท็งกสองมิติ ตามลำดับ การศึกษาจะทำการหาความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์
การซึมผานไดของดินทราย ระดับขั้นการอิ่มตัวดวยน้ำ และคาหนวยแรงประสิทธิผล ที่มีผลตอ
พฤตกิรรมการปนเปอนของน้ำมนัเบนซนิและแกสโซฮอลลในดนิทราย และยงัศกึษาเปรยีบเทยีบ
ผลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใตดิน และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสวนผสมของเอทานอลใน
แกสโซฮอล เชน น้ำมนัแกสโซฮอลชนดิ E10 E20 และ E85 ตามลำดบั ผลทีไ่ดรบัจากการศกึษา
วิจัยครั้งนี้ สามารถเขาใจถึงพฤติกรรมการปนเบื้อนของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอลในดินทราย
เพื่อที่จะทำนายผลการแพรกระจายของน้ำมันในกรณีที่เกิดการแพรกระจายสูชั้นดินทราย และ
ในเชิงประยุกตผลงานวิจัยนี้ ยังสามารถนำไปวางแผนการบำบัดดินทรายที่ปนเปอนจากน้ำมัน
เบนซินและแกสโซฮอลไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังสามารถนำไป
ออกแบบกอสรางระบบปองกันการรั่วซึมของแท็งกน้ำมันใตดินของสถานีใหบริการน้ำมัน
Contaminant Behaviour of Gasoline and Gasohol on Sand
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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รางวลัที ่2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยนวรตัน พรหมจกัร

โรงเรียนโพนพิทยาคม
อำเภอโพนนาแกว จงัหวดัสกลนคร

แขนกล

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เนือ่งจากปจจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) มอีทิธพิลตอการพฒันา
สือ่การเรยีนการสอน ในยคุแหงการพฒันาดานเทคโนโลยนีี ้สงัคมโลกตางใหความสนใจ
อยางกวางขวางทัง้ดานการสือ่สาร การศกึษา และอืน่ๆ การนำเทคโนโลยมีาประยกุต
ใชในการเรยีนการสอนนบัเปนนวตักรรมที่จะชวยเสริมสรางองคความรูใหเกิดขึ้น
แกนกัเรยีนไดอยางแทจรงิ ทำใหนกัเรยีนสนใจในบทเรยีน เกดิการเรยีนรทูีง่ายขึน้
และมคีวามสขุ และเปนบคุคลแหงการเรยีนรสูามารถกาวทนัสงัคมโลกยคุใหมได
ดงันัน้จงึไดประดษิฐสือ่แขนกลนีข้ึน้ เพือ่เปนสือ่ประกอบการเรยีนการสอนในรายวชิา

วทิยาศาสตร เรือ่ง ไฟฟา อเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตน และโครงงานวทิยาศาสตร สำหรบันกัเรยีนชัน้มธัยม
ศกึษาปที ่3 ในการศกึษาการทำงานและใชประโยชนจากไอซแีละวงจรไฟฟาอเิลก็ทรอนกิส รวมถงึ
การควบคมุแขนกลหรอืสิง่ประดษิฐอืน่ๆ โดยใชคอมพวิเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร

2. หลกัการและเนือ้หา
“แขนกล” อาศัยหลักการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล ซึ่งมีสวนประกอบที่สำคัญคือ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง และมวีงจรไฟฟาอเิลก็ทรอนกิสชวยควบคมุการทำงานของมอเตอร การ
ควบคุมการทำงานของแขนกลสามารถควบคุมดวยมือ (ชุดสวิตชควบคุม) หรือควบคุมโดย
คอมพิวเตอรผานทางพอรตขนานหรือพอรตเครื่องพิมพ หรือจะใชไมโครคอนโทรลเลอรควบคุม
แขนกลโดยตรงแขนกลทีป่ระดษิฐขึน้ประกอบดวย 2 สวน คอื
สวนที่ 1 ใชควบคมุการจบั-วาง ยกขึน้-ลง หมนุซาย-ขวา และหมนุขอกลบัไปกลบัมา ประกอบ
ดวยมอเตอร 4 ตวั แตละตวัทำหนาทีด่งันี ้มอเตอรตวัที ่ 1 ทำหนาที ่ จบั-วาง มอเตอรตวัที ่ 2
ทำหนาที่ ยกขึ้น-ลง มอเตอรตัวที่ 3 ทำหนาที่ หมุนฐานซาย-ขวา มอเตอรตัวที่ 4 ทำหนาที่
หมุนขอตามเข็ม-ทวนเข็มนาฬิกา
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สวนที ่2 ใชควบคมุการเดนิหนา-ถอยหลงั และเลีย้วซาย-ขวา ประกอบดวยมอเตอร 2 ตวั แตละตวั
ทำหนาทีด่งันี ้มอเตอรตวัที ่1 ทำหนาที ่เดนิหนา-ถอยหลงั และเลีย้วซาย มอเตอรตวัที ่2 ทำหนาที่
เดนิหนา-ถอยหลงั และเลีย้วขวา

วิธีดำเนินการทดลอง
การดำเนนิการทดลองเพือ่ศกึษาการทำงานของแขนกลแบงเปน 3 แบบ คอื
1. การควบคุมดวยมือ การทดลองนี้ใชการควบคุมดวยชุดสวิตชควบคุม โดยทดลองใชสวิตช

1 ตวั ควบคมุการทำงานของมอเตอร 1 ตวั ทดลองใชสวติช 2 ตวัประกอบไอซ ีAND เพือ่
ควบคุมการทำงานของมอเตอร 1 ตัว และทดลองใชชุดควบคุมดวยมือ ควบคุมการทำงาน
ของแขนกล

2. การควบคุมดวยคอมพิวเตอร ในการทดลองนี้ใชคอมพิวเตอรควบคุมการทำงานของแขนกล
โดยอาศยัการเขยีนโปรแกรมภาษา C หรอื โปรแกรม Visual Basic สัง่การใหคอมพวิเตอร
สงขอมลูออกทางพอรตขนานหรอืพอรตเครือ่งพมิพ ไปยงัอนิพตุไอซ ีTA7279P ซึง่จะทำหนาที่
ขยายสญัญาณไฟฟาเพือ่ขบัดซีมีอเตอร ดงันัน้เมือ่กดตวัเลข 1-9 บนแปนพมิพ จะสามารถ
ควบคุมการทำงานของแขนกลได

3. การควบคมุดวยไมโครคอนโทรลเลอร การทดลองนีใ้ชไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บติเบอร
ATMEGA16 ของ Atmel โดยฝกการเขยีนโปรแกรมควบคมุดวยภาษา C และบนัทกึขอมลู
ลงคำสัง่ในไมโครคอนโทรลเลอร เพือ่ใหสัง่การโดยตรงไปยงัอนิพตุไอซ ี TA7279P ซึง่จะทำ
หนาทีข่ยายสญัญาณไฟฟาเพือ่ขบัดซีมีอเตอร ดงันัน้แขนกลจะสามารถทำงานไดโดยอตัโนมตัิ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดสือ่ประกอบการเรยีนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร เรือ่ง ไฟฟา อเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตน

และโครงงานวทิยาศาสตร สำหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3
- นักเรียนมีความรูพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทำงานของแขนกลและ

สามารถนำความรไูปประยกุตใชกบัสิง่ประดษิฐหรอืเครือ่งอำนวยความสะดวกอืน่ๆ ทีม่กีลไก
และวงจรซับซอนมากยิ่งขึ้น
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รางวลัที ่3 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

แบบจำลองระบบหายใจของคน

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การจดัการเรยีนการสอนเรือ่ง ระบบหายใจของคน วชิา ว 32101 วทิยาศาสตรพืน้ฐานในระดบั
มธัยมศกึษาปที ่2 ชวงชัน้ที ่3 สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการดำรงชวีติ โดยปกตนิกัเรยีนจะศกึษา
จากสื่อแบบจำลองปอดเทียมและแผนภาพ เพื่อศึกษาโครงสรางและการทำงานของระบบหายใจ
ของคน การใชสือ่ทีผ่านมาพบวา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนอยใูนระดบัทีไ่มนาพงึพอใจ
จากปญหาที่ปรากฎไดวิเคราะหวาสาเหตุของปญหาเกิดจากสื่อการเรียนการสอนไมสามารถทำให
นักเรียนเขาใจเนื้อหา (เกี่ยวกับโครงสรางและการทำงานของระบบหายใจ) ดังนั้นจึงไดพัฒนา
สือ่แบบจำลองระบบหายใจของคนขึน้มาใหม เพือ่แกปญหาการเรยีนการสอน โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจของนักเรียนใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรยีนสงูขึน้ และใหนกัเรยีนสรางองคความรไูดดวยตนเองในการทดลองและการสงัเกต

2. หลกัการและเนือ้หา
โครงสรางและกลไกการทำงาน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเสรญิ สวุรรณชาตรี

โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี

หมายเลข 1 คือ คนัโยก
หมายเลข 2 คือ หลอดฉดียาชดุควบคมุกลามเนือ้ยดึกระดกูซีโ่ครงดานนอก
หมายเลข 3 คือ หลอดฉดียาชดุควบคมุกลามเนือ้กะบงัลม
หมายเลข 4 คือ ลกูยางปมอากาศปรบัระดบักลามเนือ้กะบงัลม
หมายเลข 5 คือ วาลวควบคมุการทำงานของกลามเนือ้ยดึกระดกูซีโ่ครงดานใน
หมายเลข 6 คือ กลามเนือ้ยดึกระดกูซีโ่ครงดานใน
หมายเลข 7 คือ กระดูกซี่โครง
หมายเลข 8 คือ กระดูกสันหลัง
หมายเลข 9 คือ ชองทอง
หมายเลข 10 คือ ชองอก
หมายเลข 11 คือ กระดูกอก
หมายเลข 12 คือ ปอด
หมายเลข 13 คือ หลอดลม
หมายเลข 14 คือ กะบังลม
หมายเลข 15 คือ โครงสรางยึดชองอกและกระดูกซี่โครง
หมายเลข 16 คือ โครงสรางสำหรับยึด
หมายเลข 17 คือ หลอดนำกาซ
หมายเลข 18 คือ วาลว
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หลักการทำงาน
คันโยกของกลไกการหายใจ แทนศูนยการควบคุมการหายใจซึ่งอยูที่เมดัลลา ออปลองกาตา
(หมายเลข 1) จะตอบสนองการกระตนุ 2 ประการ คอื
1. การกระตนุดวยปรมิาณ Co2 ในเลอืดใหเกดิกระแสประสาท

ไปบังคับกะบังลมและกลามเนื้อระหวางซี่โครงใหหดตัวเปน
การหายใจเขา โดยการผลักคันโยกซึ่งทำหนาที่เปนศูนย
ควบคมุการหายใจไปขางหนาสงแรงผลกัจากคนัโยกไป ทำให
กลไกกลามเนือ้ระหวางซีโ่ครงหดตวัและกลไกกะบงัลมหดตวั
(กลไก หมายเลข 2 และ 3) กระดกูซีโ่ครงถกูดงึขึน้กะบงัลม
หดตวั (โคงลง) ปรมิาตรในชองอกเพิม่ขึน้เปนการหายใจเขา

2. การกระตนุทางระบบประสาทเกดิจากการกระตนุของกระแส
ประสาทอนัเกดิจากการพองตวัของถงุลมไปหามศนูยควบคมุ
ไมใหสงกระแสประสาทไปบังคับกะบังลมและกลามเนื้อ
กระดูกซี่โครงหดตัวจึงเปนการหายใจออก เมื่อหยุดผลัก
คันโยกโดยการดึงคันโยกกลับตำแหนงเดิม (เปรียบเสมือน
ไมมกีระแสประสาทไปกระตนุศนูยควบคมุ) ทำใหกลามเนือ้
ในสวนของกะบังลมและกลามเนื้อระหวางซี่โครงคลายตัว
เปนการหายใจออก

3. ประโยชนและการนำไปใช
- พัฒนาความรูความเขาใจของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเองจากการทดลองและการสังเกต
- สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเกิดความกระตือรือรน

ในการเรยีนวทิยาศาสตร
- เปนแบบอยางสำหรับครูและนักเรียนนำหลักการไปประดิษฐสิ่งใหมๆ

4 การเผยแพรผลงาน
- แสดงนทิรรศการในงาน “40 ป ม.อ. วชิาการ 2549” ณ โรงแรมเซาเทรินววิ อำเภอเมอืง

จงัหวดัปตตาน ีระหวางวนัที ่17-18 สงิหาคม 2549
- แสดงนทิรรศการในงาน Educational Innovation Symposium 2007 Form Strategy

To Quality of Learners ณ โรงแรมบพี ีสมหิลา บซี อำเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ระหวาง
วนัที ่12-14 กนัยายน 2550

- แสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมการศึกษา แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
95 ป เดชะฯ” ณ โรงเรยีนเดชะปตตนยานกุลู อำเภอเมอืง จงัหวดัปตตาน ีระหวางวนัที่
3-4 กรกฎาคม 2551
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รางวลัที ่1 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

เครื่องรีดใยไหมขัดฟน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยชยัพร พฒันจกัร

โรงเรียนบานผือพิทยาสรรค
อำเภอบานผอื จงัหวดัอดุรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการผลิตเสนใยไหมขัดฟนเพื่อจำหนายใน
ทองตลาด ทำใหเสนใยขัดฟนมีราคาสูงเพราะตองนำเขาจากตางประเทศ
และยังไมเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย รวมทั้งวิธีการใชที่ไมงาย จึง
เปนอุปสรรคและลดแรงจูงใจในการใชเสนใยไหมขัดฟนสำหรับคนไทย
ถึงอยางไรก็ตาม เมืองไทยมีการผลิตเสนไหม มีสมุนไพรไทย รวมทั้ง
เครื่องหอมที่มีคุณสมบัติทางการแพทยและมีความหอมเปนเอกลักษณ
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดคิดประดิษฐเครื่องรีดใยไหมขัดฟน เปนเครื่องตนแบบ
เครือ่งแรกของประเทศไทย โดยเปนเครือ่งจกัรทีไ่มยงุยาก ใชวสัดจุากภายใน
ประเทศ เพื่อผลิตเสนใยไหมขัดฟนที่ไดมาตรฐานสากล ทั้งประสิทธิผล
ในการขจัดคราบจุลินทรีย มีความเหนียวเพียงพอ รวมทั้งเคลือบขี้ผึ้งที่
ปรุงแตงดวยเครื่องหอมสมุนไพร อันจะชวยใหคนไทยมีไหมขัดฟนใช
อยางทัว่ถงึ ราคาไมแพง และสามารถปองกนัโรคในชองปากทีไ่ดผล

2. หลกัการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. การประดิษฐเครื่องรีดใยไหมขัดฟน

มทีัง้หมด 6 ขัน้ตอน ดงันี ้1) ศกึษาระบบการทำงานของเครือ่งจกัรกลและหลกัการทำงานของ
การทำเสนใยไหมขดัฟนจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ 2) ออกแบบโครงสรางและปรบัปรงุ
เครือ่งรดีใยไหมขดัฟนรนุแรก 3) เลอืกใชวสัดแุละอปุกรณทีเ่หมาะสม 4) ประกอบตวัเครือ่ง
ตามแบบทีว่างไว 5) ทดลองการทำงานของเครือ่งรดีใยไหมขดัฟนรนุที ่ 2 และ 6) ปรบัปรงุ
แกไขขอบกพรอง
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2. ขัน้ตอนการเตรยีมเสนไหม
มทีัง้หมด 3 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การสาวไหมดวยเครือ่งสาวไฟฟาแบบ 2 หวัสาว ไหมทีไ่ดเรยีกวา
“ไหมดิบ” 2) นำไหมดิบที่ไดไปฟอกดวยกระบวนการฟอกไหมแบบพื้นบานดั้งเดิม และ
3) นำเสนใยไหมที่ผานการฟอกแลวมาปนดวยเครื่องกวักไหมแบบ 2 หัว เขาหลอดสำหรับ
นำไปเขาเครื่องรีดใยไหมขัดฟนตอไป

3. การผลติเสนใยไหมขดัฟน
นำหลอดทีม่เีสนใยไหมเขาแกนหมนุดวยตวัลอ็คแบบหลวม และนำเสนไหมผานหมอตมขีผ้ึง้
เทยีม จากนัน้ดงึเสนไหมผานลกูรดีทัง้แปดตวั เพือ่รดีขีผ้ึง้ทีต่ดิมากเกนิไปออกทำใหไหมเรยีบ
แบน แลวนำเสนใยไหมทีไ่ดไปพนัรอบแกนหมนุสำหรบัหลอดพวีซี ีเพือ่ทำหนาทีเ่ปนแกนหมนุ
ใหเสนไหมตดิกนัแนนและเปนระเบยีบ ตัง้เวลาเครือ่ง 15 นาท ีจะไดเสนใยไหมขดัฟนตามที่
ตองการ สดุทายดงึแกนหลอดออกไวใหนำมนัทีต่ดิบางสวนซมึผานกระดาษซบั จากนัน้นำไป
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพตอไป

4. การทดสอบสมบตัทิางกายภาพของเสนใยขดัฟน
เสนใยไหมขัดฟนที่ประดิษฐได จะถูกสุมเลือกจากจำนวนทั้งหมดที่ใชในการวิจัยประสิทธิผล
เพื่อตรวจวัดขนาดแรงตึงสูงสุดกอนขาด โดยใชเครื่องมือทดสอบแรงตึงความแข็งแรงของ
ตวัอยางเสนใยขดัฟนจะแสดงผลดวยขนาดของน้ำหนกั (เปนนวิตนั) ทีใ่ชทำใหเสนใยขาดจากกนั
คารอยละของความยาวเพิม่ขึน้ในขณะเสนขาดของแตละตวัอยางทีใ่ช หาคา Young’s Modulus
แสดงผลเปน MPa การหาขนาดของเสนใยไหมขดัฟนถกูวดัโดยชัง่น้ำหนกัของเสนใยทีเ่คลอืบ
ขีผ้ึง้แสดงผลเปน Dtex (g/10,000 m)

ผลการทดลอง
ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของเสนใยไหมขัดฟนของตางประเทศกับเสนใยไหม
ขดัฟนทีผ่ลติไดจากเครือ่งรดีใยไหมขดัฟนพบวา สมบตัทิางกายภาพของเสนใยไหมขดัฟนทีผ่ลติขึน้
มีคาไมแตกตางกันกับเสนใยไหมขัดฟนจากตางประเทศ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตเสนใยไหมขัดฟนจากเสนใยธรรมชาติ
- สามารถผลิตเสนใยไหมขัดฟนชนิดเคลือบขี้ผึ้ง ใชสำหรับปองกันและรักษาผูปวย

ในโครงการรักษาโรคปริทันตในโครงการเด็กไทยฟนดีและคลินิกทันตกรรมทั่วไป
- ไดผลิตภัณฑเสนใยไหมขัดฟนที่ผลิตเปนสินคาและจำหนายโดยคนไทย
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หมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยมณทิรา ยางธิสาร

โรงเรยีนมธัยมพชัรกติยิาภา 1
อำเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การประกอบอาหารทีง่าย รวดเรว็ และแคลลอรีต่่ำจะเปนอาหารประเภท “นึง่” หรอื “อบ” แตการ
นึ่งแตละครั้งตองใชพลังงานมากและสิ้นเปลืองระยะเวลา ดังนั้น ผูวิจัยจึงคิดคนหมอนึ่งไอน้ำ
ประหยัดพลังงานโดยใชหมอประกอบเขากับฝาที่เจาะรูไวและนำชามอะลูมิเนียมติดไวดานบน
เพือ่ใสน้ำโดยใชหลกัการทีน่้ำเมือ่โดนความรอนจะเกดิการระเหยเปนไอขึน้ไปดานบน โดยหมอนึง่
ประหยดัพลงังานจะมชีามอะลมูเินยีมใสน้ำวางอยดูานบนเพือ่ใหเกดิความแตกตางระหวางอณุหภมูิ
2 ตำแหนง คอื ตำแหนงที ่ 1 จากหมอซึง่รอนกวาเนือ่งจากไดรบัความรอนโดยตรง ซึง่เกดิการ
ถายโอนความรอนจากไฟมายังหมอและน้ำ ตำแหนงที่ 2 นำชามอะลูมิเนียมติดไวดานบนเพื่อ
ใสน้ำซึง่มอีณุหภมูติ่ำกวาหมอน้ำดานลาง ดงันัน้เมือ่เกดิความแตกตางระหวางอณุหภมูทิีไ่มเทากนั
ของชามอะลมูเินยีมดานบนและหมอนึง่ดานลาง ทำใหเกดิการควบแนนภายในหมอจากไอน้ำกลาย
เปนหยดน้ำไอน้ำบริเวณหมอนึ่ง ชวยใหเนื้อที่อยูในหมอสุกไดเร็วขึ้น พรอมทั้งประหยัดพลังงาน
เนือ่งจากไมไดใสน้ำมาก และทำใหใชเวลาในการนึง่นอยลงดวย
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2. หลกัการและเนือ้หา
ขั้นตอนการเตรียม
1. นำฝาลังถึงมาตัดสวนบนออกใหเกิดรูตรงกลางขนาดเสนผานศูนยกลาง

21.50 ซม. เพือ่ทำฝาหมออบไอน้ำประหยดัพลงังาน
2. นำตะแกรงอะลูมิเนียมมาดัดเพื่อทำที่วางอาหาร

ขัน้ตอนประดษิฐ
1. นำชามอะลูมิเนียมขนาดเสนผาศูนยกลาง 22.50 ซม. ประกอบเขากับฝา

หมอนึ่งประหยัดพลังงานเพื่อทำฝาบรรจุน้ำสำหรับควบแนน
2. ประกอบที่วางอาหารเขากับหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน
3. ประกอบฝาบรรจุน้ำสำหรับควบแนนเขากับหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน

ขั้นตอนการศึกษาคนควา
ในการทดสอบประสิทธิภาพของหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดดังนี้
1. เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใชในการนึ่งอาหาร จำนวน 3 ประเภท ไดแก เนื้อไก 1 กิโลกรัม

เนือ้ปลา 0.5 กโิลกรมั และผกักะหล่ำปล ี0.5 กโิลกรมั ใชหนวยเวลาเปนนาท ีจากการนึง่ดวย
หมอนึง่ธรรมดาทีใ่ชไฟจากเตาแกส็ทีร่ะดบัความรอนต่ำ หมอนึง่ไฟฟาขนาด 1050 w, 220 v
และหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงานที่ใชไฟจากเตาแก็สที่ระดับความรอนต่ำ

2. เปรียบเทียบปริมาตรน้ำที่ใชในการนึ่งอาหาร จำนวน 3 ประเภท ไดแก เนื้อไก 1 กิโลกรัม
เนือ้ปลา 0.5 กโิลกรมั และผกักะหล่ำปล ี0.5 กโิลกรมั ใชหนวยเวลาเปนนาท ีจากการนึง่ดวย
หมอนึง่ธรรมดาทีใ่ชไฟจากเตาแกส็ทีร่ะดบัความรอนต่ำ หมอนึง่ไฟฟาขนาด 1050 w, 220 v
และหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงานที่ใชไฟจากเตาแก็สที่ระดับความรอนต่ำ

3. ศกึษาระดบัความพงึพอใจในการใชหมอนึง่ไอน้ำประหยดัพลงังานแลวบนัทกึลงในตารางแสดง
ความพึงพอใจ

ผลการทดสอบ
1. การเปรยีบเทยีบเวลาทีใ่ชในการนึง่เนือ้ไก 1 กโิลกรมั โดยใชหมอนึง่ธรรมดา หมอนึง่ไฟฟา และ

หมอนึง่ไอน้ำประหยดัพลงังาน ใชเวลาในการนึง่ 38, 35 และ 20 นาท ีตามลำดบั
2. การเปรยีบเทยีบปรมิาณน้ำทีใ่ชในการนึง่เนือ้ไก 1 กโิลกรมั โดยใชหมอนึง่ธรรมดา หมอนึง่

ไฟฟา และหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน ใชปริมาณน้ำในการนึ่ง 1,200, 1,200 และ 800
ลบ.ซม. ตามลำดบั

3. การทดสอบระดับความพึงพอใจในการใชหมอนึ่งไอน้ำประหยัดพลังงาน จำนวน 20 คน
ผลปรากฏวาผทูดสอบเลอืกระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุทัง้หมด 20 คน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดหมอนึ่งไอน้ำที่ชวยประหยัดพลังงานและลดระยะเวลาในการนึ่งใหนอยลง
- ไดเผยแพรความรูแกชุมชนในทองถิ่น
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การเพิ่มมูลคาของเปลือกกุงเหลือใช
เชิงพาณิชย

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยกันยารัตน เจริญยิ่ง

โรงเรียนนวมราชานุสรณ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจบุนัการยอมผาดวยสธีรรมชาตกิำลงัไดรบัความสนใจ เนือ่งจากสธีรรมชาตมิคีณุสมบตัพิเิศษ
สามารถดูดติดเสนใยไดดวยตนเอง แตสีธรรมชาติที่สามารถดูดติดเสนใยไดดวยตนเองไดนั้น
สีจะไมติดคงทนและลอกหลุดไดงายจึงจำเปนตองใชสารผนึกสี หรือ “สารมอรแดนท” ที่มักอยู
ในรปูของเกลอืโลหะหรอืสารทีเ่ปนกรดทัว่ไป จากการศกึษาไคตนิทีไ่ดจากเปลอืกกงุและนำมากำจดั
หมูอะซีติลจะได “ไคโตแซน” ที่มีคุณสมบัติละลายในกรดอินทรียที่เจือจางและมีบทบาทในการ
จบัสทีีแ่ตกตางกนัขึน้อยกูบัความเขมขนของส ีและระดบั pH ของน้ำส ีจากหลกัการดงักลาวจงึมี
ความเปนไปไดวาหากนำไคโตแซนมาละลายในกรดอนินทรียเจือจางเพื่อทำเปนสารมอรแดนท
ชวยในการยดึตดิสจีากธรรมชาตนิาจะทำใหสารสจีากธรรมชาตมิคีาความเขมของสดีขีึน้ และมขีนาด
ของโมเลกุลที่ยึดติดกับผาดี เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของเปลือกกุงเหลือใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โดยสามารถลดตนทุนการนำเขาสารเคมีที่นำมาเปนสารมอแดนท

2. หลกัการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
ขัน้ตอนที ่1 สกัดไคโตแซนจากกุง
ขัน้ตอนที ่2 สกัดสีจากพืชธรรมชาติ
ขัน้ตอนที ่3 ตกแตงไคโตแซนกอนยอมสี

ผาฝาย (premordant)
ขัน้ตอนที ่4 ตกแตงไคโตแซนพรอมยอมสี

ผาฝาย (metamordant)
ขัน้ตอนที ่5 ตกแตงไคโตแซนหลังยอมสี

ผาฝาย (postmordant)
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ผลการทดลอง
จากการทดลองสกัดไคโตแซนเพื่อศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการเปนสารมอรแดนท โดยตกแตง
ผาฝายดวยไคโตแซนทีป่รมิาณ 0.1, 0.3 และ 0.5 กรมั ในตวัทำละลายกรดอะซติกิ 1, 3 โมล
แบงลกัษณะการตกแตงออกเปน 3 ลกัษณะ คอื premordant, metamordant และ postmordant
และทำการยอมสดีวยสจีากพชืธรรมชาต ิ3 ชนดิ คอื ดอกกระเจีย๊บใหสแีดง ขมิน้ชนัใหสเีหลอืง
และหญาครามใหสคีราม โดยใชเวลายอมที ่45, 60 นาท ีพบวาเมือ่เทยีบเฉดส ีผาทีต่กแตงดวย
ไคโตแซน premordant จากสีแดงของดอกกระเจี๊ยบ ที่ความเขมขนของกรดอะซิติก 1 โมล
ในเวลายอม 45 นาท ีใหคาเฉลีย่ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ทีร่อยละ 95 ดทีีส่ดุเทากบั 4+0 สวนผาฝาย
ที่ตกแตงดวยไคโตแซน premordant จากสีเหลืองของขมิ้นชัน ที่ความเขมขนของกรดอะซิติก
1, 3 โมล ในเวลายอม 45 นาท ีใหคาเฉลีย่ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ทีร่อยละ 95 ดทีีส่ดุเทากบั 4+0
สวนผาฝายทีต่กแตงดวยไคโตแซน premordant จากสคีรามของหญาคราม ทีค่วามเขมขนของ
กรดอะซติกิ 1 โมล ในเวลายอม 60 นาท ี ใหคาเฉลีย่ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ทีร่อยละ 95 ดทีีส่ดุ
เทากบั 3.8+0.56 และหากเพิม่เวลาในการยอมสจีากหญาครามมากขึน้ จะทำใหสทีีต่ดิกบัใยของ
ผาฝายมีความเขมขนของสีมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งจากการทดลองพบวา ปริมาณของไคโตแซน
ไมมผีลทำใหผาทีต่กแตงดวยไคโตแซนมคีาการตดิสทีีแ่ตกตางกนั แตไคโตแซนมคีณุสมบตัชิวย
ในการติดสีและชวยใหสีคงทนอยูในเสนใยของผาฝาย

3. ประโยชนและการนำไปใช
- การนำของเหลอืใชมาเพิม่มลูคาในระดบัอตุสาหกรรมสิง่ทอเพือ่ลดตนทนุการนำเขาสารเคมี
- สามารถนำความรูเผยแพรแกชุมชนในทองถิ่น
- สงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งในวิชาชีววิทยาในเรื่องสารชีวโมเลกุลและเคมี

ในการปฎิบัติกิจกรรมการทดลอง
- นกัเรยีนไดแสวงหาความรดูวยวธิกีารทางวทิยาศาสตร มคีวามคดิรเิริม่สรางสรรคผลงาน

ทางวทิยาศาสตร มเีจตคตทิีด่ตีอวทิยาศาสตร และมคีวามสามารถตดัสนิใจอยางมเีหตผุล
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รางวลัที ่3 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

ประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ทาง
ชวีภาพของสารสกดัจากพชืวงศ
AIZOACEAE บางชนดิ ในการ
ยบัยัง้เชือ้รา Colletotrichum spp.
สาเหตุโรคแอนแทรกโนสในพริก

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยประเทอืงสขุ มณลี้ำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) หรือ โรคกุงแหง
ในพรกิ เปนโรคทีส่รางความเสยีหายแกพรกิไดทกุระยะ
การเจริญเติบโต ทั้งในแปลงปลูกและหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลติมาแลว ซึง่โรคนีพ้บมากเมือ่พรกิเริม่สกุ โดยเฉพาะ
พริกผลใหญประเภทพริกชี้ฟาจะเปนโรคและระบาด
ไดเรว็กวาพรกิขีห้น ูทัง้นี ้สาเหตขุองโรคเกดิจากเชือ้รา
Colletotrichum spp. 4 ชนดิ คอื C.gloeosporioides,
C.capsici, C.dematium, C.coccodes

ปจจบุนัไดมวีธิกีารควบคมุและปองกนัการเกดิโรคหลากหลายวธิ ีแตวธิกีารตางๆ ยงัมคีวามยงุยาก
ตองอาศยัผชูำนาญในการควบคมุระบบ คาใชจายในการใชสารเคมสีงู และมสีารเคมตีกคางในดนิ
และนำ้ซึ่งเปนผลเสียตอสภาพแวดลอม ผูวิจัยจึงไดศึกษาประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกดัจากพชืวงศ AIZOACEAE บางชนดิ ในการยบัยัง้เชือ้รา Colletotrichum spp. สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสของพรกิ เพือ่นำผลการศกึษามาใชควบคมุเชือ้รากอโรคพชืโดยตรง หรอืใชเปน
ตนแบบ และไดขอมูลพื้นฐานในการสังเคราะหสารควบคุมเชื้อราทางชีวภาพชนิดใหมที่สง
ผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยลง

2. หลกัการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง

1. ศกึษาลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเชือ้รา Colletotrichum spp. จากพรกิชีฟ้า
2. ศึกษาศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากพืชวงศ AIZOACEAE ชนิดตางๆ โดยใช

ตวัทำละลายตางกนั ในการยบัยัง้เชือ้รา C.gloeosporioides และ C.capsici ในพรกิ
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3. ศกึษาเปรยีบเทยีบผลของสารสกดัจากผกัเบีย้หนิ
ที่ระดับความเขมขนตางกนั ในการยบัยัง้เชือ้รา
C.gloeosporioides และ C.capsici ในพรกิ

4. ศกึษาเปรยีบเทยีบผลของสารสกดัจากผกัเบีย้หนิ
ในการยับยั้งเชื้อรา C.gloeosporioides และ
C.capsici โดยวธิวีธิกีารชบุผล

 5. ศกึษาเปรยีบเทยีบผลของสารสกดัจากผกัเบีย้หนิ
และสารเคมีสังเคราะห ในการยับยั้งเชื้อรา
Colletotrichum spp. ในแปลงปลกูสภาพจรงิ

ผลการทดลอง
1. โรคแอนแทรคโนสของพรกิชีฟ้ามสีาเหตจุากเชือ้รา Colletotrichum หลายสายพนัธแุละ

ทีพ่บสวนใหญ คอื C.gloeosporioides และ C.capsici
2. สารสกดัผกัเบีย้หนิทีส่กดัดวย 95% เอทานอล มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้เชือ้ราไดดทีีส่ดุ

นอกจากนี ้พบวา สารสกดัทีม่คีวามเขมขนมากขึน้จะมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้เชือ้ราสงูขึน้
และสารสกัดจากผักเบี้ยหินที่สกัดดวยเอทานอลที่ระดับความเขมขน 1.0% โดยมวลตอ
ปรมิาตรขึน้ไป สามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ราทัง้สองชนดิไดสงูถงึรอยละ 100

3. กรณนีำผลพรกิมาชบุสารสกดักอนการปลกูเชือ้บนผลพรกิ สามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโต
ของเชื้อราไดดีกวากรณีปลูกเชื้อบนผลพริกแลวนำมาชุบสารสกัดในภายหลัง

4. ตนพริกที่ฉีดพนดวยสารสกัดจากผักเบี้ยหินและสารเคมีสังเคราะห (Carbendazim)
ทีร่ะดบัความเขมขน 1.0% โดยมวลตอปรมิาตร มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การเกดิเชือ้รา
Colletotrichum spp. ไดมากทีส่ดุ

5. การทดลองในทุกตัวแปรที่ศึกษา พบวาเชื้อรา Colletotrichum ทั้ง 2 สายพันธุใหผล
การทดลองทีส่อดคลองกนั แตประสทิธภิาพของสารออกฤทธิท์างชวีภาพของสารสกดัจาก
พชืวงศ AIZOACEAE สามารถการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้รา C.capsici สงูกวา
เชือ้รา C.gloeosporioides ซึง่แสดงใหเหน็วาเชือ้รา C.gloeosporioides เปน Colletotrichum
สายพันธุที่มีความตานทานหรือดื้อยากวา C.capsici ดังนั้น เชื้อราชนิดนี้อาจเปนเชื้อรา
เปาหมายที่พึงระวังที่จะสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นในลำดับตอไปได
หากไมไดรับการจัดการหรือปองกันที่ดี

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถกำจดัเชือ้ราทีก่อโรคพชืโดยชวีวธิ ีทำใหลดสารเคมตีกคางในผลผลติทางการเกษตร

ดนิ และน้ำ ซึง่เปนการปลอดภยัตอผบูรโิภค ลดตนทนุการนำเขาสารเคมี
- ทราบชวงเวลาและวิธีการที่เหมาะสมในการใชสารสกัดชีวภาพในการยับยั้งเชื้อราในพริก

อยางมปีระสทิธภิาพ ในฐานะเกษตรกรปลกูพรกิ ผจูำหนาย และผบูรโิภค
- นำวัชพืชที่เปนปญหาทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชน

การทดสอบประสทิธภิาพของสารสกดัตอประสทิธภิาพของ
เชือ้รา C.gloeosporiodes ที่ระดับความเขมขนตางๆ
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1. วตัถปุระสงค
บริษัทในกลุม “Toray” ไดประกอบกิจกรรมในประเทศไทยมานานกวา 40 ป ผลิตภัณฑตางๆ
ภายใตชือ่ “Toray” ไดเปนทีร่จูกัสำหรบันกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป โดยเปนผรูเิริม่
ผาใยสังเคราะหเปนรายแรกในประเทศไทย
“Toray” ไดพจิารณาวางานทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนสิง่สำคญัมากตอการเจรญิทาง
ดานการพฒันาประเทศและเศรษฐกจิ โดยในปจจบุนัประเทศตางๆ ในยโุรปและอเมรกิาไดพฒันา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปกวางไกลเปนอยางมาก ทำใหเกิดการแขงขันกันอยางสูง
ในดานการคาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และใหกำลังใจแก
ผูที่อยูในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray” จึงไดจัดหาทุนเพื่อใหเกิดประโยชนและมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุดหนาขึ้น โดยใหเงินสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีอกีทัง้ใหรางวลัแกหนวยงานและบคุคลหรอืผคูนควาทีเ่ปนประโยชน
กับวงการวิทยาศาสตร และใหการสนับสนุนครู-อาจารยที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย ใหมีการเสริมสรางความคิดในเชิงวิทยาศาสตรดวยการคิดสรางสื่อการสอนและ
การทดลองตางๆ
ดวยหวังที่วาจะไดมีสวนชวยเสริมสรางใหชีวิตความเปนอยูของชาวไทยดียิ่งขึ้น “Toray” และ
กลมุบรษิทั “Toray” ในประเทศไทย มคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ทีไ่ดจดัตัง้มลูนธิ ิ“Thailand Toray
Science Foundation (TTSF)” ขึน้

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

ญี่ปุน เมื่อป พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มูลนิธิฯ ไดกอใหเกิดการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเปนอันมาก ในป พ.ศ. 2532 มูลนิธิไดขยายความ
ชวยเหลอืมายงัประเทศไทย มาเลเซยี และอนิโดนเีซยี โดยใหความสนบัสนนุแกเยาวชน
คณาจารย และสถาบนัทางวทิยาศาสตรอยางกวางขวาง เชน ในป พ.ศ. 2536 ไดบรจิาค
ใหงานคนควาทางดานวิทยาศาสตรแกอาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนจำนวนเงิน
1 ลานบาท เปนตน

2.2 มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย (TTSF) ไดกอกำเนดิในป พ.ศ. 2536
ดวยเงนิบรจิาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเปนกองทนุถาวรเพือ่นำดอกผลมาใช
ในการสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย (แตไมรวมถึงทางการแพทยและคณิตศาสตร)
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3. กจิกรรมของมลูนธิิ
เพือ่ใหบรรลถุงึวตัถปุระสงคขางตน มลูนธิฯิ จะไดแบงการดำเนนิงานเปน 3 ประเภท ดงันี้

3.1 มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2 มอบทุนซึ่งเปนความชวยเหลือดานการเงินใหสำหรับงานวิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลใหผูริเริ่มและสรางสรรคงานเกี่ยวกับการสอนและการทดลองตางๆ ทางดาน

วทิยาศาสตรในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย เพือ่กระตนุใหนกัเรยีนเกดิความ
สนใจที่จะศึกษาในดานวิทยาศาสตรตอไป

การจดัสรรเงนิบรจิาคของมลูนธิฯิ แยกกจิกรรมเปน 3 ประเภท ดงันี้

รางวัลทางวิทยาศาสตร ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
และเทคโนโลยี วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

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

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล คุณสมบัติของผูไดรับเงินทุน คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน 1. อาจารย และ/หรอื นกัวจิยั 1. ครู-อาจารยผูรับผิดชอบการศึกษา
ที่มีความสามารถสูงและประสบ ที่กำลังคนควาหรือมีโครงการ วิทยาศาสตรในระดับมัธยมที่ได
ความสำเร็จในงานวิทยาศาสตร ในการคนควางานทีเ่ปนรากฐาน คนควาหรือคิดประดิษฐกรรม

2. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน อันจะอำนวยประโยชนใหแก ตางๆ ในงานดานฟสกิส เคมี
ที่คนพบวิทยาการใหมในดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวีวทิยา หรอืวทิยาศาสตรอืน่ๆ
งานวิทยาศาสตร ในประเทศไทยตอไป สรางความคิดริเริ่มในสื่อการสอน

3. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน 2. ยอดเงนิสนบัสนนุ วิทยาศาสตรและการทดลองตางๆ
ทีค่นควางานทีจ่ะยงัประโยชน ปละ 4,500,000 บาท ทางวทิยาศาสตร เพือ่กระตนุให
ใหแกสังคมอยางกวางขวาง นกัเรยีนเกดิความสนใจทีจ่ะเรยีน

4. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน ในดานวิทยาศาสตรตอไป
ที่ไดแกปญหาและชวยเหลือหรือ 2. ยอดเงนิรางวลัปละ 700,000 บาท
สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

5. ยอดเงนิรางวลัปละ 800,000 บาท
หมายเหต:ุ หมายเหต:ุ
ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยใีนดานนี ้คอื เทคโนโลยใีนดานนี ้คอื
1) Physics and Chemistry 1) Physics and Chemistry
2) Engineering 2) Engineering
3) Agriculture 3) Agriculture

(Except mathematics and (Except mathematics and
Clinical medical Science) Clinical medical Science)
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สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย

ครัง้ที ่1-15 (พ.ศ. 2537-2551)

ปที่ไดรับรางวัล บคุคล/สถาบนั ทีไ่ดรบัรางวลั

พ.ศ. 2537 ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายรางวลัแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรดีา วบิลูยสวสัดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

พ.ศ. 2538 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วชิยั ริว้ตระกลู
ประเภทสถาบัน ศนูยวจิยัขาวโพดขาวฟางแหงชาต ิจงัหวดันครราชสมีา

พ.ศ. 2539 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. มนตร ีจฬุาวฒันทล
ประเภทสถาบัน หองปฏบิตักิารวจิยัสิง่ประดษิฐสารกึง่ตวันำ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2540 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบลูย นยัเนตร
ประเภทสถาบัน ศนูยวจิยันวิตรอนพลงังานสงู มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

พ.ศ. 2541 ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตนัตเิจรญิ
ศาสตราจารย ดร. ววิฒัน ตณัฑะพานชิกลุ

พ.ศ. 2542 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สรุนิทร พงศศภุสมทิธิ์
รองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมติะมาน

พ.ศ. 2543 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ
ประเภทสถาบัน คณะผวูจิยัเรือ่งกงุกลุาดำ

พ.ศ. 2544 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปณธิาน ลกัคณุะประสทิธิ์
ประเภทสถาบัน หองปฏบิตักิารวจิยัเคมซีปุราโมเลควิลาร

พ.ศ. 2545 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สรุนนัต สภุทัรพนัธุ
ประเภทสถาบัน สถาบนัวทิยาการหนุยนตภาคสนาม

พ.ศ. 2546 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วทิยา มวีฒุสิม
ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตนแบบ

พ.ศ. 2547 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. องัศมุาลย จนัทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย

พ.ศ. 2548 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทว ีตนัฆศริิ
ประเภทสถาบัน กลมุบรรพชวีนิวทิยา

พ.ศ. 2549 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สวสัดิ ์ตนัตระรตัน
ศาสตราจารย ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว

พ.ศ. 2550 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิริโิรจน
ประเภทสถาบัน สถาบนัอณชูวีวทิยาและพนัธศุาสตร

พ.ศ. 2551 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ีอรรถธรรม
ประเภทสถาบัน ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั



81มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิ          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

การกระจายของครทูีส่มคัรและไดรบัรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ที ่1-15 (พ.ศ. 2537-2551) แยกตามจงัหวดั

ครจูากโรงเรยีนในกรงุเทพมหานครและ 72 จงัหวดั สมคัรเพือ่ขอรบัรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
รวม 1,030 ราย ไดรบัรางวลัทัง้สิน้ 132 ราย โดยจังหวัดที่ยังไมเคยมีครูสมัคร คือ จังหวัด
สมทุรสงคราม ระนอง และสตลู

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวลั
กรงุเทพฯ 83 14
นครราชสมีา 58 5
กาฬสนิธุ 42 6
ฉะเชิงเทรา 40 13
อุดรธานี 36 6
ขอนแกน 35 6
สมทุรปราการ 35 12
เชียงใหม 32 3
ลำปาง 32 4
นครสวรรค 31 3
สงขลา 30 2
เชยีงราย 26 2
เพชรบรูณ 26 1
นาน 23 2
ศรสีะเกษ 22 1
นครศรีธรรมราช 21 2
ปทุมธานี 21 1
อบุลราชธานี 19 2
สรุาษฎรธานี 17 5
พษิณโุลก 16 2
นครปฐม 15 -
นครพนม 14 1
ระยอง 14 2
อทุยัธานี 14 -
ชัยภูมิ 13 2
พทัลงุ 13 5
ตรัง 12 -
สระแกว 12 4
อางทอง 12 1
มหาสารคาม 11 1
สุรินทร 11 3
หนองคาย 11 3
ชลบุรี 10 -
ปตตานี 10 2
สุโขทัย 10 -
สพุรรณบรุี 10 1
พะเยา 9 1

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวลั
หนองบัวลำภู 9 2
อยธุยา 9 -
กำแพงเพชร 8 -
นนทบุรี 8 1
บรุรีมัย 8 -
พงังา 8 -
ตาก 7 -
ยะลา 7 -
ราชบรุี 7 1
กาญจนบรุี 6 2
จันทบุรี 6 -
นครนายก 6 3
ประจวบคีรีขันธ 6 1
ปราจีนบุรี 6 2
พจิติร 6 -
ยโสธร 6 -
รอยเอด็ 6 -
สกลนคร 6 1
สมทุรสาคร 6 -
สระบรุี 6 -
เลย 5 -
แพร 5 -
ลพบรุี 4 -
ลำพนู 4 -
เพชรบรุี 3 -
ชัยนาท 3 -
ตราด 3 -
นราธวิาส 3 -
มกุดาหาร 3 -
อำนาจเจรญิ 3 -
อุตรดิตถ 3 -
กระบี่ 2 -
ชมุพร 2 -
ภูเก็ต 2 -
แมฮองสอน 1 1
สิงหบุรี 1 -
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Thailand Toray Science
Foundation

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

2. Organization
(1) Chairman

Dr. Yongyuth Yuthavong
Minister,
Ministry of Science and Technology

(2) Managing Director
Mr. Yasuo Yamashita
Managing Director,
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.

(3) Directors
Dr. Kamchad Mongkolkul
The Science Society of Thailand
Dr. Pairash Thajchayapong
Ministry of Science and Technology
Dr. Yodhathai Thebtaranonth
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Mr. Udom Vacharasakunee
Ministry of Education
Mr. 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.

Thailand  Toray  Science  Foundation

Organization (2008)

The Committee of Nomination (Awards)
1. Organization

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

Dr. Naksitte Coowatanachai
Dr. Vichai Boonsaeng
Dr. Pintip Ruenwongsa

2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science and

Technology Awards to the Managing Board.

The Committee of Nomination (Grants)
1. Organization

(1) Chairman: Dr. Pairash Thajchayapong
(2) Members: Dr. Virulh Sa-yakanit

Dr. Thira Sutabutra
Dr. Somsak Ruchirawat
Dr. Krissanapong Kirtikara
Dr. Chadamas Thuvasethakul

2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science and

Technology Grants to the Managing Board.

The Committee of Selection (Awards)
1. Organization

(1) Chairmen: Dr. Kamchad Mongkolkul
Vice-chairmen: Mr. Udom Vacharasakunee

(2) Members: Director of IPST
Mr. Sho Saleechan
Dr. Bhiyayo Panyarjun
Dr. Kumthorn Thirakhupt
Dr. Supot Hannoungbua

2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science

Education Awards to the Managing Board.
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