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รายงานผลการดำเนินงาน
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรบั อนุญาตใหจดั ตัง้ เปนทางการเมือ่ วันที่
2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ รวมสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในประเทศไทย
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคดงั กลาว มูลนิธฯิ ไดดำเนินกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยจัดใหมกี จิ กรรมสามประเภทดวยกัน
• ประเภทแรก คือ การจัดใหมรี างวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำหรับบุคคลหรือสถาบัน
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• ประเภททีส่ อง คือ การใหเงินทุนชวยเหลือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุน
อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ
อำนวยประโยชนใหแกวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
• ประเภททีส่ าม คือ รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร โดยมอบใหแกบคุ ลากรผรู บั ผิดชอบทาง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ที่มีผลงานดีเดนในการสรางสรรคและริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร เพื่อนำไปพัฒนา
และเพิม่ พูนความสนใจของนักเรียนตอวิชาวิทยาศาสตร นอกจากนีใ้ นปพทุ ธศักราช 2539
มูลนิธิฯ ยังไดใหการสนับสนุนแกหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ไดรับรางวัล
การศึกษาวิทยาศาสตรอกี ดวย
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใชดอกผลจากกองทุนนี้ นอกจากนีย้ งั ไดรบั เงินบริจาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลมุ บริษทั โทเรในประเทศไทย 4 บริษทั

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2552 ซึ่งเปนปที่สิบหกของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเปนเลิศ ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการทีม่ กี าร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศักยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิ ารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบัน ที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติ
เปนเอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล ศาสตราจารยระดับ 10 ภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนผูไดรับรางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะทีเ่ ปนนักวิทยาศาสตรทมี่ ผี ลงานดีเดนดานอาหารทะเล
ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล ไดทำงานวิจยั เกีย่ วกับอาหารทะเล ทัง้ ดานงานวิจยั พืน้ ฐาน
และประยุกต โดยใชโจทยวิจัยจากปญหาตางๆ ที่มักพบในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเกษตรกร
ผเู พาะเลีย้ งสัตวน้ำ โดยงานวิจยั ดีเดน ไดแก การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของซูรมิ จิ ากปลาแชแข็ง
โดยการศึกษาสาเหตุและกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิใหมีคุณภาพทัดเทียมกับซูริมิ
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

ทีผ่ ลิตจากปลาสด และไดคน ควาการใชพลาสมาจากเลือดหมูและเลือดไกเปนสารเพิม่ ความแข็งแรง
ของเจลซูริมิ ตลอดจนนำซูริมิมาผลิตเปนฟลมบริโภคไดเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับซูริมิอีก
แนวทางหนึง่ นอกจากนีไ้ ดศกึ ษาการทำบริสทุ ธิเ์ อนไซมและประยุกตใชเปปซินจากกระเพาะปลาทูนา
และปลาสายพันธอุ นื่ ๆ เพือ่ ใชเพิม่ ประสิทธิภาพการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลา ตลอดจนปรับปรุง
สมบัตขิ องเจลาตินโดยการใชเปปซินรวมกับสารยับยัง้ เอนไซมโปรตีเนสในหนังปลาทีใ่ ชเปนวัตถุดบิ
สงผลใหไดผลผลิตและสมบัตกิ ารเกิดเจลของเจลาตินทีด่ ขี นึ้ นอกจากนีไ้ ดศกึ ษาการใชสารประกอบ
ฟนอลิกจากพืชเปนสารเติมแตงทดแทนสารสังเคราะห โดยใชเปนสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ในกลามเนื้อปลา รวมทั้งใชเปนสารตานเมลาโนซิสในกุงระหวางการขนสงและการเก็บรักษาเพื่อ
ทดแทนการใชสารซัลไฟทซงึ่ อาจกอใหเกิดอาการแพตอ ผบู ริโภค ตลอดจนไดพฒ
ั นากระบวนการ
ออกซิเดชันของสารประกอบฟนอลิกจากพืชเพื่อใชเปนสารเชื่อมประสานโปรตีนสำหรับเพิ่มความ
แข็งแรงของเจลจากโปรตีนชนิดตางๆ ซึ่งองคความรูและเทคโนโลยีตางๆ ที่เกิดจากการวิจัยของ
ทานไดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของประเทศไทยอยางยั่งยืน
ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล ไดแตงหนังสือ “เคมีและคุณภาพสัตวน้ำ” และ “ซูริมิ:
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนื้อปลาบด” เพื่อใหนักศึกษาและผูสนใจทั่วไปใชเปนแหลงความรู
นอกจากนีไ้ ดสรางผลงานทางวิชาการซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการตางประเทศมากกวา 240
เรือ่ ง ไดผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอกมากกวา 54 คน
สำหรับหนวยงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปพทุ ธศักราช
2552 คือ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะทีเ่ ปนภาควิชาเคมี
แหงแรกของประเทศไทย จึงมีบทบาทสำคัญในการสรางบุคลากรคุณภาพอันเปนเสาหลักทางดาน
เคมีของประเทศ ทัง้ ทีอ่ ยใู นสถาบันการศึกษาชัน้ นำ องคกรทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน ภาควิชา
เคมีมวี วิ ฒ
ั นาการอยางตอเนือ่ งจากการเปนหนวยงานทีท่ ำหนาทีห่ ลักในการใหบริการดานการสอน
วิชาเคมีมาเปนหนวยงานที่สามารถผสมผสานกระบวนการวิจัยเขากับการเรียนการสอน และมี
พัฒนาการทางดานงานวิจยั อยางกาวกระโดด ดังเห็นไดจากจำนวนผลงานวิจยั ทีไ่ ดรบั การตีพมิ พ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วในชวง 10 ปทผี่ า นมา และการไดรบั รางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติของบุคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อง
นอกจากการทำหนาทีเ่ ปนแหลงกำเนิดองคความรใู หมในศาสตรทางเคมีแลว ภาควิชาเคมียงั แสดง
ใหเห็นถึงการเปลีย่ นและถายทอดความรใู นหองปฏิบตั กิ ารสเู ทคโนโลยีทสี่ ามารถประยุกตใชงานจริงได
ดังตัวอยางทีเ่ ปนรูปธรรมคือ การพัฒนาอุปกรณตรวจวัดรังสียวู จี ากพอลิอะเซติลนี เวสิเคิล และการ
นำอนุภาคซิลเวอรนาโนมาใชในผลิตภัณฑผงซักฟอก ผลงานสูอุตสาหกรรมนี้สะทอนใหเห็นถึง
ความสำเร็จในการเชือ่ มโยงกับนิสติ เกาทีม่ ปี ระสบการณและมีหนาทีก่ ารงานเปนทีย่ อมรับทัง้ ในวง
วิชาการและภาคอุตสาหกรรม อันเปนผลมาจากการกอตัง้ ชมรมนิสติ เกาเคมี จุฬาฯ ซึง่ กอใหเกิด
กิจกรรมที่เกื้อหนุนการดำเนินงานของภาควิชาตามมาอีกหลายกิจกรรมดวย
ภาควิชาเคมีตระหนักถึงความสำคัญในการสรางบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะเปนกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต จึงใหความเอาใจใสกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ใหมีความทันสมัยและมีความหลากหลายสอดคลองกับความถนัดและความตองการของนิสิต
รวมทั้งหนวยงานทั้งในภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม หลักสูตรใหมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาใน
ชวง 5 ปทผี่ า นมา ไดแก หลักสูตรเอก-โท หลักสูตรเกียรตินยิ ม หลักสูตรนานาชาติสาขาเคมีประยุกต
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ซึง่ เปนหลักสูตรแรกของประเทศสำหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร Dual degree รวมกับ
สถาบันชัน้ นำในตางประเทศ และหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการสำหรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2552 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 25 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตร มีจำนวน 9 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การวิเคราะหและการสกัดสารสำคัญทางชีววิทยาจากฟางขาวและแกลบ
เพื่อนำมาใชในอาหารและเครื่องสำอาง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สุภทั รา ลิลติ ชาญ
หนวยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางเสริมสุขภาพชนิดกึ่งแข็งพรอมบริโภค
จากขาวสำหรับผูสูงอายุ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. อัศวิน อมรสิน
หนวยงาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ชื่อโครงการ การปรับปรุงพันธุกรรมยีสตเพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอล
จากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. นันทนา สีสขุ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพและออกแบบโรงงานตนแบบ
สำหรับการผลิตของชุมชนทองถิ่น
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วราพร ลักษณลมาย
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีชวี ภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
5. ชื่อโครงการ การสกัดน้ำมันรำขาวสังขหยดโดยวิธีเชิงกลและการประยุกตใช
ในผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. อมรรัตน ถนนแกว
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. ชื่อโครงการ จุลินทรียมีประโยชนจากธรรมชาติเพื่อการเกษตร
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. จุรยี ร ตั น ลีสมิทธิ์
หนวยงาน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. ชื่อโครงการ การใชไคโตซานบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑนม
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. พัฒนา อนุรกั ษพงศธร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

8. ชื่อโครงการ สูตรสำเร็จเชือ้ ยีสต Issatchenkia orientalis สำหรับเคลือบผิวผลมะมวง
หลังการเก็บเกีย่ วเพือ่ ปองกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. จินนั ทนา จอมดวง
หนวยงาน สถาบันวิจยั และฝกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
9. ชื่อโครงการ การศึกษาฤทธิต์ า นเชือ้ ราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกีย่ วของสารสกัด
จากเนือ้ เยือ่ albedo ของสมโอ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. มัชฌิมา นรานิศร
หนวยงาน สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
สาขาเคมี มีจำนวน 5 โครงการ
10. ชื่อโครงการ การพัฒนาแอนติเจนสังเคราะหจำลองจากผิวของเชือ้ Mycobacterium
tuberculosis เพือ่ เปนวัคซีนตอตานวัณโรค
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศิวรัตน บุณยรัตนกลิน
หนวยงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
11. ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดตรวจกรองอิมมูโนโครมาโทกราฟกดวยอนุภาคนาโนทอง
สำหรับฮีโมโกลบินอี
ชือ่ นักวิจยั
อาจารย นายแพทย ดร. อมรพันธุ เสรีมาศพันธุ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12. ชื่อโครงการ การผลิตปยุ ยูเรียละลายชาโดยการเคลือบดวยกรดเสตรียริกและเม็ดแปง
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. ดุษฎี อุตภาพ
หนวยงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
13. ชื่อโครงการ การสังเคราะหสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพตัวใหมโดยอาศัยวิธีการทางเคมีสารสนเทศ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ชนินทร นันทเสนามาตร
หนวยงาน คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
14. ชื่อโครงการ การแยกและการพิสจู นเอกลักษณของสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากพืชวงศ Rutaceae
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุรตั น ละภูเขียว
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
สาขาฟสิกส มีจำนวน 3 โครงการ
15. ชื่อโครงการ การหาลักษณะเฉพาะและสังเคราะหฟลมบางไทเทเนียมออกไซด
โดยการตกเคลือบดวยพลาสมา
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศุภรัตน นาคสิทธิพนั ธ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
16. ชื่อโครงการ การศึกษาพฤติกรรมของพลาสมาระหวางการใชเชื้อเพลิงแชแข็ง
ในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมค
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ออนจันทร
หนวยงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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17. ชื่อโครงการ การศึกษาเชิงฟงกชันความหนาแนนของตัวนำไฟฟายิ่งยวดที่มีเหล็ก
เปนฐานรูปแบบ α-FeSe
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. เทพอักษร เพ็งพันธุ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 8 โครงการ
18. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบสงยาในรูปแบบแทงพอลิเมอรขนาดเล็กที่สามารถถูกฝง
โดยตรงสูกอนมะเร็งในตับและสมอง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. นรเศรษฐ ณ สงขลา
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
19. ชื่อโครงการ การสำรวจความเร็วคลื่นเฉือนเพื่อการประเมินความรุนแรงของแผนดินไหว
โดยการตรวจวัดคลืน่ ขนาดเล็กทีผ่ วิ ดิน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. นคร ภวู โรดม
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
20. ชื่อโครงการ การศึกษาการขยายตัวของรอยแตกภายใตภาระแบบวงรอบของแกมยาง
รถบรรทุกแบบเรเดียล
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ชาญยุทธ โกลิตะวงษ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
21. ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดจับมีดกลึงแบบโรตารี่สำหรับวัสดุทางการแพทย
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ไพรัช ตัง้ พรประเสริฐ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
22. ชื่อโครงการ การประยุกตองคความรูทางวิศวกรรมในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ
ยางรองแทนเครื่อง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ชนะ รักษศริ ิ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
23. ชื่อโครงการ การออกแบบและพัฒนาแผนวงจรสำหรับรับสัญญาณแบบเรลไทมเพือ่ บีบอัด
และสงขอมูลความถีว่ ทิ ยุสญ
ั ญาณอัลตราซาวนดไปยังเครือ่ งคอมพิวเตอร
ชือ่ นักวิจยั
ดร. อุดมชัย เตชะวิภู
หนวยงาน ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
24. ชื่อโครงการ การเพิม่ สมรรถนะเครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอนโดยการสอดใสแผนบิด
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. สมิทธ เอีย่ มสอาด
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
25. ชื่อโครงการ ระบบสอบออนไลนมาตรฐานกลาง
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. คะชา ชาญศิลป
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคดั เลือกใหมผี ไู ดรบั รางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัลรวม 315,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัลในปนี้
รางวัลที่ 2

เงินรางวัลๆ ละ 80,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยทวี มุสกิ ะ
โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ชือ่ ผลงาน: รูปทรงเรขาคณิตกับการออกแบบชุดฝกทักษะตะกรอ
2. อาจารยโศจิกานต สตาภรณ
โรงเรียนปยชาติพฒ
ั นา ในพระบรมราชูปถัมภ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ชือ่ ผลงาน: กลองฆาเชือ้ รนุ ประหยัด

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 60,000 บาท
อาจารยมนสวรรค ภูยาดาว
โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ชื่อผลงาน: ศึกษาการพัฒนาเทียนไขธรรมชาติจากดินสอพองและไขมันแปรรูป
จากกลีเซอรีนทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

รางวัลชมเชย

เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยนติ ยา อุดทาคำ
โรงเรียนเปอยนอยศึกษา อำเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน
ชื่อผลงาน: ความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ำกับความหลากชนิดของสัตว
ไมมกี ระดูกสันหลัง หนาดินในคลองสมถวิล เทศบาลเมืองมหาสารคาม
2. อาจารยวฒ
ุ พิ งษ เชือ้ คมตา
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ชือ่ ผลงาน: ระบบไหลเวียนโลหิตประจักษดว ยตา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 385,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัลในปนี้
รางวัลที่ 2

เงินรางวัลๆ ละ 100,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยอรวรรณ ปยะบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ชื่อผลงาน: การใชสารสกัดซาโปนินอยางหยาบจากโคนของหนอไมฝรั่ง
ในการยับยั้งเชื้อราที่กอโรคผิวหนังในมนุษย
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2. อาจารยสถาปนา พันยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 32 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ชือ่ ผลงาน: การศึกษาการสกัดสารเคลือบเงาไมจากเมล็ดมะขาม
รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 80,000 บาท
อาจารยกวิยา พรอมมูล
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ชื่อผลงาน: การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลชมเชย

เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยสวุ ารี พงศธรี ะวรรณ
โรงเรียนสุราษฎรพทิ ยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ชื่อผลงาน: การพัฒนากระดาษจากเสนใยของใบตะไครที่ใชสารยึดติด
จากยางพารา
2. อาจารยอมรเทพ สมุ มาตย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร อำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ด
ชือ่ ผลงาน: รถตัดหญาพลังแสงอาทิตย

นอกจากนี้ โรงเรียนของผไู ดรบั รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทัง้ 6 โรงเรียนยังไดรบั เงินสนับสนุน
หองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
1. โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
2. โรงเรียนปยชาติพฒ
ั นา ในพระบรมราชูปถัมภ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
3. โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 32 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
6. โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนินการคัดเลือกผทู ไี่ ดรบั รางวัล และหวังวาความพยายามของมูลนิธฯิ ในการดำเนินกิจกรรม
ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ
ประธานมูลนิธโิ ทเร
เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 7 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล
Professor Dr. Soottawat Benjakul

เกิดเมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2510 ทีอ่ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปนบุตร
คนที่ 3 ในจำนวน 3 คน ของนายสุทธิ และนางอุไร เบญจกุล

การศึกษา
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2540

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินยิ มอันดับสอง มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Ph. D. (Food Science and Technology) Oregon State University, U.S.A.

Profile
SOOTTAWAT BENJAKUL
Birth:
Family:

23 August, 1967
The third son of Mr. Suthi and Mrs. Urai Benjakul

Education:
1985:
1989:
1991:
1997:

Demonstration School, Prince of Songkla University
B.Sc. (Agro-Industry), Second Honor, Prince of Songkla University
M.Sc. (Food Technology), Prince of Songkla University
Ph.D. (Food Science and Technology), Oregon State University, USA
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ตำแหนงปจจุบนั

ศาสตราจารยระดับ 10 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท: 074-286334 โทรสาร: 074-212889 อีเมล: soottawat.b@psu.ac.th

ประวัตกิ ารทำงาน
ดานวิชาการ
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2549

อาจารยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ สงขลา
กลั บ จากศึ ก ษาต อ ต า งประเทศ เข า รั บ ราชการตำแหน ง
อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิททยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ สงขลา
ผชู ว ยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดรับโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Present Position:
Professor, Department of Food Technology, Faculty of Agro-Industry,
Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, 90112, Thailand.
Tel.: +66-74-286334 Fax: +66-74-212889 E-mail: soottawat.b@psu.ac.th

Working Experiences:
Academic Position
1991:
Lecturer, Department of Agro-Industry, Faculty of Natural Resources,
Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla
1997:
Lecturer, Department of Food Technology, Faculty of Agro-Industry,
Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla
1998:
Assistant Professor, Department of Food Technology, Faculty of
Agro-Industry, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla
2001:
Associate Professor, Department of Food Technology, Faculty of
Agro-Industry, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla
2006:
Professor, Department of Food Technology, Faculty of Agro-Industry,
Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 9 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ดานบริหาร
พ.ศ. 2548-2551
พ.ศ. 2547-ปจจุบัน
พ.ศ. 2548-ปจจุบนั
พ.ศ. 2552-ปจบุ นั

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการวิจยั ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ดานบริการวิชาการ
1. กองบรรณาธิการ Journal of Food Biochemistry สำนักพิมพ Wiley - Blackwell, U.S.A.
ตัง้ แตป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบนั
2. รองบรรณาธิการ วารสารสงขลานครินทรฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัง้ แตป พ.ศ. 2552
จนถึงปจจุบัน
3. ผปู ระสานงานหลักเครือขายอุตสาหกรรมเกษตรดานผลิตภัณฑประมง สภาวิชาการอุตสาหกรรม
เกษตรแหงประเทศไทย
4. กรรมการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. กรรมการผทู รงคุณวุฒพิ จิ ารณาผลงานเพือ่ กำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษา
Administrative Position
1991:
Lecturer, Department of Agro-Industry, Faculty of Natural Resources,
Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla
2005-2008:
Head, Department of Food Technology, Faculty of Agro-Industry,
Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla
2004-present: Research administrative committee, Faculty of Agro-Industry, Prince
of Songkla University
2005-present: Graduate studies committee, Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla
University
2009-present: Chair, Curriculum administrative board in Food Science and
Technology Program, Prince of Songkla University
Academic Service
Academic service and extension
1. Editorial board, Journal of Food Biochemistry, Wiley-Blackwell, USA. (2001-present)
2. Associate Editor, Songklanakarin Journal of Science and Technology (2009-present)
3. Coordinator, Fishery products network, Agro-Industry Council of Thailand.
4. Curriculum development committee of M.Sc. and Ph.D. program in Food Science
and Technology, Graduate school, Prince of Songkla University
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6. กรรมการผทู รงคุณวุฒพิ จิ ารณาขอเสนอโครงการวิจยั และผลงานวิจยั ของหนวยงานใหทนุ ตางๆ
7. Scientific Advisor ของ International Foundation for Science ประเทศสวีเดน ตัง้ แตป
พ.ศ. 2550
8. กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยของ National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) สำหรับ Saltonstall-Kennedy Grant program
9. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณานิพนธตนฉบับสำหรับตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในและตางประเทศ
ไดแก Journal of Agricultural and Food Chemistry, Food Research International,
Comparative Biochemistry and Physiology Part B, Bioresource Technology,
International Journal of Food Properties, Journal of Food Composition and Analysis,
Food Technology and Biotechnology, Food Chemistry, European Food Research
and Technology, LWT-Food Science and Technology, Journal of Food Science,
Journal of Food Biochemistry, Journal of Texture Studies, Journal of Aquatic

5. Reviewer for the appointment of academic position for faculty members from
different institutions
6. Reviewer of research proposal and research report of different granting agencies
7. Scientific advisor, International Foundation for Science, Sweden (since 2007).
8. Reviewer for research proposal for National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) for Saltonstall-Kennedy Grant program, U.S.A.
9. Ad hoc reviewer for the international peer-review journals as follows:
- Journal of Agricultural and Food Chemistry
- Food Research International
- Comparative Biochemistry and Physiology Part B
- Bioresource Technology
- International Journal of Food Properties
- Journal of Food Composition and Analysis
- Food Technology and Biotechnology
- Food Chemistry
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 11 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

Food Product Technology, African Journal of Microbiological Research,
Innovative Food Science and Emerging Technologies, International Journal of
Food Science and Nutrition, International Journal of Food Science and Technology,
Journal of the Science of Food and Agriculture, European Journal of Lipid
Science and Technology, Journal of Food Processing and Preservation, Journal of
Food Lipids

รางวัลและเกียรติยศ

1. ไดรับทุน Fulbright ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
ณ Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. 2537-2540
2. ไดรบั รางวัลจากหนวยงานตางๆ ทัง้ ภายในและตางประเทศ ดังนี้
- รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ ป พ.ศ. 2544
- รางวัลผลงานดีเดน สาขาวิจยั เรือ่ ง “สารวองไวทางชีวภาพในพลาสมาเลือดหมู: การแยก
และการประยุกตใชเปนสารเพิม่ ความแข็งแรงเจลซูรมิ ”ิ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ป พ.ศ. 2545
- Scientific Achievement Award, American Biographical Institute ป พ.ศ. 2546
- Marquiz Who’s Who in the World ป พ.ศ. 2546
- รางวัลอาจารยตวั อยางรนุ ใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป พ.ศ. 2548
-European Food Research and Technology
-LWT-Food Science and Technology
-Journal of Food Science
-Journal of Food Biochemistry
-Journal of Texture Studies
-Journal of Aquatic Food Product Technology
-African Journal of Microbiological Research
-Innovative Food Science and Emerging Technologies
-International Journal of Food Science and Nutrition
-International Journal of Food Science and Technology
-Journal of the Science of Food and Agriculture
-European Journal of Lipid Science and Technology
-Journal of Food Processing and Preservation
-Journal of Food Lipids

Honors and Awards:
Professor Dr. Soottawat Benjakul received the Fulbright
scholarship to pursue his Ph.D. study at Oregon State
University, USA. (1994-1997) He has received numerous awards
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- รางวัลอาจารยตวั อยางดานการวิจยั ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป พ.ศ. 2549
- IFS Jubilee Award, International Foundation for Science, Sweden ป พ.ศ. 2549
- รางวัลผลงานวิจยั เดน สกว. เรือ่ ง “การจำแนกคุณลักษณะของโปรตีนกลามเนือ้ และอัตรกิรยิ า
ระหวางโปรตีนไมโอไฟปริลกับไมโอโกลบินของปลาเนือ้ ดำทีใ่ ชผลิตซูรมิ ”ิ ป พ.ศ. 2550
- Marquiz Who’s Who in Asia ป พ.ศ. 2550
- รางวัลศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร “40 ป 40 ศิษยเกาดีเดน” ป พ.ศ. 2551
- เมธิวจิ ยั อาวุโส สกว. ป พ.ศ. 2551
- นักวิจยั ดีเดนแหงชาติ สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ป พ.ศ. 2551
- Marquiz Who’s Who in the World ป พ.ศ. 2552
and honors in recognition of research achievements. Those are shown as follows:
1. Thailand Young Scientist Award (2001)
2. PSU distinguished research entitled ‘Bioactive component in porcine plasma and
the application as the gel enhancer in surimi’ (2002)
3. Marquis Who’s who in the world. 20th Edition (2003)
4. Scientific achievement award, The American Biographical Institute: 500 leaders
of Science (2003)
5. PSU outstanding young faculty award (2005)
6. PSU outstanding research faculty award (2006)
7. International Foundation for Science (IFS) Jubilee award (2006)
8. Marquis Who’s who in Asia. 1st edition (2007)
9. The Thailand Research Fund Top Research Award entitled ‘Characterization of muscle
protein and interaction between myofibrillar protein and myoglobin of dark-flesh
fish used for surimi production’ (2007)
10. Distinguished alumni of Prince of Songkla University at 40th anniversary establishment
11. Outstanding Researcher in Agriculture and Biology of Thailand (2008)
12. Senior Research Scholar, The Thailand Research Fund (2008)
13. Marquis Who’s who in the world (2009)

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 13 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล

Research Works of Professor Dr. Soottawat Benjakul
ดานการวิจยั
ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล ศึกษาวิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารเกีย่ วกับ
อาหารทะเล ซึง่ เปนสินคาเศรษฐกิจของภาคใตและของประเทศ โดยไดดำเนินการวิจยั ทัง้ งานวิจยั
พืน้ ฐานและประยุกต เพือ่ กอใหเกิดองคความรแู ละเทคโนโลยีเกีย่ วกับอาหารทะเลทีผ่ ลิตในประเทศไทย
ตลอดจนการแกปญ
 หาในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล โดยมงุ เนนงานวิจยั ดานปรับปรุงคุณภาพ
สัตวน้ำและผลิตภัณฑ และพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับสัตวน้ำ ตลอดจนการวิจยั ดานการใชประโยชน
จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ำ เพือ่ กอใหเกิดผลิตภัณฑมลู คาเพิม่ และลดการกำจัดวัสดุ
Proposed model for the
impact of physical
location of aldehydic
lipid oxidation products
on their reactivity with
phospholipid amines.
Physical locations include
aqueous phase (A),
interfacial region (B)
and lipid phase (C).

Achievements
Research:
Professor Dr. Soottawat Benjakul has been conducting his research on the science and
technology of seafoods, which have served as the economically important product of
Thailand. The basic and applied researches have been carried out in his laboratory to
build up the novel knowledge and technology in order to solve the problems in seafood
processing industries. Professor Dr. Soottawat Benjakul focuses his research on the
quality improvement of seafoods and seafood products as well as post-harvest technology.
His research also covers the utilization of seafood processing byproducts, thereby
alleviating the environmental pollution. He has received the grants from national and
international granting agencies, e.g. International Foundation for Science, Sweden,
National Research Council of Thailand, the Thailand Research Fund, National Center
for Genetic Engineering and Biotechnology as well as Prince of Songkla University.
He has also joined the JSPS-NRCT under Core University System between Tokyo
University of Marine Science and Technology and Kasetsart University. He has
collaborated with many outstanding foreign scientists under the Royal Golden Jubilee
Ph.D. program. His researches can be categorized as follows:
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เศษเหลือดังกลางซึ่งเปนสาเหตุของมลภาวะตอสิ่งแวดลอม โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงตางๆ ทัง้ ภายในประเทศ เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สำนักงานคณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และแหลงทุนจากตางประเทศ ไดแก
International Foundation for Science ประเทศสวีเดน ตลอดจนเขารวมโครงการวิจัยกับ
นักวิจยั ญีป่ นุ ภายใตโครงการความรวมมือ JSPS-NRCT under Core University System ของ
Tokyo University of Marine Science and Technology และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นอกจากนี้ไดมีความรวมมือกับนักวิจัยตางประเทศ ภายใตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
สำหรับผลงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารดานอาหารทะเลพอสรุปไดดังนี้
ดานเอนไซมในสัตวน้ำ โดยเนนศึกษาเกีย่ วกับเอนไซมในสัตวน้ำ ซึง่ เกีย่ วของกับคุณภาพสัตวน้ำ
เชน เอนไซมโปรตีเนสซึง่ กอใหเกิดการสูญเสียลักษณะเนือ้ สัมผัสของกลามเนือ้ และการออนตัวของ
ผลิตภัณฑจำพวกเจล เอนไซมพอลิฟน อลออกซิเดสซึง่ เปนสาเหตุใหเกิดสีดำ (melanosis) ในกงุ
ระหวางการเก็บรักษา เอนไซมไตรเมทธิลเอมีนออกไซมดเี มทธิลเลสซึง่ เปนสาเหตุของการสูญเสีย
สภาพธรรมชาติของโปรตีนกลามเนื้อในปลาบางชนิดระหวางการเก็บรักษาในสภาวะแชเยือกแข็ง
ตลอดจนศึกษาการปองกันและยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซมดงั กลาว เพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษาสัตวน้ำ
นอกจากนีไ้ ดศกึ ษาเอนไซมในสัตวนำ้ บางชนิดทีม่ คี ณ
ุ ประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ
สัตวน้ำ เชน เอนไซมทรานสกลูตามิเนสซึง่ มีบทบาทในการเชือ่ มประสานโปรตีน สงผลใหเจลโปรตีน
มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการวิจัยเกี่ยวกับการทำบริสุทธิ์และจำแนกลักษณะของเอนไซม
โปรตีเนสจากเครือ่ งในปลาชนิดตางๆ เชน เปปซิน และทริปซิน
1. Seafood enzymes
Different enzymes associated with the quality loss of seafoods have been characterized.
Proteinases involved in softening of fish muscle and the weakening of fish protein gel
have been studied. Furthermore, polyphenol oxidase causing the melanosis or
blackening in shrimps and their inhibition using the alternative additives has been
investigated. Trimethylamine-N-oxide demethylase playing a role in protein
denaturation and texture toughening in some fish species, e.g. lizardfish has been
studied. Use of transglutaminase as protein cross-linker in surimi or gel products has
been conducted. Additionally, the purification and characterization of proteinases, e.g.
pepsin and trypsin from fish are on-going in his laboratory.
2. Utilization of seafood processing by-products
The research focuses on the extraction of value-added products including collagen,
gelatin, etc. Fish pepsin has been used to increase the extraction efficacy of collagen
and gelatin from different sources, e.g. fish skin, cuttlefish skin, etc. Protein hydrolysate
from fish skin, and the flesh of underutilized species, which possess the bioactivities
such as antioxidant activity, ACE inhibitory activity, etc. has been investigated. The
use of fish protein hydrolysate as the fish peptone was carried out. The recovery of
proteinases from fish viscera using Aqueous two phase system (ATPS) and the application
for the production of protein hydrolysate and tenderization of meat have been currently
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ดานการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ำ โดยเนนงานวิจัยในการสกัดสาร
มูลคาเพิม่ เชน คอลลาเจน เจลาติน โดยไดพฒ
ั นาการใชเปปซินจากสัตวนำ้ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การสกัดคอลลาเจนจากวัสดุเศษเหลือ เชน หนังปลาชนิดตางๆ หนังหมึก ตลอดจนการศึกษา
เกีย่ วกับโปรตีนไฮโดรไลเสตจากวัสดุเศษเหลือชนิดตางๆ เชน หนังปลา รวมทัง้ เนือ้ ปลามูลคาต่ำ
เพือ่ เปนแหลงของสารออกฤทธิต์ า งๆ โดยเฉพาะ สารตานอนุมลู อิสระ สารลดความดันโลหิต เปนตน
รวมทั้งการศึกษาโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเนื้อปลามูลคาต่ำเพื่อใชเปนอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย
ทดแทนเปปโตนทางการคา และมีการศึกษาการเก็บรักษาและแยกสวนโปรตีเนสจากเครือ่ งในปลา
โดยเทคนิค Aqueous two phase system (ATPS) และประยุกตใชในการเรงการผลิตน้ำปลา
และชวยเพิม่ ความนมุ ของเนือ้ ชนิดตางๆ นอกจากนีไ้ ดศกึ ษาการสกัดน้ำมันปลาจากวัสดุเศษเหลือ
การแปรรูปสัตวน้ำ เชน ปลาทูนา รวมทัง้ การสกัดฟอสโฟลิปด จากไขปลา ซึง่ เปนวัสดุเศษเหลือจาก
การแปรรูปปลาทูนา
ดานสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนสัตวน้ำ โดยเนนศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนเนื้อปลา
ซึง่ ประกอบดวย การเกิดเจล การเกิดฟลม การเปนอิมลั ซิไฟเออร เปนตน โดยศึกษาเกีย่ วกับกลไก
การเกิดเจล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาและสัตวนำ้ เขตรอน โดยใช
เทคโนโลยีตา งๆ เชน การใชโปรตีนเติมแตงจากพลาสมาเลือดหมูและเลือดไก การใชเอนไซมทรานส
กลูตามิเนส เปนตน การปรับปรุงคุณภาพซูรมิ ทิ ผี่ ลิตจากปลาแชแข็งใหมคี ณ
ุ ภาพเจลทัดเทียมกับ
ซูริมิที่ผลิตจากปลาสด นอกจากนี้ไดศกึ ษาการผลิตฟลมชนิดบริโภคไดจากเนื้อปลามูลคาต่ำและ
เจลาตินจากหนังสัตวน้ำ รวมทั้งการศึกษาการปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่ของเจลาตินจากหนังสัตว
น้ำชนิดตางๆ ซึ่งประกอบดวยการเกิดเจล การเกิดฟลม รวมถึงการเปนสารกอใหเกิดอิมัลชั่น
โดยการดัดแปลงดวยสารประกอบฟนอลิกจากพืชและสารออกซิไดซิง่ และกระบวนการตางๆ
conducted. Additionally, the fish oil and phospholipids from tuna head and roe, respectively,
have been extracted and characterized in his laboratory.
3. Functional properties of seafood proteins
Functional properties including gelation, film formation, emulsifying property, etc have
been intensively studied in his laboratory. Surimi gelation mechanism and some factors
involved in gel formation have been elucidated. Additionally, the improvement of surimi
gel using the alternative natural additives such as protein plasma, transglutaminase,
etc. has been achieved. The improvement of gel properties of surimi produced from
frozen fish to be comparable to that produced from the fresh counterpart was successfully
carried out. The edible protein based film was also prepared from the low-value pelagic
fish and fish gelatin. Also, the modification of proteins from different sources using
plant phenolic compounds as well as oxidizing agent has been recently carried on to
maximize their functional properties.
4. Alternative additives and shelf-life extension of seafoods
Alternative additives with safety and high efficacy, especially plant phenolics, have
been researched in his laboratory. Phenolic compounds have been used as the gel
enhancer and meat binder. The uses of phenolic compounds as antioxidants, antimicrobials
and anti-melanosis have been intensively conducted. The alternative for phosphate
Thailand Toray 16 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สารเติมแตงทางเลือกและเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาสัตวน้ำ โดยการพัฒนาสารเติมแตง
ที่มีความปลอดภัยและใหประสิทธิภาพสูงแทนสารเติมแตงทางการคา โดยเฉพาะสารประกอบ
ฟนอลิกจากพืชตางๆ เพื่อใชเปนสารเชื่อมประสานของโปรตีนสำหรับปรับปรุงคุณภาพเจล หรือ
สารเชื่อมในเนื้อ หรือการใชสารประกอบฟนอลิกสำหรับเปนสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและ
สารตานการเจริญเติบโตของจุลินทรียในสัตวนำ้ ที่มีความปลอดภัย หรือใชเปนสารยับยั้งการเกิด
เมลาโนซีสในกุง รวมทั้งไดศึกษาสารเติมแตงทดแทนสารที่หามใชในการแปรรูปสัตวน้ำ เชน
การวิจยั เกีย่ วกับสารประกอบทีไ่ มใชฟอสเฟต (non-phosphate) เพือ่ ใชในการเพิม่ ผลผลิตและ
ปรับปรุงคุณภาพกุง มีการประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ รวมกัน (hurdle technology) เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาคุณภาพของสัตวน้ำ เชน การใชการดัดแปลงบรรยากาศ
นอกจากนีไ้ ดศกึ ษาการยับยัง้ การออนตัวของเนือ้ กงุ ระหวางการขนสงและเก็บรักษา รวมทัง้ ไดศกึ ษา
การผลิตสารเคลือบหรือบรรจุภณ
ั ฑทมี่ ฤี ทธิใ์ นการปองกันการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียแ ละปองกัน
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเพื่อการประยุกตใชในการยืดอายุการเก็บรักษาสัตวน้ำ และไดศึกษาวิจัย
เกีย่ วกับบทบาทของฮีมโปรตีน ไดแก ฮีโมโกลบิน และ ไมโอโกลบินตอการเรงปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
ของกลามเนือ้ สัตวน้ำ ตลอดจนการปองกันดวยกระบวนการตางๆ

compounds termed ‘non-phosphate compounds’ have been studied to substitute the
phosphates in seafoods, especially shrimps. Different preservative techniques have been
used to extend the shelf-life of seafoods. The use of natural safe compounds as the
additives in combination with other techniques under the concept of ‘hurdle technology’
has been investigated. The uses of phenolic compounds as the melanosis inhibitor or
antioxidant in combination with modified atmosphere packaging have been currently
conducted in his laboratory. Additionally, the prevention of softening of some prawns during
transportation and storage has been investigated. The development of active coating or
packaging to prevent the growth of microorganisms and to retard the lipid oxidation of
fish and fish products is on-going. Furthermore, the study on molecular properties of
fish hemeprotein such as hemoglobin and myoglobin and their role in the acceleration
of lipid oxidation in fish muscle and the prevention has been conducting in his laboratory

Teaching and extension:
Professor Dr. Soottawat Benjakul has been responsible for teaching in food science and
technology for both undergraduate and graduate levels at the Department of Food
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ดานการเรียนการสอนและวิชาชีพ
ศาตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุลรับผิดชอบสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร โดยไดดำเนินการสอนดานเคมีและคุณภาพสัตวน้ำ ตลอดจนการใชประโยชน
จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ำ โดยไดนำเอาองคความรแู ละประสบการณตา งๆ จากการ
ดำเนินการวิจยั มาถายทอดใหนกั ศึกษาและผเู กีย่ วของไดเขาใจอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ และได
แตงหนังสือทีร่ วบรวมจากความรแู ละผลงานวิจยั ดานอาหารทะเล จำนวน 2 เลม ซึง่ ใชเปนเอกสาร
สำหรับการสอนใหนกั ศึกษาตลอดมา โดยมีนกั ศึกษาทีจ่ บระดับปริญญาเอกทัง้ หมดตัง้ แตป พ.ศ.
2543 จำนวน 12 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทจบการศึกษาทั้งหมด 42 คน ปจจุบัน
ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล มีนกั ศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้ นักศึกษาไทยและตางประเทศ
ภายใตการดูแลทัง้ หมด 16 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 5 คน รวมทัง้ ไดรบั เชิญเปนวิทยากร
บรรยายและฝกอบรมดานคุณภาพและการแปรรูปดานสัตวนำ้ อยางตอเนือ่ ง ใหแกหนวยงานราชการ
โรงงาน และผูประกอบการแปรรูปสัตวน้ำ นอกจากนี้ไดใหความรวมมือในการทำวิจัยกับโรงงาน
เกีย่ วกับการแปรรูปอาหารทะเลในการแกปญ
 หาตางๆ
ศาตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล มีผลงานวิชาการในลักษณะผลงานวิจยั ตีพมิ พในวารสารตาง
ประเทศ จำนวนกวา 240 เรือ่ ง และบทความทีน่ ำเสนอในทีป่ ระชุมระดับชาติและนานาชาติกวา 95
เรื่อง และเปนผูพิจารณาผลงานวิจัยสำหรับลงตีพิมพในวารสารตางประเทศจำนวนหลายฉบับ
อยางตอเนือ่ ง และไดดำรงตำแหนงกองบรรณาธิการ Journal of Food Biochemistry ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแตป พ.ศ. 2544 และดำรงตำแหนงรองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร
Technology, Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University. He has taken in
charge for the courses related with seafood chemistry and quality as well as the utilization
of fish processing byproducts. He has been transferring his knowledge and experiences
obtained from his research to the students and the relevant manpower. He is the author
of two books covering the seafood chemistry and surimi technology, which have been
used as the recommended textbooks for the students. He has supervised a number of
graduate students. Since 2000, 12 Ph.D. holders and 42 M.Sc. students graduated under
his supervision in the area of seafood science and technology. Currently, he has 16
Ph.D. students, both Thai and foreign students, and 5 M.Sc. students under his guidance.
He has been invited to give the lecture or special talk or training continuously for both
government and private sectors. He has been involved in the collaborative project with
seafood industries to solve some particular problems.
Professor Dr. Soottawat Benjakul has published more than 240 articles in peer-review
journals. He has also attended and presented his research work at national and international conferences with 95 topics. He has served as the reviewer for many peer-review
international journals. Additionally, he was appointed as the editorial board for Journal
of Food Biochemistry, USA since year 2001. Also, he has served as the associate editor
for Songklanakarin Journal of Science and Technology since 2009. He also contributes
as the referee for the research proposals, both domestic and international levels.
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ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัง้ แตป พ.ศ. 2552 เปนตนมา รวมทัง้ เปนผทู รงคุณวุฒใิ นการ
พิจารณาคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย บทความวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย และคณะกรรมการผูตัดสิน
มอบรางวัล “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร ประเทศไทย” ครัง้ ที่ 16 พ.ศ. 2552 ทีไ่ ด
พิจารณาคัดเลือกกระผมใหเปนผรู บั รางวัลดังกลาว ซึง่ เปนกำลังใจและเปนแรงขับเคลือ่ นใหกระผม
ไดทำงานโดยเฉพาะงานวิจยั เกีย่ วกับอาหารทะเลตอไป ขอขอบพระคุณคุณพอและคุณแมสำหรับ
ความรัก คำสัง่ สอน และกำลังใจเสมอมา
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดเปดโอกาสใหกระผมดำเนินการวิจัยและสอน
ในสาขาทีส่ นใจ ตลอดจนสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการทำงาน ประการสำคัญคือขอขอบคุณ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทัง้ ไทยและตางชาติทเี่ ปนกำลังสำคัญในการวิจยั และผลิตผลงานทีม่ คี ณ
ุ คา
ตอวงวิชาการและสังคม และทำใหกระผมไดเรียนรสู งิ่ ใหมจากงานวิจยั อยางตอเนือ่ ง
สุดทายสุดขอขอบพระคุณแหลงทุนตางๆ ที่ใหการสนับสนุนงานวิจัยของกระผมมาโดยตลอด
ซึง่ ไดแก สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร International Foundation for
Science ประเทศสวีเดน Japanese Society for Promotion of Science ประเทศญีป่ นุ เปนตน
ทำใหงานวิจยั สำเร็จลุลว งไปดวยดี ในการสรางองคความรแู ละเทคโนโลยีในการนำไปประยุกตใช
สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศตอไป
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Sci. Technol. 44: 1661-1669.
91. Klomklao, S., Kishimura, H., Benjakul, S. and Simpson, B.K. 2009. Autolysis and biochemical
properties of endogenous proteinases in Japanese sandfish (Arctoscopus japonicus). Int. J.
Food Sci. Technol. 44: 1344-1350.
92. Klomklao, S., Kishimura, H. and Benjakul, S. 2009. Trypsin from the pyrolic ceca of pectoral
rattail (Coryphaenoides pectoralis): purification and characterization. J. Agric. Food Chem.
57: 7097-7103.
93. Phonpala, Y., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Eun, J.B. 2009. Sulfur-contaning
compounds heated under alkaline condition: antibrowning, antioxidative activites and their
effect on quality of shrimp during iced storage. J. Food Sci. 74: S240-S247.
94. Kaewmanee, T., Benjakul, S. and Visessanguan, W. 2009. Protein hydrolysate of salted duck
egg white as a substitute of phosphate and its effect on quality of Pacific white shrimp
(Litopenaeus vannamei). J. Food Sci. 74: S351-S361.
95. Balanger, A., Benjakul, S. and Maqsood, S. 2009. Gel strengthening effect of wood extract on
surimi produced from mackerel stored in ice. J. Food Sci. 74: C619-C627.
96. Wati, R.K., Theppakorn, T., Benjakul, S. and Rawdkuen, S. 2009. Three-phase partitioning of
trypsin inhibitor from legume seeds. Process Biochem. 44: 1307-1314.
97. Maqsood, S. and Benjakul, S. 2010. Comparative studies of different phenolic compounds on
In vitro antioxidative activity and the preventive effect on lipid oxidation of fish oil emulsion
and fish mince. Food Chem. 119: 123-132.
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98. Md. Sazedul Hoque, M.S., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2010. Effect of heat treatment of film
forming solution on the properties of film from cuttlefish (Sepia pharaonis) skin gelatin.
J. Food Eng. 96: 66-73.
99. Ganasen, P. and Benjakul, S. 2010. Physical properties and microstructure of pidan yolk as
affected by different divalent and monovalent cations. LWT-Food Sci. Technol. 43: 77-85
100. Phanturat, P., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Roytrakul, S. 2010. Use of pyloric caeca
extract from bigeye snapper (Priacanthus macracanthus) for the production of gelatin
hydrolysate with antioxidative activity. LWT-Food Sci. Technol. 43: 86-97.
101. Jongjareonrak, A., Rawdkuen, S., Chaijan, M., Benjakul, S., Osako, K. and Tanaka, M. 2010.
Chemical compositions and characterization of skin gelatin from farmed giant catfish
(Pangasianodon gigas). LWT-Food Sci. Tcehnol. 43: 161-165.
102. Faithong, N., Benjakul, S., Phatcharat, S. and Binsan, W. 2010. Chemcial composition and
antioxidative activity of Thai traditional fermented shrimp and krill products. Food Chem.
119: 133-140216.
103. Tapingkae, W., Tanasupawat, S., Parkin, K.L., Benjakul, S. and Visessanguan, W. 2010.
Degradation of histamine by extremely halophilic archaea isolated from high salt-fermented
fishery products. Enzyme Microb. Technol. 46: 92-99.
104. Benjakul, S., Thiansilakul, Y., Visessanguan, W., Roytrakul, S., Kishimura, H., Prodpran, T.
and Meesane, J. 2010. Extraction and characterization of pepsin-solubilisaed collagens from
the skin of bigeye snapper (Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus). J. Sci. Food
Agric. 90: 132-138.

Research Grants
1. Shelf-life-extension of refrigerated seabass (Lates calcalifer) slices under modified atmosphere
packaging, BIOTEC, NSTDA (2002-2003)
2. Production and characterization of fish sauce produced from tuna internal organs, BIOTEC,
NSTDA (2003-2004)
3. Porcine plasma protein sugar Maillard reaction products: antioxidative activity and its
application in surimi products, International Foundation for Science, Sweden (2004-2005)
4. Comparative study on characteristics, post-mortem changes and keeping quality of black
tiger and white shrimp cultured in Thailand, BIOTEC, NSTDA (2005-2006)
5. Uses of phenolic compounds as cross-linkers in fish myofibrillar protein film, TRF (2005-2007)
6. Uses of phosphate compounds for increasing the yield and stability of black tiger shrimp
(Penaeus monodon) during frozen storage, NRCT (2006-2008)
7. Intrinsic factors affecting the properties of mackerel muscle protein film and the improvement
of its water vapor barrier property, NRCT (2006-2008)
8. Effect of phosphate compounds on setting and gel-forming ability of surimi, NRCT (2006-2007)
9. Factors affecting the cross-linking activity of microbial transglutaminase towards muscle
proteins of bigeye snapper and lizardfish, NRCT (2007-2009)
10. Mungoong, shrimp extract paste, from white shrimp (Litopenaeus vannamei) cephalothorax:
Antioxidative activity and the effect of the uses of proteinase on yield and some properties,
NRCT (2008-2009)
11. Study on characteristics and properties of biodegradable polymer blend of fish myofibrillar
protein and polyvinyl alcohol, NRCT (2008-2009)
12. Effect of gelatin extraction conditions and clove extract incorporation on some properties of
film from bigeye snapper skin gelatin, NRCT (2008-2009)
13. Production of collagen/gelatin and their hydrolysate from fish skin, BIOTEC, NSTDA (2008-2010)
14. Use of Mailalrd reaction products (MRPs) for melanosis prevention of black tiger shrimp and
white shrimp, BIOTEC, NSTDA (2008-2010)
15. Quality improvement of fishery products and the maximized uses of fish processing
by-products, TRF (2008-2011)
Map Machine
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ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Department of Chemistry,
Faculty of Science, Chulalongkorn University

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-218 7596-7
โทรสาร 02-218 7598
www.chemistry.sc.chula.ac.th

History and Background
The Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University has a rich
heritage and a long history. Chemistry education in Thailand actually began in 1910
even before the establishment of Chulalongkorn University, formerly called the Civil
Service College. The Faculty of Arts and Science, one of the four faculties, established
in 1918, was responsible for teaching the basic science courses for medical and
engineering students. The bachelor program was established in 1934 by Professor Dr.Tab
Nilanidhi, who was awarded a full scholarship from The Rockefeller Foundation to
pursue his doctorate degree in chemistry at Cornell University. He is the first Thai with
a doctorate degree in chemistry who is a prominent contributor to the evolution of the
Department of Chemistry. The first generation of chemistry students graduated with
bachelor degree in 1935. The Department later launched a Master of Science program
in 1941 and became the first Chemistry school in Thailand with curricula for both
undergraduate and graduate levels. Once the Faculty of Arts and Science was divided
into 2 separated faculties in 1943, the Department of Chemistry was then established as
one of the 4 departments of the Faculty of Science. The Doctorate program was not
started until 1993. In addition, many of graduate programs have evolved from
multidisciplinary collaborations among various departments with the Department of
Chemistry. Since its establishment, the Department of Chemistry has awarded 2,400
undergraduate degrees and 600 graduate degrees in Chemistry. This year, we are
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ประวัตคิ วามเปนมา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานทีม่ คี วามเปนมาอันยาวนาน
การเรียนการสอนเคมีในประเทศไทยเริม่ ขึน้ ตัง้ แต ป พ.ศ. 2453 เมือ่ มีโรงเรียนขาราชการพลเรือน
กอนการกอตัง้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในระยะแรกอยภู ายใตคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร
ซึง่ เปน 1 ใน 4 คณะของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทีก่ อ ตัง้ ขึน้ ในป พ.ศ. 2461 โดยมีศาสตราจารย
ดร. แถบ นีละนิธิ เปนผไู ดรบั ทุนจากมูลนิธริ อ กกีเ้ ฟลเลอรไปศึกษาระดับปริญญาเอกดานเคมีที่
มหาวิทยาลัยคอรแนล และเปนคนไทยคนแรกทีไ่ ดรบั ปริญญาเอกสาขาเคมี เปนผมู บี ทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาเคมี โดยเฉพาะการรางหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ซึง่ ไดรบั อนุมตั ใิ หเริม่ ใชในป พ.ศ. 2477 ทำใหมนี สิ ติ จบการศึกษาปริญญา
บัณฑิตเปนบัณฑิตเคมีรนุ แรกในป พ.ศ. 2478 หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีมขี นึ้ ครัง้ แรกใน
ป พ.ศ. 2484 ทำใหเปนภาควิชาเคมีแหงแรกทีม่ หี ลักสูตรทัง้ ระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
เมือ่ คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรแยกเปน 2 คณะ ในป พ.ศ. 2486 แผนกเคมีจงึ เปน 1
ใน 4 แผนกของคณะวิทยาศาสตรที่ตั้งขึ้นใหม และไดมีหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมีขึ้น
ในป พ.ศ. 2536 นอกจากนีภ้ าควิชาเคมียงั มีบทบาทสำคัญในการจัดตัง้ และพัฒนาหลักสูตรสหสาขา
ระดับบัณฑิตศึกษาหลายหลักสูตรรวมกับภาควิชาอืน่ ภายในคณะวิทยาศาสตร นับตัง้ แตการกอตัง้
มีนสิ ติ จบการศึกษาจากภาควิชาในระดับปริญญาบัณฑิตมากกวา 2,400 คน และระดับบัณฑิตศึกษา
มากกวา 600 คน ทัง้ นีจ้ ะครบรอบ 100 ปการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทย ซึง่ มีจดุ เริม่ ตนที่
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2553
celebrating 100 year of chemistry teaching in Thailand that is originated from the
Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University.
During 1976-1983, The Department of Chemistry was the headquarter for UNESCO
Regional Network for the Chemistry of Natural Products in Southeast Asia. That is
when the first research unit, Natural Products Research Unit (NPRU), was established.
A visit by Professor Jean Marie Lehn, a Nobel Laureate from Louis Pasteur University,
as a plenary lecturer initiated a strong collaboration between Chulalongkorn University
and Louis Pasteur University in France and led to an exchange program for students
and faculties. Many Ph.D. graduates from Louis Pasteur University have later become
faculty members of the department. As a consequence of this collaboration, another
prominent research unit named Supramolecular Chemistry Research Unit (SCRU) was
established. SCRU, in fact, received Science and Technology Award from the Thailand
Toray Science Foundation in 2001. Another collaboration that marks the success of research
is the one with Innsbruck University, Austria that began in 1988. The Computational
Chemistry Unit Cell (CCUC) was soon established after that and has become one of the
most productive research units in the department. Thereafter, there are 6 additional
research units that are full of potential and have been supported by Chulalongkorn
University. They are Chromatography and Separation Research Unit, Environmental Analysis
Research Unit, Materials Chemistry and Catalysis Research Unit, Organic Synthesis
Research Unit, Research Centre for Bioorganic Chemistry and Sensor Research Unit.
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ดานการวิจัย ในป พ.ศ. 2519-2526 ภาควิชาเคมีไดทำหนาที่เปนสำนักงานใหญของโครงการ
รวมมือทางเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติภูมิภาคเอเชียอาคเนยขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ซึง่ เปนจุดเริม่ ตนของหนวยวิจยั ผลิตภัณฑธรรมชาติ และในป พ.ศ.
2528 ศาสตราจารย Jean Marie Lehn จากมหาวิทยาลัยหลุยส ปาสเตอร ประเทศฝรัง่ เศส ผไู ดรบั
รางวัลโนเบลทางเคมีไดใหเกียรติมาเยีย่ ม บรรยาย และเจรจาความรวมมือระหวางสถาบัน ทำให
มีการแลกเปลีย่ นนิสติ ไปศึกษาระดับปริญญาเอกทีม่ หาวิทยาลัยในประเทศฝรัง่ เศสและกลับมาเปน
อาจารยหลายทาน ทำใหเกิดหนวยวิจยั เคมีซปุ ราโมเลกุลทีเ่ ขมแข็งของภาควิชา ซึ่งเปนหนวยวิจัย
ที่ไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทหนวยงาน จากมูลนิธิโทเรฯ ในป พ.ศ. 2544
นอกจากนีภ้ าควิชาเคมียงั มีความรวมมือกับตางประเทศอีกมาก โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยอินสบรุก
ประเทศออสเตรียในป พ.ศ. 2531 อันเปนจุดเริม่ ตนการกอตัง้ หนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั เคมีคอมพิวเตอร
จนเกิดเปนหนวยวิจยั ทีเ่ ขมแข็งและไดรบั การสนับสนุนจากจุฬาฯ อีก 6 หนวย ไดแก หนวยวิจยั
โครมาโทกราฟและการแยก หนวยวิจยั การวิเคราะหเชิงสิง่ แวดลอม หนวยวิจยั เคมีวสั ดุและการเรง
ปฏิกริ ยิ า หนวยวิจยั เคมีอนิ ทรียส งั เคราะห ศูนยวจิ ยั ไบโอออรแกนิกเคมี และหนวยวิจยั อุปกรณรบั รู

วิสยั ทัศนภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมีเปนหนวยปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยทีม่ งุ บุกเบิก คนควาองคความรู ถายทอดแลกเปลีย่ น
เปนแหลงความรู และอางอิงทางวิชาการดานเคมีและวิชาการที่เกี่ยวของในประเทศไทย ที่มี
มาตรฐานเทียบเทาสถาบันในระดับนานาชาติ รวมทั้งมุงใหบริการหรือมีสวนรวมในการแกปญหา
ของประเทศ ทำนุบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

Curriculum
Four different fields of specialization, namely, Analytical, Physical, Organic, and Inorganic
Chemistry, are offered as options. Courses are provided in many broad areas in order to
groom human resources for manufacturing industries, research & development and
educational purposes. Postgraduate programs (M.Sc. and Ph.D.) require full-time dedication
for course-work and research on a specialized topic leading to a dissertation. Outstanding
B.Sc. students are urged to transfer to Ph.D. program after their course-work performance
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โครงสรางการบริหารภาควิชาเคมี

ผศ.ดร. วรินทร ชวศิริ
หัวหนาภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะผบู ริหารภาควิชาเคมี (1 ต.ค. 2551 - ปจจุบนั )
1. ผศ.ดร. วรินทร ชวศิริ
2. ผศ.ดร. อรวรรณ สงวนเรือง
3. ผศ.ดร. ปรีชา เลิศปรัชญา
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร. สุชาดา จูอนุวฒ
ั นกุล
รศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย
อ.ดร. วิวฒ
ั น วชิรวงศกวิน
ผศ.ดร. เฟอ งฟา อนุ อบ

หัวหนาภาควิชา
รองหัวหนาภาควิชา ฝายบริหาร
รองหัวหนาภาควิชา ฝายวางแผนและพัฒนา
และหัวหนาฝายประกันคุณภาพ
รองหัวหนาภาควิชา ฝายวิชาการ
รองหัวหนาภาควิชา ฝายวิจยั
รองหัวหนาภาควิชา ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองหัวหนาภาควิชา ฝายกิจการนิสติ

Service Courses
The Department provides service courses to students clientele from the Faculty of
Medicine, Dentistry, Pharmaceutical Science, Veterinary Science, Allied Health
Science, Engineering, Education, and Sport Science. Approximately 4,000 students are
serviced every academic year.
Undergraduate Program

• Regular Program
The Department offers a four year B.Sc. program. In the first year, students take
basic science courses. Afterward, they attend lectures and laboratories in the four
fields of chemistry: analytical, inorganic, organic, and physical chemistry. The
culmination of the B.Sc. program is the senior project, giving the fourth year
students an initiation to research practice. Three options are offered: Basic program,
Major and Minor Program, and Honor Program.
• International Program in Applied Chemistry
A newly developed international program, Bachelor of Science in Applied Chemistry
(BSAC), is offered in material science and industrial management. The program
emphasizes on the integrated chemistry education by applying theoretical
concepts in chemistry to practical applications and to the challenges posed by the
needs of local and international business. The teaching staffs are drawn from
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8. ผศ.ดร. โสมวดี ไชยอนันตสจุ ริต
9. ผศ.ดร. อรุณศิริ ชิตางกูร
10. ผศ.ดร. วรวีร โฮเวน
11. อ.ดร. พัฒทรา สวัสดี

ผูชวยหัวหนาภาควิชา ฝายบริหาร
ผูชวยหัวหนาภาควิชา ฝายบัณฑิตศึกษา
ผชู ว ยหัวหนาภาควิชา ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
เลขานุการภาควิชา

คณาจารยและบุคลากร

ปจจุบันภาควิชาเคมี มีคณาจารยทั้งหมด 74 คน และบุคลากรฝายสนับสนุน 36 คน โดยมี
รายนามของคณาจารยที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน ดังนี้
ผศ.ดร. กอบรัตน
ผศ.ดร. ขนิษฐา
รศ.ดร. จายฮก
อ.ดร. เจริญขวัญ
รศ. ชูชาติ
ผศ.ดร. ณรงค
ผศ.ดร. ณัฐชนัญ
อ.ดร. ดวงกมล
รศ. เทพจำนงค
อ.ดร. ธนพงษ
รศ.ดร. ธีรยุทธ
รศ.ดร. ธรรมนูญ
รศ.ดร. ธรรมรัตน
รศ.ดร. ธวัชชัย

เกรียวสกุล
พุดหอม
แซเอียบ
ไกรยา
ธรรมเจริญ
ประไพรักษสิทธิ์
ลีพิพัฒนไพบูลย
นันทศรี
แสงสุนทร
กรีธาดำรงเดช
วิไลวัลย
หนูจกั ร
อารีย
ตันฑุลานิ

อ. ภาณุวฒ
ั น
รศ.ดร. มงคล
อ. มนพิชา
ผศ.ดร. ยงศักดิ์
อ.ดร. โรจนฤทธิ์
อ.ดร. ลักษณา
ผศ.ดร. วัลภา
รศ.ดร. วิทยา
รศ.ดร. วิมลรัตน
อ.ดร. วิวฒ
ั น
รศ.ดร. วุฒชิ ยั
ผศ.ดร. วรวรรณ
ผศ.ดร. วรวีร
ผศ.ดร. วราวุฒิ

ผดุงรส
สุขวัฒนาสินทิ ธิ์
ศรีสะอาด
ศรีธนาอนันต
โรจนธเนศ
ดูบาส
เอื้องไมตรีภิรมย
เรืองพรวิสุทธิ์
ตระการพฤกษ
วชิรวงศกวิน
พาราสุข
พันธุมนาวิน
โฮเวน
ตัง้ พสุธาดล

selected groups of visiting professors from recognized international universities and
institutions, faculty members from the Faculty of Science, Faculty of Commerce and
Accountancy, and Chulalongkorn University Language Institute.
Graduate Program
Graduate study in Chemistry provides knowledge and experience necessary to enter
either academia as a faculty member or to begin a career as a research scientist in
industry, research institutes, and government laboratories. The Department of
Chemistry offers programs leading to degrees of Master of Science and Doctor of
Philosophy in Chemistry, emphasis in analytical, inorganic, organic, and physical
chemistry. The department is also responsible for teaching interdisciplinary programs of
Faculty of Science. Master of Science program is available in Petrochemistry and
Polymer Science, Biotechnology and Environmental Science while Doctor of Philosophy
is available in Petrochemistry, Macromolecular Science, Biotechnology, Environmental
Science and Nano Science and Technology. Currently, there are more than 400
graduated students persuing their degree under our faculties’ supervision. The
department is able to provide financial support for graduate students through teaching
fellowships and research assistantships. The Department is strongly encouraged sandwich
programs for students to do their research with collaborative international laboratories.
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รศ.ดร. นาตยา
อ.ดร. นิปกา
รศ.ดร. นงนุช
รศ.ดร. นวลพรรณ
รศ.ดร. บัญชา
ผศ.ดร. บุษยรัตน
ผศ.ดร. ปกรณ
อ.ดร. ปาริฉตั ร
ผศ.ดร. ปรีชา
ผศ.ดร. ปรีชา
อ. พนวสันต
ผศ.ดร. พรเทพ
ผศ. พรพรรณ
รศ.ดร. พลกฤษณ
ผศ.ดร. พัชณิตา
อ.ดร. พัฒทรา
อ.ดร. พุทธรักษา
ผศ.ดร. ไพฑูรย
ผศ.ดร. เฟอ งฟา
อ.ดร. ภัสสรพล
รศ.ดร. อมร
อ.ดร. อมราวรรณ
รศ.ดร. อรวรรณ

งามโรจนวณิชย
สุขภิรมย
เหมืองสิน
จันทรศิริ
พูลโภคา
ธรรมพัฒนกิจ
วรานุศุภากุล
วนลาภพัฒนา
ภูวไพรศิริศาล
เลิศปรัชญา
เอีย่ มจันทน
สมพรพิสุทธิ์
อุดมกาญจนนันท
แสงวณิช
ธรรมยงคกจิ
สวัสดี
วรานุศุภากุล
รัชตะสาคร
อุนอบ
งามอุโฆษ
เพชรสม
อินทศิริ
ชัยลภากุล

ผศ.ดร. วรินทร
รศ. วลัยพรรณ
ผศ.มล. ศิรพิ สั ตร
รศ.ดร. ศิรริ ตั น
รศ.ดร. ศุภวรรณ
รศ.ดร. ศุภศร
รศ.ดร. สันติ
ผศ.ดร. สุชาดา
ศ.ดร. สุพจน
รศ.ดร. สุรชัย
รศ. สุรนิ ทร
รศ.ดร. สมใจ
ผศ.ดร. สมศักดิ์
ผศ.ดร. โสมวดี
อ.ดร. สัมฤทธิ์
ผศ.ดร. เสาวรักษ
รศ.ดร. สนอง
อ.ดร. อธิชา
อ.ดร. อนวัช
ผศ.ดร. อภิชาติ
ผศ.ดร. อรวรรณ
ผศ.ดร. อรุณศิริ
รศ.ดร. อุมาภรณ

ชวศิริ
เหลืองดิลก
ไชยันต
กกผล
ตันตยานนท
วนิชเวชารุงเรือง
ทิพยางค
จูอนุวัฒนกุล
หารหนองบัว
พรภคกุล
หมอนจันทร
เพ็งปรีชา
เพียรวณิช
ไชยอนันตสุจริต
วัชรสินธุ
เฟองสวัสดิ์
เอกสิทธิ์
ฉายสุวรรณ
อาชวาคม
อิม่ ยิม้
สงวนเรือง
ชิตางกูร
ฐิตาภิวัฒนกุล

Faculty and Staff
The Department of Chemistry currently has 74 faculty members and 36 supporting staff.
Our returning new Ph.D. staffs continue to unite with the current team bringing back
with them new ideas and technology to further academic excellence while pursuing
professional development to stay abreast of current teaching and research methods and
new discoveries in their specialized fields. For the administrative purpose, the faculty
has been categorized into 4 divisions: Analytical Chemistry, Inorganic Chemistry,
Organic Chemistry, and Physical Chemistry

Research
Research in the Department of Chemistry is
carried out in basic and applied chemistry both
on theoretical and experimental aspects. The
department has encouraged interdisciplinary
research and high quality academic and
industrial collaboration. Currently, there are
9 established research units that has been
endorsed by Chulalongkorn University.
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การเรียนการสอนและหลักสูตร

ภาควิชาเคมีเปดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ปจจุบันมี
หลักสูตรทัง้ หมด 4 หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี: หลักสูตรเอกเดีย่ ว หลักสูตรเอก-โท หลักสูตรเกียรตินยิ ม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี: มีภาคนอกเวลาราชการในสาขาเคมีวเิ คราะห
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเคมี: มีหลักสูตร Dual degree
ภาควิชาเคมีทำหนาทีใ่ หบริการการสอนวิชาพืน้ ฐานทางเคมีใหกบั ทัง้ นิสติ ภายในคณะวิทยาศาสตร
และนิสติ จากคณะอืน่ ๆ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร
คณะสั ต วแพทยศาสตร คณะเภสั ช ศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
คณะครุ ศ าสตร และคณะวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า โดยในแต ล ะป มี นิ สิ ต ภายในจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยรับบริการการสอนมากกวา 4,000 คน
นอกจากจะรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน 4 แขนงวิชาหลักในสาขาเคมี คือ
เคมีอนิ ทรีย เคมีวเิ คราะห เคมีฟส กิ ลั และเคมีอนินทรียแ ลว คณาจารยในภาควิชายังมีสว นสำคัญ
ในการสอนวิชาในสหสาขาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ไดแก
หลักสูตรปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร หลักสูตรเทคโนโลยีชวี ภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร
สิง่ แวดลอม หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนาโน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหโมเลกุล ทัง้ นีม้ ี
นิสติ จากหลักสูตรสหสาขาตางๆ ทำวิจยั ภายใตการดูแลของคณาจารยภายในภาควิชากวา 400 คน
1. Chromatography and Separation Research Unit (CSRU)
Our research group focuses on chromatographic separation techniques involving
fundamental studies on separation techniques, sample preparation techniques, trace
analysis, development of instrumentation and techniques, validation of analytical
methods as well as applications. The research interest can be categorized in 3 different
areas as follows:
• Fundamentals and development of separation techniques
• Sample preparation techniques and trace analysis
• Method development and validation
Contact: Assistant Professor Natchanun Leepipatpaiboon, Ph.D.
E-mail: natchanun.l@chula.ac.th
2. Computational Chemistry Unit Cell (CCUC)
With a rapid advancement of computer technology and chemistry theory, “computational
chemistry” is increasingly being used as a powerful and significant tool in chemical
researches worldwide. The Computational Chemistry Unit Cell (CCUC) employs many
computational chemistry techniques, e.g. quantum chemical calculation, molecular
modeling, 3D-QSAR, molecular docking, Monte Carlo simulation, molecular dynamics
(MD) simulation, to study all aspects of both chemical and biological systems, which
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การบริการวิชาการ
ภาควิชาเคมีไดใหการบริการวิชาการแกบคุ คลภายนอกทุกระดับ ตัง้ แตนกั เรียนระดับมัธยมศึกษา
อาจารยในโรงเรียน บุคคลทั่วไปทั้งที่สังกัดภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมบริการวิชาการหลัก
ที่ดำเนินการเปนประจำทุกปมีดังนี้
การอบรมครูเคมี
การอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอรและวิทยาศาสตรโลก เปนโครงการตาม
ความรวมมือระหวางสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิสงเสริม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยของรัฐ 22 แหง การอบรมนีจ้ ดั ขึน้ เปนประจำทุกปในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
โดยใชเวลาประมาณ 5-10 วัน และมีอาจารยเขารวมกิจกรรมประมาณ 40-100 คน

bring about new knowledge and insight understanding as well as enable the design and
development of new useful chemicals. Currently, two main areas of research are explored:
• Bio-molecular chemistry
• Material chemistry and surfaces
Contact: Associate Professor Vudhichai Parasuk, Ph.D.
E-mail: parasuk@atc.atccu.chula.ac.th
3. Environmental Analysis Research Unit (EARU)
Environmental Analysis Research Unit (EARU) aims to develop analytical methods for
determination of pollutants in environment, water, wastewater and food. Our research
also focuses on the development of treatment technology of hazardous wastes and the
environmental assessment methodology for waste disposal. The core research program
is categorized into four integrated cross-disciplinary focused areas.
• Water analysis
• Waste treatment
• Environmental assessment
• Food analysis
Contact: Assistant Professor Wanlapa Aeungmaitrepirom, Ph.D.
E-mail: wanlapa.a@chula.ac.th
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โครงการคลีนกิ เทคโนโลยี
คลีนิกเทคโนโลยีเปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ มีวัตถุประสงคที่จะนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมออกเผยแพรใหบริการถายทอดสูชุมชนและผูประกอบการอันจะนำไปสูการสราง
องคความรแู ละความเขาใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใชใหเกิดประโยชนทงั้ ใน
การดำเนินชีวติ ประจำวันและพัฒนาอาชีพ โดยมี ศ.ดร. โสภณ เริงสำราญ และคณะทำงานเปน
ผูมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการอบรมใหแกกลุม
แมบานในโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ในจังหวัดตางๆ เชน การอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “ความรพู นื้ ฐานเกีย่ วกับน้ำมันหอมระเหยและสปา” เปนตน

4. Materials Chemistry and Catalysis Research Unit (MATCAT)
This research unit was established in order to be a resource of research outputs and
technical data involving surface and inclusion chemistry of inorganic materials such as
zeolites, clays, perovskite oxides, varieties of metal compounds and hollow organic
material like cyclodextrins. Both homogeneous and heterogeneous catalysis are of
interest. Theoretical studies on properties of such materials are included. This research
unit has been supported by Thailand-Japan Technology Transfer Project under a loan
from Japan Banks for International Cooperation (TJTTP-JBIC) in the issues of visiting
scholarship, staff development, education service, and modern scientific instruments.
• Synthesis, characterization, and applications of inorganic materials
• Catalysis for functionalization of organic compounds to fuels and fine chemicals
• Adsorption and inclusion chemistry
• Electrochemistry
Contact: Aticha Chaisuwan, Ph.D.
E-mail: aticha.c@chula.ac.th
5. Natural Product Research Unit (NPRU)
The success history of Natural Products Research Unit (NPRU) dates back to 1985 when
a group of natural product researchers of Department of Chemistry, Faculty of Science,
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การสอน อบรม และเปนผจู ดั การทีมนักเรียนทีร่ ว มการแขงขันเคมีโอลิมปกวิชาการ
คณาจารยในภาควิชาเคมีหลายทานมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกรอบแรกไปจนถึงการ
ติวเขมรอบสุดทายกอนการแขงขัน และมีบทบาทสำคัญในการทำใหนกั เรียนไทยไดเหรียญจากการ
แขงขันเคมีโอลิมปกวิชาการ นำชือ่ เสียงมาใหกบั ประเทศอยางตอเนือ่ ง

ความสำเร็จและผลการดำเนินงานดีเดน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะทีเ่ ปนภาควิชาเคมีแหงแรกของ
ประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการสรางบุคลากรคุณภาพอันเปนเสาหลักทางดานเคมีของประเทศ
ทัง้ ทีอ่ ยใู นสถาบันการศึกษาชัน้ นำ องคกรทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน ภาควิชาเคมีมวี วิ ฒ
ั นาการ
อยางตอเนื่องจากการเปนหนวยงานที่ทำหนาที่หลักในการใหบริการดานการสอนวิชาเคมีแก
หนวยงานอืน่ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาเปนหนวยงานทีส่ ามารถผสมผสานกระบวนการวิจยั
เขากับการเรียนการสอน และมีพฒ
ั นาการทางดานงานวิจยั อยางกาวกระโดด ดังเห็นไดจากจำนวน
ผลงานวิจยั ทีไ่ ดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทเี่ พิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วจากป พ.ศ.
2542 ทีม่ จี ำนวนไมถงึ 10 เรือ่ งตอป เพิม่ ขึน้ เปน 97 เรือ่ งตอปในป พ.ศ. 2552 (จากฐานขอมูล ISI
ธันวาคม 2552) คิดเปนคาเฉลีย่ ผลงานวิจยั ตีพมิ พตอ จำนวนคณาจารยในปจจุบนั เทากับ 1.1 เรือ่ ง
ตอคนตอป และจากการพิจารณาคา impact factor พบวาวารสารทีต่ พี มิ พโดยเฉลีย่ มากกวารอยละ
50 มี impact factor สูงกวา 2 และมากกวารอยละ 25 มี impact factor สูงกวา 3 สวนการอางอิง
ผลงานวิจยั ก็มจี ำนวนเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง จากประมาณ 200 ครัง้ ตอป ในป พ.ศ. 2546 เปน
ประมาณ 400 ครัง้ ตอป ในป พ.ศ. 2548 และมากกวา 900 ครัง้ ตอป ในป พ.ศ. 2551 แสดงให
Chulalongkorn University led the establishment of team of researchers, working
towards the chemical constituents of medicinal plants. To date, the research expands
into applied research for solving the country’s problems. Our research themes include
searching for bioactive compounds from terrestrial plants, microorganisms and marine
sources, development of synthetic methodology as well as total and partial synthesis of
bioactive natural products. As a part of Center for Bioactive Compounds, NPRU has
been financially supported under the TJTTP-JBIC since 1997, and annually supported
by Chulalongkorn University. Three main areas of research are currently focused:
• Bioactive compounds from natural sources
• Agrochemicals and applications
• Synthesis methodology & structure-activity relationship
Contact: Assistant Professor Warinthorn Chavasiri, Ph.D.
E-mail: warintho@sc.chula.ac.th
6. Organic Synthesis Research Unit (OSRU)
Organic synthesis is one of the most important fundamental sciences. Over the years,
a vast majority of naturally occurring and artificially designed molecules have been
synthesized with the intention of matching, or sometime exceeding the complexity and
sophistication provided by nature. Meanwhile, a number of new methodologies have
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เห็นวาผลงานวิจยั ทีม่ ีจำนวนมากนี้ ยังเต็มเปย มดวยคุณภาพและเปนทีย่ อมรับในวงการวิจยั ระดับ
นานาชาติอีกดวย ผลสำเร็จทางดานการวิจัยยังสะทอนใหเห็นไดจากการที่บุคลากรในหนวยงาน
ไดรับรางวัลระดับระดับชาติและระดับนานาชาติอยางตอเนื่องในชวง 10 ปที่ผานมา
ความสำเร็จทางดานการวิจยั นีเ้ ปนผลมาจากการสนับสนุนการทำวิจยั เปนกลมุ อยางจริงจัง นอกจากนี้
การจัดการระบบสนับสนุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไดแก การปรับปรุงสโตรเคมีและระบบบัญชีทใี่ ชสำหรับ
การเบิกจายสารเคมีและเครื่องแกวเปนระบบออนไลน การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความ
ปลอดภัยทำหนาทีก่ ำกับดูแลและวางนโยบายในการทำงานในหองปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ รับผิดชอบดูแล
ระบบการจัดการการกำจัดของเสียทางเคมี ยังมีสว นสำคัญในการสงเสริมใหการทำงานวิจยั มีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามมาตรฐานสากลอีกดวย
นอกจากจะทำหนาทีเ่ ปนแหลงกำเนิดองคความรใู หมในศาสตรทางเคมีแลว ภาควิชาเคมียงั แสดง
ใหเห็นวาสามารถเปลีย่ นและถายทอดความรใู นหองปฏิบตั กิ ารสเู ทคโนโลยีทสี่ ามารถประยุกตใชงาน
จริงได ตัวอยางทีเ่ ปนรูปธรรมคือ การพัฒนาอุปกรณตรวจวัดรังสียวู จี ากพอลิอะเซติลนี เวสิเคิล และ
การนำอนุภาคซิลเวอรนาโนมาใชในผลิตภัณฑผงซักฟอก ผลงานสอู ตุ สาหกรรมนีส้ ะทอนใหเห็นถึง
ความสำเร็จในการเชื่อมโยงกับนิสิตเกาที่มีประสบการณและมีหนาที่การงานเปนที่ยอมรับทั้งใน
วงวิชาการและภาคอุตสาหกรรม อันเปนผลมาจากการกอตัง้ ชมรมนิสติ เกาเคมี จุฬาฯ ซึง่ กอใหเกิด
กิจกรรมทีเ่ กือ้ หนุนการดำเนินงานของภาควิชาตามมาอีกหลายกิจกรรมดวย อาทิ กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา การจัดตัง้ กองทุน 96 ป เคมี จุฬาฯ ทีจ่ ดั ใหมกี ารใหทนุ การศึกษาแกนสิ ติ ทีม่ ผี ลการ
เรียนดี และการใหเงินสนับสนุนกิจกรรมดานการวิจยั ของภาควิชา
ภาควิชาเคมีตระหนักถึงความสำคัญในการสรางบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะเปนกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต จึงใหความเอาใจใสกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
been discovered and developed in order to facilitate the way
synthetic chemists approach their targets which are those
important molecules for other branches of chemistry and peripheral
sciences. Organic synthesis, therefore, can be considered as
the essence of chemistry. Organic Synthesis Research Unit is
established with the aim to develop new synthetic methodologies
and utilizing the existing chemistry to synthesize organic
compounds with interesting properties especially biological
activities. The major areas of research interest are:
• Development of new synthetic methodologies
• Molecular recognition and molecular devices
• Functional polymers
• Chemical modification of biopolymers
• Asymmetric synthesis
• Peptide nucleic acids and their sensor applications
• Chiral separation using cyclodextrin derivatives
• Chemistry of materials for surface-related applications
• Organic-inorganic composites
Contact: Associate Professor Tirayut Vilaivan, Ph.D.
E-mail: vtirayut@chula.ac.th
Thailand Toray 36 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใหมีความทันสมัย และมีความหลากหลายสอดคลองกับความถนัดและความตองการของนิสิต
รวมทั้งหนวยงานทั้งในภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม หลักสูตรใหมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา
ในชวง 5 ปทผี่ า นมา ไดแก หลักสูตรเอก-โท หลักสูตรเกียรตินยิ ม หลักสูตรนานาชาติสาขาเคมี
ประยุกต สำหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร Dual degree รวมกับสถาบันชัน้ นำในตางประเทศ
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งขณะนี้ไดลงนามความรวมมือเปนที่เรียบรอยแลวกับ Japan
Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) นิสติ รนุ แรกจะเริม่ ลงทะเบียน
เรียนที่ JAIST ในปการศึกษา 2553 เปนตน

รางวัลและทุนระดับชาติ/นานาชาติทบี่ คุ ลากรในสถาบันไดรบั
- นักวิทยาศาสตรรนุ ใหม จากมูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
- TWAS Prize for Young Scientist from The Third World Academy of Science
(TWAS)/UNESCO
- ทุนชวยเหลือการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศไทย
- นักวิจยั ดีเดนแหงชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
- นักวิทยาศาสตรดเี ดน จากมูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
- ทุนสนับสนุนกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย/สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คนดานวิทยาศาสตร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
- นักเคมีรนุ ใหมดเี ดน จากสมาคมเคมี (ประเทศไทย)
- CST Award for Citations (รางวัลผลงานวิจยั ทีม่ กี ารอางอิงสูงสุด จากสมาคมเคมี (ประเทศไทย))
7. Research Centre for Bioorganic Chemistry (RCBC)
RCBC combines expertise from both organic chemistry and microbiology. Our major
research interests focus on various aspects of secondary metabolites from microbes that
are screened and isolated from various natural resources. The isolated secondary metabolites
are identified using spectroscopic techniques and screened for the biological activity
testing. Current interest concentrates on the following research areas:
• Endophytic Fungi from plants
• Biotransformation of diterpenoid compounds
• Chemical constituent of Croton Oblongifolius
• Protein extract and their biological activities
Contact: Associate Professor Amorn Petsom, Ph.D.
E-mail: amorn.p@chula.ac.th
8. Sensor Research Unit (SRU)
Research themes in the research unit include applications of spectroscopic techniques
such as Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, UV/Visible spectroscopy, surface
plasmon resonance (SPR) spectroscopy, surface plasmon fluorescence spectroscopy (SPFS)
for material characterizations. The research activities involve theoretical (i.e., spectral
simulation, spectroscopic modeling based on Fresnel’s equation and optical theory) and
experimental investigations, developments of novel techniques, and novel accessories
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- CST Award for High Impact Chemist (รางวัลนักเคมีทมี่ ผี ลงานโดดเดน จากสมาคมเคมี (ประเทศไทย))
- CST-Wiley Award for Outstanding Publication จาก สมาคมเคมี (ประเทศไทย)/Wiley
- TRF-CHE-Scopus Researcher Award จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั /สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- PTIT Award, Petroleum Institute of Thailand (PTIT)
- ทุน Cerebos Award จากบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
- L’Oreal Thailand “For Woman in Science” Fellowship, from L’Oreal Thailand/UNESCO
- Marie Curie Research Fellowship, The European Union
- Humboldt Research Fellowship, Alexander von Humboldt Foundation
- Outstanding Research Award, The Nagai Foundation, Japan

รางวัลและทุนระดับชาติทนี่ สิ ติ ในสถาบันไดรบั
-

ทุนอานันทมหิดล จากมูลนิธอิ านันทมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ
ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
รางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
รางวัลวิทยานิพนธ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
CST-Merck Award for Distinguished Dissertation จากสมาคมเคมี (ประเทศไทย)/Merck
CRI Award for Young Scientists จากสถาบันวิจยั จุฬาภรณ
รางวัลการศึกษายอดเยีย่ ม จากมูลนิธศิ าสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ
ผูแทนประเทศไทยในการเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ณ เมืองลินเดา
ประเทศเยอรมันนี จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

for material characterizations. Recently, a novel micro-ATR FT-IR accessory with diamond
IRE and an accessory for adjustment of the plane of reflection have been fabricated. The
homemade accessories have been successfully employed for medical applications, forensic
analysis, characterization of thin film, coating, fibers, small solid samples, and gemstones.
Contact: Associate Professor Sanong Ekgasit, Ph.D.
E-mail: sanong.e@chula.ac.th
9. Supramolecular Chemistry Research Unit (SMRU)
The research focuses on two research topics: supramolecular chemistry based on
calixarenes and supramolecular chemistry utilizing self-assembly processes for
constructing molecular devices. Theoretical studies such as geometrical optimizations,
stabilization energies by quantum chemical calculations and chemical equilibria by
means of potentiometric, spectroscopic methods are also included. Our research
activities involve the following research topics:
• Supramolecular and host-guest chemistry
• Pharmaceutical and medicinal chemistry
• Chemistry of polymers and other materials
• Physical chemistry and nanocatalysis
Contact: Associate Professor Thawatchai Tuntulani, Ph.D.
E-mail: ttawatc@chula.ac.th
Thailand Toray 38 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

List of Selected International Publications during 2008-2009
(ISI database: December 2009)
1. Anac, I; Hoven, VP; McCarthy, TJ “Poly(trifluoroethylene) adsorption and heterogeneous
photochlorination reactions” Langmuir 2008, 24, 5740-5745.
2. Ananthanawat, C; Vilaivan, T; Hoven, VP “Synthesis and immobilization of thiolated pyrrolidinyl
peptide nucleic acids on gold-coated piezoelectric quartz crystals for the detection of DNA
hybridization” Sens. Actuator B-Chem. 2009, 137, 215-221.
3. Ananthanawat, C; Vilaivan, T; Mekboonsonglarp, W; Hoven, VP “Thiolated pyrrolidinyl
peptide nucleic acids for the detection of DNA hybridization using surface plasmon
resonance” Biosens. Bioelectron. 2009, 24, 3544-3549.
4. Anumansirikul, N; Wittayasuporn, M; Klinubol, P; Tachaprutinun, A; Wanichwecharungruang,
SP “UV-screening chitosan nanocontainers: increasing the photostability of encapsulated
materials and controlled release” Nanotechnology 2008, 19, 205101.
5. Boontha, B; Nakkuntod, J; Hirankarn, N; Chaumluk, P; Vilaivan, T “Multiplex Mass
Spectrometric Genotyping of Single Nucleotide Polymorphisms Employing Pyrrolidinyl Peptide
Nucleic Acid in Combination with Ion-Exchange Capture” Anal. Chem. 2008, 80, 8178-8186.
6. Champaiboon, T; Tumcharern, G; Potisatityuenyong, A; Wacharasindhu, S; Sukwattanasinitt,
M “A polydiacetylene multilayer film for naked eye detection of aromatic compounds” Sens.
Actuator B-Chem. 2009, 139, 532-537.
7. Dungchai, W; Chailapakul, O; Henry, CS “Electrochemical detection for paper-based microfluidics”
Anal. Chem. 2009, 81, 5821-5826.
8. Jamkratoke, M; Ruangpornvisuti, V; Tumcharern, G; Tuntulani, T; Tomapatanaget, B “A-DA sensors based on naphthoimidazoledione and boronic acid as turn-on cyanide probes in
water” J. Org. Chem. 2009, 74, 3919-3922.
9. Kaewtong, C; Jiang, G; Felipe, MJ; Pulpoka, B; Advincula, R “Self-assembly and electrochemical
oxidation of polyamidoamine - carbazole dendron surfmer complexes: Nanoring formation”
ACS Nano 2008, 2, 1533-1542.

Collaboration
The department has very strong links and collaborations with internationally respected
research groups and academic institutes around the world. Some collaborative projects
are initiated from official agreements between institutions whereas some exist from
extended breadth of interest among colleagues from international laboratories. The
exchanging scientist/professorship program supported by both national and international
agencies such as The Thailand-Japan Technology Transfer Project under Japan International
Cooperation Bank (TJTTP-JBIC), World Bank, The Royal Golden Jubilee Scholarship
(RGJ) from The Thailand Research Fund (TRF), The National Research Council of Thailand
(NRCT), The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) brings in world class
scientists for extended stays as well as giving the staffs and graduate students opportunity
to observe new research areas and work in the international community.
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10. Kaewtong, C; Jiang, GQ; Park, Y; Fulghum, T; Baba, A; Pulpoka, B; Advincula, R
“Azacalix[3]arene-carbazole conjugated polymer network ultrathin films for specific cation
sensing” Chem. Mat. 2008, 20, 4915-4924.
11. Kaewtong, C; Muangsin, N; Chaichit, N; Pulpoka, B “Conformation-selective synthesis and
binding properties of N-benzylhexahomotriaza-p-chlorocalix[3]trinaphthylamide” J. Org. Chem.
2008, 73, 5574-5577.
12. Kamnerdsin, O; Korkiatsakul, V; Rakphetmanee, K; Rojanathanes, R; Chirathaworn, C;
Sereemaspun, A “Influence of gold nanoparticles on intracellular organelles and cell viability in
Hela cells” Drug Metab. Rev. 2009, 41, 212.
13. Koesukwiwat, U; Sanguankaew, K; Leepipatpiboon, N “Rapid determination of phenoxy acid
residues in rice by modified QuEChERS extraction and liquid chromatography-tandem mass
spectrometry” Anal. Chim. Acta 2008, 626, 10-20.
14. Laiwattanapaisal, W; Kunanuvat, U; Intharachuti, W; Chinvongamorn, C; Hannongbua, S;
Chailapakul, O “Simple sequential injection analysis system for rapid determination of
microalbuminuria” Talanta 2009, 79, 1104-1110.
15. Laohpongspaisan, C; Rungrotmongkol, T; Intharathep, P; Malaisree, M; Decha, P;
Aruksakunwong, O; Sompornpisut, P; Hannongbua, S “Why Amantadine loses its function in
Influenza M2 mutants: MD simulations” J. Chem Inf. Model. 2009, 49, 847-852.
16. Lim, C; Sandman, DJ; Sukwattanasinitt, M “Topological polymerization of tert-butylcalix[4]arenes
containing diynes” Macromolecules 2008, 41, 675-681.
17. Maitarad, P; Kamchonwongpaisan, S; Vanichtanankul, J; Vilaivan, T; Yuthavong, Y;
Hannongbua, S “Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistanceassociated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases” J. Comput.-Aided Mol.
Des. 2009, 23, 241-252.
18. Malaisree, M; Rungrotmongkol, T; Nunthaboot, N; Aruksakunwong, O; Intharathep, P; Decha,
P; Sompornpisut, P; Hannongbua, S “Source of oseltamivir resistance in avian influenza H5N1
virus with the H274Y mutation” Amino Acids 2009, 37, 725-732.
19. Ngeontae, W; Aeungmaitrepirom, W; Tuntulani, T; Imyim, A “Highly selective preconcentration of
Cu(II) from seawater and water samples using amidoamidoxime silica” Talanta 2009, 78, 1004-1010.
20. Ngeontae, W; Janrungroatsakul, W; Maneewattanapinyo, P; Ekgasit, S; Aeungmaitrepirom,
W; Tuntulani, T “Novel potentiometric approach in glucose biosensor using silver nanoparticles
as redox marker” Sens. Actuator B-Chem. 2009, 137, 320-326.
21. Niamnont, N; Siripornnoppakhun, W; Rashatasakhon, P; Sukwattanasinitt, M “A Polyanionic
dendritic fluorophore for selective detection of Hg2+ in Triton X-100 aqueous media” Org.
Lett. 2009, 11, 2768-2771.
22. Parasuk, W; Parasuk, V “Theoretical investigations on the stereoselectivity of the proline
catalyzed Mannich reaction in DMSO” J. Org. Chem. 2008, 73, 9388-9392.
23. Potisatityuenyong, A; Rojanathanes, R; Turncharern, G; Sukwattanasinitt, M “Electronic
absorption spectroscopy probed side-chain movement in chromic transitions of polydiacetylene
vesicles” Langmuir 2008, 24, 4461-4463.
24. Preechaworapun, A; Ivandini, TA; Suzuki, A; Fujishima, A; Chailapakul, O; Einaga, Y “Development
of amperometric immunosensor using boron-doped diamond with poly(o-aminobenzoic acid)”
Anal. Chem. 2008, 80, 2077-2083.
25. Rungrotmongkol, T; Frecer, V; De-Eknamkul, W; Hannongbua, S; Miertus, S “Design of oseltamivir
analogs inhibiting neuraminidase of avian influenza virus H5N1” Antiviral Res. 2009, 82, 51-58.
26. Sangjarusvichai, H; Dungchai, W; Siangproh, W; Chailapakul, O “Rapid separation and highly
sensitive detection methodology for sulfonamides in shrimp using a monolithic column coupled
with BDD amperometric detection” Talanta 2009, 79, 1036-1041.
27. Siangproh, W; Teshima, N; Sakai, T; Katoh, S; Chailapakul, O “Alternative method for
measurement of albumin/creatinine ratio using spectrophotometric sequential injection analysis”
Talanta 2009, 79, 1111-1117.
28. Soonthorntantikul, W; Leepipatpiboon, N; Ikegami, T; Tanaka, N; Nhujak, T “Selectivity
comparisons of monolithic silica capillary columns modified with poly(octadecyl methacrylate)
and octadecyl moieties for halogenated compounds in reversed-phase liquid chromatography”
J. Chromatogr. A 2009, 1216, 5868-5874.
29. Tachaprutinun, A; Udomsup, T; Luadthong, C; Wanichwecharungruang, S “Preventing the
thermal degradation of astaxanthin through nanoencapsulation” Int. J. Pharm. 2009, 374, 119-124.
30. Tantavichet, N; Damronglerd, S; Chailapakul, O “Influence of the interaction between chloride
and thiourea on copper electrodeposition” Electrochim. Acta 2009, 55, 240-249.
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สาขาเกษตรศาสตร
การวิเคราะหและการสกัดสารสำคัญทางชีววิทยาจากฟางขาวและแกลบ
เพือ่ นำมาใชในอาหารและเครือ่ งสำอาง
ดร. สุภทั รา ลิลติ ชาญ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟางขาวและแกลบซึง่ เปนของเหลือทิง้ ทางการเกษตรทีม่ รี าคาต่ำ และยังไมมกี ารศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
การนำมาใชประโยชนเพือ่ เพิม่ มูลคา มีรายงานวิจยั พบวาในฟางขาวและแกลบยังคงมีสารสำคัญทาง
ชีววิทยา (bioactive compounds) ทีม่ ปี ระโยชน เชน โทโคฟรอล (tocopherols) โทโคไตรอีนอล
(tocotrienols) โอไรซานอล (oryzanol) กรดฟนอลิก (phenolic acids) และกรดไฟติก (phytic
acid) เปนตน ซึง่ สารสำคัญเหลานีจ้ ดั วาเปนวัตถุดบิ ทีส่ ำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งสำอาง
นอกจากนีย้ งั พบวามีการนำสารเหลานีม้ าใชในรูปของยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารอีกดวย ปจจุบนั
ประเทศไทยยังตองนำเขาสารเหลานี้จากตางประเทศซึ่งมีราคาสูง ในขณะประเทศไทยไดขาย
วัตถุดบิ ทีม่ สี ารสำคัญเหลานีใ้ หกบั ตางประเทศดวยราคาเพียงไมกบี่ าทเทานัน้ แมวา จะมีการศึกษา
หาสารสำคัญตางๆ เหลานีจ้ ากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรในตางประเทศแลวบางบางสวน แตขอ มูล
ดังกลาวก็อาจจะแตกตางจากแหลงวัตถุดบิ ของประเทศไทย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากชนิด สายพันธุ และสภาพ
แวดลอมที่แตกตางกัน อีกทั้งขอมูลที่ไดก็ยังแตกตางกันเนื่องจากเทคนิควิธีการสกัดสารและการ
วิเคราะหที่แตกตางกัน ในที่นี้จึงมีความสนใจวิเคราะหหาสารสำคัญตางๆ ที่เปนองคประกอบ
ในฟางขาวและแกลบของประเทศไทย และศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสำคัญตางๆ
จากฟางขาวและแกลบเพือ่ เปนแนวทางในการนำไปใชสกัดแยกสารในระดับทีใ่ หญขนึ้ ซึง่ จะชวยเพิม่
มูลคาใหแกวสั ดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรและทดแทนการนำเขาของสารสำคัญตางๆ เหลานี้

Rice husk and straw, which is the low-value agricultural waste. And is a limited study on utilization
research to increase the value. In recent year, researcher found that the straw and husk remain
important bioactive compounds useful as tocopherols, tocotrienols, oryzanol, phenolic acids and
phytic acid which essentially these is important in raw food and cosmetics industry. It also found
that these compounds in the form of drugs and nutritional supplements. Thailand now also needs to
import these compounds from foreign countries which have a high price. While Thailand has
sales of raw materials that still important bioactive compounds to a foreign country with price only
a few baht. Although some studies found that these compounds from agricultural waste in foreign
countries, but it might be different from the source material of Thailand. Because of the type,
varieties and environments that are different. Also, published information of these compounds has
also various because the extraction techniques and analysis of substances different. Therefore, this
study has focused on the biochemical characterization of rice straw and husk of Thailand and
optimization of a process for their extraction to be used to guide the extraction of a larger level.
This will increase value to agricultural waste material and reduce imports of essentially compounds.
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สาขาเกษตรศาสตร
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางเสริมสุขภาพชนิดกึง่ แข็งพรอมบริโภค
จากขาวสำหรับผสู งู อายุ
ดร. อัศวิน อมรสิน
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การพัฒนาอาหารวางเสริมสุขภาพชนิดกึง่ แข็งพรอมบริโภคจากขาวสำหรับผสู งู อายุโดยเฉพาะ เพือ่
ใหผูสูงอายุไดบริโภคอาหารวางที่ดีตอสุขภาพและไมจำเจ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) พัฒนาสูตรพืน้ ฐานอาหารวางเสริมสุขภาพชนิดกึง่ แข็งพรอมบริโภคจากขาวสำหรับผสู งู อายุ โดย
สูตรอาหารถูกออกแบบใหมคี ณ
ุ คาทางโภชนาการเหมาะสำหรับผสู งู อายุ อาทิ มีปริมาณใยอาหารสูง
มีสาร GABA มีไวตามินทีจ่ ำเปน โปรตีนสูง แคลเซียมสูง เปนตน และมีเนือ้ สัมผัสและรสชาติ
ทีอ่ รอย พรอมทีจ่ ะถายทอดผลิตในระดับอุตสาหกรรม เนนการใชวัตถุดบิ ในประเทศ (2) ทราบ
กระบวนการผลิตเปนขั้นตอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ สำหรับการแปรรูปอาหารกึ่งแข็งพรอม
บริโภคในขอ (1) โดยเทคโนโลยีที่ใช ไดแก การแปรรูปอาหารกรดต่ำ บรรจุในภาชนะปดสนิท
กระบวนการผลิตนีม้ คี วามชัดเจนขัน้ ระดับผลิตไดจริงในอุตสาหกรรมอาหาร โดยกระบวนการศึกษา
ไดแก การพัฒนาสูตรตามแผนการทดลองทางสถิติที่เหมาะสม และการประเมินผลทางประสาท
สัมผัส มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ทัง้ ดานคุณคาและความปลอดภัย และเพือ่ ประโยชน
ในการอางอิงเมื่อยกระดับผลิตในอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต จะถูกออกแบบเปนขั้นตอน
เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชไดจริงในอุตสาหกรรม เริม่ ตัง้ แตการเตรียมบรรจุภณ
ั ฑจนถึงผลิตภัณฑ
สำเร็จรูป โดยลักษณะของผลิตภัณฑจะเปนแบบ self stable ไมเนาเสียทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง ในถุงชนิด
retort pouch เปดบริโภคไดทนั ที โดย Product concept จะอยใู นรูปแบบขนม ของวางทีเ่ ปน
ประโยชนและอรอย เหมาะเปนของฝากหรือของเยีย่ มทีเ่ ปนประโยชนและมีราคาไมแพง

granted by Toray Science Foundation, Japan

Product Development of Ready-to-eat Enrichment Snack
(Semi-solid Type) for Elder
Like baby, older people need special cares for their foods. Their digestion systems and health
conditions became worse when getting older. The project develops special snacks that designed
for the elders. It has softer texture, semi-solid like and will be produced mainly from brown rice
along with other materials that are good for health. The product should taste good enough and
different. The main aims of this study is to (1) develop the base formula ready-to-eat enrich snack
(semi-solid like) from rice base for elders. The product should contain suitable nutrients such as
dietary fibers, GABA, vitamins, protein and calcium and it should have good texture, good taste
and flavor. The product should be ready for industrial production using main raw materials in
Thailand. (2) Study method of production, procedures and involved technology to produce product
in (1). These technologies include processing of low acid food (LAC) in hermetically seal container (retort pouch). The procedures should be clear enough to be applied for commercial production. All the studies will base on experimental design and statistics. Sensory evaluation will be used
as well as quality & product safety analysis. The data will benefit scale up processes. The recommended procedures will be addressed starting from raw material preparation to the finished
products. The finish product will be in self stable in the form of pouch, no refrigeration needed and
can be consumed as snack or refreshing. The product concept must be delicious, good for visiting
gifts, cheap and healthy.
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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาเกษตรศาสตร
การปรับปรุงพันธุกรรมยีสตเพือ่ เพิม่ การผลิตไบโอเอทานอล
จากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. นันทนา สีสขุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสตมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอ
แกความตองการเอทานอล โดยมีการศึกษาตัง้ แตวตั ถุดบิ ทีเ่ ลือกมาใช ซึง่ วัตถุดบิ สวนใหญทใี่ ชมา
แตเดิม คือ กากน้ำตาล แตนับวันจะมีปริมาณไมเพียงพอและมีราคาสูงขึ้น ประเทศไทยมีวัสดุ
เหลือทิง้ ทางการเกษตรทีม่ เี ซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเปนองคประกอบอยมู าก ซึง่ เมือ่ นำไปผานการ
ยอยสลายโดยวิธีการทางเคมีและเอนไซมแลว จะทำใหไดกลูโคสและไซโลสเปนวัตถุดิบหลัก
ของกระบวนการหมักโดยยีสตตอ ไป แตยสี ตสว นใหญขาดความสามารถในการหมักไซโลสไปเปน
เอทานอล ดังนัน้ การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสตทไี่ ดคดั เลือกแลววาสามารถผลิตเอทานอลไดจาก
วัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส ใหสามารถใชนำ้ ตาลไซโลสไดดขี นึ้ จึงนาจะเปนแนวทางการวิจยั ทีก่ อ
ใหเกิดประโยชนทงั้ ในแงการลดตนทุนการผลิตเอทานอล และยังชวยลดมลภาวะทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
วัสดุเหลือทิง้ เหลานีด้ ว ย งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ โคลนยีน XYL1 และ XYL2 ซึง่ ควบคุมการ
สรางเอนไซมไซโลสรีดกั เทส (XR) และไซลิทอลดีไฮโดรจีเนส (XDH) ซึง่ เปนเอนไซมในขัน้ แรก
ของการใชไซโลสจากยีสตคดั เลือกมาแลววาสามารถผลิตเอทานอลไดจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส
แลวนำกลับเขาไปเหนีย่ วนำใหมกี ารแสดงออกในระดับทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ใหมกี ารสรางเอนไซมไดสงู ขึน้
กวาเดิม แลวเปรียบเทียบผลผลิตเอทานอลทีไ่ ดกบั ยีสตเดิม

Yeast Genetic Improvement for Bioethanol Production from
Lignocellulosic Materials
Bioethanol production has been continuously researched and developed to fulfill an increasing
demand on ethanol usage. Choice of substrate was the first step to investigate. Among all,
molasses was the most popular substrate used but amount is now scarce due to other applications
and therefore it becomes more expensive. As other agricultural countries in the world, Thailand
possesses plenty of lignocellulosic waste containing glucose and xylose after chemical pretreatment and enzymatic digestion. However, xylose is found to be inaccessible for ethanol production
by various kinds of yeast in nature. Therefore, genetic improvement of yeast showing ethanol
production from lignocellulosic materials to increase its xylose fermentation will be the method of
thought leads to substrate cost reduction. Moreover, pollutions might occur from those agricultural
wastes will be diminished. The proposed research is aimed to cloning of XYL1and XYL2 genes
encoding for xylose reductase (XR) and xylitol dehydrogenase (XDH) enzymes responding to the
two initial steps of xylose utilization from the selected yeast isolate previously shown to produce
ethanol from lignocellulosic materials. The cloned genes will then be introduced into the same
yeast for over-expression resulting in over-production of the two corresponding enzymes. Ethanol
yield of the constructed yeast strain will be compared to the original strain.
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สาขาเกษตรศาสตร
การพัฒนาเครือ่ งดืม่ สุขภาพและออกแบบโรงงานตนแบบ
สำหรับการผลิตของชุมชนทองถิน่
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วราพร ลักษณลมาย
คณะเทคโนโลยีชวี ภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพที่มี Gamma Aminobutyric acid และ
Isoflavone เปนองคประกอบในปริมาณสูงกวาเครือ่ งดืม่ สุขภาพทีว่ างขายในทองตลาด งานวิจยั นี้
จะศึกษาสภาวะการงอกที่เหมาะสมของวัตถุดิบหลัก ไดแก ขาวกลองงอกหอมนิล และเมล็ดถั่ว
เหลืองงอก (พันธเุ ชียงใหม 60) เพือ่ ใหไดสาร GABA และ Isoflavone สูงทีส่ ดุ หลังจากนัน้ จะ
แปรผันปริมาณของน้ำสกัดจากขาวกลองงอกหอมนิลและเมล็ดถัว่ เหลืองงอกในอัตราสวน 1:1, 2:1
และ 1:2 ตามลำดับ ปรุงแตงกลิน่ รสดวยน้ำนมขาวโพดและงา วิเคราะหคณ
ุ ภาพทางกายภาพและ
เคมี ไดแก สี ความขนหนืด การตกตะกอน และความหวาน นำเครือ่ งดืม่ ทัง้ 3 สูตรไปทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสโดยแบงผบู ริโภคเปน 3 กลมุ ตามอายุ ไดแก 17 – 22 ป 30 – 45 ป และ
มากกวา 55 ป กลุมละ 50 คน เพื่อเลือกสูตรที่เหมาะสมตามกลุมอายุ ศึกษาอายุการเก็บและ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมตามกลุมอายุ วิเคราะหปริมาณสารอาหารที่เปนประโยชน ไดแก
GABA, Isoflavone, วิตามิน บี 1 และ บี 6 เพือ่ ระบุบนฉลากโภชนาการของแตละสูตร หลังจากนัน้
คณะผูวิจัยจะถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบโรงงานตนแบบ ใหกับชุมชนกลุมสตรี
แปรรูปผักผลไมและสมุนไพร หนองสามวัง เพือ่ ใหสมาชิกในชุมชนสามารถนำไปผลิตตามหลักการ
ผลิตทีด่ ี (GMP) และจำหนาย ทัง้ นีเ้ พือ่ เปาหมายสุดทายคือ ทำใหชมุ ชนเขมแข็งและยืนไดดว ย
ตัวเองตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

The Development of Healthy Beverage and Design the Pilot Plant
for the Production of the Local Community
The objective of the research is to develop the healthy beverage containing high amounts of
gamma aminobutyric acid (GABA) and isoflavone comparing to other healthy beverage brands
sold in the market. We will study the conditions of germination of Hom Nin brown rice and soy
beans (Chiang Mai 60 variety) which are used as main raw materials in order to increase the
highest amount of GABA and isoflavone. Then the various ratios of germinated Hom Nin brown
rice and germinated soy bean extractions i.e. 1:1, 1:2, and 2:1, respectively will be conducted
with the addition of sweet corn milk and sesame seed extracts for flavoring. The physical and
chemical properties of the product such as color, viscosity, sedimentation time, and total soluble
solid will be determined. The 3 formulas will be sensory evaluated by selected consumers of 3
different ages (teen; 15 – 22, working people; 30 – 45, and elder; over 55) and 50 people for
each group to decide what formula is appropriate for a particular age. The shelf life of the product
will be studied. Packaging will be designed as a unique characteristic for each consumer group
with the labeling of the amount of GABA, Isoflavone, vitamin B1, and B6 on the nutritional facts.
The final objective of the research is willing to transfer the technology of the healthy beverage
production and design the pilot plant according to the good manufacturing practice (GMP)
regulations to the members of a local community at Nongsamwang in order to support them to rely
on themselves as followed the philosophy of self-sufficiency economy.
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สาขาเกษตรศาสตร
การสกัดน้ำมันรำขาวสังขหยดโดยวิธเี ชิงกลและการประยุกตใช
ในผลิตภัณฑอาหารเพือ่ สุขภาพ
ดร. อมรรัตน ถนนแกว
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขาวสังขหยดเปนพันธุขาวพื้นเมืองที่ปลูกในภาคใตของประเทศไทย จัดเปนกลุมขาวที่มีสีแดง
หรือมวง ซึ่งอุดมไปดวยสารอาหารและสารตานอนุมูลอิสระ เชน วิตามินอี โอริซานอล และ
แอนโทไซยานิน มีประโยชนในดานการปองกันการเกิดโรครายแรงหลายชนิด เชน โรคมะเร็ง
โรคความจำเสือ่ ม และโรคหัวใจ นอกจากนีย้ งั มีโปรตีน ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัสสูง มีประโยชน
ในการบำรุงโลหิต บำรุงรางกายใหแข็งแรง รวมทัง้ สามารถชวยชะลอความแก ในปจจุบนั มีรำขาว
สังขหยดซึง่ เปนผลพลอยไดจากการสีขา วประมาณ 400 ตันตอป โดยสวนใหญจะใชเปนอาหารสัตว
ที่มีมูลคาต่ำ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกรำขาวสังขหยดและการนำไปใชประโยชนในอาหารเสริมและ
อาหารเพื่อสุขภาพ จึงไดทำการทดลองเบื้องตนพบวาในน้ำมันรำขาวสังขหยดมีโอริซานอล
ในปริมาณสูง 16,400 ppm ดังนั้นในโครงการวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษากรรมวิธีในการสกัดน้ำมัน
รำขาวสังขหยดเพื่อใหไดนำ้ มันรำขาวสังขหยดที่มีคุณภาพดี มีกระบวนการผลิตที่ไมซับซอน
จนเกินไป ซึ่งกลุมเกษตรกรและผูประกอบการในพื้นที่สามารถผลิตไดเองและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งศึกษาการประยุกตใชนำ้ มันรำขาวสังขหยดในผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
โดยการใชเทคโนโลยีการผลิตอิมัลชันที่มีความคงตัวสูง

Sangyod rice is a native rice in Southern Thailand. It has high nutritional value, namely, iron,
vitamin B and niacin. Sangyod rice is a nutraceutical food because it contains antioxidants such
as vitamin E, oryzanol and anthocyanins. These compounds are effective free radical scavengers
with can protect many dangerous diseases such as cancer, heart disease and Alzheimer’s. About
400 tons/year of Sangyod rice bran are the by-product from the rice mill factory. Most of rice bran
is sold cheaply for animal feed. Our preliminary test found that Sangyod rice had a high content
of gramma oryzanol (16,000 ppm). Therefore, it’s possible to value-add Sangyod rice by
mechanical extraction to produce the commercial Sangyod rice bran oil and it could be used in
functional food, supplements, pharmaceuticals and the cosmetic industry. The purposes of this
work are to study the effect of mechanical extraction on the chemical, physical and antioxidant
activities of Sangyod rice bran oil and produce the stable emulsion for application in functional
food products.
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สาขาเกษตรศาสตร
จุลนิ ทรียม ปี ระโยชนจากธรรมชาติเพือ่ การเกษตร
รองศาสตราจารย ดร. จุรยี ร ตั น ลีสมิทธิ์
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จุลินทรียตามธรรมชาติในดินมีหลายกลุม ซึ่งจุลินทรียที่มีประโยชนตอการเกษตรจะชวยในการ
สงเสริมการงอก การสงเสริมการเจริญของพืช การตอตานโรคพืช การยับยั้งศัตรูพืช และอื่นๆ
เนื่องจากเปนจุลินทรียจากธรรมชาติ หากสามารถคัดเลือกและพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรียหลายชนิด
ทีม่ ปี ระโยชนตอ การเกษตรจากจุลนิ ทรียธ รรมชาติเหลานี้ เกษตรกรจะสามารถใชหวั เชือ้ จุลนิ ทรีย
หลากชนิดทีผ่ า นการศึกษาวิจยั แลว สำหรับการเกษตรในแปลงปลูก ทดแทนหรือลดการใชสารเคมีลง
เชือ้ มีความคงทนตอสภาพพักแปลง หรือสารเคมีในแปลง รวมทัง้ หากเกษตรกรสามารถเพาะเลีย้ งเอง
จากหัวเชือ้ ทีไ่ ดรบั ไปไดแบบงายๆ ตามธรรมชาติ จะเปนหัวเชือ้ จุลนิ ทรียม ปี ระโยชนตอ การเกษตร
ที่พรอมใชไดอยางมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง
โครงการวิจัยนี้จะคัดเลือกจุลินทรียมีประโยชนดานการเกษตรที่ไดรวบรวมไวจากการวิจัย
ทีผ่ า นมาระหวางป พ.ศ. 2549-2552 โดยทุนสนับสนุนการวิจยั จาก (1) สถาบันวิจยั และพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ. มก) (2) ศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศนวท.) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) และ (3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำมาศึกษาวิจัยตอยอดจากการ
สนับสนุนทุนวิจัยโดยมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย เพื่อพัฒนาใหเปน
หัวเชื้อจุลินทรียมีประโยชน ที่พรอมใชจริงในสภาวะแปลงปลูกของเกษตรกร และการเพาะเลี้ยง
แบบงาย ทีเ่ กษตรกรสามารถเตรียมเองจากหัวเชือ้ จุลนิ ทรียม ปี ระโยชนของโครงการวิจยั
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Beneficial Natural Microorganisms for Agriculture
Diverse natural microorganisms in soil exhibit agricultural benefit such as germination enhancement,
plant growth promotion, plant pathogen defense, pest reduction and so on. Because they came
from nature, once they were extensively studied and developed, there would be very useful for
end-user application as the stock of beneficial natural microorganisms. The use of these microorganisms will also readily result in reduction of chemical or fertilizer from usual. The beneficial natural
microorganisms that can survive long enough in field, endure to any chemical used in field and
can be easily propagate by crofter, is the stock of beneficial natural microorganisms we expected.
This research proposal will gather those beneficial natural microorganisms for agriculture collected
during 2006 through 2009 from research grants sponsored by (1) Kasetsart University Research
and Development Institute (KURDI) of Kasetsart University, (2) Coordinating Center for Thai
Government Science and Technology Scholarship Students (CSTS) of National Science and
Technology Development Agency (NSTDA) and (3) The Thailand Research Fund (TRF) then
further studied by Thailand Toray Science Foundation’s grant to develop the beneficial natural
microorganisms for agricultural usage that ready to use in field and can be easily sub-cultured
outside the laboratory condition.
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สาขาเกษตรศาสตร
การใชไคโตซานบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑนม
รองศาสตราจารย ดร. พัฒนา อนุรกั ษพงศธร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การกอการจับกอน เปนกระบวนการสำคัญในระบบการบำบัดน้ำเสีย สารกอการจับกอนทีน่ ยิ มใช
มักเปนพอลิเมอรสงั เคราะห เชน Poly Aluminium Chloride (PAC) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ตอกระบวนการจับกอนหลายประการในทางกลับกันนอกจากราคาที่สูงแลว การใชสารดังกลาว
กอใหเกิดกากตะกอนอันตรายที่มีองคประกอบของอลูมิเนียมและตามกฎหมายตองสงไปบำบัด
ยังสถานทีร่ บั บำบัดสารอันตรายเทานัน้ อนึง่ โอกาสทีก่ ากตะกอนจะหลุดไปกับน้ำเสียลงสแู หลงน้ำ
ธรรมชาติเปนมีความเปนไปไดสงู กอความเสียหายตอสิง่ แวดลอมสูง เนือ่ งจากอลูมเิ นียมสามารถ
ถายทอดไปตามหวงโซอาหารเปนที่ทราบกันดีวาเกลือของอลูมิเนียมเปนสาเหตุหลักของโรค
Alzheimer จึงมีความพยายามในการหาสารทดแทนสารดังกลาว
ไคโตซานเปนพอลิเมอรธรรมชาติทผี่ ลิตจากกากของเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารทะเล เชน
กุง ปู ซึ่งประเทศไทยมีในปริมาณมากและมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเปนไคโตซาน จาก
คุณสมบัตขิ องไคโตซานทีส่ ามารถนำมาใชประยุกตในสาขาตางๆ จึงเห็นวาควรมีการวิจยั นำไคโตซาน
เพื่อเปนสารกอการจับกอนใชทดแทนพอลิเมอรสังเคราะหในระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตนม เพือ่ ใหผลิตภัณฑสารกอการจับกอนมีประโยชนในการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
โดยมีแนวคิดตอเนื่องที่จะศึกษาวิเคราะหคุณสมบัติของกากตะกอนที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาความ
เปนไปไดในการใชประโยชนกากตะกอนเปนสวนผสมในอาหารสัตว การศึกษาดังกลาวเปนการ
บูรณาการแนวคิดการใชประโยชนและเพิม่ มูลคาของเสียจากอุตสาหกรรมการประมง ผลจากการ
ทำวิจยั ครัง้ นีส้ ง ผลดีใหกบั ผเู กีย่ วของทัง้ ผปู ระกอบการ ผนู ำผลผลิตไปใชประโยชน และผลดีตอ
สิ่งแวดลอมโดยรวมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไดรวมมือกับ
ศูนยผลิตภัณฑนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพือ่ เปนใชนำ้ เสียจากศูนยผลิตภัณฑนม เปนตนแบบ
น้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑนม

The Use of Chitosan in Dairy Wastewater Treatment
Coagulation is an important process in wastewater treatment system. Polyaluminium Chloride is the
most popular synthetic coagulant, with a good characteristic. Besides the high price, the sludge
produced from using PAC as coagulant is claimed as hazardous material which is need to be treat
in specific way. Consequently, it is high possibility for the toxic sludge to contaminate in natural
water course. As we do know that aluminum salts is the cause for Alzheimer. Many trials had been
put for PAC substitution. Chitosan is a biopolymer prepared from crab and shrimp shell, which are
the waste from fishery industries. Thailand generates a huge amount of this kind of waste. With a
long experience in doing research in chitosan application in environment, our Department of
Environmental Science, Kasetsart university interested in using chitosan as coagulant in dairy
wastewater treatment system, with a cooperation with Dairy production Center, Kasetsart university
as a model for other dairy industries. The profit gained in this research in term of cost reduction
from PAC import, non-hazardous sludge produced without disposal cost and high possibility to use
sludge as animal co-feeding material.
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สาขาเกษตรศาสตร
สูตรสำเร็จเชือ้ ยีสต Issatchenkia orientalis สำหรับเคลือบผิว
ผลมะมวงหลังการเก็บเกีย่ วเพือ่ ปองกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส
รองศาสตราจารย ดร. จินนั ทนา จอมดวง
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

โรคแอนแทรคโนสกอความเสียหายอยางมากในมะมวงที่รับประทานผลสุก การใชสารเคมีเปน
วิธกี ารหลักในการปองกันกำจัดโรคแตตอ งระมัดระวังเรือ่ งสารพิษตกคางในผล จุลนิ ทรียห ลายชนิด
จึงเริ่มเขามามีบทบาทเพื่อทดแทนสารเคมี ซึ่งเชื้อยีสตไดรับความสนใจมากกวาจุลินทรียชนิดอื่น
เนื่องจากกลไกการเปนปฏิปกษเปนการเจริญแขงขันกับเชื้อสาเหตุโรคและไมสรางสารปฏิชีวนะ
แตอาจสรางเอนไซมบางชนิด โครงการนีจ้ ะดำเนินงานวิจยั การผลิตและทดสอบประสิทธิภาพของ
สูตรสำเร็จยีสต Issatchenkia orientalis สำหรับเคลือบผิวมะมวงหลังการเก็บเกีย่ วเพือ่ ปองกัน
กำจัดโรคแอนแทรคโนส ศึกษาวิธีการและอัตราใชที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาอายุการเก็บรักษา
สูตรสำเร็จในอุณหภูมิหองและตูเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ผลการวิจัยที่ไดจากโครงการนี้
คือ สูตรสำเร็จยีสตอยางนอย 1 สูตรทีท่ ราบอายุการเก็บรักษาและขอมูลวิธกี ารและอัตราใชทใี่ ห
ผลเทียบเคียงกับสารเคมี ซึง่ จะชวยใหเกษตรกร ผสู ง ออก และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑมะมวง
ไดมะมวงทีป่ ลอดภัยตอผบู ริโภค ทำใหสามารถขยายตลาดและเพิม่ มูลคาการจำหนายในประเทศ
และการสงออกทั้งมะมวงผลสดและผลิตภัณฑมะมวงของไทยในตลาดตางประเทศไดมากขึ้น

Coating Formulation of the Yeast Issatchenkia orientalis for
Controlling of Anthracnose on Post-harvest Mango Fruits
Anthracnose caused serious damage in ripen mango produce. Although chemicals can guarantee
effective control but careful use is crucial to avoid toxic residue. Several microorganisms then took
important role to be used instead of those chemicals. Yeasts deserved high attention since their
mechanism of antagonism was competition and none production of antibiotics but certain
enzymes. This project was to develop and evaluate effectiveness of different fruit coating
formulations of the yeast, Issatchenkia orientalis, in controlling of mango anthracnose, determine
proper application methods and concentration use, including shelf life of the formulation stored at
ambient temperature and 5 oC in a refrigerator. Expected result from this project is that to have at
least one coating formulation of the yeast which can help mango growers, export merchandise
and processing factories obtaining mango that free of anthracnose and toxic residue. Therefore,
they can sell more and get good price either in the country or export.
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สาขาเกษตรศาสตร
การศึกษาฤทธิต์ า นเชือ้ ราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกีย่ ว
ของสารสกัดจากเนือ้ เยือ่ Albedo ของสมโอ
ดร. มัชฌิมา นรานิศร
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

สารสกัดจากเนือ้ เยือ่ albedo ของสมโอ (เปลือกสวนสีขาว) มีคณ
ุ สมบัตใิ นการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย
หลายชนิด แตคณ
ุ สมบัตใิ นการยับยัง้ เชือ้ รานัน้ ยังไมมรี ายงานทีช่ ดั เจน ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ มี
วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเนือ้ เยือ่ albedo ของสมโอ ในการยับยัง้
การเจริญของเชือ้ ราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกีย่ ว 3 ชนิด คือ Colletotrichum gloeosporioides,
Colletotrichum musae and Lasiodiplodia sp. โดยสกัดเนือ้ เยือ่ albedo ของสมโอ ดวย
ตัวทำละลาย 2 ชนิด คือ ไดคลอโรมีเธน และเอธานอล 95% และเปรียบเทียบความเขมขน
ของสารสกัดหยาบที่ 25%, 50%, 75% และ 100% ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
โดยวิธี paper disc และทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากเนื้อเยื้อ albedo ตอการงอกของสปอร
จำนวน 100 สปอร และใชชดุ น้ำกลัน่ เปนชุดควบคุม

Antimicrobial Activity of Pomelo Albedo Tissues Against
Postharvest Fungal Pathogens
Pomelo albedo extracts have been reported as having an antimicrobial activity against several
bacteria. However, its potential for suppression of fungal pathogens is still unclear. This study aims
to investigate the activity of albedo extracts as a natural agent against three major postharvest
fungal pathogens: Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum musae and Lasiodiplodia sp.
Pomelo albedo tissues will be extracted either by dichloromethane or by 95% ethanol. Crude
extracts at concentrations of 25%, 50%, 75% and 100% will be used in subsequent trials. Sterile
distilled water will be used as a control. The antimicrobial activity will be evaluated on Potato
Dextrose Agar (PDA) using a paper disc method. Spore germination studies will conducted on
Water Agar (WA) amended with albedo crude extracts and spread with 0.1 mL spore suspension
of fungi tested. Germination of 100 spores/plate will be determined microscopically. All trials will
be carried out in duplicate. The effect of pomelo albedo extracts on fungal growth and spore
germination are discussed material preparation to the finished products. The finish product will be
in self stable in the form of pouch, no refrigeration needed and can be consumed as snack or
refreshing. The product concept must be delicious, good for visiting gifts, cheap and healthy.
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สาขาเคมี
การพัฒนาแอนติเจนสังเคราะหจำลองจากผิวของเชือ้
Mycobacterium Tuberculosis เพือ่ เปนวัคซีนตอตานวัณโรค
ดร. ศิวรัตน บุณยรัตนกลิน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วัณโรค (Tuberculosis) ไดกลายเปนปญหาที่สำคัญตอประชากรโลกอีกครั้งหนึ่ง ดังที่องคการ
อนามัยโลกทีเ่ ล็งเห็นและประกาศใหทกุ ประเทศไดระวังปองกันการระบาดของวัณโรค ทุกๆ ปจะมี
คนติดวัณโรคเพิม่ ขึน้ 7 ลานคน และมีคนตายจากวัณโรคประมาณ 2 ลานคน หลายประเทศรวมทัง้
ประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งไดมีมาตราการตางๆ ที่จะควบคุมโรคนี้ แตก็ไมสามารถกำจัดโรคนี้ได
การรักษาวัณโรคนัน้ ตองอาศัยการใชยาปฏิชวี นะเปนเวลานาน ขอจำกัดนีเ้ ปนอุปสรรคตอการรักษา
ผูปวย อุปสรรคและปญหาดังกลาวนั้นทำใหเราตองหันมาใชวิธีการปองกันโรคนี้โดยการใชวัคซีน
แตมีปญหาใหญที่วาเรามีวัคซีนปองกันวัณโรคอยูชนิดเดียวในขณะนี้ ซึ่งมีความสามารถในการ
ปองกันโรคลดลงเรือ่ ยๆ ดังนัน้ จึงมีความจำเปนอยางยิง่ ตอการพัฒนาวัคซีนชนิดใหมเพือ่ ปองกัน
วัณโรค สวนประกอบบนเชือ้ วัณโรคสามารถทีจ่ ะนำมาใชเปนวัคซีนไดเพราะสิง่ นีไ้ มปรากฏในมนุษย
เราจึงเล็งเห็นประโยชนในการสังเคราะหสารประกอบที่อยูบนผิวของเชื้อวัณโรค เพื่อนำมาใชเปน
แอนติเจนสังเคราะหทจี่ ะแกปญ
 หาทีเ่ กิดจากวัคซีน BCG ได โครงการนีม้ จี ดุ ประสงคทจี่ ะพัฒนา
วิธกี ารสังเคราะหทเี่ ร็วและมีประสิทธิภาพเพือ่ สรางสารประกอบเพือ่ เลียนแบบแอนติเจนทีเ่ จอในเชือ้
M.tuberculosis สารสังเคราะหนจี้ ะถูกนำมาทดสอบการกระตนุ ภูมคิ มุ กัน เพือ่ ตรวจคุณสมบัตกิ าร
เปนวัคซีน ผลการทดลองและความรูที่ไดจากโครงการนี้ประกอบกับผลงานจากนักวิทยาศาสตร
ทานอืน่ ๆ จะนำไปสกู ารปองกันวัณโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในขณะเดียวกันหลักการการออกแบบ
แอนติเจนสังเคราะหทสี่ ามารถกระตนุ ภูมคิ มุ กันไดสามารถทีจ่ ะนำไปใชพฒ
ั นาวัคซีนในโรคอืน่ ๆ ได

granted by Toray Science Foundation, Japan

Mimicry of Mycobacterial Surface Components as Synthetic
Antigens for a Vaccine Candidate Against Tuberculosis
Tuberculosis (TB) has re-emerged particularly recently and become global heath emergency as
declared by World Health Organization (WHO). Annually, there are more than seven million new
cases of TB developed and two million deaths. Many countries including developed countries equipped
with effective programs to combat TB have attempted but failed to eradicate TB. The commonly used
clinical treatments for tuberculosis require long term usage of antibiotics. This requirement limits
accessibility of treatments for patients. The complications in TB chemotherapeutic approach prompt
clinicians to turn to the prevention approach by immunizations. Unfortunately, the only existing vaccine
against TB - BCG (Bacillus Calmette Guerin) has become increasingly less effective. Accordingly,
there are tremendous needs in developments of new vaccine agents to protect humans from TB.
Major components of mycobacterial cell wall are not presence in humans. These components are
logical vaccine candidates against TB. We envision that the use of synthetic mimics of mycobacterial
surface components as synthetic antigens will be the solution problems associated with BCG vaccine.
This research involves developing fast, reliable and practical synthetic methods to efficiently synthesize
mimics of natural antigens found in M. tuberculosis. Secondly, the synthetic antigens will be evaluated
for their mode of action in triggering immune response in vitro in order to identify whether these
compounds are TB vaccine candidate. The accumulating knowledge gained from this proposed
research along with results published by other research groups will ultimately lead to more effective
control of tuberculosis. Moreover, the general aspects of designing synthetic antigens can also be
exercised for other diseases.
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สาขาเคมี
การพัฒนาชุดตรวจกรองอิมมูโนโครมาโทกราฟก
ดวยอนุภาคนาโนทองสำหรับฮีโมโกลบินอี
อาจารย นายแพทย ดร. อมรพันธุ เสรีมาศพันธุ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชุดตรวจกรองอิมมูโนโครมาโทกราฟกเปนแผนตรวจโรคไดถกู จัดสรางขึน้ ในงานวิจยั ชิน้ นีเ้ พือ่ เปน
การตรวจคัดกรองโรคจากน้ำเหลืองในการตรวจหาโปรตีนที่ผิดปกติที่พบในโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมียชนิด ฮีโมโกลบิน อี โดยอาศัยการทำงานของโมโนโคลนอลแอนติบอดีและอนุภาคทองคำระดับ
นาโนเมตรในการจัดสรางชุดตรวจโรคนี้ อนุภาคเงินระดับนาโนเมตรถูกใชเปนตัวขยายสัญญาณ
ของอนุภาคทองคำนาโนเมตรในการคัดกรองโรค โดยหลังจากหยดน้ำเหลืองจากตัวอยางเลือดของ
ผูปวย 50 ไมโครลิตรลงในชุดตรวจ จะพบแถบสีเทาเกิดขึ้นบนแผนทดสอบ ซึ่งหากปฏิกิริยา
เปนบวกจะเห็นเปนสองแถบ และหนึ่งแถบหากปฏิกิริยาเปนลบ ใชเวลาในการทดสอบแตละสิ่ง
สงตรวจซึ่งเร็วกวาวิธีเดิมที่มีตรวจในปจจุบัน ทั้งการตรวจแยกชนิดฮีโมโกลบิน พีซีอาร และวิธี
ชีวเคมี DCIP การใชอนุภาคเงินขยายสัญญาณของอนุภาคทองคำนาโนเมตรใหผลทีด่ กี วาในการ
ใชอนุภาคทองคำนาโนเมตรอยางเดียว ดังนัน้ ดวยผลดีคอื มีความไวสูง ตรวจไดเร็ว ใชงา ย และ
ราคาถูก ทำใหชดุ ตรวจคัดกรองโรคนีม้ คี วามนาสนใจทีจ่ ะประยุกตใชเปนเครือ่ งมือตรวจคัดกรอง
โรคฮีโมโกลบิน อี ตอไปในชนบทได

Development of Gold Nanoparticle–based Immunochromatographic
Screening Test Kit for Hemoglobin E
A rapid immunochrpmatographic lateral flow test strip of serum assays has been developed using
a gold-conjugated monoclonal antibody for pathogenic globulin protein of thalassemic disease
variant called Hemoglobin E disease. To develop the assay, silver was combined in the strip and
used as an enhancer by improving the signal from gold nanoparticle. After dropping 50 uL of
patient’s serum as samples to the one-step silver enhanced strip test, the two dark grey line of silver
metal was seen indicate the positive result and one for negative. Each test requires, which faster
than other method, including hemoglobin typing, PCR and biochemical DCIP assay. The results
show that the gold-labled with silver enhancement method has a lower detection limit than
gold-based method alone. Therefore, due to high sensitivity, the speed of performance,
advantages of simplicity and cost, the one-step silver enhanced strip test provides a great
promising field screening method for Hemoglobin E disease detection in rural area.
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สาขาเคมี
การผลิตปยุ ยูเรียละลายชาโดยการเคลือบดวยกรดเสตรียริกและเม็ดแปง
รองศาสตราจารย ดร. ดุษฎี อุตภาพ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ปยุ ละลายชา (slow-release หรือ controlled-release fertilizer) เปนปยุ ทีเ่ ตรียมโดยวิธกี ารตางๆ
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ชะลอการปลดปลอยสารอาหารจากเม็ดปยุ ทำใหสามารถใชเนือ้ ปยุ ทัง้ หมด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเปนอันตรายตอพืช และลดการกอปญหาตอสิ่งแวดลอม ปจจุบัน
ปุยละลายชาที่จำหนายสวนใหญเปนปุยเม็ดที่เคลือบดวยสารพอลิเมอรสังเคราะหชนิดตางๆ
พอลิเมอรสังเคราะหเหลานี้มีราคาแพง มีความคงตัวสูง หลังจากที่ปลดปลอยสารออกหมดแลว
สารเคลือบทีเ่ หลือจะถูกยอยสลายตามธรรมชาติไดยาก จึงกลายเปนสารตกคางทีอ่ าจสงผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอมได นอกจากนีใ้ นกระบวนการผลิตยังมีการใชตวั ทำละลายทีเ่ ปนอันตราย ดังนัน้ จึง
มีการทำวิจัยเพื่อหาสารเคลือบอื่นๆ ที่จะนำมาทดแทนได ทางเลือกหนึ่ง คือ การนำพอลิเมอร
ธรรมชาติมาใชเปนองคประกอบของชัน้ เคลือบ งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการผลิตปยุ เม็ด
ยูเรียละลายชา โดยเลือกใชกรดสเตียริกซึ่งมีคุณสมบัติไมชอบน้ำเปนสารเคลือบและใชเม็ดแปง
จากพืชซึ่งมีคุณสมบัติชอบน้ำเปนตัวปรับระดับการปลดปลอยสาร ทั้งกรดสเตียริกและแปง
มีขอ ดีคอื เปนชีวโมเลกุลทีม่ รี าคาไมแพง หาไดงา ย ยอยสลายไดและสามารถนำมาเตรียมชัน้ เคลือบ
ไดโดยไมตอ งใชตวั ทำละลายอินทรีย ประโยชนทคี่ าดวาจะไดจากงานวิจยั นีค้ อื ไดเทคโนโลยีในการ
ผลิตปุยยูเรียละลายชาซึ่งสามารถนำไปพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชย นอกจากนี้ยังไดองคความรู
เกีย่ วกับสมบัตขิ องชัน้ ผิวเคลือบกรดสเตียริกและแปง

Production of Controlled-release Urea Fertilizer by Coating
with Stearic Acid and Atarch Granules
Controlled-release/slow-release fertilizers (CRF) are a group of fertilizers that produced by various
techniques with the aim to release their nutrient contents gradually and to coincide with the
nutrient requirement of a plant. Slow-release is considered as a potential means for both
maintaining high nutrient use efficiency and reducing environment hazards. Currently, the
commercially available CRF are mostly synthetic polymer coated. Although providing efficient
nutrient release, these polymers are relatively high cost, highly stable, and slowly biodegradable.
Furthermore, in many cases hazard organic solvents are used in the coating process. Therefore, it
is of interest to search for the alternative coating materials that are inexpensive, exhibit good
coating and releasing properties, biodegradable and easily processed without using harmful
organic solvents. Natural materials would be good materials since they are comparatively low cost.
In addition, these materials are biodegradable and water-based or dry-based process could be
employed. This project focuses on production of controlled-release urea fertilizer by using stearic
acid as a coating material and starch granules as a release controlling agent. Stearic acid and
starch are comparatively low cost, available, and biodegradable. Additionally, coating can be
done without using organic solvent. The knowledge arises from this study would be useful for
people dealing with fertilizer products in both industrial and academic sections.
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สาขาเคมี
การสังเคราะหสารออกฤทธิท์ างชีวภาพตัวใหม
โดยอาศัยวิธกี ารทางเคมีสารสนเทศ
ดร. ชนินทร นันทเสนามาตร
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล

จุดมุงหมายของโครงการวิจัยนี้คือการสังเคราะหสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพตัวใหมที่มีศักยภาพสูง
เพือ่ การประยุกตใชในการการปองกันและการรักษาโรคหรือพยาธิสภาพของเซลล โดยอาศัยวิธกี าร
ทางเคมีสารสนเทศกอนอื่น จะมีการประยุกตใชวิธีการคำนวณเชิงเคมีในการทำความเขาใจถึง
คุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีของสารที่สนใจ ตลอดจนชวยในการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางคุณสมบัติของสาร ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผลของหมูแทนที่ของอนุพันธสารที่เกี่ยวของ จากนั้น
นำคุณสมบัติโมเลกุลดังกลาวไปเปนตัวแปรนำเขาในการวิเคราะหดวยวิธีการทางเหมืองขอมูล
เพื่อการพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ของสาร เมื่อทำการ
คนพบสารที่มีศักยภาพสูงตอการพัฒนาเปนตนแบบยา จากนั้นนำสารดังกลาวไปทำการจำลอง
ปฏิกริ ยิ าการจับกันระหวางยากับโปรตีนเปาหมาย และวิเคราะหความเปนไปไดในการประยุกตใช
เปนยารักษา สารที่แสดงผลการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีจะนำไปสังเคราะหและนำสารไปทดสอบ
การออกฤทธิ์ (เชน ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ฆาเชื้อจุลินทรียกอโรค และฤทธิ์ตานมะเร็ง)
ในหองปฏิบัติการตอไป

Facile Synthesis of Novel Bioactive Compounds Using
Cheminformatics
The aim of this research project is to synthesize novel bioactive compounds with promising
therapeutic applications through the use of Cheminformatics approaches. Firstly, Computational
Chemistry will be utilized to provide insights on the physicochemical description for compounds of
interest as well as aid in the elucidation of subtle changes in properties arising from substituent
effects of related derivatives. Such molecular descriptors can then be used as input variables for
construction of a predictive structure-activity relationship model by means of Data Mining methods.
Once a putative compound is identified on the computer as a “hit compound”, such compound
will then be screened virtually on the computer against its protein target via Molecular Docking to
discern their prospective binding interaction as well as its possible therapeutic effects. Compounds
demonstrating promising bioactivity as elucidated from Cheminformatics analysis can then be
synthesized for bioactivity screening (e.g. Anti-Oxidant, Anti-Microbial, Anti-Cancer activities,
etc.) in the laboratory.
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สาขาเคมี
การแยกและการพิสจู นเอกลักษณของสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ
จากพืชวงศ Rutaceae
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุรตั น ละภูเขียว
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

การนำพืชมาใชเปนยา เครื่องสำอาง และอาหารนั้น มีมาตั้งแตสมัยโบราณ ซึ่งพืชบางชนิดอาจมี
ผลขางเคียงหรือมีพษิ หากมีการใชในปริมาณมากเกินไป ดังนัน้ จึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองศึกษาอยาง
เปนระบบเพื่อแยกและหาองคประกอบทางเคมีและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพขององคประกอบนั้นๆ
อยางจำเพาะเจาะจงเพือ่ ใหไดขอ มูลของสารทีอ่ อกฤทธิก์ อ นทีจ่ ะมีการนำไปประยุกตใชในดานตางๆ
เชน ผลิตภัณฑอาหารเสริม เครื่องสำอาง การเกษตร และยา เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อคนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชวงสม (Rutaceae) 2 ชนิด คือ
มะไฟจีน (Clausena lansium) และประยงคใบใหญ (Glycosmis macrophylla) โดยในปแรก
จะทำการศึกษามะไฟจีนซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้ นำพืชมาสกัดดวยตัวทำละลายอินทรีย จากนั้น
ทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพและทดสอบความเปนพิษของสวนสกัดหยาบ สำหรับสวนสกัดหยาบทีใ่ ห
ผลบวกตอการทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพ และนำไปแยกดวยวิธที างโครมาโทกราฟและ/หรือการตกผลึก
เพื่อใหไดสารบริสุทธิ์และวิเคราะหโครงสรางของสารประกอบที่แยกไดดวยวิธีทางสเปกโทร
สโกปและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบริสุทธิ์ สำหรับผลที่คาดวาจะไดรับในการศึกษาครั้งนี้
มีดงั นี้ 1) ทราบองคประกอบทางเคมีและฤทธิท์ างชีวภาพของมะไฟจีน 2) สารประกอบทีแ่ ยกได
อาจแสดงฤทธิท์ างชีวภาพทีน่ า สนใจ 3) สารทีอ่ อกฤทธิท์ างชีวภาพทีน่ า สนใจอาจนำไปประยุกตใช
ในดานตางๆ เชน เครือ่ งสำอาง และการเกษตรเปนตน และ 4) ผลงานตีพมิ พระดับนานาชาติ

Isolation and Characterization Biologically-active Compounds of
Rutaceae Plants
Many plants have been used for traditional medicines, cosmetics, and foods since the ancient
times. Some of them may be toxic or show side effects if used in large amounts. Therefore, the
study of chemical constituents of plants and their biological activity are important before using them
for several purposes, for example as food supplements, cosmetics, agriculture and medicine. The
main objective of this study is to identify and evaluate compounds from two Rutaceae plants, which
are Clausena lansium and Glycosmis macrophylla and C. lansium will be used for study in the first
year. The general procedure of this study is summarized below. The plant will be extracted with
organic solvents then all crude extracts will be evaluated for the biological activities. All active
crude extracts will be isolated by chromatographic techniques and/or recrystallization. Pure
compounds will be characterized by spectroscopic methods and finally, all pure compounds will
be tested for biological activities. The expected outputs from this study are summarized below.
1) Basic knowledge of chemical compounds and their biological activity acquired 2) Compounds
showing significant biological activity identified 3) Some active compounds considered for use in
cosmetics, and agriculture, and 4) International publications.
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สาขาฟสิกส
การหาลักษณะเฉพาะและสังเคราะหฟล ม บางไทเทเนียมออกไซด
โดยการตกเคลือบดวยพลาสมา
ดร. ศุภรัตน นาคสิทธิพนั ธุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

ปจจุบนั นักวิจยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษากับไทเทเนียมไดออกไซดเปนจำนวนมาก เนือ่ งจากเปนสาร
ทีม่ สี มบัตพิ เิ ศษและมีประโยชนมากมายทัง้ ตองานวิจยั และทางอุตสาหกรรม และดวยเทคนิคทีใ่ ช
ในการสังเคราะหกม็ มี าก แตผวู จิ ยั สนใจการสังเคราะหดว ยเทคนิคพลาสมา เนือ่ งจากเปนเทคโนโลยี
สะอาด ใหม และเปนที่นิยมมากขึ้น นอกจากนั้นเปนเทคนิคที่สามารถตกเคลือบบนวัสดุไดทั่ว
แมรปู รางของวัสดุนนั้ จะซับซอน ดังนัน้ วัตถุประสงคของงานวิจยั ในโครงการนี้ คือ การสังเคราะห
ฟลม บางของไทเทเนียมไดออกไซดดว ยเทคนิคการตกเคลือบดวยพลาสมา (plasma deposition)
ภายใตบรรยากาศของกาซออกซิเจน และศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตางๆ เชน ความตางศักย
ความถี่ อัตราในการไหลของกาซออกซิเจน และเวลาทีใ่ ชในการตกเคลือบ เปนตน ซึง่ ตัวแปรตางๆ
เหลานี้มีผลตอสมบัติตางๆ ของฟลม หลังจากนั้นศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) โครงสรางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบสองผาน (TEM) วิเคราะหเฟสตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ดวยเทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ (XRD)
และวิเคราะหสมบัตทิ างแสงดวยเทคนิคการแปลงแสงและการดูดกลืนแสงดวย Photoluminescence
และ UV-Vis spectrophotometer ตามลำดับ

Recent titanium dioxide is increasing interested for many researchers because of their special
properties and valuable for research and industrial. Plasma deposition technique is interesting due
to no change and damage of bulk properties, easily coating for complex shape and purity over
many other techniques. It is a clean technology as well. In this project, emphasis is to synthesize
of titanium dioxide thin films by plasma deposition technique under oxygen gas and various bias
voltage, frequency, gas flow rate and deposition times. Additional, deposited films are characterized
morphology, microstructure and phases by scanning electron microscope (SEM), transmission
electron microscope (TEM) and x-ray diffraction (XRD), respectively. Moreover, photoluminescence
and UV-Vis spectrophotometer are used to characterize for optical properties on the films.
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Characterization and Synthesis of Titanium Oxide Thin Films
by Plasma Deposition
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สาขาฟสิกส
การศึกษาพฤติกรรมของพลาสมาระหวางการใชเชือ้ เพลิงแชแข็ง
ในเครือ่ งปฏิกรณนวิ เคลียรฟว ชันแบบโทคาแมค
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ออนจันทร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การเติมเชือ้ เพลิงโดยใชเชือ้ เพลิงแชแข็ง (pellet) เปนวิธกี ารหนึง่ ทีถ่ กู เลือกเพือ่ ใชในการเติมเชือ้ เพลิง
สำหรับโครงการตนแบบของโรงไฟฟาพลังนิวเคลียรฟวชันแบบโทคาแมคที่ชื่อวา International
Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) ระบบเชื้อเพลิงแชแข็งนั้นมีคุณสมบัติที่ดี
หลายอยาง เชน ความสามารถในการควบคุมปริมาณเชือ้ เพลิง ความสามารถในการเรงปฏิกริ ยิ า
นิวเคลียรฟว ชัน เปนตน แตการนำระบบเติมเชือ้ เพลิงแชแข็งมาใชนนั้ กระทำไดยากมาก เนือ่ งจาก
ตองใชเชื้อเพลิงแชแข็งในระดับที่มีความเหมาะสมกับสภาวะของพลาสมา ดังนั้นในการศึกษานี้
ไดนำแบบจำลองทางคณิตศาสตรแบบรวม (Integrated Predictive Modeling Code) มาใช
เพือ่ ทำการศึกษาผลเชือ้ เพลิงแชแข็งตอพลาสมา โดยจะคำนวนทัง้ บริเวณแกนและขอบของพลาสมา
(Core-Edge Modeling) ทัง้ นีจ้ ะใชโมเดลตางของพลาสมาซึง่ พัฒนาจากทฤษฎีพนื้ ฐาน สวนโมเดล
ทีจ่ ะใชสำหรับการสลายของเชือ้ เพลิงแชแข็งจะใชโมเดล Neutral Gas and Plasma Shielding
(NGPS) โดยผลกระทบตางๆจะพิจารณาในเชิงคุณสมบัติตางของเชื้อเพลิงแชแข็งเชน ความเร็ว
ของเชือ้ เพลิง ขนาดเชือ้ เพลิง และความถีข่ องการยิงเชือ้ เพลิง เปนตน

Plasma Behaviors during the Pellet Injection in Tokamak Plasmas
It is known that pellet injection is one of possible methods for fueling in tokamak reactor, such as
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). The success of using pellet injection is
complicated since pellets can impact on plasma in various aspects. In this work, behaviors of
plasmas in tokamak during an injection of pellets will be investigated using an integrated predictive
modeling code, which can provide self-consistent simulations of core-edge plasma profiles. In
these simulations, the plasma core transport is described by a combination of an anomalous
transport model and a neoclassical transport. The ablation of pellet in hot plasma is predicted using
Neutral Gas and Plasma Shielding (NGPS). The plasma profiles including electron and ion
temperatures, plasma densities and plasma current, are evolved as a function of time during the
injection of pellet, which results in a possibility to review its impacts on plasmas. The dependence
of pellet’s parameters is also considered: pellet’s size, pellet’s velocity and pellet’s frequency.
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สาขาฟสิกส
การศึกษาเชิงฟงกชนั ความหนาแนนของตัวนำไฟฟายิง่ ยวด
ทีม่ เี หล็กเปนฐานรูปแบบ α-FeSe
รองศาสตราจารย ดร. เทพอักษร เพ็งพันธ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สารประกอบรูปแบบ α-FeSe กลายเปนตัวนำไฟฟายิง่ ยวดทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ่ กวา 8 K งานนีเ้ ปนการ
วิจัยเพื่อศึกษาวา ความไรเอกพันธในระนาบจัตุรัสของเหล็ก-เหล็กในสารประกอบรูปแบบนี้ดวย
การแทนอะตอมเหล็กทีต่ รงกลางระนาบดวยอะตอมทรานซิซนั เชน V, Nb และ Ta จะมีผลทำให
อุณหภูมิวิกฤตของสารประกอบเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญหรือไม ในการศึกษานี้คณะผูวิจัย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เรียกวา รหัส PWSCF ซึ่งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีเชิงฟงกชัน
ความหนาแนนเพื่อทำการคำนวณคุณสมบัติทางกายภาพของสารประกอบ และเพื่อพิจารณาวา
อิเล็กตรอนสวนเกินหรือที่ขาดหายไปอยางใดอยางหนึ่งบนระนาบจัตุรัสของเหล็ก-เหล็กมีผล
อยางไรตอโครงสรางแถบพลังงาน ความหนาแนนของสถานะของอิเล็กตรอนที่ผิวหนาเฟอรมิ
การกระเจิงและความหนาแนนของโฟนอน และความเปนแมเหล็ก และคลื่นความหนาแนนของ
สปนมีผลอยางไรตอสภาพการนำไฟฟายิ่งยวด

Density Functional Study of α-FeSe Iron-based Superconductor
An α-FeSe becomes a superconductor at temperature below 8 K. This work is a research to study
whether inhomogeniety in the iron-iron square plane of the α-FeSe by substituting an iron atom
at the center of the plane with a transition atom such as V, Nb and Ta will significantly increase
its critical temperature or not. In this study, we use a computer program called Plane-Wave
Self-Consistent Field (PWSCF) code based on density functional theory to calculate its physical
properties, and to consider how either excess or deficit electrons in the iron-iron square plane
effect to band structure, electron density of states at Fermi surface, phonon dispersion and density
of states and magnetization, and how spin-density wave effects to superconductivity.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาระบบสงยาในรูปแบบแทงพอลิเมอรขนาดเล็ก
ทีส่ ามารถถูกฝงโดยตรงสกู อ นมะเร็งในตับและสมอง
ดร. นรเศรษฐ ณ สงขลา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคมะเร็งเปนโรคที่มีความรุนแรงมาก โดยโรคมะเร็งในตับเปนสาเหตุอันดับหนึ่งและอันดับสาม
ของการเกิดโรคมะเร็งในเพศชายและหญิงในประเทศไทยตามลำดับ สำหรับโรคมะเร็งสมองนั้น
มักพบมากในเด็กอายุระหวาง 3 - 12 ป และผใู หญอายุ 40 - 70 ป ถึงแมมอี ตั ราการเกิดนอย
แตระยะเวลาการรอดชีวติ หลังจากการวินจิ ฉัยโดยแพทยนนั้ สัน้ มาก เคมีบำบัดถูกใชในการรักษาโรค
มะเร็งในตับแตผลในการยับยัง้ โรคมะเร็งต่ำและไมสามารถรักษาโรคมะเร็งใหหายขาดได การใชยา
ตานมะเร็งมีขอ จำกัดเนือ่ งจากความเปนพิษ ความสามารถในการไปสอู วัยวะเปาหมายทีต่ ่ำของยา
รวมทัง้ การออกฤทธิข์ องยาตานมะเร็งทีจ่ ะทำลายเซลลมะเร็งในตับจำเปนทีจ่ ะตองผานหลายระบบ
ในรางกาย ทำใหปริมาณยาทีใ่ หกบั ผปู ว ยสูญหายไปกับระบบและขัน้ ตอนตางๆ ในรางกายจำนวนมาก
ซึง่ จะทำใหเกิดผลขางเคียงกับเซลลและอวัยวะทีป่ กติ อีกทัง้ ปริมาณยาทีถ่ กู สงไปสเู ซลลมะเร็งซึง่ เปน
ปลายทางจะมีปริมาณนอยลงและไมสามารถคาดคะเนปริมาณยาที่ไปถึงเซลลมะเร็ง ดังนั้นจึงมี
ความจำเปนทีจ่ ะตองมีการพัฒนาระบบสงยาทีส่ ามารถจะนำยาตานมะเร็งในปริมาณทีต่ อ งการไปสู
เซลลมะเร็งโดยตรง ในงานวิจยั นีแ้ ทงพอลิเมอรขนาดเล็กจะถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ใชกกั เก็บยาตานมะเร็ง
และสามารถฝงลงในกอนมะเร็งโดยมีการกระทบกระเทือนตอรางกายผปู ว ยนอยทีส่ ดุ แทงพอลิเมอรนี้
มีรปู ทรงกระบอก ยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.6 มิลลิเมตร เตรียมจากพอลิเอสเทอร
ทีป่ ลอดภัยและถูกยอยสลายไดในรางกาย แทงพอลิเมอรทมี่ ผี ลในการรักษามะเร็งในตับและสมอง
จะบรรจุดว ยยา Doxorubicin and 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin (SN-38) ตามลำดับ

granted by Toray Science Foundation, Japan

Development of Implantable Polymer Millirods for Minimum
Invasive Liver and Brain Cancer Chemotherapy
Cancer is the main cause of death worldwide. 7.9 million people died because of cancer (13% of
all deaths worldwide) in 2007. The death worldwide from cancer is rising continuously and the
estimation of the death will reach 12 million in 2030. In 2006, 66,000 people were killed by cancer
in Thailand. The main cause of cancer mortality is liver cancer which causes 598,000 deaths per year
worldwide. In the United States, approximately 2,200 children younger than age 20 are diagnosed
annually with brain tumors. The most common primary brain tumor is gliomas. 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. The objective of the proposed research
is to develop and evaluate drug delivery systems that can be implanted into liver and brain 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. Doxorubicin and 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin
(SN-38) were encapsulated for liver and brain cancer chemotherapy, respectively. 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 and brain cancer.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การสำรวจความเร็วคลืน่ เฉือนเพือ่ การประเมินความรุนแรงของแผนดินไหว
โดยการตรวจวัดคลืน่ ขนาดเล็กทีผ่ วิ ดิน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รองศาสตราจารย ดร. นคร ภวู โรดม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสีย่ งภัยในระดับสูงจากแผนดินไหวระยะไกลทีม่ กี ารขยาย
ความรุนแรงไดเนื่องจากลักษณะของชั้นดินออน ดังนั้นปญหาการขยายระดับความรุนแรงของ
แผนดินไหวเนื่องจากชั้นดินออนหรือผลของบริเวณที่ตั้งจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการ
ศึกษาอยางละเอียด เพือ่ การวางแผนปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยทีข่ อ มูล
ทีส่ ำคัญตอการประเมินผลของบริเวณทีต่ งั้ คือการสำรวจลักษณะของความเร็วคลืน่ เฉือนของชัน้ ดิน
สำหรับวิธพี นื้ ฐานทีใ่ ชสำรวจความเร็วคลืน่ เฉือนคือการเจาะหลุมสำรวจและวัดคาคลืน่ โดยตรงนัน้
มีขอ จำกัดทีส่ ำคัญคือ มีคา ใชจา ยสูงและไมสามารถสำรวจทีร่ ะดับความลึกมากๆ ได ในการศึกษานี้
จึงนำวิธกี ารขัน้ สูงมาประยุกตใชคอื การวัดคลืน่ ขนาดเล็กทีผ่ วิ ดินโดยการตรวจวัดหลายตำแหนง
พรอมกัน ดวยเทคนิค 2-sites Spatial Autocorrelation (2sSPAC) ซึง่ เปนการตรวจวัดคลืน่ ที่
ผิวดินโดยไมตอ งเจาะหลุมสำรวจ โดยมีพนื้ ฐานคือการวัดการตอบสนองในแนวดิง่ ของผิวดินหลาย
ตำแหนงพรอมกันและหาความสัมพันธระหวางตำแหนงตางๆ เพือ่ หาคุณลักษณะดานความเร็วเฟส
วิธนี ใี้ ชบคุ ลากรรวมทัง้ เครือ่ งมือนอย มีความเหมาะสมในดานคาใชจา ยและเวลา จึงเหมาะกับการ
ศึกษาเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ที่ศึกษาคือ
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ไมนอ ยกวา 15
บริเวณสำรวจ ผลการศึกษาที่ไดจะใชเพื่อการจำแนกลักษณะของชั้นดินตามความสามารถในการ
ขยายระดับความรุนแรงของแผนดินไหวเพือ่ ประโยชนดา นการวางแผนปองกันภัยจากแผนดินไหว

Bangkok and its vicinity have substantial risks from distant earthquakes arises due to the ability of the
underlying soft clay to amplify ground motions. As a result, the problem of soil amplification of ground
motions or “site effect” of Bangkok is imperative to be intensively evaluated as one of the key
components for preventing or mitigating earthquake disasters. To assess the site effects quantitatively
S-wave velocity profiles of sedimentary deposit should be determined. The conventional approach
for S-wave survey of PS logging tests with boreholes has crucial disadvantages for seismic study as
it is very expensive and the results of deep soil deposit cannot be achieved. In this study, the array
microtremor measurements, which can be readily conducted on the ground surface without drilling any
borehole, is developed for an extensive survey in the Greater Bangkok area. The technique of 2-sites
Spatial Autocorrelation (2sSPAC) is applied because it requires less man power and equipments. The
basis of 2sSPAC method is to simultaneously record the vertical component of microtremors for several
positions and evaluates the correlation among them to determine phase velocity characteristic. The
scope of the study includes at least 15 sites in Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani, Samutprakan,
Samutsakhon and Nakhonpathom. The output is expected to provide the classification of site effects
for prediction of earthquake intensity which is greatly beneficial for the seismic preparedness of the
most urbanized area of Thailand.
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Exploration of S-wave Velocity Structures for Site Effect Evaluation
by Microtremor Observations in Greater Bangkok

Science and Technology Research Grants

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาการขยายตัวของรอยแตกภายใตภาระแบบวงรอบ
ของแกมยางรถบรรทุกแบบเรเดียล
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ชาญยุทธ โกลิตะวงษ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ยางแบบเรเดียลประกอบไปดวยสามสวนหลักๆ คือ หนายาง แกมยาง และขอบยาง และในแตละ
สวนก็ยังประกอบไปดวยชิ้นสวนยางและลวดหลายสูตร ความนาสนใจของยางรถบรรทุกคือ
อายุการใชงาน ซึ่งโดยปกติแลวยางรถบรรทุกจะมีอายุการใชงานมากกวา 200,000 กิโลเมตร
เมื่อนับรวมการนำโครงยางกลับมาใชงานใหมดวยการหลอดอกยางใหม 2 ครั้งเเลว และตลอด
อายุการใชงานก็มโี อกาสทีจ่ ะเสียหายไดจากสิง่ อันตรายตางๆ บนถนน ซึง่ นักออกแบบก็จะออกแบบ
ยางใหมีความทนทานตอความเสียหายดังกลาวอยูแลว อยางไรก็ตามก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายจากหิน ตะปู ไดเสมอ และเมือ่ รอยขีดขวนเล็กนอยขึน้ แลว ก็จะพัฒนาเติบโตเปนรอยแตก
ทีใ่ หญมากขึน้ เมือ่ รับภาระแบบวงรอบ และเกิดการฉีกขาดหรือระเบิดขณะวิง่ ใชงาน ในการเกิดความ
เสียหายที่ภายนอกของยางนั้นมีโอกาส เกิดขึ้นไดที่แกมยางและหนายาง ถึงแมวารอยแตกที่เกิด
ทีห่ นายางจะมีโอกาสทำใหเกิดความเสียหายไดเชนเดียวกัน แตบริเวณหนายางนัน้ มีโครงสรางทีห่ นา
และสามารถทำการหลอดอกยางไดใหม ในทางกลับกันแกมยางกลับมีโครงสรางทีบ่ างเมือ่ เทียบกับ
หนายางและยังไมสามารถหลอใหมได เพื่อเปนการปองกันความเสียหายของยางที่เกิดจาก
สิง่ อันตรายบนทองถนนและเพือ่ เปนการเพิม่ ความสามารถในการตานทานการขยายตัวของรอยแตก
ที่บริเวณแกมยางและสามารถนำความรูดังกลาวไปประเมินอายุการใชงานของยางเมื่อมีรอยเเยก
จากการขีดขวนได

granted by Toray Science Foundation, Japan

Estimation of Fatigue Crack Propagation at the Sidewall of
Radial Truck Tire
A radial truck tire can be divided into three zones; tread, sidewall and bead. The construction of
each zone consists of many rubbers compounds and steel plies. The interesting point of truck tires
is its service life which is usually more than 200,000 kilometers. This includes 2 times re-treaded
usage. All over the service life, truck tire can be damaged by road hazard. Although truck tire
exterior part has good impact and crack resistance, it’s still vulnerable from sharp rocks, nails, or
debris on the road. Small scratches can introduce infinitesimal crack on the tire exterior. Later, the
crack can propagate under cyclic deformation, and eventually the formidable tire will be failed by
rupture or explosions during running. Most of the scratches occurred at all exterior parts, particularly
at the tire tread and sidewall. While cracks located at the tire tread can also cause tire failure, but
by its structure, it’s usually thick and can be re-treaded. In the others hand, the sidewall has more
weakness by its thinner structure and cannot be re-constructed. Thus, to protect the tire from road
hazard, the tire construction or rubber formula that resist to crack propagation at sidewall must be
developed by understanding and estimating life-time of the truck tire under the particular interest.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาชุดจับมีดกลึงแบบโรตารีส่ ำหรับวัสดุทางการแพทย
ดร. ไพรัช ตัง้ พรประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในกระบวนการ machining สำหรับวัสดุทางการแพทยหรือวัสดุทกี่ ดั ขึน้ รูปไดยากนัน้ จัดไดวา เปน
กระบวนการผลิตทีท่ า ทายเนือ่ งจากลักษณะทัว่ ไปทีเ่ กิดขึน้ ขณะขึน้ รูปวัสดุดงั กลาวจะเกิดความเคน
และอุณหภูมิสูงที่บริเวณมีดกลึงซึ่งจะสงผลใหทำใหเกิดสภาวะที่หนักสำหรับมีดกลึงทำใหใบมีด
สึกหรอเร็วและสิน้ เปลือง ผิวชิน้ งานทีไ่ ดไมเรียบและยังทำใหเกิดการสัน่ สะเทือนดวย และเพือ่ ทีจ่ ะ
แกปญหาเหลานี้จึงไดทำการศึกษาถึงปจจัยตางๆที่สงผลตอ machiniability ของวัสดุที่จะขึ้น
รูปดวยกระบวนการ machining ในงานวิจยั นีจ้ ะทำการพัฒนาชุดอุปกรณจบั มีดกลึงแบบโรตารี่
ขึน้ มาปรับปรุง machiniability ของวัสดุทางการแพทยหรือวัสดุทกี่ ดั ขึน้ รูปไดยาก โดยชุดอุปกรณนี้
จะมีใบมีดที่สามารถหมุนแบบโรตารี่ไดทำใหขณะอยูในขบวนการ machining ตัวใบมีดเอง
จะสามารถไดรับการหลอเย็นตลอดเวลา นอกจากนี้ความเร็วของใบมีดที่เหมาะสมก็จะสามารถ
กลับทิศแรงเสียดทานของหนามีดกลึงกับเศษกลึงไดซงึ่ จะสงผลใหสามารถเพิม่ มุม Shear angle
ของ Cutting mechanism ไดทำใหสามารถลดความหนาของเศษกลึงและแรง Cutting force
ไดซงึ่ ก็คอื สามารถปรับปรุง machiniability ของวัสดุได

Development of Rotary Cutting Tool for Biocompatible Material

granted by Toray Science Foundation, Japan

Machining of biocompatible material or hard to cut material is a challenge modern manufacturing.
Because, a general feature of machining process of biocompatible material or hard to cut material
is to generate elevated stress and temperature on the cutting tool surface resulting in severe cutting
condition. It causes excessive wear of cutting tool, bad surface finish and vibration during
machining. In order to overcome this problem, the factors that affect the machinability of material
have been studied. And the compact rotary cutting tool set will be developed to improve the
machinability of biocompatible material or hard to cut material. The rotary cutting tool itself can
rotate during machining. It will be expected that the cutting tool face can be cooled during
machining. Moreover, the direction of friction force between tool chip interfaces will be changed
at the appropriate rotation speed. The cutting mechanism will also be changed to get larger shear
angle that will lead to reduce chip thickness and cutting force. Therefore, the machinability of
material can be improved.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การประยุกตองคความรทู างวิศวกรรมในการออกแบบและผลิต
ผลิตภัณฑยางรองแทนเครือ่ ง
ดร. ชนะ รักษศริ ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ยางรองแทนเครื่องเปนอุปกรณที่ใชในการดูดซับเสียงและการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต ซึ่งเปน
ปจจัยที่สงผลกระทบอยางมากตอการออกแบบรถยนต ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาลักษณะการกระจายตัวของความเคนและความเครียด รวมทัง้ อิทธิพลของลักษณะรูปราง และ
คุณสมบัติเชิงกลขององคประกอบของยางในยางรองแทนเคลื่อนที่สงผลตอลักษณะการเสียรูป
ของยางรองแทนเครือ่ ง ภายใตสภาวะทีร่ บั โหลดแบบพลวัต ดวยวิธไี ฟไนตเอลิเมนต ดวยการจำลอง
การสัน่ สะเทือนของยางรองแทนเครือ่ ง ซึง่ พฤติกรรมของวัสดุยางสามารถอธิบายดวยแบบจำลอง
ไฮเปอรอิลาสติก เพื่อจะใหแบบจำลองสามารถอธิบายความสัมพันธความเคนกับความเครียด
ในการหาคาสัมประสิทธของแบบจำลองยางรองแทนเครื่อง ซึ่งการยืนยันความถูกตองของ
แบบจำลองไฟไนตเอลิเมนตของยางรองแทนเครื่อง โดยการเปรียบเทียบคาการเคลื่อนที่ของ
ระยะยุบตัวของแบบจำลองยางรองแทนเครื่องจากการจำลองการสั่นสะเทือนกับผลการทดสอบ
ยางรองแทนเครื่องดวยเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน และทำการศึกษาขนาดตางๆ ของยาง
รองแทนเครื่องที่มีผลตอการสั่นสะเทือนภายใตภาระพลวัต

An Application of Engineering Knowledge for Engine Mount Design
Engine mounts have great effects on the noise and vibration harshness characteristics in automobiles.
Nowadays the noise and vibration harshness characteristics are becoming a very sensitive issue
in the design of passenger cars. The objective of this research is to study the Finite Element
Method (FEM) analysis dynamic load action results of stress and strain distribution, shape structural
deformation and mechanical behavior of engine mount. The rubber hyperelastic material model is
applied to analysis dynamic behavior in forms of strain energy functions. The finite element results
are verified by engine mount test base experimental result for the same dynamic loads conditions
of vibration. Then shapes of engine mount affect to dynamic behavior are study and conclude for
future engine mount design.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การออกแบบและพัฒนาแผนวงจรสำหรับรับสัญญาณแบบเรลไทม
เพือ่ บีบอัดและสงขอมูลความถีว่ ทิ ยุสญ
ั ญาณอัลตราซาวนดไปยัง
เครือ่ งคอมพิวเตอร
ดร. อุดมชัย เตชะวิภู
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

การสรางภาพทางการแพทยดวยอัลตราซาวนดเปนวิธีการที่คุมคาที่สุด ใชงานไดกับหลายอวัยวะ
มากทีส่ ดุ ปลอดภัยทีส่ ดุ และใชงานไดงา ยทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทีย่ บกับการสรางภาพทางการแพยท
แบบอืน่ ๆ ระบบสรางภาพทางการแพทยดว ยอัลตราซาวนดแบบเกาจะมีขนาดใหญ และไมสามารถ
พกพาไปไดในที่ตางๆ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีดานวงจรรวมและราคาที่ถูกลงจน
คนทั่วไปสามารถเปนเจาของได เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
วางตักทำใหระบบสรางภาพทางการแพทยดวยอัลตราซาวนด สามารถประดิษฐขึ้นเปนอุปกรณ
เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดดวยขนาดที่เล็กลงและราคาที่ถูกกวาระบบสรางภาพทางการแพทย
ดวยอัลตราซาวนดแบบเกา ขอเสนอโครงการฉบับนี้อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบระบบสรางภาพ
ทางการแพทยดว ยอัลตราซาวนดทนี่ ำมาจากการสรางภาพดวยเทคนิกชองรับสงสัญญาณสังเคราะห
(synthetic aperture) ซึง่ สงสัญญาณพัลสจากกลมุ ตางๆ ของชิน้ ประกอบในแถวลำดับ (array
elements) ทีล่ ะกลมุ แลวใชชนิ้ ประกอบในแถวลำดับทัง้ หมดรับสัญญาณสะทอนกลับมาพรอมๆ กัน
วิธกี ารนีท้ ำใหเกิดการโฟกัสทีท่ กุ ๆ จุดของสัญญาณทีส่ ง และสัญญาณทีร่ บั อีกทัง้ ยังมีขอ ไดเปรียบ
อื่นๆ อีกมากมาย อยางไรก็ตามวิธีการนี้ก็ยากในการที่จะจัดการกับขอมูลมหาศาลที่รับมาโดย
ชิน้ ประกอบในแถวลำดับทัง้ หมด การบีบอัดขอมูลแบบไมสญ
ู หาย และแบบสูญหายบางสวน จะถูก
นำมาใชกับขอมูลดิบยานความถี่วิทยุของอัลตราซาวนด ภาพหลังจากการสรางจากสัญญาณที่ถูก
บีบอัดแบบสูญหายบางสวนและที่แบบไมสูญหายจะถูกนำมาเปรียบเทียบกัน ระบบที่ถูกกลาวมา
ขางตนนี้สามารถถูกประดิษฐขึ้นมาเปนเครื่องตนแบบจากหองปฏิบัติการไดในอนาคต

Design and Implementation of a Real-time Acquisition Circuit Board
to Compress and Transmit Ultrasound RF Data to a Computer
Ultrasound imaging is the most cost-effective, most versatile to operate on many organs, safest, and
easiest to use compared to other medical imaging modalities. Conventional ultrasound
imaging systems are huge and not portable. With the advanced technology of the integrated
circuits (ICs) and the affordability of personal computers (PCs) and laptops, an ultrasound imaging
system can be implemented as a device connected to a PC/laptop with smaller size and lower
cost than the conventional ultrasound imaging systems. This proposal describes a design of an
ultrasound imaging system based on a powerful synthetic aperture (SA) imaging technique, which
transmits a pulse via different groups of transducer array elements, one group at a time, and
simultaneously receive the echo signals using all of the transducer array elements. The technique
provides dynamic transmit and receive focusing and other advantage features. However, it is also
challenging to process enormous received data from all transducer array elements simultaneously.
Many lossess and lossy data compression approaches will be applied to the ultrasound radiofrequency
(RF) raw data. Reconstructed images from the compressed data using lossy approaches will be
compared to those using lossess approaches in terms of the image quality. A laboratory prototype
of this system can be further implemented in the future.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การเพิม่ สมรรถนะเครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอนโดยการสอดใสแผนบิด
รองศาสตราจารย ดร. สมิทธ เอีย่ มสอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอนเปนอุปกรณทใี่ ชในการแลกเปลีย่ นความรอนระหวางของไหลสองชนิด
(ของไหลรอนและของไหลเย็น) ทีพ่ บมากในวงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม การพัฒนาเครือ่ ง
แลกเปลี่ยนความรอนใหมีสมรรถนะการถายเทความรอนสูงขึ้นจะสงผลโดยตรงตอการลดการใช
วัสดุในการสรางเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ซึ่งนอกจากจะชวยลดคาใชจายในการผลิตและการ
ใชงานเครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอนแลวยังใหประโยชนในแงการประหยัดพลังงานอีกดวย จากอดีต
ถึงปจจุบันไดมีนักวิจัยจำนวนมากไดทำการศึกษาและพัฒนาเทคนิคตางๆ ในการเพิ่มการถายเท
ความรอนและสมรรถนะเครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอน หนึง่ ในนัน้ คือเทคนิคการสรางการไหลหมุน
ควงในทอแลกเปลีย่ นความรอน โดยเฉพาะการสอดใสแผนบิดเกลียวในเครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอน
ทัง้ แบบเปลือกและทอแบบซอนกันเนือ่ งจากมีราคาถูกและดูแลรักษางาย แผนบิดเกลียวเปนอุปกรณ
สำหรับสรางการไหลหมุนควงอันสงผลตอการหนวงการไหลในทอใหยาวนานขึน้ ทำใหมเี วลาในการ
แลกเปลี่ยนความรอนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันการไหลหมุนควงยังสงผลตอการทำลายชั้นชิดผิว
ความรอนบริเวณผนังทอใหบางลงเพื่อใหของไหลเกิดการผสมกันระหวางชั้นการไหลที่มีอุณหภูมิ
ตางกันไดดยี งิ่ ขึน้ ในงานวิจยั นีไ้ ดทำการใชแผนบิดเกลียวแบบติดปก โดยทำการทดสอบในทอหนา
ตัดกลมทีม่ กี ารใหความรอนอยางคงตัวตลอดผิวทอนอกเพือ่ ใหความรอนกับของไหลในทอโดยใช
น้ำเปนของไหลทดสอบในยานการไหลปน ปวนทีเ่ ลขเรยโนลดสระหวาง 4,000 - 20,000 ซึง่ ไดทำ
การศึกษาผลกระทบของการสอดใสแผนบิดแบบติดปก ตอคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน
ความดันทีส่ ญ
ู เสีย และสมรรถนะเครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอน ซึง่ ผลทีไ่ ดสามารถนำไปประยุกตใช
กับเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในอุตสาหกรรมตอไป

Performance Improvement of Heat Exchanger by Means of
Twisted Tape Inserts
A heat exchanger is a device built for efficient heat transfer from one medium to another (from hot
fluid to cold fluid). They are widely used in refrigeration, air conditioning, power plants, chemical
plants, petrochemical plants, petroleum refineries, and natural gas processing. The development of
high-performance heat exchangers can be obtained by utilization of heat transfer enhancement
techniques. The direct benefit of the development is the more compact and economic heat
exchanger with lower operation. Moreover, this is the one approach of the promising energysaving manners. Numerous techniques have been employed for the heat transfer enhancement in
heat exchanger. One of the most favorable techniques is an insertion of a twisted tape swirl
generators because they are inexpensive and can be easily installed to the existing system. In
addition, twisted tapes have also shown to increase significantly the heat transfer coefficient with
a relatively small pressure loss penalty. Typically, they increase fluid mixing, by increasing swirling
flow, turbulence or by limiting the growth of fluid boundary layers close to the heat transfer surfaces
and also increase the residence time, contributions to the heat transfer enhancement. In the
present research, the influences of winglet twisted-tapes with two different attached angles on
heat transfer rate (Nu), friction factor (f) and thermal enhancement index (η) are experimentally
investigated. The experiments are conducted for Reynolds number ranging between 4000 and
20,000 under uniform heat flux conditions using the twisted tapes with different twist ratios. The
obtained results are potentially applied for fabrication of heat exchanger in industries.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
ระบบสอบออนไลนมาตรฐานกลาง
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. คะชา ชาญศิลป
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การประเมินผลการเรียนในเนื้อหาสาระการเรียนรูตางๆ ของสถาบันการศึกษาแตละแหงลวน
มอบหมายใหครูผสู อนเปนผรู บั ผิดชอบในการออกขอสอบและประเมินผล ซึง่ ครูผสู อนตางมีความ
สามารถที่แตกตางกัน ทำใหเกิดความแตกตางกันในเนื้อหาสาระและความยากงายของขอสอบ
จึงไมสามารถนำผลการเรียนของนักเรียนจากโรงเรียนแหงหนึง่ ไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนของ
นักเรียนอีกแหงหนึ่งได จำเปนตองมีการจัดการสอบที่ใชขอสอบที่เปนมาตรฐานกลางโดยผาน
การรับรองจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของซึ่งจะทำใหผลที่ไดจากการประเมินผลนั้น ถูกตองตาม
สภาพความรูและความสามารถที่แทจริงของผูเรียน
ระบบสอบออนไลนมาตรฐานกลาง (COSTS: Central Online Standard Test System) สามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการจัดการสอบแบบออนไลนโดยใชคอมพิวเตอรผานระบบเครือขายและการ
สอบแบบปกติทใี่ ชกระดาษ - ดินสอ ระบบสอบออนไลนมาตรฐานกลางเปนระบบทีป่ ระกอบไปดวย
โปรแกรมทีท่ ำงานบนเว็บ 2 โปรแกรมคือ โปรแกรมจัดการสอบออนไลนทเี่ อือ้ อำนวยใหผสู อนใช
ในการบริหารและจัดการการสอบ ลดขัน้ ตอนการตรวจขอสอบและประเมินผลและการเฉลยขอสอบ
และโปรแกรมจัดการคลังขอสอบทีส่ ามารถใชเปนเครือ่ งมือในการจัดเก็บขอสอบเขาคลังได โดยการ
กำหนดระดับชัน้ เรียน เนือ้ หาสาระการเรียนรู วัตถุประสงคในการประเมิน และระดับความยากงาย
ของขอสอบ นอกจากนัน้ ยังสามารถทำการสมุ ขอสอบดังกลาวออกมาจำนวนหนึง่ แยกตามขอบงชี้
ทีต่ อ งการ เชน ตองการเนือ้ หาสาระใด จำนวนกีข่ อ ยากกีข่ อ ยากปานกลางกีข่ อ งายกีข่ อ เปนตน
และยังสามารถสลับขอคำถามและตัวเลือกในขอสอบแบบเลือกตอบได

COSTS: Central Online Standard Test System
Evaluation of learning in the context of each institution is assigned to teachers who teach in that
context to be undertakers for the examination and evaluation. These teachers have different
abilities so that it can cause the differences in content and difficulty of the test. Therefore, the test
result of a student from one school cannot be used to compare with another student from another
school. To be able to compare such results, a test management with a standardized test approved
by the related committee is required. Then, the results from the assessment are correct as the
knowledge and ability of the actual learners.
COSTS: Central Online Standard Test System can be used as a tool to manage an online test
using the computers and network and a normal paper-pencil test. COSTS comprises of two web
applications: a management online test program which enables teachers to manage the test and
reduce steps in assessment and test key and a management data bank program which can be
used as a tool to put the test into the data bank determined by class level, subject, objective
evaluation and the level of difficulty / ease of the test. Moreover, It can make random test from data
bank specified by teacher, for example, subject, amount of test question, number of difficult test,
number of moderate test, number of easy test, etc. and also can switch both question and choices
in multiple test.
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รูปทรงเรขาคณิตกับการ
ออกแบบชุดฝกทักษะตะกรอ

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยทวี มุสกิ ะ
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การเลนกีฬาตะกรอใหดแี ละเกง ผเู ลนจะตองฝกทักษะ
ขั้ น พื้ น ฐานและทั ก ษะขั้ น สู ง ได แ ก ทั ก ษะการเตะ
ลูกตะกรอดวยขางเทาดานนอก ขางเทาดานใน หลังเทา
การรับลูกดวยลูกแป การโหมงลูกดวยศรีษะ การพักลูก
ดวยขางเทา เขา หัวไหล และศรีษะ หรือการฟาดลูก
ดวยหลังเทา เปนตน การเลนลูกตางๆ เหลานีใ้ หไดดี
ผูเลนจำเปนตองมีคูฝกซอมจนเกิดทักษะและความ
ชำนาญ แตเพื่อใหสามารถฝกซอมไดดวยตนเอง จึงไดออกแบบสรางชุดฝกทักษะตะกรอ
โดยพิจารณาคัดเลือกรูปทรงเรขาคณิตทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหสามารถใชประโยชนไดสงู สุด จนเกิดเปน
สิง่ ประดิษฐวทิ ยาศาสตร “รูปทรงเรขาคณิตกับการออกแบบชุดฝกทักษะตะกรอ” นีข้ นึ้

2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึ ก ษารู ป ทรงเรขาคณิ ต ที่ เ หมาะสมในการออกแบบชุ ด ฝ ก ทั ก ษะตะกร อ โดยออกแบบ
โครงชุดฝกทักษะตะกรอที่ใชรูปทรงเรขาคณิตและมีขนาดพื้นที่เทากันจำนวน 5 ชุด ไดแก
รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา และวงกลม
ทุกชุดขึงดวยยางอิลาสติกเบอร 1 ดวยแรงดึงและระยะหางที่เทากัน วางทำมุม 30 องศา
ทดลองขวางลูกตะกรอลงบนชุดฝกทุกชุด ชุดละ 30 ครั้ง โดยใชอวัยวะของรางกายรับ
ทุกครั้ง บันทึกครั้งที่รับไดและรับไมได
2. ศึกษาชนิดของวัสดุที่เหมาะสมสำหรับขึงบนชุดฝกทักษะตะกรอ เพื่อใหลูกตะกรอกระดอน
ไดดี โดยจัดทำโครงชุดฝกทักษะตะกรอรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดพื้นที่เทากันจำนวน 4 ชุด
แตขึงดวยวัสดุตางกันดังนี้ สายแอรปม เสนพลาสติก ยางในรถจักรยานยนต และยาง
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

อิลาสติก ดวยแรงดึงและระยะหางที่เทากัน ทดลองปลอยลูกตะกรอจากระยะความสูง
1 เมตร วัดความสูงในการกระดอนของลูกตะกรอแตละชุด เปรียบเทียบและบันทึกผล
3. ศึกษาขนาดของยางอิลาสติกที่เหมาะสมสำหรับขึงบนชุดฝกทักษะตะกรอ เพื่อใหลูกตะกรอ
กระดอนไดดี โดยจัดทำชุดฝกทักษะตะกรอรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดพื้นที่เทากันจำนวน
4 ชุด ขึงดวยยางอิลาสติกเบอร 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ ดวยแรงดึงและระยะหางทีเ่ ทากัน
ทดลองปลอยลูกตะกรอจากระยะความสูง 1 เมตร วัดความสูงในการกระดอนของลูกตะกรอ
แตละชุด เปรียบเทียบและบันทึกผล
4. ศึกษาการปรับมุมบนชุดฝกทีม่ ผี ลตอการกระดอนของลูกตะกรอ โดยจัดทำชุดฝกทักษะตะกรอ
รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา ขนาดพืน้ ที่ 15,000 ตร.ซม. ขึงดวยยางอิลาสติกเบอร 4 ดวยแรงดึงและ
ระยะหางทีเ่ ทากัน แตวางทำมุมตางกัน ตัง้ แต 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศา
ออกแรงขวางลูกตะกรอที่ระยะหาง 1 และ 2 เมตร สังเกตการกระดอนของลูกตะกรอและ
ใชสวนของรางกายรับลูกตะกรอที่พุงมาตรงตำแหนงนั้นๆ เปรียบเทียบและบันทึกผล
ผลการทดลอง
พบวาชุดฝกทักษะตะกรอทีเ่ ปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผามีประสิทธิภาพการใชงานไดดที สี่ ดุ เพราะมีพนื้ ที่
ดานขางมากกวารูปทรงเรขาคณิตรูปอืน่ โดยวัสดุทเี่ หมาะสมในการขึงบนพืน้ ทีช่ ดุ ฝกคือ ยางอิลาสติก
เนือ่ งจากมีความยืดหยนุ ดีทำใหลกู ตะกรอกระดอนไดดี สวนการทดลองขวางลูกตะกรอทีม่ มุ ตางๆ
พบวาลูกตะกรอกระดอนขึ้นสูง–ต่ำไมเทากัน จึงสามารถใชอวัยวะของรางกายรับลูกตะกรอ
ทีก่ ระดอนมาตัง้ แตศรี ษะ หนาอก หนาทอง เขา ขางเทาดานใน และหลังเทา ไดตามตองการ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถนำวิชาคณิตศาสตรมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร และประยุกตใชในชีวติ ประจำวัน
โดยออกแบบสรางชุดฝกทักษะตะกรอทีม่ รี ปู ทรงเหมาะสมเปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา เพือ่ ใหเกิด
ประโยชนสงู สุด เลือกวัสดุทมี่ คี วามยืดหยนุ เพือ่ ใหลกู ตะกรอกระดอนไดดี อีกทัง้ สามารถ
ปรับมุมเพือ่ เลือกฝกทักษะดวยอวัยวะตางๆ ไดตามตองการ
- ชวยใหผูที่รักกีฬาตะกรอสามารถฝกทักษะไดดวยตนเองโดยไมตองรอคูซอม
- สามารถนำชุดฝกทักษะตะกรอไปใชฝก ทักษะกีฬาวอลเลยบอลไดอกี ดวย
- ใชเปนสื่อการสอนเรื่องแรงดล
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กลองฆาเชือ้ รนุ ประหยัด

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยโศจิกานต สตาภรณ
โรงเรียนปยชาติพฒ
ั นา ในพระบรมราชูปถัมภ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คือ การถายเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มจำนวนยอดและการชักนำราก จะตองทำ
ในสภาพทีป่ ลอดเชือ้ โดยตองใชเครือ่ งมือสำหรับการถายเนือ้ เยือ่ ทีส่ ะอาดปราศจากจุลนิ ทรีย โดย
มักจะทำโดยการจมุ อุปกรณลงในภาชนะทรงสูงบรรจุเอทิลแอลกอฮอลเขมขน 70% โดยปริมาตร
แลวนำมาลนเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล ใหเกิดเปลวไฟลุกไหมทปี่ ลายของอุปกรณ แตนกั เรียน
ทีเ่ พิง่ เริม่ หัดถายเนือ้ เยือ่ จะเกิดความกลัวเปลวไฟ และมักเกิดอุบตั เิ หตุไฟลวกมือ นอกจากนี้ ยังมี
การปนเปอ นในขณะทีม่ กี ารถายเนือ้ เยือ่ อันเนือ่ งจากการฆาเชือ้ ทีอ่ ปุ กรณไมดพี อ ทำใหเปนอุปสรรค
ในการจัดการเรียนรแู ละการดำเนินการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ทัง้ ยังมีเอทิลแอลกอฮอลทเี่ หลือจากการ
ใชจุมเผาอุปกรณจำนวนหนึ่งซึ่งตองทิ้งไปโดยเปลาประโยชน
เพือ่ แกปญ
 หาดังกลาวจึงไดออกแบบพัฒนาอุปกรณในการฆาเชือ้ จุลนิ ทรียท ผี่ วิ ของอุปกรณสำหรับ
การถายเนือ้ เยือ่ โดยออกแบบและจัดหาวัสดุทเี่ หมาะสมมาผลิตเปนกลองฆาเชือ้ รนุ ประหยัดซึง่ ใช
ตะเกียงแอลกอฮอลเปนแหลงใหพลังงานความรอน แผความรอนผานตัวกลองทีเ่ ปนโลหะ และผาน
ทรายมายังอุปกรณที่เสียบอยู จนทำใหอุปกรณที่เปนโลหะไดรับความรอนและสามารถทำลาย
จุลนิ ทรียท ต่ี ดิ อยทู ผี่ วิ อุปกรณได ซึง่ ชุดอุปกรณดงั กลาวมีตน ทุนในการผลิตทีต่ ่ำมาก มีความทนทาน
ตอการใชงาน มีรปู ทรงการออกแบบทีเ่ หมาะสม และใชงานไดงา ย
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2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงค
1. ประดิษฐกลองฆาเชื้อรุนประหยัดสำหรับงาน
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
2. ศึกษาประสิทธิภาพของกลองฆาเชือ้ รนุ ประหยัด
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการปฎิบัติ
งานถายเนื้อเยื่อพืชที่ทำการฆาเชื้อที่ผิวอุปกรณ
ดวยการจุมแอลกอฮอล การใชกลองฆาเชื้อ
ระบบไฟฟา และกลองฆาเชือ้ รนุ ประหยัด
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ออกแบบและประดิษฐกลองฆาเชือ้ รนุ ประหยัด
2. ทดลองนำกลองฆาเชือ้ รนุ ประหยัดไปใชงานเบือ้ งตน ตรวจสอบขอบกพรอง และ ประสิทธิภาพ
ในการถายเนือ้ เยือ่ พืช โดยผปู ระดิษฐเปนผทู ดลอง
3. ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบให เ หมาะสมกั บ การใช ง านจริ ง และเขี ย นคู มื อ การใช ง านกล อ งฆ า เชื้ อ
รนุ ประหยัด นำไปศึกษาประสิทธิภาพกับนักเรียนทีม่ คี วามชำนาญในการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
4. ปรับปรุงแกไขซ้ำและนำไปทดสอบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปยชาติพฒ
ั นา
ในพระราชูปถัมภฯ จำนวน 30 คน ทีเ่ ปนกลมุ ตัวอยาง
5. นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงค

3. ประโยชนและการนำไปใช
- กลองฆาเชือ้ รนุ ประหยัดสำหรับการฆาเชือ้ ทีผ่ วิ อุปกรณในการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ทีม่ ตี น ทุนต่ำ
- กลองฆาเชื้อที่ประดิษฐมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อขณะถายเนื้อเยื่อสูงกวาการฆาเชื้อ
ดวยวิธีการจุมเครื่องมือลงในแอลกอฮอลแลวลนไฟ กลาวคือ มีอัตราการปลอดเชื้อ
ในขณะถายเนือ้ เยือ่ สูงกวารอยละ 80 และไมเกิดอุบตั เิ หตุในขณะทำปฏิบตั กิ าร
- นักเรียนที่ฝกปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีความพึงพอใจในการถายเนื้อเยื่อที่ฆาเชื้อ
ทีผ่ วิ อุปกรณดว ยกลองฆาเชือ้ รนุ ประหยัดสูงกวาการฆาเชือ้ ดวยวิธกี ารจมุ ลงในแอลกอฮอล
แลวลนไฟ

4 การเผยแพรผลงาน
- ถวายรายงานตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปยชาติ
พัฒนา ในพระราชูปถัมภฯ เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2551
- สรางถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานใหแก
โรงเรียนทีม่ กี ารจัดการเรียนรเู พาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชไปใชทดลองใชงานตามพระราชอัธยาศัย
- แสดงในงานสัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2552 ระหวางวันที่ 9-23 สิงหาคม 2552
ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธานี
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ศึกษาการพัฒนาเทียนไขธรรมชาติ
จากดินสอพองและไขมันแปรรูป
จากกลีเซอรีนทีเ่ หลือจาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยมนสวรรค ภูยาดาว
โรงเรียนอุดมศึกษา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบันกระบวนการผลิตไบโอดีเซลกำลังไดรับความนิยมและมีปริมาณความตองการเพิ่มสูงขึ้น
อยางรวดเร็ว สงผลใหปริมาณกลีเซอรีนดิบซึ่งเปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
มีปริมาณสะสมเพิม่ มากขึน้ ดวย แตการนำกลีเซอรีนไปใชประโยชนยงั มีไมมากนัก ดังนัน้ จึงเกิด
ความสนใจที่จะศึกษาการนำกลีเซอรีนดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล มาสกัดใหเปน
ไขมันแปรรูป แลวนำมาใชประโยชนในการทำเทียนโดยมีดินสอพองเปนวัตถุดิบรวมที่มีสวนชวย
ในการดูดซับความมันของไขมันและชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับเทียน อันจะเปนแนวทางในการ
ทำเทียนในรูปแบบใหมทส่ี ามารถใชวตั ถุดบิ ทีม่ อี ยใู หเกิดประโยชนสงู สุด และไมทำลายสิง่ แวดลอม

2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดกลีเซอรีน
ในปฏิกริ ยิ าทรานเอสเทอริฟเ คชัน ไดแก
ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด ปริมาตร
เมทานอล อุณหภูมิ และเวลา
2. ศึกษาการสกัดแยกกรดไขมัจากกลีเซอรีน
ดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดย
ใชกรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟวริก และ
กรดฟอสฟอริก
3. ศึกษาความเปนไปไดที่จะพัฒนาเทียน
ธรรมชาติจากไขมันทีไ่ ดจากกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล โดยใชดินสอพองเปน
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ตัวดูดซับกลิน่ ความมัน และชวยใหเทียนแข็งแรง
4. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของเทียนธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นกับเทียนไขในปจจุบัน ในเรื่องของ
ความเปราะและอัตราการเผาไหม
5. ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนที่ใชในการผลิตเทียนธรรมชาติจากไขมันที่ไดจากกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซลโดยใชดินสอพองเปนตัวดูดซับกลิ่นกับเทียนไขในปจจุบัน
ผลการทดลอง
1. การสกัดกลีเซอรีนดวยกรดใหปริมาณไขมันทีส่ กัดไดไมแตกตางกัน แตกรดไฮโดรคลอริก และ
กรดซัลฟวริกจะสามารถทำปฏิกริ ยิ าไดเร็วกวากรดฟอสฟอริก
2. ไขมันที่สกัดไดมาผสมกับดินสอพอง พบวาใหลักษณะเหมือนดินน้ำมัน เมื่อนำไขมันไปตม
ผสมกับพาราฟนจะมีลกั ษณะคลายเจล
3. อัตราสวนที่เหมาะสมของ ไขมัน : พาราฟน : ดินสอพอง ที่ชวยทำใหเทียนมีคุณภาพพอดี
ไมเปราะมาก คือ 15 : 10 : 5 และอัตราสวนทีเ่ หมาะสมทำใหเทียนมีระยะเวลาการเผาไหม
ไดนานทีส่ ดุ คือ 15 : 15 : 5
4. การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพดวยการเติมผงขมิ้นลงไปในเทียน พบวาสามารถปรับปรุง
ลักษณะของเทียนดีขนึ้ คือ มีสเี หลืองแบบธรรมชาติและมีกลิน่ หอมของไขมันผสมขมิน้
5. การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตเทียน พบวาเทียนที่ทำขึ้นสามารถลดตนทุนการผลิตเทียน
ไดมากถึง 1 ใน 4 ของเทียนทีท่ ำในปจจุบนั

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ทราบถึงลักษณะของกรดไขมันทีส่ กัดไดจากกลีเซอรีนดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
- ทราบถึงความเปนไปไดที่จะพัฒนาเทียนธรรมชาติจากไขมันที่ไดจากกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซลโดยใชดินสอพองเปนตัวดูดซับกลิ่น
- ทราบถึงคุณภาพของเทียนธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับเทียนไขในปจจุบัน
- ทำใหเกิดแนวทางใหมในการเพิ่มคุณภาพกลีเซอรีนจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
- เกิดความรูและนวัตกรรมใหมที่สามารถนำมาใชประโยชนและนำไปประกอบอาชีพได
- สงเสริมใหนกั เรียนเกิดจิตสำนึกในการนำทรัพยากรทีม่ อี ยมู าใชใหเกิดประโยชนอยางคมุ คา
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 71 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การใชสารสกัดซาโปนินอยางหยาบ
จากโคนของหนอไมฝรั่งในการยับยั้ง
เชื้อราที่กอโรคผิวหนังในมนุษย
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยอรวรรณ ปยะบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบนั คนไทยประสบปญหาโรคผิวหนัง โดยเฉพาะโรคผิวหนังซึง่ เกิดจากการติดเชือ้ ราตางๆ เชน
เชือ้ รา Candida albicans ซึง่ กอใหเกิดโรคเชือ้ ราแคนดิดาไดเกือบทุกสวนของรางกาย แตพบบอย
บริเวณเยือ่ บุชอ งปากและอวัยวะเพศ เชือ้ รา Microsporum canis ซึง่ เจริญไดดใี นชัน้ เคอราตินของ
ผิวหนังและผม เปนสาเหตุที่ทำใหเกิดโรคกลากบริเวณหนังศีรษะ หนวดเครา และใบหนา และ
เชือ้ รา Malassezia furfur ซึง่ เจริญไดดใี นบริเวณทีม่ ไี ขมัน จึงทำใหเกิดโรคเกลือ้ นตรงทีม่ ตี อ ม
ไขมันเปนจำนวนมาก เชน หนาอก หลัง อีกทัง้ ยังสามารถทำใหเกิดอาการหนังศีรษะอักเสบและรังแค
ซึง่ ในปจจุบนั มีการใชสารเคมีในการรักษา แตอาจมีผลกระทบขางเคียง จึงไดมกี ารศึกษาสมุนไพร
บางชนิดทีส่ ามารถยับยัง้ โรคผิวหนังได คือ หนอไมฝรัง่ โดยหนอไมฝรัง่ เปนพืชเศรษฐกิจสามารถ
นำสวนทีเ่ ปนยอดหรือหนอออนมารับประทาน สวนบริเวณโคนของหนอไมฝรัง่ จะไมไดนำมาบริโภค
และโรงงานอุตสาหกรรมไมใช แตโคนของหนอไมฝรัง่ มีสารซาโปนินทีส่ ามารถออกฤทธิต์ านเชื้อรา
(antifungal) ดังนัน้ การสกัดสารสกัดซาโปนินอยางหยาบจากโคนหนอไมฝรัง่ มาทดสอบการยับยัง้
เชื้อราที่กอโรคผิวหนังในมนุษย จะสามารถนำไปใชประโยชน เชน สวนผสมในผลิตภัณฑบำรุง
รักษาผิวแทนการใชสารเคมี ผลิตภัณฑทำความสะอาด และผลิตภัณฑอาหาร เปนตน
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

1)

2)

3)

การทดสอบการยับยั้งเชื้อ 1) Candida albicans 2) Malassezia furfur 3) Microsporum canis
ในสารสกัดหยาบซาโปนินในโคนหนอไมฝรัง่

2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึ ก ษาลั ก ษณะของหน อ ไม ฝ รั่ ง โดยศึ ก ษาลั ก ษณะต น ของหน อ ไม ฝ รั่ ง ทั้ ง สั ณ ฐานวิ ท ยา
และสรีรวิทยาตางๆ ที่สำคัญ ไดแก องคประกอบของสารเคมีในหนอไมฝรั่งโดยเฉพาะ
สารซาโปนิน รวมไปถึงการสกัดสารซาโปนินอยางหยาบ
2. ศึ ก ษาลั ก ษณะของเชื้ อ ราที่ ทำให เ กิ ด โรคผิ ว หนั ง ของมนุ ษ ย จากหนั ง สื อ วารสาร และ
อินเทอรเน็ต แลวนำเชื้อราจากการแยกเชื้อราจากผูปวยหรือการขอเชื้อราที่เก็บเชื้อไวจาก
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
3. เตรียมสารสกัดซาโปนินอยางหยาบจากโคนของหนอไมฝรั่ง
4. เตรียมเชือ้ รา Candida albicans Malassezia furfur และ Microsporum canis จนได
ความเขมขน 2.5 x 106 เซลลตอ มิลลิลติ ร โดยวิธี Direct Microscopic Count
5. ทดสอบสารสกัดหยาบซาโปนินในโคนหนอไมฝรั่งในการยับยั้งเชื้อราที่กอใหเกิดโรคผิวหนัง
ในมุนษย โดยวิธี paper disc diffusion
ผลการทดสอบ
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากโคนหนอไมฝรัง่ (Asparagus officinalis) ในการ
ยับยั้งเชื้อรา Candida albicans Malassezia furfur และ Microsporum canis โดยวิธี
paper disc diffusion พบวาสกัดหยาบซาโปนินในโคนหนอไมฝรั่งในความเขมขน 87.5%
(w/v) 43.75% (w/v) และ 21.87% (w/v) สามารถยับยัง้ เชือ้ รา Malassezia furfur ไดแตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p< 0.05) แตสารสกัดหยาบซาโปนินในโคนหนอไมฝรัง่ ทุกความเขมขน
ไมเกิดบริเวณยับยัง้ การเจริญเติบโตของ Candida albicans และ Microsporum canis

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดแนวทางหรือแหลงขอมูลเบื้องตนในการทำสบูเหลวจากสารสกัดซาโปนินอยางหยาบ
จากโคนหนอไมฝรั่งที่ชวยยับยั้งเชื้อราในผิวหนังมนุษย
- ไดแผนการเรียนรูใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการสอนรายวิชาเทคนิคทาง
จุลชีววิทยาในเรื่องการศึกษาสารในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย และ
ชุมชนผลิตภัณฑสมุนไพร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 73 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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การศึกษาการสกัดสาร
เคลือบเงาไมจากเมล็ดมะขาม
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสถาปนา พันยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 32
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน

มะขามเปนพืชที่ปลูกมากในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากมะขามเปนพืชที่ปลูกงาย
สามารถขึน้ ในดินแทบทุกชนิด จัดเปนพืชทีม่ ปี ระโยชนทงั้ สวนทีเ่ ปนลำตน ผลทัง้ ดิบและสุก และ
ยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถสงเปนสินคาในรูปผลิตภัณฑแหงที่ทำรายไดใหประเทศ
ในแตละปเรารับประทานมะขามหวานและใชเนื้อมะขามเปรี้ยวมาปรุงอาหารเปนจำนวนมาก และ
ในการใชประโยชนแตละครั้ง ชาวบานจะแยกเมล็ดมะขามไว บางครั้งก็นำไปคั่วรับประทานเพื่อ
ความเอร็ดอรอย บางครัง้ ก็นำไปทิง้ ไมเกิดประโยชน ทัง้ นี้ ผวู จิ ยั ไดสงั เกตเห็นสีของเปลือกเมล็ด
มะขามสุก ซึง่ มีสนี ้ำตาลแดงสวยงาม นาจะนำสวนนีม้ าใชใหเกิดประโยชน จึงไดทดลองสกัดเอา
สารสีน้ำตาลแดงที่เปลือกของเมล็ดมะขาม โดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทำละลาย เพื่อหวังวาจะได
สารสกัดทีส่ ามารถนำมาใชทาเคลือบเงาตอไม ทำใหตอไมมสี สี นั สวยงาม เงางาม คงทน เพือ่ เปน
การเพิ่มคุณคาใหกับตอไมและเมล็ดมะขามใหมีมูลคามากยิ่งขึ้น
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

1)

2)

3)

ความเขมของสีของสารสกัดดวยเอทิลแอลกอฮอลจำแนกตามลักษณะของเมล็ดมะขามดังนี้ 1) เมล็ดมะขามทัง้ เมล็ด 2) เมล็ดมะขามทุบ 3) เมล็ดมะขามคัว่ และ
4) เมล็ดมะขามคัว่ แลวทุบ

2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
ดำเนินการทดลองทัง้ หมด 3 แผนการเรียนรู ดังนี้
1. ทดลองหาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารเคลือบเงาไมจากเมล็ดมะขามโดยสกัด
ตัวทำละลายทัง้ หมด 5 ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล โทลูอนี เฮกเซน เหลาขาว และน้ำเดือด
2. ทดลองหาลักษณะที่เหมาะสมของเมล็ดมะขามที่สามารถสกัดสารเคลือบเงาไมไดดีที่สุดโดย
เปรียบเทียบลักษณะของเมล็ดมะขาม 4 ลักษณะ คือ เมล็ดมะขามธรรมดา เมล็ดมะขามทุบ
เมล็ดมะขามคัว่ และเมล็ดมะขามทีค่ วั่ แลวทุบ
3. ทดลองสมบัติของสารสกัดจากเมล็ดมะขาม ที่สามารถใชเคลือบเงาไมได โดยเปรียบเทียบ
สมบัติขอไม 4 ขอ คือ ไมที่ไมไดเคลือบเงา ไมที่เคลือบสารเคลือบเงาไมจากเมล็ดมะขาม
ไมทเี่ คลือบสารเคลือบเงาไมจากเมล็ดมะขามแลวนำไปตากแดด และไมทเี่ คลือบสารเคลือบเงา
ไมจากเมล็ดมะขามแลวนำไปแชน้ำ
ผลการทดลอง
จากการทดลองสกัดสารเคลือบเงาไมจากเมล็ดมะขาม พบวาสารละลายเอทิลแอลกอฮอลเปน
สารทีใ่ ชเปนตัวทำละลายเพือ่ สกัดสารเคลือบเงาไมจากเมล็ดมะขามไดดที สี่ ดุ ซึง่ เอทิลแอลกอฮอล
40% สามารถสกัดสารเคลือบเงาไมไดดีที่สุด สวนเมล็ดมะขามที่คั่วและเอาไปทุบสามารถสกัด
สารเคลือบเงาไมไดดีที่สุด และไมที่ไดจากการทาสารเคลือบเงาไมจากเมล็ดมะขามจะมีสีเขมกวา
ไมที่ไดจากการทาเมล็ดมะขามแลวนำไปแชนำ้ และตากแดด

3. ประโยชนและการนำไปใช
-

สามารถนำสารสกัดจากเมล็ดมะขามมาใชเปนสารเคลือบเงาไมได
สามารถนำเมล็ดมะขามที่ไมใชแลวมาสรางใหเกิดประโยชนและเพิ่มมูลคาได
สามารถนำความรูเรื่องการสกัดดวยตัวทำละลายมาใชในชีวิตประจำวันได
สามารถนำความรูเรื่องการสกัดมาสรางแผนการเรียนรูเพื่อใชสำหรับสอนวิชาเคมีแก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหเกิดทักษะและเขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 75 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

4)
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การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยกวิยา พรอมมูล
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและมีศกั ยภาพในดานทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีวสั ดุชวี มวล
ทีเ่ หลือใชจากอุตสาหกรรมเกษตรมากมาย เชน กาบมะพราว เปลือกมะพราว ชานออย แกลบ ฟาง
ขาว ขีเ้ ลือ่ ย ฯลฯ หากทำลายวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมการเกษตรโดยการเผาหรือโดยทิง้ ลงใน
แมน้ำลำคลอง จะทำใหเกิดมลภาวะและปญหาเรือนกระจก ดังนัน้ จึงควรนำเศษวัสดุเหลานัน้ มาใช
หรือสรางใหเกิดมูลคาเพิ่ม และสามารถลดตนทุนการผลิต ตลอดจนกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิง่ แวดลอมนอยทีส่ ดุ ผวู จิ ยั จึงมีความสนใจนำวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมการเกษตรแตละชนิด
มาใชรวมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อทำใหพืชเจริญเติบโต อันจะเปนการใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางแกพสกนิกร
ชาวไทยใหดำเนินทางสายกลางในดานการเกษตร โดยแปลงปรัชญา “พอเพียง” ไปสกู ารปฏิบตั ใิ ห
ไดผลจริงเพือ่ ประโยชนตอ เศรษฐกิจและกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวตั น

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษวาพืชสามารถเจริญเติบโตไดดใี นดานลำตนและ
รากในวัสดุเหลือใชชนิดใด เชน ชานออย ขุยมะพราว
ซังขาว ฟางขาว รำขาว ผักตบชวา ขีเ้ ลือ่ ย แกลบ ฯลฯ
2. เพื่อคนหาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรที่เหมาะสมมาใช
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชแทนการใชวนุ สำหรับลดตนทุนการ
ผลิตและคัดเลือกวัสดุทเี่ หมาะสมมาใชในหองปฏิบตั กิ าร
3. เพื่อนำความรูที่ไดเผยแพรตอผูอื่นเพื่อประโยชนทาง
เศรษฐกิจและแกปญ
 หาสิง่ แวดลอม
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

วิธีดำเนินการทดลอง
1. การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ จากวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ
2. การยายลงสูธรรมชาติ
3. การคัดเลือกวัสดุเหลือใชที่ผานการทดลองมาใชในหองปฏิบัติการและเผยแพรสูชุมชน
ผลการทดลอง
จากการทดลองพบวาพืช 5 ชนิด ไดแก เบญจมาศ เยอบีรา กลอกซิเนีย กลวย และสมโชกุน
เจริญไดดที างดานลำตนในวัสดุเหลือใช 10 ชนิด ไดแก สำลี ชานออย ขุยมะพราว ไคโตแซน แกลบ
ขีเ้ ลือ่ ย ผักตบ ฟางขาว รำขาว และซังขาว ยกเวนในถานแกลบ แตเจริญไดดแี ตกตางกันตามชนิด
ของวัสดุ โดยวัสดุที่เหมาะสมที่พืชสามารถเจริญเติบโตทางลำตนและรากไดดีคือ ชานออย สำลี
ขุยมะพราว แกลบ ตามลำดับ รองลงมา คือ ไคโตแซน ขีเ้ ลือ่ ย วัสดุทไี่ มเหมาะสม คือ ซังขาว
ฟางขาว รำขาว และผักตบ โดยทัง้ หมดเปรียบเทียบกับวนุ ทีเ่ ปนตัวควบคุม จากการวิเคราะหการ
เจริญเติบโต (r) ทางดานลำตนของพืชในวัสดุเหลือใชไมแตกตางจากวนุ คือ อยใู นชวง 0.01 - 0.03
ยกเวนชานออยมี r = 0.06 ดังนั้นวัสดุที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งลำตนและรากนั้น
จึงขึน้ อยกู บั ลักษณะของเสนใยวัสดุ สวนประกอบทางเคมีที่ C/N ratio สูง สารอาหารทีเ่ ปนประโยชน
ตอพืชที่เหลืออยูในวัสดุเหลือใช และคา pH ของวัสดุถือวาเปนปจจัยที่มีความสำคัญนอยที่สุด
พืชทุกชนิดทีเ่ พาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ในวัสดุเหลือใชเมือ่ ยายลงสธู รรมชาติสามารถเจริญเติบโตออกดอก
ออกผลไดตามปกติ ดังนั้นการคัดเลือกวัสดุเหลือใชที่ผานการทดลองมาใชในหองปฏิบัติการ
พิจารณาในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม จึงคัดเลือกขุยมะพราวไวใชในหองปฏิบตั กิ าร

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดขยุ มะพราวซึง่ เปนวัสดุเหลือใชทเี่ หมาะสม ทำใหชว ยลดการซือ้ วนุ ปละหลายพันลาน
- นักเรียนตระหนักถึงวัสดุเหลือใชจากการเกษตรวาสามารถนำมาทำประโยชนในการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทำใหนกั เรียนหันมามองสิง่ ใกลตวั มากยิง่ ขึน้ ไมคดิ วาการเรียน
วิทยาศาสตรตอ งอยกู บั สูตรและทฤษฎีเทานัน้ แทจริงแลวทุกสิง่ ทุกอยางสามารถนำมาใช
ไดในชีวติ ประจำวัน และมองเห็นเปนรูปธรรมในการเพิม่ มูลคาใหแกวสั ดุเหลือใชมาทำให
เกิดประโยชนและเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา
- ไดความรูมาเผยแพรแกชุมชน ทำใหเกษตรกรผูเขารับการอบรมเห็นวาการเพาะเลี้ยง
เนือ้ เยือ่ พืชไมใชเปนสิง่ ทีย่ ากและอยไู กลตัว วัสดุเหลือใชทางการเกษตรสามารถใชรว มกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปนอยางดีและทุกคนสามารถทำได
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 77 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
1. วัตถุประสงค
บริษัท โทเรอินดัสตรีส อิงค ประเทศญี่ปุน (Toray Industries, Inc.) ไดดำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมานานกวา 40 ป ผลิตภัณฑตางๆ ภายใตชื่อ “Toray” เปนที่รูจักสำหรับนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุมผูผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป โดยเปนผูริเริ่มผาใยสังเคราะหเปน
รายแรกในประเทศไทย
“Toray” ไดพจิ ารณาวางานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิง่ สำคัญมากตอการเจริญทาง
ดานการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ โดยในปจจุบนั ประเทศตางๆ ในยุโรปและอเมริกาไดพฒ
ั นา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปกวางไกลเปนอยางมาก ทำใหเกิดการแขงขันกันอยางสูง
ในดานการคาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และใหกำลังใจแกผูที่อยูในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray”
จึงไดจัดหาทุนเพื่อใหเกิดประโยชนและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุดหนาขึ้น
โดยใหเงินสนับสนุนโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทัง้ ใหรางวัลแกหนวยงาน
และบุคคลหรือผูคนควาที่เปนประโยชนกับวงการวิทยาศาสตร และใหการสนับสนุนครู-อาจารย
ทีส่ อนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ใหมกี ารเสริมสรางความคิดในเชิงวิทยาศาสตร
ดวยการคิดสรางสื่อการสอนและการทดลองตางๆ
ดวยหวังที่วาจะไดมีสวนชวยเสริมสรางใหชีวิตความเปนอยูของชาวไทยดียิ่งขึ้น “Toray” และ
กลมุ บริษทั “Toray” ในประเทศไทย มีความยินดีเปนอยางยิง่ ทีไ่ ดจดั ตัง้ มูลนิธโิ ทเรเพือ่ การสงเสริม
วิทยาศาสตรประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึน้

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

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
S & T Research Grants

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

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

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

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

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
Science Education Awards

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

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 79 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-16 (พ.ศ. 2537-2552)
ปที่ไดรับรางวัล

บุคคล/สถาบัน ทีไ่ ดรบั รางวัล

พ.ศ. 2537

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

พ.ศ. 2538

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

พ.ศ. 2539

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

พ.ศ. 2540

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบูลย นัยเนตร
ประเภทสถาบัน ศูนยวจิ ยั นิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. 2541

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

พ.ศ. 2542

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

พ.ศ. 2543

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

พ.ศ. 2544

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

พ.ศ. 2545

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุรนันต สุภทั รพันธุ
ประเภทสถาบัน สถาบันวิทยาการหนุ ยนตภาคสนาม

พ.ศ. 2546

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

พ.ศ. 2547

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. อังศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย

พ.ศ. 2548

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน กลมุ บรรพชีวนิ วิทยา

พ.ศ. 2549

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน
ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว

พ.ศ. 2550

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน
ประเภทสถาบัน สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร

พ.ศ. 2551

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม
ประเภทสถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2552

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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การกระจายของครูทสี่ มัครและไดรบั รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-16 (พ.ศ. 2537-2552) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและ 72 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 1,075 ราย ไดรบั รางวัลทัง้ สิน้ 142 ราย โดยจังหวัดที่ยังไมเคยมีครูสมัคร คือ จังหวัด
สมุทรสงคราม ระนอง และสตูล
จังหวัด
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
กาฬสินธุ
ฉะเชิงเทรา
ขอนแกน
อุดรธานี
สมุทรปราการ
เชียงใหม
สงขลา
ลำปาง
นครสวรรค
เชียงราย
เพชรบูรณ
นาน
ศรีสะเกษ
ปทุมธานี
นครศรีธรรมราช
อุบลราชธานี
พิษณุโลก
สุราษฎรธานี
นครปฐม
นครพนม
พัทลุง
ระยอง
อุทยั ธานี
ชัยภูมิ
มหาสารคาม
ชลบุรี
ตรัง
สระแกว
สุโขทัย
สุรินทร
อางทอง
หนองคาย
ปตตานี
สุพรรณบุรี
บุรรี มั ย

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
85
15
58
5
42
6
40
13
39
7
39
7
35
12
34
3
33
4
32
4
31
3
27
2
27
1
23
2
23
1
22
1
21
2
21
3
19
2
18
6
17
1
15
1
14
5
14
2
14
0
13
2
13
1
12
0
12
0
12
4
12
0
12
3
12
1
11
3
10
2
10
1
9
0

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

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 81 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

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

1
2
0
0
4
1
0
0
1
2
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Thailand Toray Science Foundation
Organization (2009)
Thailand Toray Science
Foundation
1. Honorary Chairman
Dr. Katsunosuke Maeda
Honorary Chairman,
Toray Industries, Inc., Japan
2. Organization
(1) Chairman
Dr. Yongyuth Yuthavong
Minister,
Ministry of Science and Technology
(2) Managing Director
Mr. Yasuo Yamashita
Managing Director,
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.
(3) Directors
Dr. Kamchad Mongkolkul
The Science Society of Thailand
Dr. Pairash Thajchayapong
Ministry of Science and Technology
Dr. Yodhathai Thebtaranonth
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Mr. Udom Vacharasakunee
Ministry of Education
Mr. Yuichi Manabe
President, Thai Toray Textile Mills
Public Co., Ltd.
Mr. Tomoyuki Aoki
Managing Director,
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.
Mr. Narong Lertkitsiri
Chairman, Toray International
(Thailand) Ltd.
Mr. Kazuhiro Suzuki
Director, Luckytex (Thailand)
Public Co., Ltd.
3. Term of Directorship: 2 years
4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

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

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

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

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

The Committee of Selection (Awards)
1. Organization
(1) Chairmen:
Dr. Kamchad Mongkolkul
Vice-chairmen: Mr. Udom Vacharasakunee
(2) Members:
President 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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