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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 2553 ซึ่งเปนปที่สิบเจ็ดของการดำเนินกิจกรรมนี้ 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 รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค รองศาสตราจารย ระดับ 9
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี เปนผูไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะที่เปนนักวิทยาศาสตร
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพารา
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค ไดทำงานวิจยั เกีย่ วกับยางพารา ทัง้ ดานวิจยั พืน้ ฐานและ
ประยุกต โดยไดรับโจทยวิจัยปญหาตางๆ ที่มักพบในโรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนหรือ
กลุมเกษตรกรที่มีการแปรรูปยางขั้นตน และความตองการความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

เทคโนโลยีของยางพารา โครงการดีเดน ไดแก การเตรียมยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกจากการ
ผสมเขากันของยางพารากับพลาสติกชนิดตางๆ จนสามารถเตรียมวัสดุชนิดใหมทมี่ สี มบัตเิ ปนยาง
แตสามารถแปรรูปไดดวยกระบวนการแปรรูปพลาสติกและมีสมบัติเหมาะสมตอการประยุกต
ในอุตสาหกรรม การดัดแปรโมเลกุลยางพาราดวยหมฟู ง กชนั ทางเคมีชนิดตางๆ จนสามารถสราง
โรงงานตนแบบการผลิตกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกบั เมทิลเมทาคริเลททีผ่ ลิตในระดับ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตยางพาราทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษตางๆ เชน ยางพาราทีท่ นตอ
ความรอนและการติดไฟ ทนทานตอการเสือ่ มสภาพ ทนทานตอน้ำมัน และการซึมผานของกาซ เปนตน
ทัง้ นี้ ยังมีโครงการวิจยั เพือ่ พัฒนากาวยางพาราทัง้ ในรูปแบบกาวน้ำยางและกาวสารละลายยางซึง่
สามารถเตรียมกาวชนิดใหมทมี่ คี วามแข็งแรงสูงในการประสานวัสดุชนิดตางๆ ทีม่ คี วามเปนพิษต่ำ
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยางขนโดยใชสารกอครีมชนิดใหมจนสามารถสรางโรงงานตนแบบ
เพือ่ ผลิตในระดับอุตสาหกรรมไดเปนผลสำเร็จ นอกจากนี้ ยังมีโครงการทีต่ อบสนองความตองการ
ผลิตผลิตภัณฑยางของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน เชน การเตรียมยางฟองน้ำ
จากน้ำยางขนชนิดครีมและการเตรียมยางปูพื้นสระน้ำจากน้ำยางขนชนิดครีมเพื่อเก็บกักน้ำเพื่อ
การเกษตรและอุตสาหกรรม เปนตน ซึง่ องคความรแู ละเทคโนโลยีตา งๆ ทีเ่ กิดจากการวิจยั ของทาน
ไดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและตอบสนองทางวิชาการและอุตสาหกรรมยางพาราของ
ประเทศไทยอยางยั่งยืน รวมทั้งไดสรางผลงานทางวิชาการซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ในระดับนานาชาติมากกวา 50 เรื่อง และไดผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอกในดาน
เทคโนโลยียางพารามากกวา 25 คน
สำหรับหนวยงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปพทุ ธศักราช
2553 คือ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะทีเ่ ปนหนวยงานทีม่ ผี ลงาน
ดีเดนทางดานการเรียนการสอนและการวิจยั ทีย่ อมรับทัง้ ในและตางประเทศมายาวนานกวา 46 ป
ในดานการเรียนการสอน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทสำคัญ
ในการสรางบุคลากรและวางรากฐานความรูทางดานชีวเคมีในประเทศไทย เปนภาควิชาชีวเคมี
แหงแรกของประเทศไทยที่เปดสอนหลักสูตรชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา และคงไวซึ่งวัฒนธรรม
ของการเรียนการสอนที่เปนหลักสูตรนานาชาติที่มีเนื้อหาทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากล
อยางสมบูรณแบบ โดยสอน สัมมนา สอบ และเขียนรายงานวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษตัง้ แต
อดีตจนถึงปจจุบนั มีคณาจารยและศิษยเกาจำนวนมากทีป่ ระสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และ
มีบทบาทสำคัญในการทำประโยชนตอนโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
ในดานการวิจยั เปนภาควิชาชีวเคมีทมี่ จี ำนวนผลงานวิจยั สูงสุดเปนอันดับหนึง่ ของประเทศ คงไว
ซึ่งบรรยากาศการวิจัยที่เขมขนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนภาควิชาที่สามารถรักษาระดับการ
ตีพิมพผลงานวิจัยใหอยูในระดับชั้นนำของประเทศมาโดยตลอด มีจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอ จำนวนอาจารยภายในระยะเวลา 6 ปยอ นหลัง เฉลีย่ มากกวา
2 เรือ่ งตอคนตอป และในระยะเวลา 3 ปทผี่ า นมา ผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พสว นใหญเปนผลงานของ
อาจารยรุนกลางระดับรองศาสตราจารย คุณภาพของผลงานดังกลาวเปนที่ประจักษจากการที่
คณาจารยไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติและนานาชาติอยางสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ ในดานการบริหารจัดการ ภาควิชาชีวเคมีมีวัฒนธรรมองคกรที่ประสานการมุงเปาสู
ความเปนเลิศในการผลิตผลงานวิจยั และบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และบรรยากาศทีอ่ บอนุ เปนกันเองของ
Thailand Toray 2 Science Foundation

คณาจารย นักศึกษารนุ พี่ รนุ นองอยางลงตัว มีกจิ กรรมเสริมนอกหลักสูตรใหนกั ศึกษาไดฝก ทำงาน
รวมกันเปนทีม และมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ สังคมออนไลนทที่ นั สมัย ในการ
บริหารจัดการและการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับพฤติกรรมของนักศึกษา
ในยุคปจจุบัน

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2553 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 25 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา มีจำนวน 10 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาแปงทาวยายมอมดัดแปรเพื่อเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชยและการ
ประยุกตในเภสัชภัณฑ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุชาดา พิรยิ ะประสาธน
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ชื่อโครงการ เอนไซมสลายไฟบรินจากเพรียงทราย Perinereis Nuntia
ชือ่ นักวิจยั
ดร. อภิชาติ กาญจนทัต
หนวยงาน สถาบันเทคโนโลยีชวี ภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ชื่อโครงการ การวิเคราะหโปรตีโอมิกเพือ่ ศึกษาโปรตีนทีเ่ กีย่ วของกับการสังเคราะหไตรเอซิลกีลเซอรอล
ของจุลสาหรายเพื่อนำไปสูการเพิ่มผลผลิตไบโอดีเซลของจุลสาหราย
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. สุรพล พิบลู โภคานันท
หนวยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสำอางจากสารสกัดรำขาวไทยโดยใชเทคโนโลยีนาโน
สำหรับรักษาอาการผมรวงทางพันธุกรรม
ชือ่ นักวิจยั
ศาสตราจารย ดร. เภสัชกรหญิง อรัญญา มโนสรอย
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. ชื่อโครงการ การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพือ่ พัฒนาเครือ่ งหมายดีเอ็นเอ
สำหรับระบุชนิด และวิวฒ
ั นาการของปลากัดปามหาชัยสำหรับการเพาะเลีย้ ง
เชิงพาณิชยและการอนุรกั ษ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. อัครพงษ สวัสดิพงษ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. ชื่อโครงการ การแยกและศึกษายีนทีม่ คี วามสำคัญตอการกอโรคในพืชของแบคทีเรียแซนโทโมนาส
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ไพบูลย วัฒนวิบลู ย
หนวยงาน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

7. ชื่อโครงการ การผลิตหัวเชือ้ ราเอคโตไมคอรไรซาชนิดทีใ่ ชเปนอาหารไดกบั กลาไมในแปลงเพาะ
ทีใ่ ชในโครงการการปลูกปาตามแนวพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณ
หนองอึง่ จังหวัดยโสธร
ชือ่ นักวิจยั
ดร. เชิดชัย โพธิศ์ รี
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
8. ชื่อโครงการ การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของเชือ้ ไวรัส Cymbidium Mosaic Virus
และ Odontoglossum Ringspot Virus สาเหตุโรคกลวยไม
ชือ่ นักวิจยั
ดร. โสพิศ สวางจิตร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
9. ชื่อโครงการ การผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากไขรำขาว
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. กรณกนก อายุสขุ
หนวยงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
10. ชื่อโครงการ การเตรียมไมโครไฟบริล การปรับปรุงผิวของเสนใยมะพราวและไมโครไฟบริล
เพื่อใชเปนวัสดุเสริมแรงในวัสดุคอมโพสิทชีวภาพ
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. วิไล รังสาดทอง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สาขาเคมี มีจำนวน 4 โครงการ
11. ชื่อโครงการ วิธีวัดใหมเฝาระวังภาวะขาดสารไอโอดีน
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
12. ชื่อโครงการ การสังเคราะหและฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธซัลโฟนาไมด
ชือ่ นักวิจยั
ดร. รัชนก ปน แกว
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13. ชื่อโครงการ วัสดุเชิงประกอบแบบไมถกั ทอจากเสนใยพอลิแลคติกแอซิดและเสนใยเซลลูโลส
ธรรมชาติผสมระหวางเสนใยกัญชงกับเสนใยทะลายปาลมน้ำมัน
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศิรศิ าส เอือ้ ใจ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
14. ชื่อโครงการ การเพิม่ ประสิทธิภาพของเคอรคมู นิ ในการบำบัดโรคมะเร็งดวยระบบนำสงนาโน
ชือ่ นักวิจยั
ดร. วรายุทธ สะโจมแสง
หนวยงาน ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สาขาฟสิกส มีจำนวน 5 โครงการ
15. ชื่อโครงการ การศึกษาควอไซนอมัลโหมดของหลุมดำในมิตติ า งๆและผลของสนามคาเมเลียน
ในปรากฏการณเลนสความโนมถวงและเสนโคงความเร็วดาวฤกษระดับกาแล็คซี่
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ปยบุตร บุรคี ำ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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16. ชื่อโครงการ การศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพของเมเซอรในบริเวณเกิดดาว
ชือ่ นักวิจยั
ดร. กิตยิ านี อาษานอก
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
17. ชื่อโครงการ การสังเคราะหและสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกสของแคลเซียมโคบอลไทต
เตรียมโดยวิธไี ฮโดรเทอรมอล
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สุปรีดิ์ พินจิ สุนทร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
18. ชื่อโครงการ การปลูกดวยวิธเี อ็มโอซีวดี แี ละการหาลักษณะเฉพาะของฟลม บาง InN และ
InGaN เพือ่ การประยุกตใชในเซลแสงอาทิตย
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สกุลธรรม เสนาะพิมพ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19. ชื่อโครงการ การศึกษาสมบัติสองสถานะทางไฟฟาของอุปกรณหนวยความจำที่สรางจาก
วัสดุไฮบริดสารอินทรียและผลึกโลหะระดับนาโนเมตร
ชือ่ นักวิจยั
ดร. เบญจพล ตันฮู
หนวยงาน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 6 โครงการ
20. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบเครือขายสถานีสงั เกตการณจพี เี อสสองความถีแ่ ละการศึกษา
ปริมาณอิเล็กตรอนในชัน้ บรรยากาศไอโอโนสเฟยรเหนือประเทศไทย
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. พรชัย ทรัพยนธิ ิ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
21. ชื่อโครงการ การขึน้ รูปแผนปะกะโหลกเทียมจากไทเทเนียมแผนดวยกรรมวิธขี นึ้ รูปแบบลูกโซ
ชือ่ นักวิจยั
นายกิตติภฎั รัตนจันทร
หนวยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
22. ชื่อโครงการ การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพงุ ความเร็วสูงภายในของเหลว
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารยอนิรตุ ต มัทธุจกั ร
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23. ชื่อโครงการ การศึกษาอิทธิพลของการใหภาระทางกลแบบตางๆ ตอการสรางกระดูกใหมภายนอก
รางกายบนคอลลาเจน Scaffold ชนิดที่ 1 โดยใชระบบสังเกตการณ แบบไมทำลาย
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
24. ชื่อโครงการ การกำจัดสารพลอยไดจากขบวนการฆาเชื้อโรคในกระบวนการผลิตน้ำประปา
โดยการดูดซับบนเมโซพอรัสซิลิเกตที่มีการตอติดหมูฟงกชันชนิดตางๆ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ปฏิภาณ ปญญาพลกุล
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

25. ชื่อโครงการ ระบบวัดองคประกอบเนือ้ ยางแหงในน้ำยางดิบตนทุนต่ำดวยเทคนิคไมโครเวฟ
หกพอรต
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. มิตรชัย จงเชีย่ วชำนาญ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคดั เลือกใหมผี ไู ดรบั รางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัลรวม 210,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 80,000 บาท ไดแก
อาจารยศภุ วรรณ งามแสง
โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อผลงาน: ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Solanaceae ทีม่ ตี อ เพลีย้ แปง

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 60,000 บาท ไดแก
อาจารยณฐั ฐินนั ท เบาพรหม
โรงเรียนบานอมพาย อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน
ชื่อผลงาน: สารสกัดจากวานรางจืดและการศึกษาสมบัติการลดปริมาณ
สารพิษตกคางในเลือด

รางวัลชมเชย

เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยกติ ติพงษ สุขพงษไทย
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อผลงาน: เครื่องบินโฟมบังคับวิทยุแบบใหม
2. อาจารยสทิ ธิราช ชืน่ ชม
โรงเรียนบานโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ชือ่ ผลงาน: เครือ่ งกลัน่ น้ำมันหอมแบบหอกลัน่ คู

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 490,000 บาท
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 115,000 บาท ไดแก
อาจารยเฉลิมพร พงศธรี ะวรรณ
โรงเรียนสุราษฎรพทิ ยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ชื่อผลงาน: เครื่องถอนตนกลายางพารา
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 95,000 บาท ไดแก
อาจารยปน ชางทอง
โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อผลงาน: การศึกษาดวงเพื่อลดความสูญเสียของผลผลิตมะพราวน้ำหอม
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รางวัลที่ 3

เงินรางวัลๆ ละ 75,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยสวุ ารี พงศธรี ะวรรณ
โรงเรียนสุราษฎรพทิ ยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ชื่อผลงาน: พลาสติกจากเกล็ดปลา
2. อาจารยนริ นั ดร เหลืองสวรรค
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชือ่ ผลงาน: ผลของการดัดแปลงสี รสชาติและกลิน่ ของเมล็ดพันธขุ า ว
ดวยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีตอการปองกันนกกินขาวในนาหวาน

รางวัลชมเชย

เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยกรี ติ ทะเย็น
โรงเรียนนาบอคำวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ชือ่ ผลงาน: แผนพืน้ โตะจากเศษโฟม
2. อาจารยภานุ สุคนเขตร
โรงเรียนสระแกว อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว
ชือ่ ผลงาน: ปนลมทะลวงปฏิกลู

นอกจากนี้ โรงเรียนของผูไดรับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทั้ง 4 โรงเรียนยังไดรับ
เงินสนับสนุนหองปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
1. โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (2 รางวัล)
2. โรงเรียนบานอมพาย อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน
3. โรงเรียนสุราษฎรพทิ ยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี (2 รางวัล)
4. โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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

รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค

Associate Professor Dr. Charoen Nakason
เกิดเมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2506 ทีอ่ ำเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 5 คนของนายชวง และนางทรัพย
นาคะสรรค
ภรรยา นางอุไร นาคะสรรค
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บุตร นายธนวัฒน นาคะสรรค
เด็กชายจิรวัฒน นาคะสรรค

การศึกษา
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2540

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรโพลิเมอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Polymer Rheology and Processing) University of Bradford,
England

Profile
CHAROEN NAKASON
Birth:
Family:
Wife:

Childrens:

5 April, 1963
The third son of Mr. Chaung and Mrs. Trab Nakason
Mrs. Urai Nakason
Bachelor of Public Administration,
Ramkhamhaeng University
Mr. Tanawat Nakason
Mr. Jirawat Nakason

Education:
1982
1986
1991
1997

Benjama Rachutid School, Nakhon Si Thammarat
B.Sc. (Chemistry), Prince of Songkla University
M.Sc. (Polymer Science), Chulalongkorn University
Ph.D. (Polymer Rheology and Processing), University
of Bradford, England
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รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตำแหนงปจจุบนั
• รองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
• คณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• ผอู ำนวยการสถานวิจยั ความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

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

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2545

อาจารยภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
กลับจากศึกษาตอตางประเทศ เขารับราชการตำแหนงอาจารย ภาควิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ผชู ว ยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Present Position:
Associate Professor, Department of Rubber Technology and Polymer Science,
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani, Thailand
Tel: +66-73-333048 Fax: +66-73-335130 E-mail: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th

Working Experiences:
Academic Position
1991
Lecturer, Department of Rubber Technology and Polymer Science,
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani, Thailand
1997
Lecturer, Department of Rubber Technology and Polymer Science,
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani, Thailand
1999
Assistant Professor, Lecturer, Department of Rubber Technology and Polymer Science,
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani, Thailand
2002
Associate Professor, Lecturer, Department of Rubber Technology and Polymer Science,
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani, Thailand

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 9 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ดานบริหาร
พ.ศ. 2543-2551
พ.ศ. 2550-2553
พ.ศ. 2551-2553
พ.ศ. 2542-2553
พ.ศ. 2542-ปจจุบัน
พ.ศ. 2551-ปจจุบัน
พ.ศ. 2552-ปจจุบัน
พ.ศ. 2553-ปจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
พอลิเมอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ สำนักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจำคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผอู ำนวยการสถานวิจยั ความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
ประธานกรรมการบริหารคลัสเตอรนวัตกรรมยางพารา ภายใตโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Administrative Position
1991
Lecturer, Department of Rubber Technology and Polymer Science,
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani, Thailand
2000-2008
Program Director of Graduate Studies in Polymer Technology
Programme, Prince of Songkla University
2007-2010
Graduate studies committee, Graduate School, Prince of Songkla
University
2008-2010
Research development office committee, Prince of Songkla University
1999-2010
Research and academic affair committee, Faculty of Science and
Technology, Prince of Songkla University
1999-present Graduate studies committee, Faculty of Science and Technology,
Prince of Songkla University
2008-present Director for Center of Excellence in Natural Rubber Technology
(CoE-NR), Prince of Songkla University
Thailand Toray 10 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานบริการวิชาการ
1. กองบรรณาธิการ วารสารสงขลานครินทร ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัง้ แตป พ.ศ. 2549
ถึงปจจุบัน
2. ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนและสหกรณในพื้นที่จังหวัดภาคใต
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานเพื่อกำหนดตำแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
4. กรรมการผทู รงคุณวุฒพิ จิ ารณาขอเสนอโครงการวิจยั และผลงานวิจยั ของหนวยงานใหทนุ ตางๆ
5. คณะทำงานทุนงบประมาณแผนดิน สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ วิศวกรรมศาสตรและ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ 2552-2553
6. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณานิพนธตนฉบับสำหรับวารสารวิชาการทั้งในและตางประเทศ ไดแก
Journal of Applied Polymer Science, European Polymer Journal, Polymer Testing,
Polymers for Advanced Technologies, Journal of Advanced Microscopy Research,
eXPRESS Polymer Letters, Journal of Materials Science, Journal of Elastomers &
Plastics, International Polymer Processing, Polymer Engineering and Science,
Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering, Polymer
International, Journal of Testing and Evaluation, Polymer Bulletin, Iranian
Polymer Journal, Songklanakarin Journal of Science and Technology, The Journal
of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Chiang Mai Journal
of Science, KMITL Science and Technology Journal และ Journal of Scientific
Research Chulalongkorn University

2009-present

2010-present

Chair person for administrative committee of natural innovative
cluster under National Research University (NRU) Programme,
Prince of Songkla University
Dean - Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University

Academic Service
1. Editorial Board of Songklanakarin Journal of Science and Technology
2. Consultant jobs for rubber industries, small and micro community enterprises (SMCE)
and cooperatives in southern part of Thailand.
3. Reviewer for the appointment of academic position for faculty members from
different institutions.
4. Reviewer of research proposal and research report of different granting agencies.
5. Research committee for government budget in the field of Physical Science,
Engineering and Science and Technology.
6. Reviewer for the international peer-review Journals as follows:
- Journal of Advanced Microscopy Research,
- eXPRESS Polymer Letters
- Journal of Materials Science
- Journal of Elastomers & Plastics
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 11 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

รางวัลและเกียรติยศ
1. รางวัลชนะเลิศโปสเตอรใน Polymer Processing Conference เรือ่ ง Latex Foam Rubber
based on Graft Copolymer of Natural and Methyl Methacrylate ป พ.ศ. 2542
2. รางวัลที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมดีเดนระดับประเทศ จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2546
3. นักวิจัยที่มีผลงานที่ไดรับการจัดอันดับใน Science Direct Top 25 Hottest Articles
จากผลงานตีพมิ พในวารสาร Polymer Testing จำนวนผลงาน 8 เรือ่ ง ทีไ่ ดรบั การจัดอันดับ
ในชวงเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2549 ถึง เดือนมีนาคม ป พ.ศ 2552
4. รางวัลนักวิจยั ทีม่ จี ำนวนผลงานตีพมิ พสงู สุด 20 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จากฐานขอมูล ISI ในป พ.ศ. 2543-2548, 2549-2550, 2551 และ 2552
5. นักวิจยั ทีผ่ ลงานตีพมิ พไดรบั การอางอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร จากฐานขอมูล ISI ป พ.ศ. 2551 และ 2552
6. อาจารยตวั อยางดานการวิจยั ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจำป พ.ศ. 2546
7. อาจารยตัวอยางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจำป พ.ศ.2551 ดานการวิจัย สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. เครือขายวิจัยดีเดน ประจำป พ.ศ.2551 ประเภทสถานวิจัยความเปนเลิศดีเดน สถานวิจัย
ความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา

-

Polymer Engineering and Science
Plastics, Rubber and Composites
Macromolecular Engineering
Polymer International
Journal of Testing and Evaluation
Polymer Bulletin
Iranian Polymer Journal
Songklanakarin Journal of Science and Technology
The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Chiang Mai Journal of Science
KMITL Science and Technology Journal
Journal of Scientific Research Chulalongkorn University

Honors and Awards:
Associate Professor Dr. Charoen Nakason has received numerous awards and honors in
recognition of research achievement. These are shown as follows:
1. Best poster presentation award in Polymer Processing Conference (1999).
2. Best industrial consultant award from Department of Industrial Promotion, Ministry
of Industry (2003)
Thailand Toray 12 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9. รางวัลโครงการวิจยั ดีเดน ประจำป พ.ศ. 2548 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ฝาย
อุตสาหกรรม โครงการยางพารา ชือ่ ผลงานกาวจากน้ำยางกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติ
กับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
10. ทุนพัฒนานักวิจยั (เมธีวจิ ยั สกว.) พ.ศ. 2545-2552
11. ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รนุ ที่ 6 ป พ.ศ. 2546 ถึงรนุ ที่ 14 ป พ.ศ. 2553
12. นักวิจยั ดีเดนแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2553 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร

3. Science Direct Top 25 Hottest Articles for 8 published articles in Polymer Testing
(during January 2006 to March 2009)
4. Award for the PSU faculty who had Top 20 in number of published articles in
journals acknowledged by ISI database (2000-2005, 2006-2007, 2008 and 2009)
5. Award for PSU faculty who had top 20 in number of citations in journals
acknowledged by ISI database (2008 and 2009)
6. Outstanding faculty award of Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla
University (2003)
7. Outstanding faculty award of Prince of Songkla University (2008)
8. The best prize for research networks of Prince of Songkla University, Center of
Excellence in Natural rubber Technology (2008)
9. Best research award of Natural Rubber Project, Thailand Research Fund (TRF)
for the research project Entitled “Rubber Adhesive based on Graft Copolymer of
Natural Rubber and Methyl methacrylate” (2005)
10. TRF Research Scholar (2002-2009)
11. The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program (2003-present)
12. Distinguished researcher award of Thailand in the field of Physical Science and
Mathematic (2010)
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 13 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ผลงานวิจยั ของรองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค

Research Works of Associate Professor Dr. Charoen Nakason
ดานการวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค ศึกษาวิจยั ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอรเพือ่ สรางมูลคา
เพิ่มใหกับยางพารา โดยเนนการใชประโยชนจากยางพาราในการเตรียมหรือผลิตวัสดุเทอรโม
พลาสติกอิลาสโตเมอรหรือยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติก การดัดแปรโมเลกุลยาง นาโนคอมโพสิท
ของยางพารา และการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑยางพารา โดยใหความสำคัญตัง้ แต
การสรางองคความรเู ชิงลึกจนถึงการนำผลงานวิจยั ไปใชประโยชนทงั้ ในดานชุมชนและอุตสาหกรรม

Proposed structures
of creamed formation
(A) interaction of HEC
molecules at the surface
of rubber particles;
(B) entanglement of
HEC molecules with
neighboring rubber
particles.

Achievements
Research:
Associate Professor Dr. Charoen Nakason has been conducting his research and
development in the area of rubber and polymer technologies, which has been mainly
performed to promote the value increase of natural rubber (NR). The main works are
emphasized on applications of natural rubber to prepare thermoplastic elastomer (TPE)
materials or thermoplastic natural rubber (TPNR), chemical modification of NR
molecules, NR nanocomposites and development processing of NR together with NR
products. These research topics have been concentrated on the understanding of basic
knowledge, innovative outcomes, and applications in communities and industries.
Continuous research work promotes the innovative knowledge, which can be applied
in related industries. Evidences of emerging knowledge and innovations are obvious
from approximately 55 published journal articles with about 323 citations, together with
3 books in Thai, 3 chapters in English text books. To extend the utilization of the
research output of natural rubber in industries, two commercial manufacturing plants
have been built in factory of Rubber Estate Organization in Nakhon Si Thammarat.
These include creaming latex manufacturing plant with a capacity 20 tons/batch and
manufacturing of graft copolymer of natural rubber with poly(methyl methacrylate) with
Thailand Toray 14 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มีการนำเสนอผลการวิจยั อยางตอเนือ่ งจนทำใหเกิดองคความรเู ชิงลึก ซึง่ สามารถใชเปนฐานความรู
เพือ่ ใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของ จนสามารถผลิตผลงาน
วิจยั ทีต่ พี มิ พในวารสารระดับนานาชาติทมี่ ี impact factor ประมาณ 55 เรือ่ ง และผลงานถูกอางอิง
ประมาณ 323 ครัง้ นอกจากนี้ ไดเขียนตำราทีใ่ ชสำหรับประกอบการเรียนการสอน 3 เลม และ
เขียนบทของหนังสือทีต่ พี มิ พเปนภาษาอังกฤษ 3 เรือ่ ง
ในดานการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม ไดพัฒนาและสรางโรงงานตนแบบที่มี
ศักยภาพในการผลิตเชิงพานิชย 2 ผลิตภัณฑ คือ การผลิตผลิตน้ำยางขนชนิดครีมทีส่ ามารถผลิต
ไดแบชละ 20 ตัน และการผลิตกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
ที่สามารถผลิตไดครั้งละ 2 ตัน ที่โรงงานขององคการสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในพืน้ ทีอ่ ำเภอทงุ ใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากระบวนการผลิตกาว
จากน้ำยางพารา โดยไดดำเนินวิจยั รวมกับบริษทั อินเตอรรบั เบอรลาเท็กซ จำกัด รวมทัง้ การวิจยั
ประยุกตอนื่ ๆ ดานยางพารา ทัง้ นี้ รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรคไดรเิ ริม่ สรางกลมุ วิจยั
และนักวิจยั รนุ ใหมโดยจัดตัง้ “สถานวิจยั ความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยียางพารา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ซึง่ รวบรวมนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทมี่ คี วามสนใจและมีเชีย่ วชาญ
เพือ่ ทำการวิจยั เชิงลึกและวิจยั ประยุกตดา นยางพารา
นอกจากนั้นยังพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยดานยางพารา
ในระดับประเทศ เชน สกว. ยางพารา และ สถาบันวิจยั ยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน
และสถาบันวิจยั และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน Chinese Agricultural Ministry Key
Laboratory of Natural Rubber Processing, Rubber Technology Unit (Twente University,

a capacity of 2 tons/batch. Furthermore, the collaborative research and development of
rubber based adhesives with Inter Rubber Latex, Co., Ltd has been successfully
transferred to application as commercial product. Other applied research related to
natural rubber science and technology has also been performed. Furthermore, Associate
Professor Dr. Charoen Nakason has collaborated with a new generation of scientists and
technologists by establishing the “Excellence in Natural Rubber Technology (CoE-NR),
Prince of Songkla University” Experts and researchers at the Prince of Songkla University
were gathered together to carry out innovative research and basic understanding
related to natural rubber science and technology. In addition, collaboration has been
established with domestic research institutes such as Natural rubber Project, Thailand
Research Fund and Rubber Research Institute of Thailand and international research
units, such as Chinese Agricultural Ministry Key Laboratory of Natural Rubber Processing,
Rubber Technology Unit (Twente University, the Netherlands), Ingenierie des Materiaux
Polymeres
` (Lyon, France) and Elastomer Technology Research Unit (University of Applied
Science Osnabruck, Germany).
To response to the need of local communities, cooperatives, small and micro community
enterprises (SMCE) and rubber industries, Associate Professor Dr. Charoen Nakason has
conducted the research and development together with a number of companies and
organizations, such as Inter Rubber Latex Co., Ltd, Thai Chuan Rubber L.P, latex factory
and rubber glove factory of Southland Rubber, Co., Ltd. Furthermore, the collaborative
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(A) Dispersed domains
of dynamically cured
ENR/PP simple
ENR in PP matrix
(B) Co-continuous
phase of blend

(A)

the Netherlands), Ingenierie des Materiaux Polymeres
` (Lyon, France) และ Elastomer
Technology Research Unit (University of Applied Science Osnabruck, Germany)
เปนตน นอกจากการทำวิจยั ในหองปฏิบตั กิ ารแลวรองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค ยัง
ตอบสนองทางวิชาการใหกบั ชุมชน สหกรณ วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมทีด่ ำเนินกิจการดาน
การผลิตยางพาราในพืน้ ทีแ่ ละในประเทศ โดยการมีสว นในการรวมวิจยั และพัฒนารวมทัง้ แกปญ
 หา
ในกระบวนการผลิตในบริษัทเอกชนหลายแหง เชน บริษัท อินเตอรรับเบอรลาเท็กซ จำกัด
หางหนุ จำกัดสวนไทยชวนรับเบอร โรงงานผลิตน้ำยางขนและถุงมือยางในเครือบริษทั เซาทแลนด
รับเบอร จำกัด ทำวิจัยรวมกับองคการสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ จนสามารถสราง
โรงงานตนแบบในการผลิตในเชิงพาณิชย และยังเคยใหความรวมมือกับกองทุนสงเคราะห
การทำสวนยางในการพัฒนาคุณภาพโรงงานยางดิบของสหกรณชาวสวนยางอีกประมาณ 12 แหง
ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
research programme with the Rubber Estate Organization (REO), Ministry of Agriculture
and Cooperatives, that resulted in the construction of commercial manufacturing plants.
Apart from that, a main task was solving the processing difficulties and providing the
basic knowledge related to ribbed smoke sheet (RSS) and air dried sheet (ADS)
manufacturing for the twelve cooperatives under the Office of the Rubber Replanting
Aid Fund, Ministry of Agriculture and Cooperatives, in the five southernmost provinces.
His researches can be categories as follow:
1. Preparation of thermoplastic natural rubber (TPNR) by blending natural rubber (NR)
with various types of thermoplastic include polypropylene, polyethylene, polyamide,
poly(methyl methacrylate) and copolymer of ethylene and vinyl acetate (EVA). Two
types of blending techniques were exploited: simple blend and dynamic vulcanization.
The main aim is to replace the typically industrial used synthetic rubber by NR
which exhibits superior properties. The research results found that TPNR contains
most important properties for industrial applications. Furthermore, TPNR based on
modified NR and polar thermoplastic blends have been prepared by blending with
polyamide, thermoplastic polyurethane (TPU) and polyester. The products exhibit
high oil and heat resistant properties with capability of flame retardant property.
2. Chemical modification of NR molecules has been conducted due to limitation of NR
Thailand Toray 16 Science Foundation
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ผลงานวิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพาราของรองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค
พอสรุปไดดังนี้
1. การเตรียมยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติก โดยการใชยางธรรมชาติเปนองคประกอบในการ
เบลนดกับวัสดุเทอรโมพลาสติกหลายชนิด เชน พอลิโพรไพลีน พอลิเอทิลีน พอลิเอไมด
พอลิเมทิลเมทาคริเลท และโคพอลิเมอรของเอทิลนี และไวนิลอะซิเตท เปนตน โดยใชเทคนิค
การเบลนดแบบปกติและไดนามิกวัลคาไนซ มีจดุ มงุ หมายหลักในการเตรียมวัสดุในกลมุ นีค้ อื
การใชยางพาราที่มีสมบัติเดนกวา (แตไมเปนที่นิยม) แทนการใชยางสังเคราะหซึ่งมักจะใช
โดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรม ผลการวิจยั พบวาการใชยางพาราทำใหไดวสั ดุทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ที่จะใชในอุตสาหกรรมตางๆ ได นอกจากนี้ ยังไดคิดคนการเตรียมยางธรรมชาติเทอรโม
พลาสติกจากการเบลนดยางธรรมชาติดดั แปรโมเลกุลกับเทอรโมพลาสติกชนิดทีม่ ขี วั้ ชนิดตางๆ
เชน พอลิเอไมด เทอรโมพลาสติกพอลิยูรีเทน และพอลิเอสเทอร เปนตน ซึ่งทำใหไดวัสดุ
ทนน้ำมัน ทนความรอน และตอตานการติดไฟ
2. การดัดแปรโมเลกุลยางพารา เนือ่ งจากขอจำกัดในดานการใชงานในอุตสาหกรรมของยางพารา
ในดานการบวมพองในน้ำมันสูง การตานทานตอการเสื่อมต่ำ การทนทานตอความรอนต่ำ
ติดไฟไดงาย และการมีสมบัติการเปนชั้นกั้นกาซที่ไมดี จึงไดทำการวิจัยดัดแปรโมเลกุลยาง
ในรูปแบบตางๆ เชน ยางธรรมชาติอพิ อกไซด ยางธรรมชาติมาลิเอต ยางธรรมชาติทดี่ ดั แปร
โมเลกุลดวยไดบิวทิวฟอสเฟต เมทิลเมทาคริเลท N-(4-hydroxyphenyl) maleimide และ
dimethyl (methacryloyloxymethyl)phosphonate) (PDMMMP) เปนตน
3. การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑยางพารา โดยการวิจยั หาแนวทางใหมในการพัฒนา
กระบวนการและการผลิตผลิตภัณฑยางพารา เชน กระบวนการผลิตน้ำยางขนโดยกระบวนการ
such as high oil swelling (i.e., poor solvent resistance), poor heat resistance and
aging properties, high flammability and poor gas barrier. These drawbacks have
been solved by modification of NR molecules by preparation of epoxidized natural
rubber (ENR), maleated natural rubber (MNR), and incorporation of grafted
molecules such as dibutyl phosphate, methyl methacrylate, N-(4-hydroxyphenyl)
(A)
maleimide and dimethyl (methacryloyloxymethyl)phosphonate) (PDMMMP).
3. Development of processing of NR and NR products has been performed to gain the
innovative route to develop process and product of NR such as preparation of creamed
concentrate NR latex by creaming process using a novel creaming agent (i.e.,
hydroxyethyl cellulose). This method provides high separation efficiency of the cream
and serum which results in latex with higher dried rubber content (DRC) of approximately
of 65 wt%. Furthermore, the creamed latex has been succeeded to prepare NR products
such as latex foam rubber, latex tread and pond liner for agricultural and industrial
uses. In addition, manufacturing process of natural grafted methyl methacrylate has
(B)
been developed. Furthermore, other developments include rubber adhesives for
wood-to-wood and rubber-to-metal applications as well as life boat construction
base on NR adhesive.
(A) Unmodified silica/ENR composite
4. Nanocomposites of natural rubber have been prepared to response the future (B) 3-aminopropyltriethoxysilane modified
demand of high performance materials. These include electrical conductive NR Silica ENR nanocoposite
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(B)
(A) Pond liner based on
creamed Latex compound
(B) Latex foam rubber from
cream latex compound

ครีมมิง โดยการคนพบสารกอครีมชนิดใหม คือ ไฮดร็อกซีเอทิลเซลลูโลส ซึง่ มีประสิทธิภาพ
ในการแยกน้ำยางสูงและไดน้ำยางที่มีปริมาณเนื้อยางแหงสูงกวารอยละ 65 โดยน้ำหนัก
นอกจากนี้ ยังสามารถนำเอาน้ำยางขนชนิดดังกลาว ทดลองการผลิตผลิตภัณฑยางในรูปแบบ
ตางๆ เชน ยางฟองน้ำ สายยางยืด และการปูพื้นสระน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ยังทำการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกับ
เมทิลเมทาคริเลท การพัฒนาผลิตภัณฑยางในรูปแบบตางๆ เชน กาวติดไมและกาวติดโลหะ
จากยางพารา และการผลิตเรือกชู พี จากยางพารา เปนตน
4. นาโนคอมโพสิทของยางพารา ไดวจิ ยั เพือ่ เตรียมวัสดุนาโนคอมโพสิทของยางพาราทีม่ สี มบัติ
พิเศษเพื่อเตรียมวัสดุสมรรถนะสูงในการตอบสนองความตองการวัสดุของอุตสาหกรรม
ในอนาคต เชน การเตรียมวัสดุนาโนคอมโพสิทของยางพาราทีน่ ำไฟฟาไดจากการผสมยางพารา
ดวยเซรามิกส (แบเรียมทิทาเนตและเลททิทาเนต) การเตรียมวัสดุนาโนคอมโพสิททีม่ สี มบัติ
เชิงกลดีเยีย่ มจากนาโนคอมโพสิทของยางธรรมชาติอพิ อกไซดและซิลกิ า และการเตรียมวัสดุ
นาโนคอมโพสิทยางพาราทีม่ สี มบัตเิ ชิงพลวัตเดนจากออกาโนมอนมอริลโลไนทเคลย เปนตน

ดานการเรียนการสอนและวิชาชีพ
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค รับผิดชอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
เทคโนโลยียาง และปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร ภาควิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดดำเนินการ
สอนดานเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร วัสดุยางและพลาสติก กระบวนการแปรรูปและการทดสอบ

nanocomposite based on ENR and ceramic material (i.e., barium titanate and lead
titanate), nanocomposite with outstanding mechanical properties based on ENR
and nanosilica and nanocomposite with excellent dynamic mechanical properties
based on NR and organo-montmorillonite clay.

Teaching and extension:
Associate Professor Dr. Charoen Nakason has been responsible for teaching in rubber
and polymer technology for both undergraduate and graduate levels at Department of
Rubber Technology and Polymer Science, Faculty of Science and Technology, Prince of
Songkla University. He has taken in charge for the courses related with thermoplastic
elastomers, rubber and plastic materials, processing and testing of rubber and plastic,
characterization of polymer and high performance polymer. He has been transferring
his knowledge and experiences obtained from his research to the students and relevant
manpower. He has supervised a number of students since 2003, 3 Ph.D. holders and 24
M.Sc. students graduate under his supervision in the area of polymer technology.
Currently, he has 11 Ph.D. students and 5 M.Sc. students under his guidance. He has
been invited to give lecture or special talk or training continuously for both government
and private sectors. He has been involved in the collaborative project with rubber
industries to solve particular problems and product development.
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ยางและพลาสติก การวิเคราะหพอลิเมอรโดยการใชเครื่องมือ และพอลิเมอรสมรรถนะสูง
โดยไดนำองคความรแู ละประสบการณตา งๆ จากการวิจยั มาถายทอดใหนกั ศึกษาและผเู กีย่ วของ
ไดเขาใจอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสำเร็จการศึกษาทั้งหมดตั้งแตป
พ.ศ. 2546 จำนวน 3 คน และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษา 24 คน ปจจุบัน
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใตการดูแลทั้งหมด
11 คน และนักศึกษาปริญญาโท 5 คน รวมทัง้ ไดรบั เชิญเปนวิทยากรบรรยายและฝกอบรมดาน
ยางพาราอยางตอเนือ่ ง ใหแกหนวยงานของรัฐ และโรงงานอุตสาหกรรมยาง นอกจากนีย้ งั ไดทำวิจยั
รวมกับโรงงานอุตสาหกรรมยางในการแกปญหาตางๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย และคณะกรรมการผูตัดสิน
มอบรางวัล “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร ประเทศไทย” ครัง้ ที่ 17 พ.ศ. 2553 ทีไ่ ด
พิจารณาคัดเลือกกระผมใหเปนผูไดรับรางวัลดังกลาว ซึ่งเปนกำลังใจและเปนแรงขับเคลื่อนให
กระผมไดทำงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพาราตอไป ขอขอบพระคุณ
คุณพอชวงและคุณแมทรัพยผลู ว งลับสำหรับความรัก คำสัง่ สอน แรงบันดาลใจ และกำลังใจเสมอมา
ขอขอบคุณภรรยา อุไร นาคะสรรค และลูกชายทัง้ สอง จิรวัฒน และ ธนวัฒน นาคะสรรค สำหรับ
กำลังใจ ความเขาใจ และการสนับสนุนทุกรูปแบบ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทีเ่ ปดโอกาสใหกระผมไดสอนและวิจยั ในสาขาวิชา
ที่นาสนใจนี้ ตลอดจนสงเสริมอำนวยความสะดวกในการทำงาน ประการสำคัญคือขอขอบคุณ

1

H-NMR spectrum of NR-g-PDMMMP
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นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เปนกำลังสำคัญในการวิจัยและผลิตผลงานที่มี
คุณคาตอวงวิชาการและสังคม และทำใหกระผมไดเรียนรสู งิ่ ใหมจากงานวิจยั อยางตอเนือ่ ง
สุดทายขอขอบพระคุณแหลงทุนตางๆ ทีใ่ หการสนับสนุนงานวิจยั ผมมาตลอด อันไดแก สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร องคการสวนยาง
บริษทั จักรวาลเคมี จำกัด และบริษทั อินเตอรรบั เบอรลาเท็กซ จำกัด
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and application of the latex for prototype production of pond liner and latex adhesive, TRF,
Rubber Estate Organization and Prince of Songkla University (2007-2008)
17. Preparation of concentrated latex using creaming agent based on tamarind seed powder and
cassava starch, TRF (2007)
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History and Background
Since its establishment in 1964, with main support from the University Development
Program of the Rockefeller Foundation, the Department of Biochemistry at the Faculty
of Science, Mahidol University has become Thailand’s leading institution in Biochemistry.
Over the past 4 decades under the guidance of 14 chairpersons, the Department has
been successful in maintaining its lead in graduate training and research output, and
currently has 16 academic staff, 34 Ph.D. students and 21 M.Sc. students. The major
goal of the program is to train graduate students to be 1) knowledgeable 2) great at
research 3) Fluent in professional communication 4) Good citizens of the society.
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ประวัตคิ วามเปนมา
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2507 ภายใต
ความชวยเหลือและการสนับสนุนทางดานงบประมาณและบุคลากรจากมูลนิธิร็อคกิเฟลเลอร
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในยุคของศาสตราจารย ดร. สตางค มงคลสุข คณบดีทา นแรกและผกู อ ตัง้
คณะวิทยาศาสตรการแพทย (ในสมัยนัน้ ) หัวหนาภาควิชาทานแรก คือ Prof. James S. Dinning
และหัวหนาภาควิชาทานทีส่ องซึง่ เปนผบู กุ เบิกและวางรากฐานทีส่ ำคัญของภาควิชา คือ Prof. James
A. Olson และตอมามีหัวหนาภาควิชาที่เปนคนไทยทานแรกคือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.
สิรนิ ทร พิบลู ยนยิ ม ภาควิชาฯ ไดมกี ารพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั อยางตอเนือ่ งยาวนาน
ตลอดระยะเวลา 46 ป ภายใตการกำกับดูแลของหัวหนาภาควิชาจำนวนทัง้ สิน้ 14 ทาน ปจจุบนั
มีอาจารยประจำจำนวนทัง้ สิน้ 16 ทาน ในปการศึกษา 2553 มีจำนวนนักศึกษาปริญญาเอก 34 คน
และนักศึกษาปริญญาโท 21 คน มีนกั ศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทไปแลว จำนวน
ทัง้ สิน้ 46 รนุ 383 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวนทัง้ สิน้ 41 รนุ 108 ราย มีคณาจารยและศิษยเกา

ศ. ดร. สตางค มงคลสุข

Prof. James S. Dinning

Prof. James A. Olson

Since its establishment, the Department has seen the graduation of 108 Ph.D. and 383
M.Sc. students. Many of our alumni have made successful academic careers; some
currently hold key positions in local and/or international professional societies and play
important roles in promoting training and research activities in science and technology.
During the past decade, the Department has published 417 research articles (> 95% in
ISI Web of Science and Scopus databases). Average numbers of articles published by
each staff in 2008 and 2009 are 2.68 and 2.59, respectively. Therefore, the Department of
Biochemistry at the Faculty of Science, Mahidol University ranks No. 1 among all
universities’ Biochemistry departments in Thailand for research output.

Key to our Department’s Achievements
1. Highly talented academic staff. Our staff regularly receive prestigious awards and
recognition in research and teaching such as 4 Thailand Outstanding Scientist
Awards, 2 TTSF Science & Technology Awards (Thailand Toray Science
Foundation), 4 NRCT Outstanding Researcher Awards, 2 Outstanding Lecturer
Awards from Council of the University Faculty Senates of Thailand, 4 Young
Scientist Awards, 2 Mahidol University Prizes for Excellence in Teaching, and
3 Exemplary Lecturer Awards from Mahidol University.
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ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และมีบทบาทสำคัญในการทำประโยชนตอนโยบายดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน เปนผบู ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผบู ริหารระดับสูงสถาบันวิจยั
และองคกรสงเสริมการวิจัยทั้งระดับประเทศและตางประเทศ ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
ในระดับนานาชาติ ในระยะเวลา 10 ป (ค.ศ. 2000-2009) จำนวน 417 บทความ (มากกวารอยละ 95
เปนวารสารทีอ่ ยใู นฐานขอมูล ISI Web of Science และฐานขอมูล Scopus) และมีคา เฉลีย่
จำนวนบทความตออาจารยประจำทีต่ พี มิ พในป ค.ศ. 2008 = 2.68:1 และ 2009 = 2.59:1

หนาทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
1. ดำเนินการสอนและผลิตบัณฑิต ในระดับบัณฑิตศึกษาและรับผิดชอบการสอนรายวิชาชีวเคมี
หลักสูตรตางๆ ในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี และโครงการผลิ ต แพทย เ พื่ อ ชาวชนบท (แพทยศาสตร พ ระบรมราชชนก)
คณะพยาบาลศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะกายภาพบำบัด และคณะสาธารณสุขศาสตร

2. Active research environment. Our Department is prolific in its publication output.
Our staff routinely publish research articles in international journals with high impact
factor. During the past 6 years, each staff on average has published more than 2 papers
per year. It is encouraging to note that during the past 3 years, major contribution
on research output has come from mid-career staff at the Associate Professor level.
3. International learning environment. Since its establishment, the Department has
maintained its training programs at international standards. All teaching and learning
activities are conducted in English. Academic curricula are regularly revised every
5 years and offer up-to-date knowledge in Biochemistry, Cell and Molecular Biology.
4. Friendly and stimulating atmosphere for research. Many extra curricular activities
at the Department foster an active research and learning atmosphere. For example,
Thailand Toray 26 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. ดำเนินการวิจยั ทางดานชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล และผลิตผลงานวิจยั ตีพมิ พในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ
3. ใหบริการทางวิชาการและเผยแพรความรูทางวิชาการ ใหแกหนวยงานภายนอก และสราง
เครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ในการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เชน สมาคมโปรตีน
แหงประเทศไทย สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ (BMB) และ Federation of Asian and Oceanic Biochemists and
Molecular Biologists (FAOBMB)

คณาจารยของภาควิชา
ปจจุบันภาควิชามีคณาจารยประจำจำนวน 16 ทาน ศาสตราจารยอาวุโสและที่ปรึกษาภาควิชา
จำนวน 2 ทาน ดังนี้

Mr. Jun Okubo และ
คุณเสาวลักษณ เชียรวิทยาคุณ
จากบริษัท Toray Industries
มอบดอกไมแสดงความยินดี
กับ รศ. ดร. พิมพใจ ใจเย็น
หัวหนาภาควิชาชีวเคมี
และคณาจารย

our researchers give monthly BC Faculty Seminars to share their latest research
results, which are followed by active discussion sessions. BC Student Forum is
a similar monthly seminar given by senior students. This activity is conducted
entirely by students, independent of academic staff, and helps students practice
their communication and leadership skills.
5. Efficient use of information and social network technology. Students and staff
use the BC web-board extensively to discuss and answer questions arising from
classroom teaching. It also allows website visitors to interact with our academic
staff. BC community blog allows the chairperson to communicate with members of
the department and to reduce meeting time. Our website and Facebook Fan page
also serve as excellent communication tools for the Department to communicate
with prospective students and visitors seeking knowledge in biochemistry.
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1. รศ. ดร. พิมพใจ ใจเย็น

หัวหนาภาควิชา (พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั )
Ph.D. (Biological Chemistry) University of Michigan

2. รศ. ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี

รองหัวหนาภาควิชา (พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั )
Ph.D. (Molecular Biology) University of Adelaide

3. ศ. ดร. ประพนธ วิไลรัตน
Ph.D. (Biochemistry) University of Oregon

4. ศ. ดร. สกล พันธยุ มิ้
Ph.D. (Biochemistry) University of Iowa

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ที่ปรึกษาคณบดี
และทีป่ รึกษาภาควิชา (อดีตหัวหนาภาควิชา)
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ และทีป่ รึกษาภาควิชา
(อดีตหัวหนาภาควิชา)

5. ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวตั น

ศาสตราจารย หัวหนาหนวยวิจยั โครงสรางและ
Ph.D. (Molecular Biology) University of Cambridge การทำงานของโปรตีน (อดีตหัวหนาภาควิชา)

6. ศ. ดร. วรชาติ สิรวราภรณ

ศาสตราจารย

ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

7. รศ. ดร. สุมาลี ตัง้ ประดับกุล

รองศาสตราจารย (อดีตหัวหนาภาควิชา)
Ph.D. (Molecular Biology) Vrije University Brussel

8. รศ. ดร. มธุรส พงษลขิ ติ มงคล

รองศาสตราจารย (อดีตหัวหนาภาควิชา)

Ph.D. (Molecular Biology) Louis Pasteur

9. รศ. ดร. พรพิมล รงคนพรัตน

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Molecular Biology) University of Illinois

10. รศ. ดร. จิรนั ดร ยูวะนิยม

รองศาสตราจารย
Ph.D. (Biological Chemistry) University of Michigan

Research

(A)

(B)
(A) เครือ่ ง X-ray Diffractometer
สำหรับหาโครงสรางสามมิตขิ องโปรตีน
(B) เครื่อง Rapid Quench Flow
สำหรับวัดปฏิกริ ยิ าของเอนไซม

1. Structural and Mechanistic Enzymology
Enzymes play an indispensable role in living organisms by controlling most of in
vivo reactions. In-depth knowledge of enzyme catalysis is regularly applied in utilizing
enzymes as catalysts in industrial processes, or in inventing therapeutic drugs against
parasitic and non-infectious diseases. At our department, the structures and
reaction mechanisms of enzymes that are useful for industrial applications and
targets for anti-malaria therapy are investigated by using integrated approaches of
biochemistry, biophysics, structural and chemical biology. X-ray crystallography
and rapid kinetics techniques in combination with site-directed mutagenesis are
used to look into enzymes’ three dimensional structures, measure rate constants of
individual steps of the reactions and detect any transient intermediates formed in
order to attain full understanding of the catalysis.
2. Molecular Genetics and Cell Biology of Cancer
Cancer is fundamentally a genetic disease that causes problems globally and
locally. Cancer is caused by a massive growth of cells undergoing accumulation of
genetic alterations as well as disruption of DNA modification, resulting in deregulation
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11. รศ. ดร. ฤทัยวรรณ โตะทอง

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Molecular Genetics)Ohio State University

12. รศ. ดร. ตวงพร สุทธิพงษชยั

รองศาสตราจารย

ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

13. รศ. ดร. วิไล หนุนภักดี

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Pharmacology) University of Michigan

14. ผศ. ดร. กิตติศกั ดิ์ หยกทองวัฒนา

ผูชวยศาสตราจารย
Ph.D. (Agricultural and Environmental Chemistry) University of California, Berkeley

of cell proliferation, differentiation, survival and apoptosis. Besides deregulation of
cell proliferation, cancer has also ability to invade and metastasize to the distant site
of the body. The research projects ongoing in our group aim to identify the molecular
mechanisms and signaling processes underlying two types of cancers that are widely
found in Thai population , cholangiocarcinoma and cervical cancers. Cholangiocarcinoma
is known to be associated with liver flukes whereas cervical cancer is known to be
caused by human papillomaviruses. The roles of these pathogens in interfering with
human immune response are our special interests.
3. Molecular and Systems Biology of Malaria
For decades, our department has committed our research power on public health
threats against the people of Thailand and around the world. As a basic science
department in an endemic country, our faculty members have significantly
contributed to current understanding at the molecular level of diseases such as
malaria and Thalassemia. Our research group aims to use the power of biochemistry
to find effective new drugs against the malarial parasite and to understand drug
resistance mechanisms of the disease. New technologies such as small RNA
technology, affinity selection, and cell-free systems are applied to study malaria
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 29 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

น.ส. นิรามัย สรอยจักร ปฏิบัติงานวิจัย
ทางดานโรคมะเร็งที่ Oregon Health
and Science University, USA
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15. อ. ดร. น.พ. จามร สมณะ

อาจารย
พ.บ. Ph.D. (Plant Biochemistry)University of Cambridge

16. อ. ดร. ธนรรถ ชูขจร

อาจารย
Ph.D. (Biochemistry and Molecular and Cell Biology) Cornell University

17. อ. ดร. วราภรณ คำยอด

อาจารย

Ph.D. (Biochemistry) RWTH Aachen
Dr. Laren T. Jensen กำลังชีแ้ จงนักศึกษาปริญญา
โท-เอก เกีย่ วกับวิชาสัมมนา

18. Dr. Laren T. Jensen

อาจารย

Ph.D. (Biochemistry) University of Utah

การดำเนินงานดานการวิจยั
ภาควิชาชีวเคมี ณ ปจจุบนั มีงานวิจยั ทีห่ ลากหลาย ครอบคลุมสาขาการวิจยั ทางชีวเคมีในดานตางๆ
โดยสามารถจำแนกกลมุ งานวิจยั ไดทงั้ หมด 6 กลมุ หลัก ดังนี้
1. งานวิจยั ทางดานการศึกษาโครงสรางและกลไกการทำงานของเอนไซม
งานวิจัยกลุมนี้ศึกษาโครงสรางสามมิติและกลไกการทำงานของเอนไซมในเชิงลึก ความรู
ทางดานโครงสรางและการทำงานของเอนไซมเปนประโยชนที่สำคัญในการหายารักษาโรค
ตัวใหม การประยุกตใชงานเอนไซมในการสังเคราะหสาร และการประยุกตใชงานเอนไซม
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2. งานวิจยั ทางดานพันธุศาสตรระดับโมเลกุลและชีวเคมีของเซลลมะเร็ง
งานวิจัยกลุมนี้ศึกษากลไกทางดานชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลที่เปนสาเหตุของการเกิด

gene regulation and pathogenesis which may lead to development of new drugs in
the future. Our research interests on malaria are also extended to a red blood cell
disorders disease such as Thalassemia. A lot of Thai people have Thalassemic traits
because they prevent malaria infection or reduce disease severity.
4. Molecular Biology and Biochemistry of Pathogenic Bacteria
Bacterial infection remains one of the most serious causes of human death even
though several groups of antibiotic have been developed in the past decades.
Production of virulence factors from bacteria appears to be a key factor to overcome
host’s immune surveillance. Current research activity in the molecular and
biochemistry of pathogenic bacteria is mainly centered on the molecular mechanism underlying the pathogenesis of infection caused by Burkholderia bacteria.
This bacterial infection is the causative agent of Melioidosis, a disease that found
mostly in the tropical area including Thailand. We have employed system biology
techniques including proteomics, transcriptome analysis, gene knockout and
bioinformatics aiming to identify the key genes in the bacterial genome, that are
important for bacterial pathogenesis. This information will allow us to develop
vaccine or new therapeutic agents to fight against these bacteria.
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การกระจายตัวของสารทาง
ชีวเคมีในเซลลมะเร็ง

โรคมะเร็งชนิดตางๆ อาทิ มะเร็งทอน้ำดี หรือมะเร็งปากมดลูก ความรคู วามเขาใจวาโปรตีน
เอนไซม หรือการควบคุมการแสดงออกของยีนชนิดใดที่มีความสำคัญตอการเกิดโรคมะเร็ง
จะทำใหนกั วิทยาศาสตรสามารถหายารักษาโรคมะเร็งตัวใหมๆ ได
3. งานวิจยั ทางดานชีวเคมีของเชือ้ มาลาเรีย
ภาควิชาชีวเคมีมีงานวิจัยศึกษาดานชีวเคมีและพันธุศาสตรระดับโมเลกุลของเชื้อมาลาเรีย
มายาวนาน งานวิจยั ในปจจุบนั มงุ เนนศึกษากลไกการดือ้ ยาของเชือ้ มาลาเรียและการใชเทคโนโลยี
ใหมๆ ในการเขาใจชีววิทยาระดับโมเลกุลของเชือ้ มาลาเรีย เพือ่ หายาตานมาลาเรียตัวใหม
4. งานวิจัยทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียที่ทำใหเกิดโรคติดเชื้อ
งานวิจัยกลุมนี้ศึกษาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อแบคทีเรียที่ทำใหเกิดโรค
เมลิออยโดซีส ซึง่ เปนโรคทีพ่ บเฉพาะในเขตรอนชืน้ เชน ประเทศไทย งานวิจยั ปจจุบนั ไดใช
เทคนิคใหมๆ ในการศึกษากลไกทางชีวเคมีทมี่ คี วามจำเปนตอเชือ้ แบคทีเรียชนิดนี้ เพือ่ การหา
ยาตานโรคเมลิออยโดซีสในอนาคต

5. Molecular Metabolism
Biological systems are dependent upon a complex array of interactions between
various metabolic pathways in the cells. Dysregulation of some key enzymes leading
to the impairment of certain pathways can lead to metabolic disturbance or
diseases. We are a very well-established group of modern metabolism. Our research
group on metabolic biochemistry has been focusing on the studies of the enzymes
involved in glucose, lipid and xenobiotic metabolisms. We employ novel state-ofthe-art molecular approaches including basic protein biochemistry, cell biology,
cell-based assay, reporter gene analysis, DNA-protein interaction assay, siRNA,
quantitative real time PCR to investigate the regulation of these important
metabolic enzymes at the cellular and molecular levels.
6. Plant Biochemistry and Molecular Biology
Plants are important for all living organisms on this planet in terms of the producer
that provides food source for consumption and oxygen for respiration. At present,
productivities and diversities of plants have been hampered by global change in
the environments. With the aim to better understand the basic fundamental of
plants, this research group focuses on different aspects of research including
biochemistry, molecular biology, genetics, taxonomy, physiology and biotechnology.
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การเกิดโรคเบาหวาน

Science and Technology Awards

5. งานวิจัยทางดานเมตาบอลิซึมระดับโมเลกุล
งานวิจยั กลมุ นีศ้ กึ ษาชีวเคมีของการเกิดโรคเบาหวาน การดือ้ ยาฆาแมลงของยุง และการตอบสนอง
ของเซลลตอ สภาวะผิดปกติของธาตุเหล็ก งานวิจยั เหลานีม้ งุ เนนความเขาใจวามีโปรตีนเอนไซม
หรือการควบคุมการแสดงออกของยีนตัวใดบางทีเปลีย่ นแปลง เมือ่ สมดุลของเซลลเหลานีม้ กี าร
เปลี่ยนแปลงจากปจจัยขางตน ความรูดังกลาวจะมีประโยชนในการหายารักษาโรคเบาหวาน
ปองกันการดือ้ ยาฆาแมลงของยุง และการปองกันสภาวะผิดปกติของธาตุเหล็กในเซลล
6. งานวิจยั ทางดานชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
งานวิจยั กลมุ นีศ้ กึ ษากลไกการสังเคราะหของสาหรายเซลลเดียว การจำแนกพันธ และองคประกอบ
ของสารชีวโมเลกุลในกลวยไทย ความเขาใจจากการศึกษาดังกลาวจะสามารถนำมาปรับปรุง
ใหสาหรายสามารถสังเคราะหแสงไดดขี นึ้ และเปนแนวทางการปรับปรุงพันธ หรือใชประโยชน
จากสารเคมีของกลวย

ความสำเร็จดานงานวิจยั
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนภาควิชาชีวเคมีทมี่ จี ำนวนผลงานวิจยั
สูงสุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ และเปนภาควิชาที่คงไวซึ่งบรรยากาศการวิจัยที่เขมขนตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน สามารถรักษาระดับการตีพิมพผลงานวิจัยใหอยูในระดับชั้นนำของประเทศ
มาโดยตลอด โดยมีจำนวนผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอ จำนวนอาจารย
ภายในระยะเวลา 6 ปยอ นหลัง มากกวา 2 เรือ่ งตอคนตอปมาโดยตลอด และเปนเรือ่ งนายินดีวา
ในระยะเวลา 3 ปทผี่ า นมา ผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พสว นใหญเปนผลงานของอาจารยรนุ กลางในระดับ
รองศาสตราจารย
คณาจารณมคี วามสามารถสูงทางดานการวิจยั ไดรบั
รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติทางดานการวิจัยอยาง
สม่ำเสมอและตอเนื่อง โดยมีคณาจารยที่ไดรับ
รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ในระยะเวลา 26 ป
(พ.ศ. 2527-2553) หลายทาน อาทิ ศ. ดร. ยงยุทธ
ยุทธวงศ ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวตั น ศ. ดร.
วิชยั บุญแสง ศ. ดร. สกล พันธยุ มิ้ และ ศ. ดร. ประพนธ
วิไลรัตน ศ. ดร. มนตรี จุฬาวัฒนฑล เปนตน
คณาจารยประจำ ไดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั ทัง้ จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
ในป พ.ศ. 2553 ทีผ่ า นมา มีเงินทุนจากโครงการวิจยั
ตางๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 14 ลานบาท นอกจากนี้
ยังมีการจัดซื้อครุภัณฑขนาดใหญและราคาแพง
ดวยโครงการ matching fund รวมกับคณะ
วิทยาศาสตร ซึ่งคัดเลือกครุภัณฑเฉพาะที่มีความ
จำเปนตออาจารยสว นใหญและอาจารยรนุ ใหมของ
ภาควิชา โดยผานมติของที่ประชุมภาควิชาฯ
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ขอโดดเดนในการบริหารจัดการองคกร
1. ยังคงไวซึ่งวัฒนธรรมของการเรียนการสอน ที่เปนหลักสูตรนานาชาติอยางสมบูรณแบบ
โดยสอน สัมมนา สอบ เขียนรายงาน และรายงานวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ และมีอาจารย
ประจำชาวสหรัฐอเมริกาเปนผดู แู ลวิชาสัมมนาของนักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกมากกวารอยละ 80 ไดรบั ทุนไปทำวิจยั ในตางประเทศ
โดยผานความรวมมือทางวิชาการระหวางคณาจารยของภาควิชากับนักวิจยั ชัน้ นำในประเทศตางๆ
2. มีการปรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
อยางตอเนือ่ งทุก 5 ป ครัง้ ลาสุดไดปรับปรุงเมือ่ ป พ.ศ. 2552 เพือ่ ลดการซ้ำซอนของรายวิชา
และเปดรายวิชาใหม 4 รายวิชา ไดแก Structure and Mechanism of Enzymes, Modern
Metabolisms, Functional Genomics และ Current Protocol in Biomolecular
Research เพือ่ ใหหลักสูตรมีเนือ้ หาทีท่ นั สมัยและมีมาตรฐานเทียบเทาระดับนานาชาติ
3. มีการสงเสริมใหนกั ศึกษามีคณ
ุ ลักษณะของความเปนผนู ำทางวิชาการ โดยการกำหนดปณิธาน
ของนักศึกษาภาควิชาชีวเคมีไวอยางชัดเจน คือ 1) Knowledgeable 2) Great at Research
3) Fluent in Professional Communication 4) Good Citizen of the Society โดยมี
กิจกรรมเสริม Student Forum ใหนกั ศึกษารนุ พีไ่ ดสมั มนาพูดคุยเรือ่ งงานวิจยั กับนักศึกษา
รนุ นองเปนประจำทุกเดือน โดยทีไ่ มตอ งมีอาจารยคอยกำกับดูแล
4. สงเสริมบรรยากาศการวิจยั ในภาควิชา โดยจัดกิจกรรม BC Faculty Seminar ใหคณาจารย
ประจำภาควิชา ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนมาบรรยายงานวิจยั เปนประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ทาน
5. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางจริงจัง ริเริ่มการนำเทคโนโลยีเว็บและสื่อ
สังคมออนไลนสมัยใหม มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสารแบบสองทางกับนักศึกษา และเปดโอกาสใหนักศึกษามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้
5.1 การใชกระดานขาว (webboard) ของภาควิชาชีวเคมี เพือ่ เปนชองทางใหนกั ศึกษาสอบถาม
ปญหาในการเรียน คำถามทางวิชาการ และสอบถามขอมูลเพือ่ เขาศึกษาตอ ปจจุบนั มีจำนวน
มากกวา 400 กระทู อาจารยจำนวนมากกวารอยละ 80 ของภาควิชา รวมกันเปนผตู อบ
คำถามผานทางเว็บบอรดดังกลาว (http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc/webboard)
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น.ส. ธัญญาพร วงศเนตร
ผลิตเอนไซมในระดับอุตสาหกรรม
ที่ University of Natural
Resources and Life
Sciences, Austria

5.2 การใชเว็บบล็อก (Blog) ของหวหนาภาควิชา ในการติดตอสือ่ สารและแจงขอมูลขาวสาร
ทางดานนโยบายของภาควิชากับอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อประโยชนในการ
บริหารจัดการ โดยยึดหลักความโปรงใส โดยวิธีนี้ทำใหผูอานไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง
ไมคลาดเคลือ่ น มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการประชุม (http://www.
sc.mahidol.ac.th/bcblog)
5.3 การใชเว็บไซตหลักของภาควิชา http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc รวมกับ Facebook
Fan Page ของภาควิชา http://www.facebook.com/BiochemMUSC ในการสราง
สื่อประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของภาควิชาไปสูสาธารณชน โดยมีกลุมเปาหมาย
ที่ สำคั ญ คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจจะมาเรี ย นที่ ห ลั ก สู ต รชี ว เคมี ข องคณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และเปนเครือ่ งมือทีส่ ำคัญในการแจงขาวสารกับนักศึกษาศิษยเกาและ
ศิษยปจจุบันของภาควิชา
5.4 การสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาทุกคน มีเว็บเพจสวนบุคคล
บนเว็บไซตของภาควิชา http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc เพื่อใหนักศึกษาทุกคน
แสดงประวัตแิ ละผลงานของตนเองเผยแพรบนอินเทอรเน็ต ซึง่ จะทำใหนกั ศึกษาสามารถ
สรุปความสามารถและความสำเร็จในเชิงวิชาการและทักษะพิเศษของตนเองใหเวทีสาธารณะ
เพือ่ เพิม่ โอกาสในการหางานทีด่ แี ละเปนการเผยแพรศกั ยภาพของหลักสูตรชีวเคมี รวมทัง้
เปนการรวบรวมขอมูลประวัติและผลงานของนักศึกษาแตละคนไดอยางเปนระบบและ
ไมซ้ำซอน และภาควิชาสามารถติดตามผลการศึกษาและวิจยั ของนักศึกษาได
6. มีการสรางบรรยากาศการจูงใจและใหกำลังใจนักศึกษา และยังเปนการดึงดูดใหนกั ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเขาศึกษาตอ โดยการใหรางวัลทุนการศึกษาแกนกั ศึกษาในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกดวยงบประมาณของภาควิชา โดยเนนการมีผลงานตีพิมพเปนชื่อแรกในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ และไมไดใชเวลาในการเรียนทีน่ านจนเกินไป

List of Selected International Publications during 2010
1. Attasart P, Kaewkhaw R, Chimwai C, Kongphom U, Namramoon O, Panyim S. (2010)
Inhibition of Penaeus monodon densovirus replication in shrimp by double-stranded RNA.
Arch Virol. 2010; 155(6): 825-832.
2. Chaiyen P*. Flavoenzymes catalyzing oxidative aromatic ring-cleavage reactions. Arch Biochem
Biophysics 2010 Jan; 493(1): 62-70. (Review)
3. Chenprakhon P., Sucharitakul J., Panijpan B., and Chaiyen P. Measuring binding affinity
of protein. Ligand interaction using spectrophotometry: binding of neutral red to
riboflavin-binding protein. J. Chem. Educ. 2010; 87(8): 829-831.
4. Chokchaisiri R, Chaneiam N, Svasti S, Fucharoen S, Vadolas J, Suksamrarn A*. Labdane
diterpenes from the aerial parts of Curcuma comosa enhance fetal hemoglobin production in
an erythroid cell line. J Nat Prod 2010 Apr 23; 73(4): 724-8.
5. Duangpan S, Jitrapkdee S, Adina-Zada A, Byrne L, Zeczycki TN, St Maurice M, Cleland
WW, Wallace JC, Attwood PV*. Probing the catalytic roles of Arg548 and Gln552 in the
carboxyl transferase domain of the Rhizobium etli pyruvate carboxylase by site-directed
mutagenesis. Biochemistry 2010 Apr 20; 49(15): 3296-304.
6. Chuenchor W, Pengthaisong S, Robinson RC, Yuvaniyama J, Svasti J, Cairns JR. (2010) The
structural basis of oligosaccharide binding by rice BGlu1 Beta-glucosidase. J Struct Biol. 2011
Jan; 173(1): 169-79.
7. Huguenin M, Bracha R, Chookajorn T, Mirelman D*. Epigenetic transcriptional gene
silencing in Entamoeba histolytica: insight into histone and chromatin modifications.
Parasitology 2010 Apr; 137(4): 619-27.
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8. Jangiam W, Loprasert S, Smith DR, Tungpradabkul S. Burkholderiapseudomallei RpoS
regulates OxyR and the katG-dpsA operon under conditionsof oxidative stress. Microbiol
Immunol. 2010; 54(7): 389-97.
9. Jitrapakdee S, Wutthisatapornchai A, Wallace JC, MacDonald MJ. Regulation of Insulin
secretion: role of mitochondrial signaling. Diabetologia 2010 Jun; 53(6): 1019-32.
10. Lertkiatmongkol P., Pethuan, S., Jirakanjanakit N., Rongnoparut P. Transcription analysis of
genes differentially expressed in insecticide resistant Aedes aegypti after deltamethrin
exposure. J. Vect. Ecol. 2010; 35: 197-203.
11. Lirdprapamongkol K, Sakurai H, Suzuki S, Koizumi K, Prangsaengtong O, Viriyaroj A,
Ruchirawat S, Svasti J, and Saiki I. Vanillin Enhances TRAIL-Induced Apoptosis in Cancer
Cells through Inhibition of NF-8B Activation. In Vivo. 2010; 24:501-506
12. Menakongka A, Suthiphongchai T*. Involvement of PI3K and ERK1/2 pathways in hepatocyte
growth factor-induced cholangiocarcinoma cell invasion. World J Gastroenterol 2010 Feb 14;
16(6): 713-22.
13. Mitrevski BS, Wilairat P, Marriott PJ*. Comprehensive two-dimensional gas chromatography
improves separation and identification of anabolic agents in doping control. J Chromotogr A
2010 Jan; 1217(1): 127-135.
14. Munkongdee T, Vattanaviboon P, Thummarati P, Sewamart P, Winichagoon P, Fucharoen S,
Svasti S*. Rapid diagnosis of alpha-thalassemia by melting curve analysis. J Mol Diagn 2010
May; 12(3): 354-8.
15. Nijvipakul S, Ballou DP, Chaiyen P., Reduction Kinetics of a Flavin Oxidoreductase LuxG from
Photobacterium leiognathi (TH1):Half Sites Reactivity. Biochemistry. 2010 Nov 2; 49(43): 9241-8.
16. Nuntagowat C, Leelawat K, Tohtong R. NGAL knockdown by siRNA in human
cholangiocarcinoma cells suppressed invasion by reducing NGAL/MMP-9 complex formation.
Clin Exp Metastasis 2010 May; 27(5): 295-305.
17. Ongvarrasopone C., Chomchay E., and Panyim S. Antiviral effect of PmRab7 knock-down on
inhibition of Laem-Singh virus replication in black tiger shrimp. Antiviral Res. 2010 Oct;
88(1): 116-8.
18. Peng L., Kapp EA., Feny? D., Kwon MS., Jiang P., Wu S., Jiang Y., Aguilar MI., Ahmed N.,
Baker MS., Cai Z., Chen YJ., Van Chi P., Chung MC., He F., Len AC., Liao PC., Nakamura
K., Ngai SM., Paik YK., Pan TL., Poon TC., Hosseini Salekdeh G., Simpson RJ., Sirdeshmukh
R., Srisomsap C., Svasti J., Tyan YC., Dreyer FS., McLauchlan D., Rawson P., and Jordan
TW. The asia oceania human proteome organisation membrane proteomics initiative.
preparation and characterization of the carbonate-washed membrane standard. Proteomics.
2010 Nov;10(22):4142-8. doi: 10.1002/pmic.201000126.
19. Pitsawong W, Sucharitakul J, Prongjit M, Tan TC, Spadiut O, Haltrich D, Divne C, Chaiyen P.
A conserved active-site threonine is important for both sugar and flavin oxidations of
pyranose 2-oxidase. J Biol Chem 2010; 285(13): 9697-705.
20. Ponkham P, Daduang S, Kitimasak W, Krittanai C, Chokchaichamnankit D, Srisomsap C,
Svasti J, Kawamura S, Araki T, Thammasirirak S. Complete amino acid sequences of three
reptile lysozymes. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 2010 Jan; 151(1): 75-83.
21. Pothavorn P, Kitdamrongsont K, Swangpol S, Wongniam S, Atawongsa K, Savasti J,
Somana J. Sap phytochemical compositions of some bananas inThailand. J Agric Food Chem.
2010 Aug 11; 58(15): 8782-7.
22. Preecharram S, Jearranaiprepame P, Daduang S, Temsiripong Y, Somdee T,Fukamizo T,
Svasti J, Araki T, Thammasirirak S. Isolation andcharacterisation of crocosin, an antibacterial
compound from crocodile(Crocodylus siamensis) plasma. Animal Sci J. 2010; 81(3): 393-401.
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นายวรพจน อุณอนันต กำลัง
ใชแสง synchroton เพื่อหา
โครงสรางสามมิตขิ องโปรตีน
ที่ National Synchrotron
Radiation Research
Center, Taiwan

23. Pruksakorn D, Lirdprapamongkol K, Chokchaichamnankit D, Subhasitanont P, Chiablaem K,
Svasti J., Srisomsap C. (2010) Metabolic alteration of HepG2 in scaffold-based 3-D culture:
Proteomic approach. Proteomics. 2010 Nov; 10(21): 3896-3904.
24. Rujkorakarn R., Nunthaboot N., Tanaka F., Chaiyen P., Chrosrowjan H., Taniguchi S., and
Mataka N. Time-resolved Stokes shift in protein with continuum model:Slow dynamics in
protein. Journal of Photochemistry and Photobiology A:Chemistry. 2010 Sep 5; 215(1): 38-45.
25. Sarapusit S., Pethuan S., and Rongnoparut P. Mosquito NADPH-cytochrome P450 oxidoreductase:
kinetics and role of phenylalanine amino acid substitutions at Leu86 and leu219 in CYP6AA3mediated deltamethrin metabolism. Arch. Insect Biochem. Phys. 2010; 73(4): 232-44.
26. Sawasdidoln C, Taweechaisupapong S, Sermswan RW, Tattawasart U, Tungpradabkul S,
Wongratanacheewin S. Growing Burkholderia pseudomallei in Biofilm Stimulating Conditions
Significantly Induces Antimicrobial Resistance. PLoS One. 2010; 5(2): e9196.
27. Sojikul P., Kongsawadworakula P., Viboonjun U., Thaiprasit J., Intawong B., Narangajavana
J., Svasti M.R.J. AFLP-based transcript profiling for cassava genome-wide expression analysis
in the onset of storage root formation. Physiologia plantarum. 2010 Oct; 140(2): 189-298.
28. Srisomsap C, Sawangareetrakul P, Subhasitanont P, Chokchaichamnankit D, Chiablaem K,
Bhudhisawasdi V, Wongkham S, Svasti J. Proteomic studies of cholangiocarcinoma and
hepatocellular carcinoma cell secretomes. J Biomed Biotechnol Volume 2010, Article ID 437143,
18 pages (doi:10.1155/2010/4371432009).
29. Sriwilaijaroen, N., Kondo, S., Nanthasri, P., Auparakkitanon, S., Suzuki,Y. and Wilairat, P.
Antiplasmodial effect of Brucea javanica (L.)Merr. and Eurycoma longifolia jack extracts and
their combination withchloroquine and quinine on Plasmodium falciparum in culture. Trop.
Med.Health. 2010; 38 (2): 61-68.
30. Sucharitakul J, Wongnate T, Chaiyen P. Kinetic Isotope Effects on the non-covalent flavin
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การพัฒนาแปงทาวยายมอมดัดแปรเพื่อเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชยและ
การประยุกตในเภสัชภัณฑ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุชาดา พิรยิ ะประสาธน (Assistant Professor Dr. Suchada Piriyaprasarth)
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

กระบวนการ pregelatinization เปนวิธีการผลิตที่ทำใหไดแปงดัดแปรที่สามารถละลายและ
กระจายตัวไดในน้ำเย็น ใหความหนืดไดทนั ทีไมเกิดเจล และสามารถดูดซับน้ำไดมากกวาแปงดิบ
ดังนัน้ แปงทีผ่ า นกระบวนการนีแ้ ลวจะพองตัวไดดกี วาแปงดิบ อีกทัง้ เปนวิธที งี่ า ยไมซบั ซอนในการ
เตรียม แตยังไมเคยมีการศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในกระบวนการรวมถึงปจจัยในกระบวนการ
ตางๆ อยางจริงจัง จึงเปนที่นาสนใจเนื่องจากปจจุบันยังมีการนำเขาสารเคมีที่มีราคาสูงหรือ
สารทีน่ ำเขาจากตางประเทศมาใชในการผลิตยา ดังนัน้ เพือ่ เปนการเพิม่ มูลคาใหกบั เกษตรกรผปู ลูก
และเปนการลดการนำเขา อีกทัง้ ยังเปนการนำทรัพยากรภายในประเทศมาพัฒนา ผวู จิ ยั จึงมีแนวคิด
ในการดัดแปรสารที่ไดจากธรรมชาติและมีการปลูกในประเทศ เพื่อใชเปนสารชวยในตำรับยา
โดยศึกษากระบวนการในการดัดแปรแปงทาวยายมอมโดยวิธี pregelatinization เพือ่ หาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการเปนสารชวยในตำรับยา เชน สารชวยแตกตัวอยางมีประสิทธิภาพและสารกอ
เมทริกซเพื่อควบคุมการปลดปลอยยา เพื่อใหไดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ทำไดจริง จึงทำใหสามารถลดเวลาและตนทุนการผลิต โดยสารชวยในตำรับยาชนิดใหมทไี่ ดจาก
การดัดแปรดังกลาวสามารถนำไปใชไดจริงในทางอุตสาหกรรม และเปนการนำสารที่สามารถ
ผลิตไดในประเทศมาใชประโยชน ลดการนำเขาสารเคมีจากตางประเทศ และพัฒนาเภสัชภัณฑ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศในดานการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑใหมๆ

Development of modified arrow root starch in order to add value in
commercial and application in pharmaceutical product
Pregelatinization process is the modification process to produce the modified starch which is
soluble and disperse in water. The modified starch can swell without gelling and absorb more
water in comparison with raw starch. Although the pregelatinization is not complex process, the
suitable methods in pregelatinized process, including factors in the process have not been
reported. It is interesting since the excipients use in food and pharmaceutical industries in Thailand
are quite expensive and have to be imported from overseas. If it can be produced domestically,
the import of foreign-pharmaceutical excipient can be reduced. Therefore, the investigation of
starch-modification process of Thai to develop the new natural pharmaceutical excipient is needed.
This would reduce the cost and increase the utilization in pharmaceutical industries in Thailand,
add value to local agricultural products and replace imports from abroad and may also help
Thai economic. The intention of this study, therefore, is to study the factors affecting physical
starch-modification process by pregelatinization, development of new pharmaceutical excipient
and compared with the commercial ones. The appropriate conditions for starch-modification
process will be investigated. The modified starch will be used as a pharmaceutical excipient such
as effective disintegrant and matrix-forming agent for contolled release. This will be useful in
pharmaceutical industry since it can be produced the chemicals in the country, reduce imports of
foreign chemicals and develop the pharmaceuticals to enhance the competitiveness of our
country in the research and development of new pharmaceuticals.
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 37 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Research Grants

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
เอนไซมสลายไฟบรินจากเพรียงทราย Perinereis Nuntia
ดร. อภิชาติ กาญจนทัต (Dr. Aphichart Karnchanatat)
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การนำยาเปปไทดหรือโปรตีนกำลังไดรับการพัฒนาเปนยาชนิดใหมในยุคปจจุบัน ในชวงหลายป
ที่ผานมาไดกลายเปนการคิดคนที่มีความสำคัญในการวิจัยดานการพัฒนายาซึ่งมีการสนับสนุน
เปนอยางมากจากบริษัทยาชั้นนำทั่วไป เนื่องจากพบวามีประสิทธิภาพสูงในการรักษาและมีผล
ขางเคียงนอย ซึ่งไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA)
ประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอนชื้น มีขอไดเปรียบดานความอุดมสมบูรณของผลิตภัณฑ
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมากกวาภูมภิ าคอืน่ ๆ ของโลก โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑธรรมชาติ ไดแก พืช สัตว และจุลชีพ ในงานวิจยั เกีย่ วกับสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพมีการรายงานกันออกมาอยางตอเนือ่ ง โดยสวนใหญเปนการวิจยั เพือ่ การบำบัดรักษาโรค
ทีเ่ ปนปญหาหลักของประเทศ ยาทีม่ ใี ชอยใู นปจจุบนั อาจไมไดผลหรือไดผลนอย ทำใหตอ งมีการ
พัฒนายาทีใ่ ชรกั ษาใหมคี วามสามารถเพิม่ ขึน้ ตลอดเวลา ดังนัน้ การคนพบสารออกฤทธิช์ นิดใหมๆ
จึงมีความจำเปนสูงมากเพือ่ ทีจ่ ะใหการรักษามีประสิทธิภาพตอไป โดยเฉพาะโรคทีเ่ กิดกับผสู งู อายุ
เนื่องจากในปจจุบันวิวัฒนาการทางแพทยสูงขึ้นสงผลใหอายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นตามไปดวย
ทำใหโรคทีเ่ กิดขึน้ กับผสู งู อายุมคี วามสำคัญตามไปดวย เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
โรคไต และภาวะความดันโลหิตสูง เปนตน ในงานวิจยั นีม้ งุ เนนทีจ่ ะคนหายาเปปไทดหรือโปรตีน
ชนิดใหมจากจากสัตวทะเล โดยเฉพาะอยางยิง่ เอนไซมสลายไฟบรินจากเพรียงทราย โดยจะทำการ
เตรียมสวนสกัดหยาบและทดสอบกิจกรรมของเอนไซมสลายไฟบรินจากเพรียงทราย และศึกษา
การทำใหบริสทุ ธิ์ และลักษณะสมบัตขิ องเอนไซมสลายไฟบรินจากเพรียงทรายชนิดนี้ ผลการวิจยั
ที่ไดสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการและเผยแพรความรูสูนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากร
ในวงการแพทยและเภสัชกรรมที่สนใจ

granted by Toray Science Foundation, Japan

Fibrinolytic enzyme from sand warm perinereis nuntia
Nowadays, peptide/protein drug is one of the promising for new drug development. There are
a lot of drugs in this group are approved by US-FDA during the past few years. The sources of
peptide drug are from plant, animal and microorganism. Thailand is rich of natural resource
especially medicinal plants which have been reported by many of scientists. At the moments,
Thailand and other country around the world are facing with problem of the increasing of aging
person due to the more advance of medical knowledge. There are not just at the end we died.
There are suffering related to several diseases which came along the aging process such as heart
disease cancer, diabetes, kidney disease and hypertension. Consequently, it’s necessary to
improve our drug to gain better prevention and treatment of these diseases. My research topic is
to find new drugs which derived protein or peptide from sea animal, especially fibrinolytic
enzyme from sand warm. The research procedures are included extraction with buffer, purification
using chromatography, and characterize the enzyme from the sand warm. Finally, we plan to
publish the research data to the well-known publication in pharmaceutical/medical filed.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การวิเคราะหโปรตีโอมิกเพื่อศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห
ไตรเอซิลกีลเซอรอลของจุลสาหรายเพือ่ นำไปสกู ารเพิม่ ผลผลิตไบโอดีเซล
ของจุลสาหราย
รองศาสตราจารย ดร. สุรพล พิบลู โภคานันท (Assistant Professor Dr. Surapon Piboonpocanun)
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากชีวมวล (biomass) เชน จุลสาหราย เปนทีต่ อ งการมากในปจจุบนั เนือ่ งจาก
จุลสาหรายสามารถเพาะเลีย้ งขึน้ มาไดและผลิตน้ำมันไบโอดีเซลภายในตัวจุลสาหราย โดยไมมขี องเสีย
จากกระบวนการผลิต เชน กาซ CO2 และ สารซัลเฟอร sulfur ถูกปลอยออกมาทำลายสิง่ แวดลอม
จุลสาหรายเซลลเดียว (Neochloris oleoabundans) เปนจุลสาหรายทีส่ ามารถสรางและสะสมปริมาณ
ของไตรเอซิลกีลเซอรอล (triacylglycerol, TAG) ตอเซลลทสี่ งู มากในระยะเวลาทีส่ นั้ และลักษณะ
ของ N. oleoabundans เปนจุลสาหรายเซลลเดียวทีส่ ามารถถูกแยก และคัดกรองไดงา ย จึงทำให
N. oleoabundans เปนจุลสาหรายเซลลเดียวทีเ่ หมาะแกการใชผลิต TAG เพือ่ ใชในการผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซล ซึง่ ในปจจุบนั ยังไมมขี อ มูลของโปรตีนและเอ็นไซมของระบบการสรางไตรเอซิลกีลเซอรอล
ของ N. oleoabundans ดังนัน้ การศึกษาและวิเคราะหโปรตีโอมิกส ของ N. oleoabundans จึงมี
ความสำคัญมาก ซึง่ ขอมูลจากผลวิจยั ของโครงการ จะมีประโยชนตอ การคนพบโปรตีนและเอ็นไซม
ของระบบการสรางไตรเอซิลกีลเซอรอล และจะชวยใหเขาใจ การควบคุม (regulations) และหนาที่
(functions) ของโปรตีนตางๆของระบบการสรางไตรเอซิลกีลเซอรอล ทีส่ ภาวะการเลีย้ งแบบตางๆ จะมี
ประโยชนตอ การนำมาใชปรับปรุงให N. oleoabundans ผลิตไตรเอซิลกีลเซอรอล ไดดมี ากขึน้ ตอ
เซลลในระยะเวลาทีส่ นั้ โดยการใชวตั ถุดบิ ในการเลีย้ งทีห่ าไดในประเทศ รวมถึงในสภาวะอากาศของ
ประเทศไทยดวยมาเลีย้ งเพือ่ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ

Proteomics analysis of proteins involved in Triacylglycerol Biosynthesis
of microalgae for enhanced biodiesel production
Due to recent energy crisis, a decrease of fossil fuel in natural reservoirs and global warming
effects from emission produced by combustion of petroleum, biodiesel production from renewable
resource is becoming attractive energy sources since it is environmental friendly as well as
cost-effective fuel. Microalgae are one of renewable resources that produce biodiesel without
releasing hazardous byproducts such CO2 and Sulfur. Microalgae Neochloris oleoabundans
(N. oleoabundans) are single-cell microalgae that produce and accumulate a high volume of
triacylglycerol (TAG) per cell under nitrogen depletion. Moreover, since N. oleoabundans are
single cells, they have a short growth cycle and are easy to be filtered from other materials during
TAG harvesting process. Microalgae N. oleoabundans, therefore, are ideal organisms to be
developed as biodiesel source. Current knowledge of TAG synthesis pathway as well as related
pathways such as photosynthesis of N. oleoabundans is still unknown. Thus, to improve conditions
for growing and increase TAG production of N. oleoabundans, it is essential to examine proteins
and enzymes of TAG pathway under different conditions. This project will employ Liquid
Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS) to identify proteins and enzymes of TAG pathway
as well as other related pathways such as photosynthesis. The project will also use DeCyder MS
Differential Analaysis software to analyze level of proteins and enzymes of TAG pathway as well
as proteins in other related pathways as analyzed results could be used to identify the optimal
condition to grow and increase TAG production. Results from this project would provide useful and
novel information regarding proteins and enzymes of TAG pathway of N. oleoabundans that can
further be used in biotechnology in improve and increase TAG production.
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การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสำอางจากสารสกัดรำขาวไทยโดยใชเทคโนโลยีนาโน
สำหรับรักษาอาการผมรวงทางพันธุกรรม
ศาสตราจารย ดร. เภสัชกรหญิง อรัญญา มโนสรอย (Professor Dr. Aranya Manosroi)
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเวชสำอางรักษาอาการผมรวงทางพันธุกรรม
ซึง่ ตอยอดจากผลงานวิจยั ทีค่ ณะวิจยั ไดทำมาแลวเบือ้ งตน โดยเตรียมสารสกัดจากรำขาวไทยและ
นำมาเก็บกักในนีโอโซมแลวพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสำอาง ทัง้ นีส้ ารสกัดจากรำขาวไทยมีกรดไขมัน
ไมอม่ิ ตัวทีส่ ามารถยับยัง้ เอนไซม 5α reductase ทีเ่ ปนสาเหตุสำคัญของอาการผมรวงทางพันธุกรรม
ในปแรกจะเตรียมสารสกัดกรดไขมันไมอมิ่ ตัวจากรำขาวไทย แลวนำสารสกัดหยาบทีไ่ ดไปเตรียม
เปนสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ วิเคราะหหาปริมาณกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวในสารสกัดรำขาวกึ่งบริสุทธิ์
แลวเก็บกักสารสกัดที่ไดในนีโอโซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำสงทางผิวหนังและเพิ่มความ
คงตัวของกรดไขมันไมอมิ่ ตัว แลวศึกษาความคงตัวเปนเวลา 3 เดือน สวนในปที่ 2 จะทดสอบ
ฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม 5α reductase ของสารสกัดทีเ่ ก็บกักและไมเก็บกักในนีโอโซม โดยใชเซลลมะเร็ง
ตอมลูกหมาก (DU-145 cell line) โดยสกัด RNA จากเซลลเหลานีแ้ ลวนำมาทำปฏิกริ ยิ า RT-PCR
แลววัดปริมาณ cDNA ที่ลดลง ซึ่งแสดงถึงปริมาณเอนไซม 5α reductase ที่ลดลง จากนั้น
นำตัวอยางที่ใหผลดีที่สุดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสำอางในรูปแบบ เจล ครีม หรือเซรั่ม
แลวนำมาทดสอบผลการแพและการปองกันการรวงของขนกระตายเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน
และกลมุ ควบคุม ผลงานจากโครงการวิจยั นีจ้ ะไดผลิตภัณฑเวชสำอางสำหรับรักษาอาการผมรวง
ทางพันธุกรรมที่สามารถนำไปตอยอดในเชิงพาณิชยไดตอไป

Development of anti-genetic hair loss cosmeceutical products from
Thai rice bran extracts by nanotechnology
The objective of this study is to develop an anti - genetic hair loss formulation from the Thai rice
bran extract by nanotechnology. Thai rice bran is used in this study due to the identity of the Thai
rice and the addition of value to the rice bran which is the waste of by product from rice industries.
Moreover, the unsaturated fatty acids in the rice bran extract can inhibit the 5α reductase enzymes
which are the cause of genetic hair loss. In the first year, the rice bran will be extracted and
fractionated by column chromatography and determined the contents of unsaturated fatty acids.
The semi - purified rice bran extract will be entrapped in niosomes to enhance skin delivery and
stabilize their unsaturated fatty acid contents. The entrapped niosomes will be investigated for
physicochemical properties for 3 months. The male androgen hormone, testosterone, can be
converted to the higher potent hormone, dihydrotestosterone (DHT) by the 5α reductase enzyme.
The sources of this enzyme will be from DU-145 cell line (prostate cancer cell line). In the second
year, the reduction of the gene production after treating the cells with the Thai rice bran extracts
will be investigated. The RNA in the cells will be extracted, then converted to cDNA by RT-PCR
and determined the cDNA quantity which exhibits the production of the 5α reductase enzyme.
The selected niosomes which entrapped the semi - purified rice bran extracts will be incorporated
in the selected cream or gel bases in order to develop the anti genetic hair loss cosmeceutical
formulation. Moreover, the irritation test and the evaluation of the anti hair loss activity will be
performed in rabbits ’s skin in comparing to the controls. The developed cosmeceutical can be
further developed as a cosmeceutical genetic anti – hair loss product.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพือ่ พัฒนาเครือ่ งหมายดีเอ็นเอ
สำหรับระบุชนิด และวิวฒ
ั นาการของปลากัดปามหาชัยสำหรับการเพาะเลีย้ ง
เชิงพาณิชยและการอนุรกั ษ
ดร. อัครพงษ สวัสดิพงษ (Dr. Akarapong Swatdipong)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปลากัด (Siamese fighting fish) เปนสัญลักษณอยางหนึง่ ของประเทศไทย ปลาสกุลนีถ้ กู จำแนก
ออกเปนหลายสปชีส แตเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ทำใหปลากัดไทยหลายสปชีสตกอยูใน
สถานะเสีย่ งตอการสูญพันธุ โดยเฉพาะปลากัดปามหาชัย ซึง่ เพิง่ ถูกยืนยันการเปนสปชสี ใ หมเมือ่
ตนป พ.ศ. 2553 แตตดิ ในรายชือ่ ปลาน้ำจืดทีอ่ ยใู นสถานะเสีย่ งอยางยิง่ ตอการสูญพันธตุ งั้ แตป พ.ศ.
2548 การอนุรักษที่มีประสิทธิภาพจึงควรเริ่มดำเนินการอยางเรงดวน แตปญหาเบื้องตนสำหรับ
การอนุรกั ษ คือ การจำแนกสปชสี  เนือ่ งจากปลากัดปามีรปู รางทีค่ ลายคลึงกัน และสามารถผสม
ขามสปชสี ร ะหวางกันได จึงเปนอุปสรรคกับการระบุสปชสี โ ดยวิธที างสัณฐานวิทยา ในปจจุบนั จึง
มีการนำขอมูลพันธุกรรมจากไมโทคอนเดรียเขามาชวยใหการบงชีส้ ปชสี แ มนยำขึน้ ขอมูลนีย้ งั ให
รายละเอียดของสายวิวัฒนาการยอยภายในสปชีสไดเปนอยางดี งานวิจัยนี้มุงหวังที่จะวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลลำดับนิวคลีโอไทดบนไมโทคอนเดรียระหวางปลากัดปามหาชัย และปลากัดปา
ภาคกลาง ซึ่งปลาสองสปชีสนี้มีแหลงอาศัยตามธรรมชาติซอนทับกันและมีพันธุกรรมใกลชิดกัน
มากที่สุด เพื่อนำขอมูลที่ไดมาพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการจำแนกปลากัดสองสปชีส
ออกจากกัน รวมทั้งระบุสายวิวัฒนาการยอยของปลากัดปามหาชัย เพื่อการวางแผนอนุรักษปลา
สปชสี น กี้ อ นทีจ่ ะสูญพันธจุ ากแหลงอาศัยธรรมชาติ และเพือ่ การจัดการพอแมพนั ธใุ นโรงเพาะฟก
ทีจ่ ะใชเปนแหลงสำรองพันธุกรรมของปลากัดปามหาชัยนอกแหลงอาศัยธรรมชาติ (gene bank)

Mitochondrial analysis and DNA markers for species and lineage
identification on the Mahachai fighting fish for commercial aquaculture
and conservation purposes
Siamese fighting fishes are an iconic species of Thailand. They belong to genus Betta and are
taxonomically identified to several species. Due to the human community expansion, the Siamese
fighting fishes are inevitably faced with extinction. The Betta sp. Mahachai, especially, being
confirmed the status of new species on the early of this year, has been listed as a critically
endangered fish since 2005. An efficient conservation therefore should be urgently initiated.
However a fundamental problem obstructing its conservation is species identification. Siamese
fighting fishes are morphologically similar and their interspecific hybridization can naturally occur.
The morphological species identification is thus apparently ambiguous. Recently genetic
information from mitochondria is used to get the precise identification. The mitochondrial
information also further reveals evolutionary lineages within species. Therefore major aim of this
research is to compare analytically the information of mitochondrial genome between Betta sp.
Mahachai and Betta splendens that have overlapping species distribution and display closest
genetic similarity. The analyzed whole genome information will be used to develop reliable DNA
marker for separating the two sister species. Evolutionary lineages of Betta sp. Mahachai are
envisioned to be revealed. Final goal of this research is to assist a conservation planning of the
Betta sp. Mahachai in both its natural habitats and a ‘gene bank’ hatchery, devoted for this
species, which is in an initial establishment.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การแยกและศึกษายีนทีม่ คี วามสำคัญตอการกอโรคในพืช
ของแบคทีเรียแซนโทโมนาส
ดร. ไพบูลย วัฒนวิบลู ย (Dr. Paiboon Vattanaviboon)
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ

แบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. campestris กอโรคเนาดำ (black rot) ในพืชผัก
ในวงศผกั กาดกะหล่ำ (crucifer) ในทุกภูมภิ าค เปนทีท่ ราบกันวา oxidative burst เปนกลไก
การตอบสนองเบื้องตนของพืชที่ถูกกระตุนโดยเชื้อโรค ที่เกิดขึ้นทั้งใน incompatible และ
compatible interactions โดยที่ hydrogen peroxide (H2O2) และ superoxide anions
เปนอนุมลู อิสระหลักทีเ่ ปนองคประกอบของสารทีส่ รางขณะเกิด oxidative burst ทำใหคณะผวู จิ ยั
จะไดศึกษาบทบาทของยีนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันตัวของแบคทีเรียตอ H2O2 และ
superoxide anions ในการศึกษานีค้ ณะผวู จิ ยั จะวิเคราะหหายีนดังกลาวจาก genome sequence
ของ X. campestris pv. campestris โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร จากนัน้ จะทำการศึกษา
การแสดงออกของยีนตางๆ ภายใตสภาวะที่มี oxidants และหายีนที่ควบคุมการแสดงออก
รวมทัง้ ยังมีการสราง mutants โดยใชวธิ ี gene knock-out technique เพือ่ ไปศึกษาบทบาทของ
ยีนตอความสามารถในการปองกันแบคทีเรียจากสาร oxidant ตางๆ และความสามารถในการ
กอโรคพืช ผลของงานวิจยั นีจ้ ะทำใหเขาใจถึงบทบาทหนาทีข่ องยีนทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันตัวตอ
H2O2 และ superoxide anions ในการกอโรคของแบคทีเรีย

granted by Toray Science Foundation, Japan

Identification and characterization of genes required for virulence
of plant pathogenic bacteria, Xanthomonas
Xanthomonas campestris pv. campestris causes black rot in cruciferous crops worldwide.
Oxidative burst is recognized as an initial plant response triggered by invading microbes during
incompatible and compatible plant-microbe interactions. As hydrogen peroxide (H2O2) and
superoxide anions are the main component of radicals generated during oxidative burst, the role
of genes in H2O2 and superoxide anion adaptation of X. campestris pv. campestris on bacterial
virulence was elucidated. The genes for superoxide and peroxide stress protection will be
analyzed in silico using available algorithms. The expression profiles of those genes in response
to oxidative stress will be determined and the transcriptional regulator will be identified. The mutant
strains devoid of functional genes will be constructed using gene knock-out technique. The altered
phenotypes, both resistance levels against oxidant killing and the pathogenicity of the strains on
the compatible host plant, will be evaluated. Our data will provide novel insights into the function
of genes in oxidative stress protection on the virulence of X. campestris pv. campestris.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การผลิตหัวเชื้อราเอคโตไมคอรไรซาชนิดที่ใชเปนอาหารไดกับกลาไม
ในแปลงเพาะทีใ่ ชในโครงการการปลูกปาตามแนวพระราชดำริฯ โครงการ
พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณหนองอึง่ จังหวัดยโสธร
ดร. เชิดชัย โพธิศ์ รี (Dr. Cherdchai Phosri)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ราเอคโตไมคอรไรซา (Ectomycorrhizal Fungi, ECM) เปนจุลนิ ทรียท อี่ าศัยแบบพึง่ พาอาศัย
กันและกัน (symbiosis) กับพืช ซึง่ สามารถกระตนุ การเจริญเติบโตของพืช ทำใหเกิดการหมุนเวียน
ของธาตุฟอสฟอรัสและธาตุอื่นๆ ในระบบนิเวศ รอยละ 80 ของพืชชั้นสูงจะมีความสัมพันธ
ดังกลาวกับราเอคโตไมคอรไรซา ดังนั้น ราเอคโตไมคอรไรซาจึงถือไดวาเปนองคประกอบสำคัญ
ในสังคมพืชตามธรรมชาติและในระบบนิเวศ การศึกษาวิจัยความหลากหลายของชนิดพันธุของ
ราเอคโตไมคอรไรซา และการศึกษาการนำไปประยุกตใชทางการเกษตร และปาไม เพื่อเรงการ
เจริญเติบโตของพืช นับวามีความสำคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอการพัฒนาการใชประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย โครงการนีม้ เี ปาหมายหลักคือ การประยุกตใชจลุ นิ ทรียท ชี่ ว ย
เรงการเจริญเติบโตของพืช ซึง่ เปนสายพันธทุ ไี่ ดถกู คัดเลือกโดยธรรมชาติวา เหมาะสมกับภูมอิ ากาศ
และสภาวะแวดลอมในประเทศไทย เพือ่ ใชผลิตเปนหัวเชือ้ เพาะใหกบั กลาไมในแปลงเพาะ กอนยาย
นำไปปลูก ซึ่งนอกจากจะชวยเรงอัตราการเจริญเติบโตของกลาไมใหดำรงชีวิตอยูรอดปลอดภัย
ในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมแลว ราเอคโตไมคอรไรซายังสามารถสรางดอกเห็ดใหเปนผล
พลอยไดที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ปลูกปาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง
จังหวัดยโสธร ซึ่งจะทำใหการดำเนินการปลูกปาตามแนวพระราชดำริ เปนการปลูกปาในใจคน
และปลูกหัวใจคนรักษปาใหไดผลสมความมุงหมายตอไป

Inoculum production of edible ectomycorrizal fungi using for containerized
seedlings in Royal initiative project, Nong Aeung, Yasothon Province
Ectomycorrhizal fungi (ECM) are abundant and ubiquitous in almost all natural communities and
form associations with 80% of vascular plants. They play a crucial role in nutrient cycling and plant
health and development, provide nutrients to plants, and stimulate plant growth. This symbiosis is
an integral component of plant communities in forest ecosystems.
The target of this project will be reinforced that soil micro organisms are a key component and
attempts will be made to provide a long term sustainable forest plantation through the use of
ecologically sound management technique when use native ECM as a natural resource tool . The
aims of this project are to assess the occurrence and application of these vital mycorrhizal fungi in
Thailand soils used for Royal initiative reforestation programme. Selected isolates will be grown in
pure culture and screened for stimulation of forest tree seedling survival and growth. The potential
to develop a suitable inoculum production system for use on-farm will be assessed.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของเชือ้ ไวรัส Cymbidium Mosaic
Virus และ Odontoglossum Ringspot Virus สาเหตุโรคกลวยไม
ดร. โสพิศ สวางจิตร (Dr. Sopid Sawangjit)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรคไวรัสของกลวยไมเริม่ มีความสำคัญตอการผลิตกลวยไมในชวงตนป ค.ศ. 1960 โดยไวรัสทีม่ ี
ความสำคัญมากที่สุด 2 ชนิดที่พบทำความเสียหายใหแกกลวยไมคือ Cymbidium Mosaic
Virus (CyMV) และ Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV) ซีง่ พบวาจำนวนกลวยไมที่
ติดเชือ้ ไวรัส 2 ชนิดนีเ้ กิดความเสียหายและมีจำนวนเพิม่ มากขึน้ อยางตอเนือ่ งตัง้ แตหอ งปฏิบตั กิ าร
เพาะเลีย้ งกลวยไม ผผู ลิตกลวยไมการคาและผเู พาะเลีย้ งกลวยไมเปนงานอดิเรก สงผลใหจำเปน
ตองมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและหยุดการระบาดของไวรัสเหลานี้ ในงานวิจัยนี้
ไดมงุ เนนถึงการศึกษาความหลากหลายของเชือ้ ไวรัส CyMV และ ORSV ทีเ่ ปนสาเหตุโรคของ
กลวยไมในประเทศไทย โดยการสำรวจแปลงหรือโรงเลี้ยงกลวยไมที่สำคัญในพื้นที่ผลิตหลัก
ของประเทศไทย การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ CyMV และ ORSV ทำโดยการ
โคลนยีนและวิเคราะหเปรียบเทียบลำดับนิวคลิโอไทดและกรดอะมิโนของยีน coat protein (CP)
และ RNA-dependent RNA polymerase (RdRp)

Survey and diversity of Cymbidium Mosaic Virus and Odontoglossum
Ringspot Virus infecting orchids in Thailand
Virus diseases of orchids came into prominence in the early 1960s. The two most prominent viruses
found in orchids are Cymbidium Mosaic Virus (CyMV) and Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV).
The number of orchids infected by these viruses is significant and will continue to increase until
commercial clone laboratories, commercial growers, and hobbyist collectors take the necessary
means to control and stop the spread of them. Our research project focuses on the diversity of
CyMV and ORSV infecting orchids in Thailand. To do this, field surveys will conduct in several
orchid nurseries in main production areas of Thailand. The genetic diversity of CyMV and ORSV
will determine by the cloning and analyzing the nucleotide and amino acid sequences of coat
protein (CP) and RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) genes.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การผลิตผลิตภัณฑมลู คาเพิม่ จากไขรำขาว
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. กรณกนก อายุสขุ (Assistant Professor Dr. Kornanok Aryusuk)
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ไขรำขาวเปนผลิตผลพลอยไดจากโรงงานผลิตน้ำมันรำขาวทีม่ รี าคาถูก มีสว นประกอบหลักคือน้ำมัน
และแวกซเอสเทอร ไขรำขาวที่บริสุทธิ์แลวมีคุณสมบัติคลายคลึงกับไขคารนูบาซึ่งมีราคาแพง
สามารถนำไปใชในผลิตภัณฑอาหารและเครือ่ งสำอางไดอยางปลอดภัย นอกจากนีไ้ ขรำขาวยังเปน
แหลงของโพลิโคซานอล ซึ่งเปนกลุมของแอลกอฮอลสายตรงยาวที่มีความยาวคารบอน 24-36
อะตอม ในงานวิจยั ทีผ่ า นมารายงานวา โพลิโคซานอลมีคณ
ุ สมบัตชิ ว ยลดการจับตัวของเกล็ดเลือด
ลดอันตรายตอเยื่อบุหลอดเลือด ลดการสรางโฟมเซลล ชวยยับยั้งการสังเคราะหโคเลสเตอรอล
ในเนือ้ เยือ่ ตางๆ เชน ตับ หัวใจ และเนือ้ เยือ่ ไขมัน นอกจากนีย้ งั ใชเปนสารตานการอักเสบ และ
เสริมความสวยงามของกลามเนื้อ ปจจุบันโพลิโคซานอลและไขคารนูบาที่มีขายในประเทศไทย
ลวนเปนผลิตภัณฑทนี่ ำเขาจากตางประเทศ ในขณะทีเ่ ราสงไขรำขาวดิบราคาถูกออกไป เพือ่ เปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับไขรำขาวของไทย ในงานวิจัยนี้จึงไดนำเสนอวิธีการผลิตไขรำขาวบริสุทธิ์
และโพลิโคซานอลจากไขรำขาวดิบดวยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยคาดวาผลที่ไดจาก
งานวิจยั จะสามารถนำไปพัฒนาตอจนสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรม สามารถทดแทนการนำเขา
ไขคารนูบาและโพลิโคซานอลจากตางประเทศที่มีราคาแพงได ซึ่งจะเปนการยกระดับขีดความ
สามารถในการแขงขันใหกับสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรำขาวของประเทศไทย
ไดอีกทางหนึ่ง
Rice bran wax (RBW) is a low value co-product of rice bran oil refinery. The major components
of crude RBW are triglyceride (oil) and wax ester. After purification, the physical properties of pure
RBW are similar to expensive carnuba wax and safety to use in food products and cosmetics.
In addition, RBW is a rich source of policosanol, mixture of long chain aliphatic alcohols of
20-36 carbon atoms. Earlier investigators demonstrated that policosanol can be used to reduce
platelet aggregation, endothelial damage, foam cell formation and cholesterol content in different
tissues such as liver, heart and fatty tissue. It also has anti-inflammatory activity and ergogenic
properties. Whilst, we export the low priced crude RBW. However, most of policosanol and
carnuba wax sell in Thailand are imported products.
In order to increase the value added of Thai rice bran wax. Therefore, the production of pure rice
bran wax and policosanol by transesterification of crude RBW is proposed. These results may be
able to develop to industrial scale productions and can replace expensive imported carnuba wax
and policosanol. This is the alternative way to develop and enhance the competitive ability of
Thai agricultural products and rice bran oil industry.

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 45 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

granted by Toray Science Foundation, Japan

Production of value added products from rice bran wax
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การเตรียมไมโครไฟบริล การปรับปรุงผิวของเสนใยมะพราวและ
ไมโครไฟบริลเพือ่ ใชเปนวัสดุเสริมแรงในวัสดุคอมโพสิทชีวภาพ
รองศาสตราจารย ดร. วิไล รังสาดทอง (Associate Professor Dr. Vilai Rungsardthong)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

งานวิจยั นีจ้ ะเปนการศึกษาการผลิตวัสดุคอมโพสิทชีวภาพซึง่ เปนมิตรตอสิง่ แวดลอมจากโพลิเมอร
ชีวภาพซึง่ ยอยสลายไดตามธรรมชาติคอื พอลิแลคติคแอซิดและเสนใยเซลลูโลสจากเปลือกมะพราว
ซึ่งเปนวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยศึกษาวิธีการเตรียมไมโครไฟบริลจาก
เสนใยมะพราวโดยวิธเี ชิงกลคือ การใช refiner หรือ pressure homogenizer ศึกษาการปรับปรุง
ผิวของเสนใยมะพราวและไมโครไฟบริลโดยใชดา งและสาร coupling agent คือ ไซเลน ศึกษา
สัณฐานวิทยาของเสนใยไมโครไฟบริลกอนและหลังการปรับปรุงผิวโดยใชกลองจุลทรรศนแบบแสง
และ field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) ทดสอบสมบัตขิ องคอมโพสิท
ชีวภาพจากพอลิแลคติคแอซิด เสนใยมะพราว ไมโครไฟบริลกอนและหลังการปรับปรุงผิวโดยการ
อัดผสมสวนผสมของพอลิแลคติคแอซิด กลีเซอรอลและเสนใยทีร่ ะดับ 10, 15, 20, 25 และ 30%
โดยเครือ่ งเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดีย่ ว ควบคุมอุณหภูมขิ องบาเรลในโซน 1: 2: 3 เทากับ 130, 150
และ 160OC ตามลำดับ ความเร็วสกรูอดั 100 rpm นำคอมโพสิทชีวภาพทีอ่ ดั ไดตดั มาเปน pellet
และนำไปอัดขึน้ รูปดวยเครือ่ ง Compression molder เพือ่ ขึน้ รูปเปนชิน้ งานมาตรฐานเพือ่ นำไป
ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศนแบบแสงและกลอง FE-SEM ตรวจวัด
สมบัตทิ างกล ไดแก Tensile strength, Impact strength, Young’s Modulus, Flexural strength
และสมบัติทางความรอนของวัสดุคอมโพสิทชีวภาพ ไดแก heat defection temperature
รวมทั้งวัดคาการดูดซับความชื้น
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Micro-fibrillation and surface treatment of fiber and micro-fibrillated
cellulose fiber from coconut coir and its reinforcement in biocomposite
In this research, bio/ “green” composites will be fabricated from biodegradable polymer, polylactic
acid and cellulose fiber from agro-industrial byproducts, coconut coir. Micro-fibril from coconut
coir will be prepared by mechanical methods, using refiner and pressure homogenizer. Surface
treatment of coconut coir fiber and micro-fibril from coconut coir will be done by using alkaline
and a coupling agent, silane. The morphology of the fibers, micro-fibril before and after surface
treatment will be observed by optical microscope and field emission scanning electron
microscopy (FE-SEM). Biocomposite from polylactic acid, fiber and obtained micro-fibril coir will
be prepared by extrusion through a single screw extruder, from the mixture of polylactic acid,
glycerol and fiber or micro-fibril at 10, 15, 20, 25 and 30%. The temperature of each barrel zone
of the extruder will be: temperature of zone 1:2: 3 at 130, 150, and 160OC respectively with
a screw speed of 100 rpm. The pelletized biofiber reinforced biocomposites will be molded in
an compression molder into standard specimens. Morphology of the samples will be evaluated by
optical microscope and FE-SEM. Mechanical properties such as tensile strength, impact strength,
Young’s modulus, flexural strength of the specimens as well as heat defection temperature of each
composite will be measured. Water absorption of the specimens will also be determined.
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สาขาเคมี
วิธวี ดั ใหมเฝาระวังภาวะขาดสารไอโอดีน
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา (Assistant Professor Dr. Duangjai Nacapricha)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

เนือ่ งจากภาวะการขาดสารไอโอดีนเปนปญหามิใชเพียงระดับประเทศ แตเปนปญหาระดับโลกทีย่ งั
ไมเคยแกปญหาไดสมบูรณ จากผลการสำรวจของประเทศไทยซึ่งทำระหวางป พ.ศ. 2552
ของกระทรวงสาธารณสุข พบวาระดับไอคิวของเด็กไทยต่ำกวาคาเฉลี่ยมาตรฐานเกิดจากภาวะ
ขาดสารไอโอดีน และไดจดั ใหมโี ครงการเสริมไอโอดีนใหกบั หญิงตัง้ ครรภเพือ่ ปองกันภาวะดังกลาว
และใหมกี ฎหมายควบคุมระดับไอโอดีนทีร่ ะบุวา เสริมในอาหารตางๆ มีผลเริม่ บังคับใชในป พ.ศ.
2554 นี้ ซึ่งโครงการวิจัยที่ขอสนับสนุนนี้จะไดพัฒนาระบบวิเคราะหทางเคมีทั้งสิ้น 2 ระบบ
ซึ่งจะมีสวนชวยโครงการเสริมและเฝาระวังภาวะขาดไอโอดีน ระบบที่ 1 เปนระบบไหลแบบ
โฟลอินเจคชันเพื่อวิเคราะหไอโอดีนในน้ำปสสาวะที่จะพัฒนาใหใชงานงาย คาใชจายต่ำ แตตอง
ให ค า การอ า นที่ ถู ก ต อ งเที่ ย งตรงสู ง พร อ มกั น จะพั ฒ นาให ส ามารถฉี ด ตั ว อย า งป ส สาวะได
โดยตรงเขาเครื่องวัดเลย โดยไมผานการยอย แตก็ยังคงจะพัฒนาระบบยอยสำรองไวดวยกรณี
ตองการใช ระบบที่ 2 จะเปนการพัฒนาวิธีการวัดแบบแกสโครมาโตกราฟที่ใชตัวตรวจวัดเปน
แมสสเปคโตมิเตอร เพือ่ เปนวิธที ใี่ หมและใชไดดกี บั บะหมีก่ งึ่ สำเร็จรูปเสริมไอโอดีนซึง่ เปนทีน่ ยิ ม
บริโภคทุกครัวเรือนในไทย ผลงานที่เสนอจากการวิจัยนี้จะไดจำนวนผลงานตีพิมพในวารสารที่มี
impact factor จำนวน 2 ชิน้ และไดตน แบบเครือ่ งวัดไอโอดีนในปสสาวะจำนวน 1 ชิน้ เพือ่ ไวใช
สำรวจภาวะขาดไอโอดีนในประชากรไทย
Iodine Deficiency Disorders (IDD) are a worldwide major public health problem. Recently,
the Ministry of Public Health, Thailand has announced that the IQ of Thai children is now lower
than the average due to lack of sufficient intake of iodine during pregnancy or childhood. Thus
the Ministry has launched campaigns to give iodine supplement products to pregnant women.
Also there will be strict control by implementing a legal program to control the level of iodine
supplement food products. This is a proposal to do a research in development of new analytical
tools to aid in this policy to prevent and monitor the IDD status. The proposal includes two projects.
In the first sub-project, an instrument will be developed for measuring iodine in human urine based
on flow injection analysis. A digestion apparatus for acid digestion of urine samples will also be
developed and tested. The digested urine is then injected into the flow instrument for analysis
of iodine. Besides, we will develop a new method for direct injection of urine (without prior
digestion). The second sub-project will be a development of a new method based on use of gas
chromatography with mass spectrometer detection for determination of iodine in instant noodles,
which are now commonly consumed. Two international publications in international journals with
impact factors will be achieved from this project. We also propose to develop one instrumental
prototype for determination of iodine in urine to evaluate the IDD status.
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สาขาเคมี
การสังเคราะหและฤทธิท์ างชีวภาพของอนุพนั ธซลั โฟนาไมด
ดร. รัชนก ปน แกว (Dr. Ratchanok Pingaew)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ซัลโฟนาไมดเปนสารสังเคราะหโมเลกุลขนาดเล็ก ทีม่ ฤี ทธิท์ างเภสัชวิทยาหลากหลาย เชน ตานมะเร็ง
ตานแบคทีเรีย ตานมาลาเรีย และตานอนุมลู อิสระ จากการพัฒนาฤทธิต์ า นมะเร็งพบวาสารกลมุ นี้
มีสมบัตทิ ดี่ หี ลายประการ เชน สังเคราะหงา ยและแสดงฤทธิใ์ นการตาน Multidrug Resistant
Cell Lines ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนีซ้ ลั โฟนาไมดบางชนิดยังแสดงลักษณะทางเภสัชวิทยา
ทีด่ ี เชน การดูดซึม และไมมผี ลขางเคียง รวมถึงแสดงกลไกการออกฤทธิแ์ บบใหม งานวิจยั นีจ้ งึ
สนใจศึกษาการสังเคราะหอนุพันธซัลโฟนาไมดชนิดใหม โดยการเชื่อมโมเลกุลของซัลโฟนาไมด
กับสารอะโรมาติก/เฮเทอโรไซคลิกที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ดีอยูแลว เชน อะมิโนพิริดีน กรด
อะมิโนเบนโซอิก อินโดล และไอโซควิโนลีน ซึ่งจะทำใหไดอนุพันธซัลโฟนาไมดที่หลากหลาย
เพื่อทำการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ และความสัมพันธทางโครงสรางของซัลโฟนาไมดดังกลาว
คาดวางานวิจัยนี้จะใหโมเลกุลตนแบบชนิดใหมนำไปสูการคนพบยาตอไป

Synthesis and bioactivities of sulfonamide derivatives
Sulfonamide, a small synthetic molecule, possesses a broad spectrum of pharmacological actions
including antitumor, antibacterial, antimalarial and antioxidative activities. The development of the
sulfonamides as anticancer agent revealed several advantages including a simplicity of the
synthesis and effectiveness against multidrug resistant cell lines (MDR). Moreover, some
compounds have better pharmacological profiles such as oral absorbtion with low side effects.
In addition, some sulfonamides showed novel mechanisms of action. Accordingly, this work is
focused on the synthesis of novel bioactive sulfonamides containing various promising aromatic/
heterocyclic moieties namely aminopyridine (APS), aminobenzoic acid (ABS), indole (BIDS) and
isoquinoline (IQS). The synthesized analogs would be evaluated for their biological activities and
studied on the structure-activity relationship. This work would provide additional new lead
molecules in the drug discovery.

Thailand Toray 48 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาเคมี
วัสดุเชิงประกอบแบบไมถักทอจากเสนใยพอลิแลคติกแอซิดและเสนใย
เซลลูโลสธรรมชาติผสมระหวางเสนใยกัญชงกับเสนใยทะลายปาลมน้ำมัน
ดร. ศิรศิ าส เอือ้ ใจ (Dr. Sirisart Ouajai)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

งานวิจัยนี้มุงที่จะเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากพอลิแลคติกแอซิดซึ่งเปนพอลิเมอรชีวภาพรวมกับ
เสนใยเซลลูโลสธรรมชาติคอื เสนใยทะลายปาลมน้ำมันและเสนใยเปลือกตนกัญชงในอัตราสวนตางๆ
โดยเตรียมวัสดุเชิงประกอบดวยกระบวนการแบบไมถักทอ เสนใยจะถูกสานใหเขากันบางสวน
ดวยการใชเข็มปกกอนนำไปอัดดวยความรอน เพื่อใหผิวหนาของเสนใยพอลิแลคติกแอซิด
หลอมเหลวและชวยประสานเสนใยเซลลูโลสเขาดวยกัน ทัง้ นีใ้ นงานวิจยั จะทำการศึกษาองคประกอบ
โครงสรางและสมบัตเิ ชิงกลของเสนใยเซลลูโลสทัง้ สองชนิดทัง้ กอนและหลังกำจัดสารปนเปอ นดวย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด รวมทั้งสมบัติของเสนใยพอลิแลคติกแอซิดที่ข้นึ กับกระบวนการ
ขึ้นรูปโดยใชเครื่องหลอมอัดรีดเปนเสนใย จากนั้นนำเสนใยมาผสมเขาดวยกันโดยใชแรงลมเพื่อ
เตรียมขึ้นรูปเปนวัสดุเชิงประกอบ โดยศึกษาสภาวะของกระบวนการขึ้นรูป เชนขนาดของเสนใย
อัตราสวน อุณหภูมิ แรงกด เวลาในการขึน้ รูปและสารเติมแตงทีส่ ง ผลตอสมบัตขิ องวัสดุเชิงประกอบ
ที่ได เชน ความหนาแนน สมบัติเชิงกลที่ขึ้นกับความรอน ซึ่งจะวิเคราะหโดยใชเทคนิคตางๆ
เชน การทนตอแรงดัดงอ การทนตอแรงกระแทก การดูดซับน้ำ เปนตน

A non-woven biopolymer composite mat of poly (lactic acid) fiber
and mixture of natural cellulose fibers from oil palm empty fruit
bunch and hemp
This research aims to prepare the non-woven thermoplastic biocomposite from poly(lactic acid)(PLA)
fiber, considered as biopolymer, and natural cellulose fibers, including oil palm empty fruit bunch
(OPEFB) and hemp via non-woven process. The fibers will be entangled by a needle punch piror
to hot compression. The fusion of PLA surface would enhance the connection of the cellulose
fibers. Composition, structure and mechanical properties of OPEFB and hemp fibers before and
after NaOH treatment will be investigated. In addition, the influence of melt-spining condition in
PLA fiber production on the properties of PLA fibers will be studied. PLA fibers and cellulose fibers
will be mixed with air blower for biocomposite preparation. The effect of conditions in the
biocomposite preparation, including fiber size, composition, temperature, compression force, molding
time and type of additive, on the properties of biocomposite, for example density and mechanical
properties, such as flexural strength and impact strength will be examined.
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สาขาเคมี
การเพิม่ ประสิทธิภาพของเคอรคมู นิ ในการบำบัดโรคมะเร็งดวยระบบนำสงนาโน
ดร. วรายุทธ สะโจมแสง (Dr. Warayuth Sajomsang)
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ปจจุบนั นาโนเทคโนโลยีมบี ทบาทและมีสว นทีส่ ำคัญทีท่ ำใหระบบนำสงยาประสบผลสำเร็จ โดยระบบนำสง
ยาไดถกู พัฒนาขึน้ จากการนำนาโนเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช ซึง่ อาจเรียกวา ระบบนำสงยานาโน หรือ
ระบบนำสงนาโน ปจจุ บันพบวามีการนำเทคโนโลยีระบบนำสงนาโนมาประยุกตใชในดานตางๆ มากมาย
โดยเฉพาะการรักษาเนือ้ รายหรือโรคมะเร็ง โดยยาจะถูกนำสงเขาไปอวัยวะยังเปาหมายทีเ่ กิดโรคมะเร็ง
อยางจำเพาะ ซึง่ การรักษาโรคมะเร็งนัน้ ถือวาเปนสิง่ ทีท่ า ทายอยางยิง่ ในระบบนำสงยา เนือ่ งจากโรคมะเร็ง
มีสมบัตทิ ไี่ มเหมือนโรคอืน่ ๆ ทัว่ ไป ดังนัน้ จึงจำเปนตองมีการพัฒนาระบบนำสงยาทีป่ ระกอบไปดวยฟงกชนั
ของการทำงานหลายๆ แบบ เพือ่ ใหมสี ามารถนำสงยาไปยังอวัยวะยังเปาหมายทีเ่ กิดโรคมะเร็งอยางจำเพาะ
โดยทีย่ าจะไมไปยังเซลลปกติ สงผลใหอาการขางเคียงของยาตานมะเร็งลดลงได และเปนทีท่ ราบกันดีวา
ยาตานมะเร็งสวนใหญมขี อ จำกัดหลายประการ นอกจากจะทำลายเซลลมะเร็งแลวยังทำลายเซลลปกติดว ย
ละลายน้ำยาก ไมคงตัว หรือมีราคาแพง เปนตน เคอรคมู นิ ซึง่ ใชเปนยาตานมะเร็งพบในเหงาขมิน้ ชัน
ซึง่ โครงสรางทางเคมีประกอบไปดวย [1,7-bis(4-hydroxy-3- methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5dione] ถึงแมวา เคอรคมู นิ จะมีความปลอดภัยตอคนไข อยางไรก็ตาม เคอรคมู นิ มีขอ จำกัดหลายอยาง
เชน ละลายน้ำไดนอ ยจึงถูกดูดซึมเขาสรู า งกายไดไมดี ไมคงตัวในสภาวะทีเ่ ปนดาง ดังนัน้ จึงถูกกำจัดโดย
ระบบตางๆ ของรางกายไดอยางรวดเร็ว ดังนัน้ งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคทจี่ ะพัฒนาระบบนำสงเคอรคมู นิ
ดวยนาโนพอลิเมอริกไมเซลล เอ็น-เบนซิลซักซินิลไคโตซาน โดยนาโนพอลิเมอริกไมเซลลสามารถ
สังเคราะหไดในหองปฏิบตั กิ ารและมีขนาดของอนุภาคอยใู นชวง 60-200 นาโนเมตร ซึง่ ระบบนีส้ ามารถ
เพิ่มศักยภาพในการตานมะเร็ง เพิ่มความสามารถในการละลาย และความคงตัวของเคอรคูมิน
นอกจากนีย้ งั สามารถควบคุมการปลดปลอยของเคอรคมู นิ ซึง่ จะชวยเพิม่ อายุทางชีวภาพใหสงู ขึน้

Efficacy enhancement of curcumin for cancer therapy by nanodelivery system
Today, the nanotechnology is an important part of the more promising future to achieve drug
delivery system (DSS). The DSS, which is developed based on nanotechnology, may be called
nanodrug delivery system or nanodelivery system. This technology provides greater potential for
many applications, including anti-tumor therapy by targeted delivery of therapeutic agents to
tumors. Cancer treatment represents an enormous biomedical challenge for drug delivery. The
unique properties of cancer require the development of a multifunctional drug delivery system that
can be efficiently manufactured to target subtle molecular alterations that distinguish a cancer cell
from healthy cells in the body. Most drugs currently available for the treatment of cancer have
limited potential because they are very toxic, insoluble in water, unstable, highly inefficient in
treating cancer, or highly expensive and thus beyond the reach of the majority. Treatments without
these disadvantages are needed. Curcumin is one such drug which derived from turmeric (Curcumin
longa Linn.). The chemical structure of curcumin is [1,7-bis(4-hydroxy-3- methoxyphenyl)-1,6heptadiene-3,5-dione]. Curcumin has been demonstrated safety and efficacy. However, it has
restrictive pharmaceutical role because of its extremely low aqueous solubility, rapid systemic
elimination, inadequate tissue absorption and degradation at alkaline pH, which severely curtails
its bioavailability. Therefore, the objective of this study was to develop curcumin delivery system by
nanopolymeric micelle N-benzylsuccinyl chitosan. The nanopolymeric micelle was synthesized in
our laboratory. The particle sizes were ranging from 60-200 nanometers. This system can increase
its aqueous solubility, stability and bioavailability as well as controlled delivery of curcumin for tumor
therapeutic treatment.
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สาขาฟสิกส
การศึกษาควอไซนอมัลโหมดของหลุมดำในมิติตางๆ และผลของสนาม
คาเมเลียนในปรากฏการณเลนสความโนมถวงและเสนโคงความเร็วดาวฤกษ
ระดับกาแล็คซี่
ดร. ปยบุตร บุรคี ำ (Dr. Piyabut Burikham)
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เมือ่ หลุมดำถูกรบกวน มันจะสัน่ ดวยโหมดจำเพาะชุดหนึง่ แลวแผรงั สีออกไปทัง้ ไปสบู ริเวณหางไกล
และไปสูภายในขอบฟาเหตุการณของตัวมันเอง ควอไซนอมัลโหมดของหลุมดำเหลานี้ทำใหเรามี
โอกาสตรวจจับหลุมดำแบบใหมคือโดยการตรวจจับรังสีที่ความถี่ควอไซนอมัลโหมดของหลุมดำ
เปนไปไดวาเอกภพของเรามีมิติซอนเรนอยูและเราจำเปนตองตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของ
มิตเิ หลานัน้ ถามีอยจู ริง เมือ่ ไมนานมานีแ้ บบจำลองหลุมดำในมิตมิ ากกวา 4 ไดถกู เสนอและศึกษา
รวมถึงหลุมดำแบบสควอชคาลูซาไคลน มีการศึกษาเชิงตัวเลขของควอไซนอมัลโหมดของ
หลุมดำแบบนี้ในกรณีเฉพาะบางกรณี เราเสนอจะทำการคำนวณประมาณเชิงวิเคราะหของ
ควอไซนอมัลโหมดของหลุมดำแบบนี้ ในสเกลระดับเอกภพ ความเรงของอัตราการขยายตัวของ
เอกภพเกิดมาจากสิ่งที่เรียกกันวา พลังงานมืดซึ่งเปนรูปแบบพลังงานทางทฤษฎีรูปแบบหนึ่งที่
เติมเต็มทัว่ เอกภพของเรา ในแบบจำลองพลังงานมืดแบบคาเมเลียน พลังงานมืดเกิดมาจากสนาม
สเกลาหที่มวลผันแปรได มวลของมันเพิ่มขึ้นตามความหนาแนนของสสารที่มีอยูในบริเวณนั้นๆ
และมันจึงสามารถหลีกหนีขอ จำกัดทีม่ ตี อ แรงทีห่ า แบบสเกลาหทมี่ อี ยไู ด เราเสนอจะศึกษาผลของ
สนามคาเมเลียนในระดับกาแล็คซี่ ตั้งแตผลของมันตอเสนโคงความเร็วดาวฤกษรอบกาแล็คซี่
ไปจนถึงผลเชิงเลนสความโนมถวงของมัน

When a black hole is perturbed, it will oscillate with certain specific modes, radiating the
perturbations away both into the remote region and to within its horizon. These quasi-normal
modes of black hole provide a unique opportunity for effective detection of the black hole by
detecting its radiation at quasi-normal frequencies. It is possible that our universe has hidden extra
dimensions and we need to investigate the physical properties of those hidden dimensions if exist.
Recently, models of black holes in spacetime with dimension higher than 4 have been proposed
and investigated including the squashed Kaluza-Klein black hole. Numerical studies of the
quasi-normal modes are performed in certain specific cases. We propose to perform analytic
approximation of the quasi-normal frequencies of the squashed Kaluza-Klein black hole. At
cosmological scale, acceleration of the expansion rate of the universe is driven by what-so-called
dark energy, a hypothetical form of energy filling the entire universe. In Chameleon model of dark
energy, dark energy is caused by a scalar field with varying mass. Its mass increases with the
density of existing matter and therefore it can evade most constraints on the scalar fifth force.
We propose to investigate the effects of Chameleon field on the galactic scale, starting from
the rotation curves to the gravitational lensing.
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Quasi-normal modes of black hole in various dimensions and the
effect of Chameleon scalar field in the gravitational lensing and
rotation curves of stars on the galactic scale
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สาขาฟสิกส
การศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพของเมเซอรในบริเวณเกิดดาว
ดร. กิตยิ านี อาษานอก (Dr. Kitiyanee Asanok)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

กระบวนการเกิดดาวเปนปญหาสำคัญที่นักดาราศาสตรใหความสนใจและทำการศึกษาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบนั ในชวงหลายทศวรรษทีผ่ า นมา ไดมงี านวิจยั อยางกวางขวางทัง้ จากการสังเกตการณ
และแบบจำลองทางทฤษฎีเพื่อที่จะใชอธิบายขอมูลที่ไดวามีความสัมพันธสอดคลองกันระหวาง
คุณสมบัตขิ องดาวกับกลมุ หมอกแกสโมเลกุลในบริเวณเกิดดาวอยางไร โดยเฉพาะอยางยิง่ บริเวณ
เกิดดาวมวลมากทีม่ ชี ว งชีวติ สัน้ และยากตอการสังเกตการณบริเวณตรงกลางของตัวมันเองในชวง
ความยาวคลืน่ แสง จะสังเกตไดเพียงแตรงั สีอนิ ฟราเรดทีแ่ ผออกมาจากกลมุ ฝนุ ทีม่ คี วามรอน และ
คลืน่ วิทยุ/ไมโครเวฟทีแ่ ผออกมาจากกลมุ เมฆโมเลกุล งานวิจยั นีจ้ ะทำการเก็บขอมูลและวิเคราะห
สัญญาณไมโครเวฟในชวงความถี่ 1.6-6 จิกะเฮิรตซ สัญญาณดังกลาวแผออกมาจากโมเลกุล
ไฮดรอกซิลและเมธานอล ณ ใจกลางบริเวณดาวเกิดใหม ซึง่ อยใู นรูปเมเซอร (Maser: Microwave
amplification by stimulated emission of radiation) การศึกษาสมบัตขิ องเมเซอรนี้ จะทำ
ใหเราทราบถึงสภาวะทางฟสกิ สของบริเวณดาวเกิดใหม โดยเฉพาะอยางยิง่ คาความเขมและทิศทาง
ของสนามแมเหล็กซึง่ มีบทบาททีส่ ำคัญอยางยิง่ ในกระบวนการเกิดของดาวฤกษ การสังเกตการณ
นีใ้ ชเครือขายกลองโทรทรรศนวทิ ยุเมอรลนิ (the Multi-Radio-Linked Interferometer Network
:MERLIN) หอสังเกตการณโจเดรลแบงค มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร ประเทศสหราชอาณาจักร
โครงการนี้จะชวยกอใหเกิดการพัฒนางานวิจัยระดับปริญญาโทและเอกทางดานดาราศาสตรวิทยุ
และยังเปนการพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจยั ทางดาราศาสตรของประเทศในอนาคตตอไป
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Studying the physical properties of maser in star forming regions
The star formation process is an important and unresolved problem in astrophysics. In the last few
decades, great progress has been made in our understanding of this problem through observations
and theoretical models, which have been used to try to explain the observed relationships
between the properties of the stars and the clouds from which they are forming. In particular, the
massive star forming regions have the short life time scales and cannot be observed at optical
wavelengths. At this stage, only infrared radiation emitted from warm dust around young stars and
the radio waves emitted from molecular clouds can be observed. This project is proposed to
observe and study microwave signals at the frequencies 1.6 - 6 GHz. The signals are emitted from
hydroxyl and methanol molecules in the centre of molecular clouds and are in the form of masers
(Maser: Microwave amplification by stimulated emission of radiation). Studying these masers will
allow us to infer the physical conditions of the regions, especially magnetic fields strength and
configurations which play important role in star-formation. The observations will be done with
the Multi-Radio-Linked Interferometer Network (MERLIN) in collaborations with Jodrell Bank
Observatory, the University of Manchester, UK. This project will help to develop the Ph.D.
and MSc. research in the field of Radio Astronomy and also improve the astronomical research
capability of Thailand in the future.
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สาขาฟสิกส
การสังเคราะหและสมบัตทิ างเทอรโมอิเล็กทริกสของแคลเซียมโคบอลไทต
เตรียมโดยวิธไี ฮโดรเทอรมอล
ดร. สุปรีดิ์ พินจิ สุนทร (Dr. Supree Pinitsoontorn)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการวิจยั นีจ้ ะทำการสังเคราะหผลึกนาโน Ca3Co4O9 โดยวิธไี ฮโดรเทอรมอล เพือ่ ใหไดอนุภาค
นาโนที่ละเอียด มีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคต่ำ และมีสารเจือปนนอย เราคาดหวังวาสาร
Ca3Co4O9 ทีส่ งั เคราะหไดดว ยวิธนี จี้ ะแสดงสมบัตทิ างเทอรโมอิเล็กทริกสทดี่ กี วาวัสดุทสี่ งั เคราะห
โดยวิธอี นื่ ๆ โครงการวิจยั นีส้ ามารถแบงเปนสองสวนหลักคือ ในสวนแรก จะทำการสังเคราะหสาร
Ca 3Co4O9 บริสุทธิ์โดยกระบวนการไฮโดรเทอรมอล โดยใชสารตั้งตนในรูปของเกลือโลหะ
ปรับแตงความดัน pH อุณหภูมแิ ละเวลาใหเหมาะสม เพือ่ ใหไดผงผลึกนาโนของ Ca3Co4O9 ผงที่
ไดจะถูกวิเคราะหดว ยเทคนิค TG-DTA, XRD, SEM-EDX และ TEM จากนัน้ ผงจะถูกอัดดวย
ความดันสูงเพือ่ ขึน้ รูปใหไดเปนรูปทรงทีต่ อ งการและนำไปเผาผนึก วิเคราะหโครงสรางจุลภาคของกอน
วัสดุ Ca3Co4O9 เพือ่ ยืนยันเฟสและโครงสรางของวัสดุ และจะทำการวัดสมบัตทิ างเทอรโมอิเล็กทริกส
ของชิน้ งานดวยเครือ่ ง ZEM-2 และเทคนิค laser flash จากนัน้ จะวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
โครงสรางจุลภาค องคประกอบทางเคมี และสมบัตทิ างเทอรโมอิเล็กทริกสของวัสดุ ในสวนทีส่ อง
จะทำการเจือธาตุโลหะทรานสิชนั เขาไปแทนทีบ่ างสวนของอะตอม Co เพือ่ ศึกษาผลของการเจือ
วัสดุจะถูกสังเคราะหดวยวิธีไฮโดรเทอรมอล และวิเคราะหดวยเทคนิคอื่นๆ เหมือนกับชิ้นงานที่
ไมมีการเจือ นอกจากนี้จะทำการศึกษาสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกสเพื่อเปรียบเทียบผลที่ไดกับ
วัสดุที่ไมมีการเจือโลหะทรานสิชัน

Synthesis and thermoelectric properties of Ca3(Co1-xMx)4O9
prepared by hydrothermal methods
In this proposed project, nanocrystalline Ca3Co4O9, will be synthesized using a novel hydrothermal
method for producing fine nanoparticles, with a very narrow size distribution and relatively low
impurities. We expect that the synthesized Ca3Co4O9 will exhibit superior thermoelectric properties
than the materials synthesized by other methods. The project can be divided mainly into two parts.
In the first part of this project, the undoped Ca3Co4O9 will be synthesized by a hydrothermal
technique. The metal salts will be used as starting materials and will be thoroughly mixed, pH
buffered, pressure and temperature controlled to obtain nanocrystalline powder of Ca3Co4O9.
The hydrothermally prepared Ca3Co4O9 powders will then be characterized by TG-DTA, XRD,
SEM-EDX and TEM. The powder will be hydraulically pressed into a desired shape and then
sintered. The microstructure of the bulk Ca3Co4O9 will be characterized to confirm phases and
microstructures. Thermoelectric properties of the bulk samples will be investigated using ZEM-2
and the laser flash technique. The thermoelectric properties will be related to the microstructure and
the chemical components of the samples. In the second part, the transition metals will be partially
substituted in the place of Co in order to investigate the effects of doping. The samples will again
be hydrothermally synthesized and characterized using the same techniques carried out for the
undoped samples. The thermoelectric properties of the doped samples will also be investigated,
and the results will be compared with the undoped samples.
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สาขาฟสิกส
การปลูกดวยวิธเี อ็มโอซีวดี แี ละการหาลักษณะเฉพาะของฟลม บาง InN และ
InGaN เพือ่ การประยุกตใชในเซลแสงอาทิตย
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สกุลธรรม เสนาะพิมพ (Assistant Professor Dr. Sakuntam Sanorpim)
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกผลึกแบบเอ็มโอซีวีดีของสารกึ่งตัวนำและกระบวนการประดิษฐอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส สงผลใหเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็วของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสเชิงแสง เพือ่ ใชเปนเลเซอร
ไดโอดและไดโอดเปลงแสง รวมถึงเซลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูงอีกดวย โดยทัว่ ไปการพัฒนาเทคโนโลยี
ดังกลาวจะใชองคความรูดานฟสิกสวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมไปถึงการปลูกผลึกแบบเอพิแทกซีบนวัสดุ
ฐานรองทีเ่ ลือกใช และตรวจสอบสมบัตทิ างฟสกิ สพนื้ ฐานของสารกึง่ ตัวนำกลมุ สาม-ไนไตรดและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสทใี่ ชสารกึง่ ตัวนำกลมุ นีเ้ ปนพืน้ ฐาน ขอบเขตของงานวิจยั นีป้ ระกอบดวย “การปลูกผลึกดวย
วิธเี อ็มโอซีวดี ”ี และ “การหาลักษณะเฉพาะ” ของสารกึง่ ตัวนำกลมุ สาม-ไนไตรด คือ InN และอัลลอย InGaN
โดยเราจะมงุ เนนถึงความกาวหนาดานการปลูกผลึกและดานคุณภาพวัสดุของสารกึง่ ตัวนำ InN ทีม่ ชี อ ง
วางแถบพลังงานต่ำ (0.6-0.8 eV) ซึง่ นำไปสกู ารปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิคเชิงแสง
ในชวงแสงอินฟราเรด (เซลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูง) นอกจากนีเ้ รายังสนใจการปลูกผลึกและการหา
ลักษณะเฉพาะของสารอัลลอย InGaN ทีม่ ชี อ งวางแถบพลังใหญกวา (0.6-3.4 eV) จะเห็นวาสารกลมุ นี้
จะครอบคลุมชวงของแสงอินฟราเรดถึง UV ดังนัน้ วัตถุประสงคของโครงการวิจยั นี้ เพือ่ ทำความเขาใจ
ถึงการปลูกผลึกแบบเอ็มโอซีวดี แี ละสมบัตพิ นื้ ฐานทางฟสกิ สของ InN และอัลลอย InGaN รวมถึงศึกษา
องคความรทู างฟสกิ สและเคมีทลี่ กึ ซึง้ ของสารกึง่ ตัวนำชนิดใหมนี้ นอกจากความรพู นื้ ฐานทีเ่ ปนประโยชน
ในการพัฒนาอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสเปลงแสงและเซลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูงแลว ผวู จิ ยั คาดหวังวา
โครงการวิจัยนี้จะตอบโจทยปญหาของประเทศดานการเตรียมพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรทางดาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและสารกึง่ ตัวนำของไทย เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งและความยัง่ ยืนในอนาคต

OCVD growth and characterization of InN and InGaN thin films for
solar cell application
The development in the metal organic chemical vapor deposition (MOCVD) epitaxial growth and
device process technologies of group III-nitride semiconductors has been seen rapidly, especially in
opto-electronic devices for laser diodes (LDs), light emitting diodes (LEDs) and also in high efficiency
solar cells. Basic areas, in which the technology depends critically on the engineering physics including high quality epitaxial growth on selected substrates and examination of the fundamental physical
properties of the III-Nitride based materials and devices, have been focused. The main scope of this
research work consists of MOCVD growth and characterizations of the III-Nitride semiconductors,
purposely InN and InGaN. First, we focus on the progress in the MOCVD growth and material
property of low band gap InN (0.6-0.8 eV) which lead to the major improvements in the performance
of infrared light-emitting optoelectronic devices and photovoltaic (such as high efficiency solar cell)
devices based on InN materials. Another, we interest on the growth and characterization of InGaN
alloy, which has larger band gap energy (0.6-3.4 eV) than that of InN. It is well known that almost all
the infrared, visible and near UV regions can be covered by the band gap of InN and InGaN alloy.
Therefore, the purpose of this research project is to establish a basic understanding of MOCVD
growth and fundamental physical properties of InN and InGaN alloy, and further, to enrich the
comprehensive knowledge of the fundamental physics and chemistry of these novel materials.
Furthermore, we expect and believe that, this research project is potentially important and beneficial
to the future of semiconductors, electronic and solar cell industries of Thailand as can be seen in the
above discussion.
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สาขาฟสิกส
การศึกษาสมบัตสิ องสถานะทางไฟฟาของอุปกรณหนวยความจำทีส่ รางจาก
วัสดุไฮบริดสารอินทรียแ ละผลึกโลหะระดับนาโนเมตร
ดร. เบญจพล ตันฮู (Dr. Benchapol Tunhoo)
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ในงานวิจัยฉบับนี้จะทำการศึกษากลไกการนำกระแสในอุปกรณหนวยความจำจากสารอินทรีย
โดยใชการศึกษาจากผลการทดลองและการคำนวณทางทฤษฏีเปรียบเทียบกันซึ่งคุณลักษณะ
ทางกระแสไฟฟา-แรงดันไฟฟาของอุปกรณหนวยความจำจากสารอินทรียเนื่องจากการไบอัส
สนามไฟฟาจากภายนอกทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งจะแสดงพฤติกรรมของชวงทีม่ คี วามนำไฟฟาต่ำซึง่ จะนิยาม
เปนสถานะปดและชวงทีม่ คี วามนำไฟฟาสูงซึง่ จะนิยามเปนสถานะเปดโดยการเปลีย่ นแปลงสถานะ
จากสถานะปดไปยังสถานะเปดจะเปนผลจากการจับประจุของผลึกโลหะระดับนาโนที่แทรกอยูใน
ชั้นสารอินทรีย ซึ่งพฤติกรรมทางไฟฟาทั้งในชวงสถานะเปดและสถานะปดจะถูกอธิบายดวย
แบบจำลองทางทฤษฎีสำหรับการเคลื่อนที่ของพาหะในอุปกรณหนวยความจำจากสารอินทรีย

The study of electrical bistablity properties of organic memory device
from hybrid materials of organic material and metal nanocrystal
In this research, the conduction mechanism in organic bistable memory device was investigated
by both experimental and theoretical method. The current voltage (J-V) characteristics showed the
electrical bistable properties between an initial low-conductivity (off) state and a high conductivity
(on) state upon application of an external electric field at room temperature. The current transition
exhibited a very narrow voltage range that causes an abrupt increase of current due to the effect
of charge trap in metal nanocrystal. The on-state and the off-state were proposed by theoretical
model of charge injection model such as. That supported by the experimental data to explained the
charge transfer mechanism in organic memory device.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาระบบเครือขายสถานีสังเกตการณจีพีเอสสองความถี่และการ
ศึกษาปริมาณอิเล็กตรอนในชัน้ บรรยากาศไอโอโนสเฟยรเหนือประเทศไทย
รองศาสตราจารย ดร. พรชัย ทรัพยนธิ ิ (Associate Professor Dr. Pornchai Supnithi)
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เครือขายเครือ่ งรับจีพเี อสสองความถีใ่ หขอ มูลจีพเี อสทีม่ คี วามแมนยำและมีการประยุกตใชงานในการ
ศึกษาวิจยั หลากหลายสาขา อาทิ การศึกษาการเคลือ่ นไหวเปลือกโลก คุณลักษณะของชัน้ บรรยากาศ
ไอโอโนสเฟยร การทำนายการเกิดฟองพลาสมา (plasma bubble) คุณภาพของสัญญาณดาวเทียม
นอกจากนี้ ยังเปนสวนสำคัญตอมาตรฐานสือ่ สารการบิน ground-based augmentation system
(GBAS) ในชัน้ บรรยากาศไอโอโนสเฟยรเหนือประเทศในเขตละติจดู ต่ำและเสนศูนยสตู รแมเหล็กโลก
จะมีปรากฏการณอยางหนึ่งที่สำคัญคือ ฟองพลาสมาเปนบริเวณที่มีปริมาณอิเล็กตรอนไมสมดุลกับ
บริเวณอืน่ ๆ มีผลกระทบตอความแมนยำของระบบจีพเี อสและทำใหสญ
ั ญาณขาดหายได ซึง่ ในประเทศ
ในเขตนีย้ งั มีการศึกษานอยมาก เมือ่ ไมนานมานีส้ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ไดรว มกับหนวยงาน NICT ประเทศญีป่ นุ ผานโครงการ SEALION (Southeast Asia Low Ionospheric
Latitude Network) ทำการติดตั้งเครื่องรับจีพีเอสสองความถี่ในหลายจังหวัดในประเทศไทย
วัตถุประสงคของโครงการนี้เพื่อทำการออกแบบและพัฒนาเครือขายเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
จีพเี อสสองความถีใ่ นประเทศไทย ศึกษาและวิเคราะหขอ มูลจีพเี อสเพือ่ คำนวณคาปริมาณความหนาแนน
อิเล็กตรอน (TEC) และสรางเปนฐานขอมูล ทำการวิเคราะหผลตางคา TEC ในตำแหนงทีใ่ กลสนามบิน
นอกจากนีจ้ ะทำการสรางเครือขายวิจยั และนักวิจยั รนุ ใหมในสาขาเทคโนโลยีจพี เี อสและการประยุกต
ใชงานในการศึกษาชัน้ บรรยากาศไอโอโนสเฟยรและการสือ่ สารวิทยุการบิน โดยเปนความรวมมือระหวาง
หนวยงานหลายแหงในประเทศไทยและประเทศญีป่ นุ

granted by Toray Science Foundation, Japan

Development of dual-frequency GPS monitoring stations and study of
total electron content (TEC) in thailand
Dual-frequency GPS network is the cornerstone of modern positioning technologies with
applications in many fields such as geospheric movement, ionospheric study, plasma bubble
prediction which affects the quality of satellite signals. In addition, it is important for the aeronautical
standards like ground-based augmentation system (GBAS). An important phenomenon which
affects the quality of GPS signals, particularly in low-latitude countries such as Thailand, is due to
the plasma bubble phenomenon in the ionosphere. However, this issue has been not studied
much in this region. Recently, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) has
collaborated in setting up ionospheric monitoring stations with National Institute of Information and
Communication Technology (NICT), Japan, through the SEALION (Southeast Asia Low Ionospheric
Latitude Network) project. Some equipment includes optical sky Imager, magnetometer and
dual-frequency GPS receivers. The purpose of this research project is to design and develop the
dual-frequency GPS receiver network in Thailand, develop a 24-hr monitoring system of the
obtained data and transmit the results to KMITL. In addition, the total electron content (TEC) data
from these monitoring stations will be analyzed and studied to give a better understanding of the
ionosphere and how it affects the GPS signal quality. The delay gradients of multiple locations will
be analyzed with applications to navigational communication. Furthermore, we will enhance the
postgraduate research activities in the GPS technology and its applications in the atmospheric
study and the aeronautical issues. This project is a joint collaboration between a number of
organizations in Thailand and Japan.
Thailand Toray 56 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การขึน้ รูปแผนปะกะโหลกเทียมจากไทเทเนียมแผน
ดวยกรรมวิธขี นึ้ รูปแบบลูกโซ
นายกิตติภฎั รัตนจันทร (Mr. Kittiphat Rattanachan)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ชิน้ งานแผนปะกะโหลกศีรษะเทียมแบบตางๆ สำหรับใชในการรักษาผปู ระสบอุบตั เิ หตุมคี วามสำคัญ
เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน ชิ้นงานลักษณะนี้มักจะผลิตขึ้นมาใชเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งมีขอจำกัดในการ
ผลิตหลายประการ จุดออนหลักของการผลิตชิน้ งานกะโหลกศีรษะเทียม ประกอบดวย คาใชจา ย
ในการผลิตตอชิ้นมีมูลคาสูง ตองใชเวลาในการผลิตคอนขางนาน และในบางกรณีไมสามารถ
ผลิตขึ้นจากโลหะได นอกจากนี้การปรับรูปพรรณของชิ้นงานใหเขากับกะโหลกศีรษะของผูปวย
แตละรายยังเปนเรื่องที่ทำไดยากลำบากเพราะความหนาและรูปพรรณของชิ้นงานเปนตัวบังคับ
ปญหาตางๆเหลานีส้ ามารถแกไขไดดว ยกระบวนการขึน้ รูปแบบลูกโซโดยใชเครือ่ งมือสัมผัสแบบจุด
ซึ่งเปนกระบวนการที่พัฒนาขึ้นมาใหม ที่ทำใหเกิดการเสียรูปถาวรเฉพาะตำแหนงบนแผนโลหะ
โดยใชเครื่องมือทรงกระบอกที่มีปลายเปนรัศมีโคงหมุนรอบแกนและเคลื่อนที่กดลงบนชิ้นงาน
โลหะแผนทีถ่ กู ยึดตรึงใหแนนอยใู นชุดจับยึดไปตามเสนทางการเคลือ่ นของเครือ่ งมือทีส่ รางขึน้ เพือ่
ใหแผนโลหะเสียรูปไปเปนรูปพรรณตามตองการ กระบวนการนีม้ คี วามยืดหยนุ สูงสามารถปรับเปลีย่ น
รูปพรรณของชิ้นงานไดงาย มีคาใชจายต่ำ ใชเวลาในการผลิตนอย เหมาะสำหรับใชในการผลิต
ชิน้ งานโลหะแผนตนแบบ หรือเปนรนุ เล็กๆมากกวาทีจ่ ะใชในการผลิตเปนจำนวนมาก จึงเหมาะสม
ที่จะใชในการผลิตชิ้นงานกะโหลกศีรษะเทียมที่เปนการผลิตทีละชิ้นมากกวากระบวนการอื่นๆ
In the recent year, the skull implant or artificial skull that use for repairing the skull fracture by various
head accidents is more important object in a skull surgical treatment. This skull implant is a unique
workpiece often produced by the individual use only, which is highly limited in a general
production. The main weaknesses of skull implant production are including of the high value
production cost, long lead time production and in sometime can not be made from metal. In
addition, an adjusting of a skull implant profile to the identification skull profile of each patient is
very difficult because the implant’s constrains, such as the thickness of materials: thinner implant,
more difficult to produce and profile of human skull: more complex, more production cost and time
consume. These problems can solve by use the single point incremental forming process, this is a
new development sheet metal forming process that produced local strain in the blank to form a
shell workpiece. Their process tools consist of rotating form tool with sphere end, fixture and CNC
milling machine. The rotating form tool traveling was controlled by CNC to generate a shell
profile from blank sheet. This is a flexible sheet metal forming process, convenient to change the
workpiece profile with lower cost and time consume, with a high potential economic payoff for
rapid prototyping applications and for small quantity production. Then the single point incremental
forming process is suitable for use in the production of individual skull implant than other processes.
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The forming of Ti sheet skull implant by SPIF process
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพงุ ความเร็วสูงภายในของเหลว
ผชู ว ยศาสตราจารยอนิรตุ ต มัทธุจกั ร (Mr. Anirut Matthujak)
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กอนหนานี้ ลำพุงความเร็วสูงเปนที่รูจักกันดีในงานดานวิศวกรรมในวงจำกัด เชน งานดานการ
ทำความสะอาด การตัด การเจาะ การทำเหมือง ขุดอุโมงคดวั ยลำพงุ เปนตน และเริม่ ไดรบั ความ
สนใจในการประยุกตใชในงานดานวิศวกรรมอืน่ ๆ เชน ดานการเผาไหมและการประยุกตใชในงาน
ดานการแพทย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในงานดานการแพทยนนั้ ไดมกี ารศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการฉีดยา
โดยไมใชเข็มฉีดยา การผาตัดโดยลำพงุ และการกำจัดกอนเลือดในสมอง เปนตน ซึง่ ในปจจุบนั
ไดมคี วามพยายามทีจ่ ะประยุกตใชลำพงุ ความเร็วสูงในอุตสาหกรรมใตสมุทร เชน การตัดโครงสราง
และการเจาะใตทอ งทะเล เปนตน แตการศึกษาวิจยั ทีผ่ า นมาจะสนใจเพียงคุณลักษณะการกระแทก
ของลำพุงเมื่อเกิดในอากาศเทานั้น ในขณะที่ปจจุบัน การประยุกตใชงานดานการแพทยและ
อุตสาหกรรมใตสมุทร การกระแทกของลำพงุ จะเกิดขึน้ ในของเหลว ซึง่ ยังไมมกี ารศึกษาวิจยั มากอน
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะการกระแทกของลำพุงความเร็วสูงเมื่อฉีด
ในของเหลว โดยการผลิตลำพุงความเร็วสูงในการศึกษานี้ใชเทคนิคพิเศษที่เรียกวา Impact
acceleration method ในชุดยิงกระสุนความเร็วสูง (Horizontal single stage powder gun)
นอกจากจะใหความสนใจเกี่ยวกับอิทธิพลของชนิดของลำพุง ชนิดของของไหล และระยะการ
กระแทกของลำพุงตอคุณลักษณะการกระแทกของลำพุงแลวยังใหความสนใจถึงคุณลักษณะของ
ลำพงุ ความเร็วของลำพงุ การแตกตัว การผสมกันระหวางลำพงุ กับของเหลว ความเร็วของลำพงุ
และระยะการพุงเขาไปในของเหลวอีกดวย ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะนำไปสูการประยุกตใชในงาน
ดานการแพทยและอุตสาหกรรมใตสมุทรในเวลาอันใกลตอไป

Investigation on characteristics of high-speed jet impact in liquid
A few years ago, high-speed liquid jets were well known in a few numbers of engineering fields
such as the cleaning and cutting technologies, mining and tunneling. Moreover, high-speed
liquid jet has gained attention in extensive engineering fields such as combustion and medical
engineering. Especially, there have been some studies to apply liquid jets in medical applications
such as the drug injection, the tissue cutting and the removing of a cerebral thrombus. Recently,
attention has begun to be focused on industrial applications of such jets to underwater work such
as cutting marine structures and drilling at the bottom of the sea since the energy density of
high-speed jets is sufficiently high for such cutting. However, impact characteristics of
high-speed liquid jet injected in liquid phase, which is the important characteristic for medical
and underwater work applications, have never been studied and reported. Thus, clarification of
the impact characteristics of high-speed jets injected in liquid is considered to be one of the most
useful methods for clarifying the mechanism of severe erosion. In this study, high-speed liquid jet
injected in liquid is generated by impact acceleration method in horizontal single stag powder
gun. Effect of type of liquid jet, type of jet-injected fluid and stand-off distance of jet impact
on impact characteristics of high-speed jet injected in liquid is investigated. Moreover, the
characteristics of the high-speed jet in liquid such as jet body, jet velocity, jet atomization, jet
mixing and penetration distance of the jet are clarified in this study. This study results will be led to
apply for medical and underwater work applications in near future.
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การศึกษาอิทธิพลของการใหภาระทางกลแบบตางๆ ตอการสรางกระดูกใหม
ภายนอกรางกายบนคอลลาเจน Scaffold ชนิดที่ 1 โดยใชระบบสังเกตการณ
แบบไมทำลาย
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ (Dr. Anak Khantachawana)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ สรางระบบสังเกตการณแบบไมทำลายสำหรับตรวจสอบการเติบโตของ
เซลลกระดูก และเพื่อหาวิธีเลี้ยงเซลลภายนอกรางกายใหไดกระดูกใหมที่มีสมบัติเหมือนกระดูก
จริงๆ โดยงานวิจยั นีแ้ บงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือการสรางระบบสังเกตการณการเติบโตของเซลล
กระดูก (Osteoblast) แบบไมทำลาย ซึ่งวิธีตรวจสอบการเจริญเติบโตแบบไมทำลายของเซลล
กระดูกทีเ่ ลีย้ งเปนเวลานานนัน้ ยังไมสามารถทำไดมากอน งานวิจยั นีไ้ ดประยุกตใช Near-Infrared
Light มาสรางระบบสังเกตการณ ซึง่ ประกอบดวย LED และ Photo Detector (PD) ประกอบไว
ดานลางจานเลี้ยงเซลล ซึ่งสามารถวิเคราะหแสงแพรสะทอนที่ออกมาจากเซลลกระดูกที่เลี้ยง
แลวแปลงเปนคาระดับของ Calcification (จากการวิเคราะหคา bulk density; mg/cm3)
เมือ่ สรางชุดสังเกตการณไดแลว จะทำการเลีย้ งเซลลกระดูกของหนู (MC3T3-E1 cells) ลงบน
เนือ้ เยือ่ โครงรางสังเคราะห (Scaffold) ทีท่ ำจาก Type I Collagen เคลือบดวย Hydroxyapatite
และสังเกตการเปลี่ยนแปลงเปนเวลา 42 วัน งานสวนที่ 2 คือการสรางเครื่องกระตุนการเกิด
กระดูกใหมดว ยการใสภาระทางกลทีม่ รี ปู แบบและความถีท่ แี่ ตกตางกัน เพือ่ ใหเหนีย่ วนำการเกิด
กระดูกใหมทมี่ สี มบัตแิ ละความแข็งแรงทางกลทีเ่ ทียบเทาไดกบั กระดูกจริงๆ ภายในระยะเวลาอันสัน้
ซึ่งงานวิจัยนี้จะเปนการสรางองคความรูใหมและประโยชนใหกับวงการทางดานวิศวกรรมชีวภาพ
ในการสรางกระดูกใหมไดเปนอยางดี

In this study, a non-destructive monitoring system for osteoblastic calcification in tissue-engineered
bone in vitro will be proposed and developed utilizing near-infrared light in order to investigate
and clarify the effect of external load to bone properties. Works will be divided into 2 parts; fist is
to propose a non-destructive monitoring system. The system will consist of LEDs and photo detector
(PD) underneath a culture dish. The diffuse reflectance light from the tissue-engineered bone will
be detected by PD and the degree of calcification will be evaluated. This system will be calibrated
with type I collagen sponge scaffolds deposited artificially with hydroxyapatite and the degree of
calcification will be expressed in bulk density (mg/cm3). Using this system, osteoblastic
calcification in tissue engineered bones composed of the collagen sponge scaffold and
MC3T3-E1 cells (Pre-Osteoblastic cells) will be monitored for 42 days. For the second part, the
external loads (Strain induced fluid flow) which have many profiles and frequency will be applied
in cell culture system in order to activate the cell culture. The mechanical properties of obtained
engineered bone will be evaluated by mechanical testing. The results of this study will give the
new technology and contribute to bone tissue engineering as well.
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The effect of mechanical stimuli to calcification response in tissueengineered bone in vitro on type I collagen scaffolds evaluating by
non-destructive optical monitoring device
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การกำจัดสารพลอยไดจากขบวนการฆาเชือ้ โรคในกระบวนการผลิตน้ำประปา
โดยการดูดซับบนเมโซพอรัสซิลเิ กตทีม่ กี ารตอติดหมฟู ง กชนั ชนิดตางๆ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ปฏิภาณ ปญญาพลกุล (Assistant Professor Dr. Patiparn Punyapalakul)
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สารประกอบคลอรีนและอนุพนั ธนยิ มใชเปนสารฆาเชือ้ โรคในกระบวนการผลิตน้ำดืม่ และน้ำประปา
เนือ่ งจากสามารถคงประสิทธิภาพในการฆาเชือ้ โรคภายในการะบวนการสูบจายน้ำประปาเขาสชู มุ ชน
แตอยางไรก็ตามปฏิกริ ยิ าระหวางสารอินทรียธ รรมชาติกบั คลอรีนอิสระในน้ำทำใหเกิดสารพลอยได
จากกระบวนการฆาเชื้อโรค (Disinfection By-Products, DBPs) โดยที่พบมาก ไดแก สาร
ไตรฮาโลมีเทน กรดฮาโลอะซิติก และสารฮาโลอะซิโตไนไตรล ถึงแมวาสารพลอยไดจาก
กระบวนการฆาเชือ้ โรคเหลานีจ้ ะมีระดับความเขมขนต่ำ (ppb) แตมศี กั ยภาพในการกอมะเร็งและ
สงผลกระทบอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษย และไมสามารถกำจัดไดดว ยกระบวนการกรอง
และดูดซับโดยถานกัมมันตทั่วไปเนื่องจากมีมวลโมเลกุลต่ำและความชอบน้ำสูง โครงการวิจัยนี้
ศึกษาการกำจัดสารพลอยไดจากขบวนการฆาเชือ้ โรคหลายชนิดโดยการดูดซับดวยเมโซพอรัสซิลกิ า
ที่มีการดัดแปรหมูฟงกชันอินทรียชนิดตางๆ บนพื้นผิวใหมีลักษณะสมบัติเหมาะสมสำหรับการ
ดูดซับแบบคัดเลือกของสารพลอยไดจากกระบวนการฆาเชื้อโรค การทดลองมุงเนนศึกษาหา
อัตราเร็ว ประสิทธิภาพ กลไกการดูดซับ และความสัมพันธของโครงสรางของสารดังกลาวกับ
โครงสรางของหมฟู ง กชนั อินทรียบ นเมโซพอรัสซิลกิ า นอกจากนัน้ จะทำประเมินศักยภาพในการใชจริง
โดยศึกษาผลกระทบของของอิเล็กโตรไลททมี่ อี ยใู นน้ำประปาตอการดูดซับ ผลของการมีอยรู ว มกัน
ของสารไตรฮาโลมีเทน กรดฮาโลอะซิตกิ และสารฮาโลอะซิโตไนไตรลตอ การดูดซับแบบคัดเลือก
รวมถึงประสิทธิภาพในการฟนฟูสภาพดวยการชะละลายและผลของการใชงานระยะยาว

Removal of disinfection by-products from water supply treatment by
adsorption on surface functionalized mesoporous silicates
Chlorine compounds and their derivatives are the most widely used disinfectant in drinking /tap
water supply treatment process, since their can provides a minimum level of free or combined
chlorine residue throughout the distribution system. However, disinfection by-products (DBPs) can
be formed due to interaction between aqueous free chlorine residues and natural organic matter
(NOM) present in water. The three most dominant families of chlorination by-products, in order of
abundance, are the trihalomethanes (THMs), haloacetic acids (HAAs) and haloacetonitriles (HANs).
Although these substances are usually present at low concentrations (ppb), they have been
reported to be potentially carcinogenic and harmful for human health. Moreover, DBPs groups
could not be removed effectively by conventional filtration and adsorption by commercial
activated carbon due to their high hydrophilicity and low molecular weight. The main objectives
of this research are to investigate selective adsorption capacities, kinetic, adsorption mechanism,
effects of molecular structure of DBPs for removal of THMs, HAAs and HANs in aqueous solution by
using various organo-functionalized mesoporous silicates. Moreover, possibility of application in
real drinking/tap water will be evaluated by study the effects of electrolytes in tap water and
co-existing disinfection by-products (THMs, HAAs, and HANs) on selective adsorption. Then,
regeneration processes by solvents extraction method and there effects will be investigated and
compared with virgin adsorbents. Finally, effects of long term cycle will be included in this study.
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ขอเสนอโครงการนี้นำเสนอระบบวัดองคประกอบเนื้อยางแหงในน้ำยางดิบตนทุนต่ำโดยประยุกตใช
หลักการวัดคาสัมประสิทธิก์ ารสะทอนกลับของคลืน่ ไมโครเวฟจากน้ำยาง แนวคิดสำคัญทีท่ ำใหตน ทุนต่ำ
คือการประยุกตใชเทคนิควงจรหกพอรตและการสรางชุดโพรบวัดไดอิเล็กทริกขึน้ เอง ระบบไมโครเวฟ
แบบหกพอรตซึง่ มีโครงสรางงายจะสงคลืน่ แมเหล็กไฟฟาไปตกกระทบน้ำยางทีต่ อ งการวัดเปอรเซ็นต
เนื้อยางแหงภายใตสมมติฐานสำคัญคือคุณสมบัติของคลื่นสะทอนกลับจะเปนฟงกชันกับเปอรเซ็นต
เนื้อยางแหงในน้ำยางนั้น ระบบวัดองคประกอบเนื้อยางแหงในน้ำยางแบบหกพอรตประกอบดวย
ระบบยอยสำคัญสองระบบคือ ระบบยอยฮารดแวรและระบบยอยประมวลผล กลไกสำคัญของ
สวนฮารดแวรประกอบดวย วงจรไมโครเวฟแบบหกพอรต โพรบวัด และสมองกลคอมพิวเตอร สำหรับ
ระบบยอยประมวลผลประกอบดวยอัลกอริทมึ ในการคำนวณการวัดและปรับเทียบแบบหกพอรต แบบ
จำลองคณิตศาสตรสำหรับทำนายคาเปอรเซ็นตเนือ้ ยางแหงในน้ำยางดิบ และระบบควบคุมการทำงานกับ
การเชือ่ มตอกับผใู ช กลาวโดยสรุป จุดเดนขอเสนอโครงการวิจยั นีค้ อื การนำเสนอวงจรไมโครเวฟหกพอรต
เพือ่ ประยุกตใชกบั การวัดเปอรเซ็นตเนือ้ ยางแหงเปนครัง้ แรก โดยวงจรไมโครเวฟแบบหกพอรตมีศกั ยภาพ
ทีจ่ ะนำไปสรางเปนเครือ่ งมือวัดเปอรเซ็นตเนือ้ ยางแหงชัน้ นำของโลกทีม่ รี าคาถูกไดเนือ่ งจากหัวใจสำคัญของ
ระบบนีค้ อื การลดฮารดแวรสว นทีเ่ ปนวงจรความถีไ่ มโครเวฟและทดแทนดวยสวนการประมวลผลแทน
ผลดังกลาวจะทำใหตน ทุนระบบวัดองคประกอบนีต้ ่ำลงอยางมากเมือ่ เทียบกับแนวทางเดิมทีป่ ระยุกตใช
เครือ่ งมือวิเคราะหโครงขายอัตโนมัติ ผวู จิ ยั เชือ่ วาระบบทีน่ ำเสนอนีจ้ ะสามารถนำไปใชวดั คาเปอรเซ็นต
เนือ้ ยางแหงดวยตนทุนต่ำและมีความนาเชือ่ ถือ

Low-cost dry rubber content measurement system using six-port
microwave technique
This research proposal proposes a low-cost dry-rubber-content (DRC) measurement system for latex.
The keys of success to achieve a low-cost DRC measurement system are employing a six-port
measurement technique and an in-house developing a dielectric probe kit that functions as a probe
sensor. The system simply functions by measuring some parameters of a reflected wave from measured
latex and a six-port microwave measurement system is chosen for its low complexity structure to
compute DRC from the parameters of the reflected wave. The underlying assumption in this proposal
is that the parameters of the reflected wave can be described as a function of the measured DRC.
The six-port DRC measurement system in this proposal will be composed of two subsystems, which are
hardware and computation subsystems. The hardware subsystem consists of a six-port microwave
circuit, a measurement probe sensor and a computer interface module. The computation subsystem
will be programmed with algorithms for the following tasks:- measuring, automatic calibration, determining DRC. System control/user interface functions will be also implemented. In conclusion, this
research proposes for the first time a microwave six-port measurement circuit for DRC determination.
This six-port microwave circuit can provide a world-leading low-cost DRC measurement system
because the system has much lower complexity in microwave circuit than the conventional system
using an expensive automatic network analyzer. The researchers strongly believe that the proposed
system can provide a reliable and low-cost DRC measurement system.
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 61 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ
Solanaceae ทีม่ ตี อ เพลีย้ แปง
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยศุภวรรณ งามแสง
โรงเรียนดัดดรุณี
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เกษตรกรในทองถิ่นที่ทำการเพาะปลูกมันสำปะหลังไดประสบปญหาการเจริญเติบโตของตน
มันสำปะหลังทีผ่ ดิ แปลกไปจากเดิม คือ เมือ่ ตนมันสำปะหลัง มีการแตกใบ ใบจะหงิก เปนพมุ หนา
และเปนกระจุก บางครัง้ ใบอาจมีสเี หลือง ชวงของลำตนเล็ก แคระแกร็น ไมเจริญเติบโต และมี
ขอถีม่ าก ซึง่ มีสาเหตุมาจากเพลีย้ แปงไดเขาไปทำลายตนมันสำปะหลังโดยใชสว นของปาก (Strylet)
แทงเขาไปในเนือ้ เยือ่ ของตนมันสำปะหลังแลวดูดกินน้ำเลีย้ งจากสวนทีอ่ อ นของลำตน ใบ และกาบใบ
นอกจากนี้ เพลี้ยแปงยังเปนพาหะนำโรคสูตนมันสำปะหลังอีกดวย ซึ่งเพลี้ยแปงเพศเมียระยะ
ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุไดโดยไมตองผสมพันธุจากเพศผู และปริมาณการแพรระบาดของ
เพลีย้ แปงจะพบมากในชวงฤดูแลง ซึง่ การปองกันและกำจัดโดยทัว่ ไปเกษตรกรนิยมใชสารเคมีพวก
มาลาไธออน ซึง่ สารเคมีเหลานีเ้ ปนอันตรายตอเกษตรกร ระบบนิเวศและสิง่ แวดลอม ผจู ดั ทำจึง
มี แ นวคิ ด ที่ จ ะนำสารสกั ด จากใบพื ช สมุ น ไพรที่ ส ามารถหาได ง า ยตามท อ งถิ่ น มาใช ใ นการ
ทดลองกำจัดเพลี้ยแปง ซึ่งหากสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรมีประสิทธิภาพสูงก็สามารถนำมาใช
ทดแทนสารเคมีได ซึ่งจะทำใหเกษตรกรหันมาใชสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรแทนการใชสารเคมี

Thailand Toray 62 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Solanaceae ที่มีตอจำนวน
การตายของเพลีย้ แปง Ferrisia virgata (Cockerell) บนตนมันสำปะหลัง
วิธีดำเนินการทดลอง
แบงการทดลองเปน 3 การทดลองดังนี้
1. ศึกษาวงจรชีวติ ของเพลีย้ แปง F. virgata
2. ศึกษาเปรียบเทียบชนิดและระดับความเขมขนของสารสกัดจากใบ
พืชวงศ Solanaceae ทีม่ ตี อ จำนวนการตายของเพลีย้ แปง
3. ศึกษาผลของสารสกัดจากใบพริกขีห้ นูทมี่ ตี อ จำนวนเพลีย้ แปงในระบบ
ปดและระบบเปด ณ สภาพจริง

ตนมันสำปะหลังทีถ่ กู เพลีย้ แปงทำลาย

ผลการทดลอง
พบวาเพลีย้ แปงเปนแมลงขนาดเล็ก มีวงจรชีวติ 3 ระยะ ไดแก ระยะทีเ่ ปนไข ระยะทีเ่ ปนตัวออน
วัยที่ 1, 2 และ 3 และระยะตัวเต็มวัย ในแตละชวงวัยมีระยะเวลาทีแ่ ตกตางกัน และจากการศึกษา
เปรียบเทียบชนิดและระดับความเขมขนของสารสกัดจากใบพืชวงศ Solanaceae ทีม่ ผี ลตอจำนวน
การตายของเพลีย้ แปง F. virgata บนตนมันสำปะหลัง โดยใชใบพืชจำนวน 3 ชนิด ไดแก ใบพริกขีห้ นู
ใบพริกชีฟ้ า และใบมะเขือพวง มีผลตอจำนวนการตายของเพลีย้ แปง F. virgata ตางกัน โดยสารสกัด
จากใบพริกขีห้ นูใหผลดีทสี่ ดุ คือ ทำใหเพลีย้ แปงมีจำนวนการตาย 96.67 ± 4.08 ตัว และเมือ่ ศึกษา
ความเขมขนทีแ่ ตกตางกัน พบวาเมือ่ สารสกัดจากใบพริกขีห้ นู มีความเขมขนเพิม่ ขึน้ มีผลตอจำนวน
การตายของเพลีย้ แปงเพิม่ ขึน้ ดวยโดยความเขมขนทีด่ ที สี่ ดุ ไดแก 1% โดยมวลตอปริมาตร มีผลตอ
จำนวนการตายของเพลีย้ แปง 95.83 ± 3.97 ตัว รองลงมา ไดแก 0.5, 0.25 และ 0.125% โดยมวล
ตอปริมาตร สวนการศึกษาผลของสารสกัดจากใบพริกขี้หนูที่มีตอจำนวนเพลี้ยแปงในระบบปด
และระบบเปด ณ สภาพจริง เลือกใชความเขมขน 0.5% โดยมวลตอปริมาตร ซึง่ มีประสิทธิภาพ
ดีกวาความเขมขน 1% โดยมวลตอปริมาตรโดยมีผลตอจำนวนเพลีย้ แปง 2.30 ± 1.69 ตัว

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถกำจัดเพลี้ยแปงดวยสารสกัดจากใบพืชแทนการใชสารเคมี ซึ่งเปนอันตรายตอ
เกษตรกร ผบู ริโภค และสิง่ แวดลอม
- ลดการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอเกษตรกร ผูบริโภค แมลงศัตรูธรรมชาติในทองถิ่น
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมอื่นๆ โดยหันมาใชสารสกัดจากพืชแทน
- ลดตนทุนในการผลิตมันสำปะหลัง สำหรับเกษตรกรทีใ่ ชสารเคมีแกปญ
 หา
- เปนแนวทางที่ทำใหเกษตรกรหันมาใชสารสกัดจากใบพืชในการกำจัดเพลี้ยแปงมากขึ้น
เพราะเปนวิธีที่งายและปลอดภัย
- สงเสริมกระบวนการเรียนรทู างวิทยาศาสตร ซึง่ เปนรากฐานของกระบวนการคิดทีม่ เี หตุผล
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สารสกัดจากวานรางจืด และ
การศึกษาสมบัตกิ ารลดปริมาณ
สารพิษตกคางในเลือด
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยณฐั ฐินนั ท เบาพรหม
โรงเรียนบานอมพาย
อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
รางจืด (Thunbergai laurifolia Linn.) เปนสมุนไพรไทยทีไ่ ดรบั การยืนยันทางวิทยาศาสตรวา มี
สรรพคุณแกพษิ ยาฆาแมลงในสัตว แกพษิ จากสารในยากำจัดศัตรูพชื แกพษิ สารเคมี โดยสวนดอก
ของรางจืดมีสารในกลมุ lavonoids เชน delphinidin, apigenin สวนเหนือดินของรางจืดมีสาร
ในกลุม iridoid glucosides สวนเถาของรางจืดมีสารในกลุม alkaloids, anthaquinone,
flavonoids และ steroids สวนใบมี amino acid เชน methionin, glycine และมีสารในกลมุ
phenolic acid และ chlorophyll ซึง่ สามารถชวยในการขับสารพิษ ดังนัน้ โรงเรียนบานอมพาย
จึงไดทำโครงการวิทยาศาสตรเรือ่ ง “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวานรางจืดทีม่ ผี ลตอ
การลดปริมาณสารพิษตกคางในผัก” ขึ้นเพื่อแกปญหาสารพิษตกคางของสารกำจัดศัตรูพืช
ในรางกายที่สวนใหญเกิดจากการสัมผัส การสูดดม และการบริโภคผลผลติทางการเกษตร
โดยเฉพาะเกษตรกรที่ใชสารกำจัดศัตรูพืชซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายไดในภายหลัง

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสวนประกอบตางๆ ของวาน
รางจืดทีม่ ผี ลตอการลดปริมาณสารพิษ ตกคางในเลือด
2. เพื่อศึกษาปริมาณของวานรางจืดที่เหมาะสมที่มีผลตอ
การลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด
3. เพือ่ ศึกษาระยะเวลาทีเ่ หมาะสมของวานรางจืดในการลด
ปริมาณสารพิษตกคางในเลือด
4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรากวานรางจืดที่มีผลตอ
การลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด

วานรางจืด
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ลักษณะสวนตางๆ ของวานรางจืด

ลักษณะของวานรางจืดเมือ่ บดละเอียด

วิธีดำเนินการทดลอง
ทดสอบนำสารสกัดจากสวนประกอบ ไดแก ใบ ลำตน และรากวานรางจืดมาลดปริมาณสารพิษ
ตกคางในเลือด โดยใหผูทดสอบที่มีปริมาณสารพิษตกคางในเลือดดื่มรางจืดในรูปชาชงดื่ม
แลวตรวจเลือดหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสกอนและหลังการดื่มสารสกัดจากวานรางจืด
โดยทำการทดลอง 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ศึกษาเปรียบเทียบสวนประกอบตางๆ ของวานรางจืดที่มีผลตอการลดปริมาณสารพิษ
ตกคางในเลือด
2. ศึกษาปริมาณของวานรางจืดที่เหมาะสมที่มีผลตอการลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด
3. ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมของวานรางจืดในการลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด
4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรากวานรางจืดที่มีผลตอการลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด
ผลการทดลอง
1. ในการศึกษาเปรียบเทียบสวนตางๆ ของวานรางจืดที่มีผลตอการลดปริมาณสารพิษตกคาง
ในเลือด พบวาสวนของรากวานรางจืดลดปริมาณสารพิษตกคางไดดีที่สุด
2. ในการศึกษาปริมาณของวานรางจืดทีเ่ หมาะสมทีม่ ผี ลตอการลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด
พบวาปริมาณทีเ่ หมาะสมคือปริมาณ 1 กรัม ดืม่ วันละ 2 เวลา เชากับเย็น
3. ในการศึกษาระยะเวลาทีเ่ หมาะสมของวานรางจืดในการลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด พบวา
ระยะเวลาในการดืม่ ชารางจืดทีเ่ หมาะสมคือประมาณ 30 วัน
4. ในการศึกษาประสิทธิภาพของรากวานรางจืดที่มีผลตอการลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด
กับกลุมประชากรที่มีผลการตรวจเลือดโดยชุดทดสอบระดับเอ็นไซมโครีนเอสเตอเรสอยูใน
ระดับไมปลอดภัย พบวาสวนรากวานรางจืดสามารถลดระดับความเปนพิษมาอยูในระดับ
มีความเสี่ยงและระดับปลอดภัย

3. ประโยชนและการนำไปใช
-

มีความรูเรื่องสมุนไพรพื้นบานโดยเฉพาะวานรางจืด
ประชากรบานอมพายมีสุขภาพที่ดีขึ้น
มีสมุนไพรที่สามารถลดปริมาณสารพิษที่ตกคางในเลือดได
ตระหนักถึงโทษของการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
อนุรักษภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับการใชสมุนไพรพื้นบานลดปริมาณสารพิษตกคาง
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เครือ่ งถอนตนกลายางพารา

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเฉลิมพร พงศธรี ะวรรณ
โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ปจจุบันพื้นที่เพาะปลูกยางพาราขยายตัว
เกือบทุกภาคของประเทศ ความตองการตนกลายางพารามีสงู ขึน้ และทำรายไดใหแกเกษตรกรได
จำนวนมาก ในการเพาะตนกลายางพารากอนที่จะนำไปขาย ตนกลาจะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ในชวง 0.8-2.0 เซนติเมตร มีอายุตงั้ แต 6-24 เดือน ซึง่ หยัง่ รากลึกลงในดินเฉลีย่ 33.83 เซนติเมตร
ดินที่ใชเพาะตนกลาสวนใหญเปนดินที่มีความชื้นนอย ตองออกแรงถอนมาก สงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บที่กลามเนื้อและกระดูกสันหลัง ดังนั้นจึงมีผูรับจางถอนตนยางนอย และพบวาการถอน
ตนกลายางพาราชาวบานนิยมใชผาขาวมามาพันที่ลำตนยางเพื่อลดแรงเสียดทาน ทำใหไมเจ็บมือ
และถอนไดงา ยขึน้ แตมขี อ เสียคือ เสียเวลาในการถอนและมีความยงุ ยาก โดยตองใชผา ขาวมาชวย
ถอนและตองมีทกั ษะในการออกแรงจึงจะถอนได หรือหากใชเครือ่ งถอนตนกลายางพารา แบบกลไก
สปริงดันเฟองลูกเบี้ยวหนีบประกบดวยแรงดึงลวดสลิงใชคานโยกในการถอน สามารถถอนกลา
ยางพาราได 180-200 ตนตอชั่วโมง แตมีความยุงยากในการใชงาน ดังนั้นผูจัดทำจึงคิดเครื่อง
ถอนตนกลายางพาราทีส่ ามารถถอนตนกลาไดสะดวกและรวดเร็ว

เครือ่ งถอนตนกลายางพารา
Thailand Toray 66 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

การถอนตนกลายางพารา
โดยการใชผา ขาวมา

2. หลักการและเนือ้ หา
ในชีวติ ประจำวันเครือ่ งกลทีใ่ ชในการยกน้ำหนักมากๆ มักจะใชไฮดรอลิคในการชวยยก ซึง่ จะชวย
ยกน้ำหนักทีม่ ากโดยใชแรงเพียงเล็กนอย ตามกฎของปาสคาล W(a) = w(A) ทางผจู ดั ทำจึงเกิด
แนวคิดที่จะนำชุดไฮดรอลิคมาประดิษฐทำเปนเครื่องถอนกลายางพารา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาแรงที่ใชในการถอนตนกลา
2. ศึกษารูปแบบในการถอน รูปแบบคาน รูปแบบรอก และรูปแบบไฮดลอริก
3. ศึกษาวิธีการยึดจับตางๆ ไดแก แบบคีมรองสายพาน แบบคีมติดแผนยางพารา แบบคีม
ติดแผนสกอตไบรท และแบบคีมติดแผนตะปู
4. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง
ผลการทดลอง
เครือ่ งถอนกลายางพารา ประกอบดวยโครงเหล็กรูปสีเ่ หลีย่ ม แบตเตอรี่ 12 V 2 กอน ลอรถเข็น
ขนาด 16 นิว้ 2 ลอ ลอขนาด 4 นิว้ 2 ลอ ชุดกระบอกไฮดรอลิคซึง่ มีคมี ติดแผนตะปู เปนตัวยึดจับ
กลายางพารา และมีโซเปนตัวดึงชุดคีมยึดจับเพื่อถอนกลายางพารา โดยมีสวิทชควบคุมการ
เคลือ่ นทีข่ องกระบอกไฮดรอลิค 2 ทิศทาง คือ เคลือ่ นทีข่ นึ้ และเคลือ่ นทีล่ งได 30 เซนติเมตร มีชดุ
กระบอกไฮดรอลิคสามารถหมุนได 180 องศา สามารถนำตนกลาทีถ่ อนแลวไปไวดา นขางเครือ่ งถอน
กลายางพาราได โดยเครือ่ งถอนกลายางพารามีตน ทุนในการผลิตอยทู ี่ 8,270 บาท สามารถถอน
กลายางพาราไดเร็วกวาการถอนดวยคนรอยละ 20.64 ประหยัดคาจางแรงงานถึงรอยละ 27
และยังชวยลดการปวดมือและการปวดเมื่อยหลังที่เกิดจากการถอนกลายางพาราซึ่งเปนสาเหตุ
ของโรคปวดหลัง

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดเครื่องถอนกลายางพาราที่มีวิธีการใชงายและมีราคาตนทุนต่ำ
- มีหลักการทำงานที่ไมซับซอนเกษตรกรสามารถผลิตใชไดเอง
- มีรูปทรงกะทัดรัดสะดวกในการใชงานกวาเครื่องถอนกลายางพาราชนิดอื่นๆ เครื่อง
ถอนกลายางพาราที่ประดิษฐขึ้นจึงเกิดประโยชนแกเกษตรกรอยางแทจริง
- ลดอาการบาดเจ็บของกลามเนือ้ และประหยัดเวลา
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 67 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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การศึกษาดวงเพื่อลดความสูญเสีย
ของผลผลิตมะพราวน้ำหอม

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยปน ชางทอง
โรงเรียนดัดดรุณี
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบันปญหาเรื่องดวงทำลายตนมะพราวไดกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายลานบาท
โดยจากการสำรวจวิธีการควบคุมจำนวนดวงในสวนมะพราว เขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา
ชาวสวนมีการปองกันและกำจัดดวงโดยใชสารเคมีกำจัดแมลงผสมกับทรายโรยบริเวณโคนยอด
มะพราว ซึ่งการใชสารเคมีกำจัดแมลงเปนประจำจะกอใหเกิดสารเคมีตกคางในผลผลิตมะพราว
ทีเ่ ปนอันตรายตอผบู ริโภคและมีผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค
เพื่อศึกษาชนิดและสำรวจการแพรกระจายพันธุตามธรรมชาติของดวงในสวนมะพราวน้ำหอม
ลักษณะทางสัณฐานและวงจรชีวิตของดวงที่มีผลกระทบตอผลผลิตมะพราวน้ำหอม และวิธีการ
ที่เหมาะสมในการลดจำนวนดวงในสวนมะพราวน้ำหอม

2. หลักการและเนือ้ หา

ตนมะพราวทีถ่ กู ดวงทำลาย

วิธีดำเนินการทดลอง
1. สำรวจการแพรกระจายพันธุ นิเวศวิทยา การทำลายตนมะพราวของดวงและเก็บตัวอยางดวง
2. ศึกษาตัวอยางดวงระยะตัวเต็มวัยดานลักษณะทางสัณฐานและวงจรชีวิตของดวงมะพราว
3. ศึกษาความไวของดวงระยะตัวเต็มวัยตอแสงไฟสีตา งๆ ไดแก สีแดง เขียว เหลือง ฟา และขาว
4. ศึกษาความไวของดวงระยะตัวเต็มวัยตอสารลอชนิดตางๆ ไดแก น้ำตาลมะพราว น้ำตาลสด
น้ำตาลทราย และน้ำผึง้
5. ศึกษาความไวของดวงระยะตัวเต็มวัยตอสารไลชนิดตางๆ ในหองทดลอง ไดแก น้ำสกัดใบยาสูบ
น้ำสกัดตะไครหอม การบูร และพิมเสน
6. ศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตา งๆ ในหองทดลอง ไดแก ดินผสมเศษมะพราวแหง ดินผสมมูลโค
และดินผสมมูลไก เพือ่ ลอใหดว งตัวเมียระยะตัวเต็มวัยมาวางไข
7. ศึกษาความเปนพิษของปูนขาวตอดวงระยะตางๆ ในหองทดลอง
8. ทดลองใชวธิ กี ารจากการทดลองในขอ 3-7 ผสมผสานกันในการลดจำนวนดวงในสวนมะพราว
Thailand Toray 68 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

ดวงไฟ

ดวงแรดใหญ

ดวงแรดเล็ก

ผลการทดสอบ
ผลการศึกษาพบดวง 8 ชนิด ไดแก ดวงไฟ แมลงกินนู ดวงแรดใหญ ดวงแรดเล็ก ดวงมูลสัตว
แมลงดีด แมลงเตาทอง และดวงหนวดยาว เฉลีย่ 145.09±70.40, 142.04±23.32, 112.33±42.40,
103.18±54.96, 98.09±49.19, 94.11±52.86, 67.13±39.48 และ 45.16±21.77 ตัวตอพืน้ ที่ 100
ตารางเมตร ตามลำดับ โดยที่ดวงชนิดตางๆ ระยะตัวเต็มวัยแพรกระจายพันธุตามธรรมชาติ
แตกตางกันตามฤดูกาล ซึ่งดวงชนิดตางๆ แพรกระจายพันธุตามธรรมชาติมากที่สุดในฤดูรอน
มีอณ
ุ หภูมดิ นิ เฉลีย่ 32.63±0.27 องศาเซลเซียส อุณหภูมอิ ากาศ เฉลีย่ 34.54±0.71 องศาเซลเซียส
ความชืน้ ดิน เฉลีย่ 88.65±1.12% ความชืน้ อากาศ เฉลีย่ 85.71±0.58% ความหยนุ ตัวของดินเปน
ดินรวน และคาพีเอช เฉลีย่ 6.83±0.19 ดวงทีท่ ำลายตนมะพราวเสียหายมากมี 3 ชนิด คือ ดวงไฟ
ดวงแรดใหญ และดวงแรดเล็ก ตามลำดับ การศึกษาลักษณะทางสัณฐานของดวงไฟ ดวงแรดใหญ
และดวงแรดเล็ก พบวามีขนาดเฉลีย่ 1.62±0.04 x 3.12±0.10, 2.83±0.13 x 4.35±0.05 และ
2.51±0.11 x 3.78±0.15 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลีย่ ตอตัว 15.82±0.37, 27.68±0.19 และ 22.47±0.38
กรัม สีน้ำตาลปนแดง สีน้ำตาลเขม และสีน้ำตาลออน ตามลำดับ การศึกษาวงจรชีวติ ของดวงไฟ
ดวงแรดใหญ และดวงแรดเล็ก พบวาการเจริญเติบโตของดวงทัง้ 3 ชนิด แบงเปน 4 ระยะ คือ
ระยะไข ระยะตัวหนอน ระยะดักแด และระยะตัวเต็มวัย เปนการเจริญเติบโตแบบการเปลีย่ นแปลง
รูปรางสมบูรณ จากการทดลองใชวิธีผสมผสานที่ประกอบดวยการใชแสงไฟสีเหลืองและน้ำตาล
มะพราวลอใหมาติดขวดดักทากาว ไลดวยการบูร ทำกองดินผสมมูลไกเพื่อลอใหดวงตัวเมียมา
วางไขและผสมดวย ปูนขาวปริมาณ 2 กิโลกรัมกับน้ำ 20 ลิตรตอกอง ทุกๆ 30 วัน และตัดตนมะพราว
ทีถ่ กู ดวงทำลาย ตอมะพราว กาน ใบ และเศษขยะในสวนมะพราวนำมาบดใหละเอียดดวยเครือ่ งบด
เปนวัสดุปลูกพืชและบำรุงดิน ไมใหกองทิง้ ไวในสวนมะพราว จากการทดลองเปนเวลา 1 ป พบวาจำนวน
ดวงไฟ ดวงแรดใหญ และดวงแรดเล็ก ลดลงเฉลีย่ รอยละ 68.75, 72.47 และ 71.54 ตามลำดับ
จำนวนตนมะพราวน้ำหอมทีถ่ กู ทำลายดวยดวง ทัง้ 3 ชนิดเสียหายมาก ลดลงเฉลีย่ รอยละ 63.64
และผลผลิตมะพราวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ รอยละ 44.82

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดแนวทางในการลดจำนวนดวงในสวนมะพราว เพือ่ ลดความสูญเสียผลผลิตของมะพราว
ที่เกิดจากการทำลายของดวงโดยวิธีการที่ประหยัดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- สามารถประยุกตใชในสวนปาลมประดับ ปาลมน้ำมัน หมาก และออย
- สงเสริมการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผเู รียนเปนสำคัญในวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ กับสภาวะแวดลอมและความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 69 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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พลาสติกจากเกล็ดปลา

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสวุ ารี พงศธรี ะวรรณ
โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกปละประมาณ 2.7 ลานตัน แตสามารถนำไปรีไซเคิลได
เพียง 0.2 ลานตันเทานั้น ที่เหลือจะนำไปฝงหรือเผาซึ่งถือเปนการทำลายสิ่งแวดลอมอยางมาก
ดังนัน้ จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะผลิตพลาสติกชีวภาพทีย่ อ ยสลายไดในสิง่ แวดลอม มีขนั้ ตอนการผลิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และทำจากวัสดุที่สามารถใชบริโภคไดทุกศาสนา โดยไดสังเกตขนม
เจลลีแ่ บรทที่ ำจากเจลาตินซึง่ มีลกั ษณะยืดหยนุ คลายพลาสติก นาจะนำมาพัฒนาใหมคี ณ
ุ สมบัตติ าม
ทีต่ อ งการ จึงไดทำการศึกษาคนควาเกีย่ วกับเจลาตินจากบทความของ ผศ. ดร. โสรดา กนกพานนท
นักวิจยั ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทีไ่ ดรายงานปญหาการเกิด gelatin crossliking และการเปลีย่ นแปลงผลการทดสอบการละลาย โดยปญหาใหญของสูตรตำรับยาทีม่ เี จลาติน
คือการลดลงอยางเห็นไดชดั เมือ่ ผลิตภัณฑถกู ทิง้ ไวนานขึน้ เนือ่ งจากคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑทมี่ ี
เจลาตินในสภาวะแวดลอมทีบ่ บี คัน้ cross-linking จะทำใหเกิดเยือ่ เหนียวแผนทีบ่ างมาก แข็งแกรง
คลายยางไมละลายน้ำ หรืออาจเรียกอีกอยางวา pellicle ซึง่ มีบทบาทในการกีดขวางและจำกัดการ
ปลดปลอยตัวยา โดยเยือ่ นีจ้ ะไมฉกี ขาดงายๆ จากการกวน ซึง่ บทความนีท้ ำใหเกิดแนวคิดทีจ่ ะนำ
จุดดอยของเจลาตินมาทำการพัฒนาใหเกิดความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาเปนพลาสติกตอไป
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2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาความเขมขนของเบสที่เหมาะสมในการเตรียม
เกล็ดปลาเพือ่ สกัดเจลาติน
2. ศึกษาชนิดความเขมขนของสารและเวลาที่เหมาะสม
ในการไฮโดรไลซคอลลาเจน
3. ศึกษาคุณภาพของเจลาตินจากเกล็ดปลาชนิดตางๆ
4. ศึกษาชนิดของสารและความเขมขนของสารในการ
ผลิตพลาสติกจากเกล็ดปลา
5. ศึกษาชนิดและความเขมขนของสารตอการพัฒนา
คุณภาพของพลาสติกจากเกล็ดปลา
6. ศึกษาคุณสมบัตขิ องพลาสติกจากเกล็ดปลา

ตัวอยางผลิตภัณฑ

ผลการทดลอง
จากการแชเกล็ดปลาปลากระพงในสารละลาย NaOH เขมขน 2% นาน 2.5 ชัว่ โมง และแยกเจลาติน
ดวยกรดอะซิตกิ เขมขน 2% นาน 2.5 ชัว่ โมง จะไดมวลเจลาตินสูงกวาใชเกล็ดปลานิลและปลาทับทิม
โดยมีคา ความแข็งแรงอยทู ี่ 8.97, 5.93 และ 6.72 MPa ตามลำดับ เจลาตินทีเ่ ตรียมไดจากกรด
ซัลฟวริก กรดอะซิตกิ กรดไฮโดรคลอริก ยางมะละกอ และน้ำสับปะรด มีคา มวลเจลาตินจากการ
ใชยางมะละกอเขมขน 60% ไดมวลสูงทีส่ ดุ คือ 9.21 g ทนตอแรงดึง 22.48 MPa เปนคาการทนตอ
แรงดึงต่ำสุด สวนกรดอะซิตริกเขมขน 2.0% มีคา มวลเจลาติน 8.83 g แตมคี า การทนตอแรงดึง
สูงสุดคือ 25.99 MPa ซึง่ เปนคุณสมบัตทิ เี่ หมาะตอการนำมาผลิตพลาสติกเนือ่ งจากมีความทนทาน
ตอแรงดึงและมีตน ทุนการผลิตต่ำกวาการใชยางมะละกอ เจลาตินทีไ่ ดเมือ่ ทำเปนแผนยังขาดความ
ยืดหยุน การปรับปรุงเจลาตินใหเปนพลาสติกดวยการผสมเจลาตินตอแปงขาวโพดตอกลีเซอรีน
ในอัตราสวน 10 : 5 : 2 และปรับปรุงคุณสมบัตดิ ว ยการใช CaCO3 มวล 5 กรัม และเอทิลแอลกอฮอล
1% ปริมาตร 10 cm3 ซึง่ เปนพลาสติไซเซอร จะทำใหเจลาตินมีการเชือ่ มโยงพันธะระหวางโปรตีน
และเปลีย่ นแปลงโครงสรางของโปรตีน ทำใหเปลีย่ นจากโครงสรางทีล่ ะลายน้ำงายเปนโครงสรางที่
ละลายน้ำยาก อัดตัวกันอยแู นน ลักษณะสมบัตทิ างกายภาพของเจลาตินทีผ่ า นการปรับปรุงคุณภาพ
ทนตอแรงดึง Tensile strength 22.51 MPa คา Tear Strength 8.76 KN/m พลาสติกทีผ่ ลิตขึน้ มี
การออนตัวลงเล็กนอยเมือ่ อยใู นน้ำ แตไมมกี ารเปลีย่ นแปลงเมือ่ อยใู นน้ำมัน มีความยืดหยนุ คืนตัว
ไดสงู ในสภาพแหง เมือ่ อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ จะมีความแข็งเพิม่ ขึน้ มีมวลเบา ยอยสลายในดินไดหมด
ในเวลา 28 วัน ไมสง ผลกระทบตอพืชและสัตวในดิน และมีราคาตนทุนต่ำเพียง 0.35 บาทตอหนวย

3. ประโยชนและการนำไปใช
- เปนพลาสติกทีม่ าจากผลิตจากวัสดุเหลือทิง้ เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม สามารถยอยสลายได
ในธรรมชาติ และมีความยืดหยุนคืนตัวไดเหมือนเดิมเมื่อไดรับแรงบีบอัด
- เปนพลาสติกที่ใชไดกับทุกศาสนาเนื่องจากเปนพลาสติกที่ผลิตจากเกล็ดปลา
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 71 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลของการดัดแปลงสี รสชาติ และ
กลิน่ ของเมล็ดพันธขุ า ว ดวยสารสกัด
จากธรรมชาติทมี่ ตี อ การปองกัน
นกกินขาวในนาหวาน
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยนริ นั ดร เหลืองสวรรค
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบันประเทศไทยเปนผูสงออกขาวในลำดับตนๆ ของโลก ประเทศไทยจึงมีการเพาะปลูกขาว
เปนจำนวนมาก แตเนื่องจากการเพาะปลูกขาวมักประสบปญหานกบินลงมาจิกกินเมล็ดพันธุขาว
หลังทำการหวานในระยะแรก เกษตรกรจึงหาวิธกี ารตาง ๆ เพือ่ ปองกันและแกไขปญหานีไ้ มวา จะเปน
การใชหนุ ไลกา ซึง่ ใหผลดีเพียงในระยะแรกเนือ่ งจากนกเกิดการเรียนรแู ละเคยชิน และอีกวิธหี นึง่
ทีพ่ บอยเู ปนประจำคือ การใชประทัดเพือ่ ทำใหเกิดเสียงดัง โดยวิธนี สี้ ามารถปองกันนกลงมาจิกกิน
เมล็ดพันธขุ า วไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอาจกออันตรายใหกบั เกษตรกรและรบกวนสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่
ที่อยูในแปลงนา ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงมีแนวคิดที่จะทำการดัดแปลงเมล็ดพันธุขาวโดยการ
ดัดแปลงทางกายภาพ เชน การยอมสี ชุบรสชาติ และชุบกลิน่ เพือ่ ใชในการปองกันนกกินเมล็ด
พันธขุ า วในนาหวานโดยไมสง ผลกระทบตอการงอกของเมล็ดพันธขุ า วและสิง่ แวดลอมอืน่ ๆ อีกดวย

2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. สำรวจชนิดของนกที่กินขาวในนาหวาน
จำนวน 5 แหลง ในเขตพื้นที่อำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ศึกษาทดลองเปรียบเทียบเมล็ดพันธุ
ข า วดั ด แปลงที่ ไ ดจากการยอมสีผสม
อาหารจำนวน 5 สี ไดแก สีเหลือง (ขมิน้ )
สีเขียว (ใบเตย) สีแดง (กระเจีย๊ บ) สีสม
แดง (แครอท) สีน้ำเงิน (อัญชัน) ในการ
ปองกันนกกินเมล็ดพันธุขาว

เมล็ดพันธขุ า วทีย่ อ มสีจากธรรมชาติจำนวน 5 สี

Thailand Toray 72 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

3. ศึกษาทดลองเปรียบเทียบเมล็ดพันธขุ า วดัดแปลงทีไ่ ดจากการชุบสารสกัดรสชาติจำนวน 4 ชนิด
ไดแก ขม (บอระเพ็ด) หวาน (ออย) เปรีย้ ว (มะนาว) และเค็ม (เกลือแกง, NaCl) ในการ
ปองกันนกกินเมล็ดพันธุขาว
4. ศึกษาทดลองเปรียบเทียบเมล็ดพันธุขาวดัดแปลงที่ไดจากการชุบกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจาก
พืชวงศ Rutaceae ไดแก มะกรูด มะนาว และสม ในการปองกันนกกินเมล็ดพันธขุ า ว
5. ศึกษาทดลองเมล็ดพันธุขาวดัดแปลงในการปองกันนกกินเมล็ดพันธุขาวในนาหวาน ณ
สภาพแปลงปลูก
ผลการทดลอง
1. นกทีพ่ บในนาหวานมากทีส่ ดุ คือ นกพิราบ รองลงมาคือ นกกระจอกบาน และนกกระจอกตาล
ตามลำดับ
2. เมล็ดพันธขุ า วดัดแปลงสีทนี่ กทัง้ สองชนิดกินนอยทีส่ ดุ คือ เมล็ดพันธขุ า วสีสม แดง รองลงมาคือ
สีแดง และสีเขียว ตามลำดับ
3. เมล็ดพันธุขาวดัดแปลงรสชาติที่นกทั้งสองชนิดกินนอยที่สุดคือ เมล็ดพันธุขาวชุบสารสกัด
จากบอระเพ็ด รองลงมาคือ ชุบสารสกัดจากมะนาว และออย ตามลำดับ
4. เมล็ดพันธุขาวดัดแปลงกลิ่นที่นกทั้งสองชนิดกินนอยที่สุดคือ เมล็ดพันธุขาวชุบน้ำมันหอม
ระเหยจากมะกรูด รองลงมาคือ จากมะนาว และจากสมสายน้ำผึง้ ตามลำดับ
5. เมล็ดพันธุขาวดัดแปลงสีสมแดง ชุบดวยสารสกัดจากบอระเพ็ด และดัดแปลงกลิ่นดวย
น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด สามารถปองกันนกกินขาวในนาหวานในสภาพแปลงปลูก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชนและการนำไปใช
-

แกปญ
 หาใหกบั เกษตรกรชาวนา โดยเฉพาะนกทีเ่ ปนปญหาในนาหวาน
เพิ่มมูลคาใหกับสมุนไพรในทองถิ่น
เปนการปองกันและหลีกเลีย่ งการทำรายนก
เกิดการเรียนรรู กั ษสงิ่ แวดลอม ใสใจวัสดุทนี่ ำมาสกัด
เปนแนวทางภูมิปญญาใหกับเกษตรกรชาวนา
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 73 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 75 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-17 (พ.ศ. 2537-2553)
ปที่ไดรับรางวัล

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553

บุคคล/สถาบัน ทีไ่ ดรบั รางวัล

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรีดา วิบลู ยสวัสดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วิชยั ริว้ ตระกูล
ประเภทสถาบัน ศูนยวจิ ยั ขาวโพดขาวฟางแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตั กิ ารวิจยั สิง่ ประดิษฐสารกึง่ ตัวนำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบูลย นัยเนตร
ประเภทสถาบัน ศูนยวจิ ยั นิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตันติเจริญ
ศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น ตัณฑะพานิชกุล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุรนิ ทร พงศศภุ สมิทธิ์
รองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมิตะมาน
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ
ประเภทสถาบัน คณะผวู จิ ยั เรือ่ งกงุ กุลาดำ
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตั กิ ารวิจยั เคมีซปุ ราโมเลคิวลาร
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุรนันต สุภทั รพันธุ
ประเภทสถาบัน สถาบันวิทยาการหนุ ยนตภาคสนาม
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วิทยา มีวฒ
ุ สิ ม
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. อังศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน กลมุ บรรพชีวนิ วิทยา
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน
ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน
ประเภทสถาบัน สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม
ประเภทสถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค
ประเภทสถาบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

Thailand Toray 76 Science Foundation

การกระจายของครูทสี่ มัครและไดรบั รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-17 (พ.ศ. 2537-2553) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและ 72 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 1,129 ราย ไดรบั รางวัลทัง้ สิน้ 152 ราย โดยจังหวัดที่ยังไมเคยมีครูสมัคร คือ จังหวัด
สมุทรสงคราม ระนอง และสตูล
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
สุราษฎรธานี
ขอนแกน
อุดรธานี
กาฬสินธุ
นครราชสีมา
พัทลุง
สระแกว
นครนายก
ลำปาง
สงขลา
เชียงใหม
นครสวรรค
สุรินทร
หนองคาย
อุบลราชธานี
กาญจนบุรี
ชัยภูมิ
เชียงราย
นครศรีธรรมราช
นาน
ปราจีนบุรี
ปตตานี
พิษณุโลก
แมฮองสอน
ระยอง
หนองบัวลำภู
กำแพงเพชร
นครปฐม
นครพนม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ
พะเยา
เพชรบูรณ

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
45
17
88
15
36
12
22
8
40
7
40
7
44
6
58
5
16
5
13
5
8
4
33
4
34
4
35
3
31
3
13
3
12
3
26
3
6
2
13
2
27
2
22
2
27
2
8
2
10
2
19
2
2
2
14
2
9
2
9
1
18
1
15
1
8
1
22
1
7
1
12
1
27
1

จังหวัด
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
ราชบุรี
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุพรรณบุรี
อางทอง
อำนาจเจริญ
กระบี่
จันทบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นราธิวาส
บุรรี มั ย
พังงา
พิจติ ร
เพชรบุรี
แพร
ภูเก็ต
มุกดาหาร
ยโสธร
ยะลา
ลพบุรี
ลำพูน
เลย
สมุทรสาคร
สระบุรี
สิงหบุรี
สุโขทัย
อยุธยา
อุตรดิตถ
อุทยั ธานี

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 77 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
14
8
8
25
7
10
12
4
3
6
12
3
2
12
3
7
4
10
8
6
3
6
2
4
6
7
5
4
5
6
6
1
14
9
4
14

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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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. Buncha Polpoka
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science
Education Awards to the Managing Board.
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