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1มลูนธิิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

มลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับอนญุาตใหจัดตัง้เปนทางการเมือ่วนัที่
2 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่รวมสงเสริมความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยใีนประเทศไทย
เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคดงักลาว มลูนธิิฯ ไดดำเนนิกจิกรรมเพือ่การพฒันาและสงเสรมิความกาวหนา
ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย โดยจดัใหมกีจิกรรมสามประเภทดวยกนั

• ประเภทแรก คอื การจดัใหมรีางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสำหรบับคุคลหรอืสถาบนั
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ประเภทท่ีสอง คอื การใหเงินทนุชวยเหลอืทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุ
อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ
อำนวยประโยชนใหแกวงการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย

• ประเภทท่ีสาม คอื รางวัลการศกึษาวทิยาศาสตร โดยมอบใหแกบคุลากรผรัูบผิดชอบทาง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ที่มีผลงานดีเดนในการสรางสรรคและริเร่ิมทางการศึกษาวิทยาศาสตร เพื่อนำไปพัฒนา
และเพ่ิมพนูความสนใจของนกัเรยีนตอวชิาวทิยาศาสตร นอกจากนีใ้นปพทุธศกัราช 2539
มูลนิธิฯ ยังไดใหการสนับสนุนแกหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ไดรับรางวัล
การศกึษาวิทยาศาสตรอกีดวย

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใชดอกผลจากกองทนุนี ้นอกจากนีย้งัไดรับเงินบรจิาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลมุบรษัิทโทเรในประเทศไทย 4 บริษัท

รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2553 ซ่ึงเปนปที่สิบเจ็ดของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพเปนเลศิ ซ่ึงไดรับการตพีมิพในวารสารวชิาการทีม่กีาร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานท่ีมีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวชิาการและในดานศกัยภาพของการนำไปประยกุตใช คณะกรรมการสาขารางวลั
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบัน ที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซ่ึงมีมติ
เปนเอกฉันทยกยองให รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค รองศาสตราจารย ระดับ 9
ภาควชิาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
วิทยาเขตปตตานี เปนผูไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะท่ีเปนนักวิทยาศาสตร
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพารา
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค ไดทำงานวจัิยเกีย่วกบัยางพารา ทัง้ดานวจัิยพืน้ฐานและ
ประยุกต โดยไดรับโจทยวิจัยปญหาตางๆ ที่มักพบในโรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนหรือ
กลุมเกษตรกรที่มีการแปรรูปยางขั้นตน และความตองการความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ

รายงานผลการดำเนินงาน
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เทคโนโลยีของยางพารา โครงการดีเดน ไดแก การเตรียมยางธรรมชาติเทอรโมพลาสตกิจากการ
ผสมเขากนัของยางพารากับพลาสติกชนดิตางๆ จนสามารถเตรียมวสัดชุนดิใหมทีม่สีมบตัเิปนยาง
แตสามารถแปรรูปไดดวยกระบวนการแปรรูปพลาสติกและมีสมบัติเหมาะสมตอการประยุกต
ในอตุสาหกรรม การดดัแปรโมเลกลุยางพาราดวยหมฟูงกชนัทางเคมชีนดิตางๆ จนสามารถสราง
โรงงานตนแบบการผลติกราฟตโคพอลเิมอรของยางธรรมชาตกิบัเมทลิเมทาครเิลททีผ่ลติในระดบั
อตุสาหกรรม นอกจากนี ้ยงัสามารถผลติยางพาราท่ีมคีณุสมบตัพิเิศษตางๆ เชน ยางพาราท่ีทนตอ
ความรอนและการติดไฟ ทนทานตอการเสือ่มสภาพ ทนทานตอน้ำมนั และการซึมผานของกาซ เปนตน
ทัง้นี ้ยงัมโีครงการวิจัยเพือ่พฒันากาวยางพาราทัง้ในรูปแบบกาวน้ำยางและกาวสารละลายยางซึง่
สามารถเตรียมกาวชนดิใหมทีม่คีวามแขง็แรงสูงในการประสานวัสดชุนดิตางๆ ทีม่คีวามเปนพษิต่ำ
การพฒันากระบวนการผลติน้ำยางขนโดยใชสารกอครมีชนดิใหมจนสามารถสรางโรงงานตนแบบ
เพือ่ผลติในระดับอตุสาหกรรมไดเปนผลสำเรจ็ นอกจากนี ้ยงัมโีครงการท่ีตอบสนองความตองการ
ผลิตผลิตภัณฑยางของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน เชน การเตรียมยางฟองน้ำ
จากน้ำยางขนชนิดครีมและการเตรียมยางปูพื้นสระน้ำจากน้ำยางขนชนิดครีมเพื่อเก็บกักน้ำเพื่อ
การเกษตรและอุตสาหกรรม เปนตน ซ่ึงองคความรแูละเทคโนโลยีตางๆ ทีเ่กดิจากการวจัิยของทาน
ไดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและตอบสนองทางวิชาการและอุตสาหกรรมยางพาราของ
ประเทศไทยอยางย่ังยืน รวมท้ังไดสรางผลงานทางวิชาการซ่ึงไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ในระดับนานาชาติมากกวา 50 เร่ือง และไดผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอกในดาน
เทคโนโลยยีางพารามากกวา 25 คน
สำหรบัหนวยงานทีไ่ดรับการคดัเลอืกใหรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำปพทุธศกัราช
2553 คอื ภาควชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะทีเ่ปนหนวยงานทีม่ผีลงาน
ดเีดนทางดานการเรยีนการสอนและการวจัิยทีย่อมรบัท้ังในและตางประเทศมายาวนานกวา 46 ป
ในดานการเรยีนการสอน ภาควชิาชวีเคม ีคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล มบีทบาทสำคัญ
ในการสรางบุคลากรและวางรากฐานความรูทางดานชีวเคมีในประเทศไทย เปนภาควิชาชีวเคมี
แหงแรกของประเทศไทยท่ีเปดสอนหลักสูตรชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา และคงไวซ่ึงวัฒนธรรม
ของการเรียนการสอนที่เปนหลักสูตรนานาชาติที่มีเนื้อหาทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากล
อยางสมบูรณแบบ โดยสอน สมัมนา สอบ และเขียนรายงานวิทยานพินธเปนภาษาองักฤษต้ังแต
อดตีจนถงึปจจุบนั มคีณาจารยและศิษยเกาจำนวนมากทีป่ระสบความสำเร็จในอาชพีการงาน และ
มีบทบาทสำคัญในการทำประโยชนตอนโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
ในดานการวจัิย เปนภาควชิาชวีเคมทีีม่จีำนวนผลงานวจัิยสงูสดุเปนอนัดบัหนึง่ของประเทศ คงไว
ซ่ึงบรรยากาศการวิจัยที่เขมขนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนภาควิชาที่สามารถรักษาระดับการ
ตีพิมพผลงานวิจัยใหอยูในระดับชั้นนำของประเทศมาโดยตลอด มีจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตติอจำนวนอาจารยภายในระยะเวลา 6 ปยอนหลงั เฉลีย่มากกวา
2 เรือ่งตอคนตอป และในระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา ผลงานวจัิยทีต่พีมิพสวนใหญเปนผลงานของ
อาจารยรุนกลางระดับรองศาสตราจารย คุณภาพของผลงานดังกลาวเปนที่ประจักษจากการที่
คณาจารยไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติและนานาชาติอยางสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ ในดานการบริหารจัดการ ภาควิชาชีวเคมีมีวัฒนธรรมองคกรที่ประสานการมุงเปาสู
ความเปนเลศิในการผลติผลงานวจัิยและบณัฑิตทีม่คีณุภาพ และบรรยากาศทีอ่บอนุเปนกนัเองของ
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คณาจารย นกัศกึษารนุพี ่รนุนองอยางลงตวั มกีจิกรรมเสรมินอกหลกัสตูรใหนกัศกึษาไดฝกทำงาน
รวมกนัเปนทมี และมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสงัคมออนไลนทีท่นัสมยั ในการ
บริหารจัดการและการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับพฤติกรรมของนักศึกษา
ในยุคปจจุบัน

ทุนชวยเหลือทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทูางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปพทุธศกัราช 2553 นี ้ไดมอบทนุ
ชวยเหลอืทางดานวจัิยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทัง้สิน้ 25 ทนุวจัิย ดงันี้

สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา มจีำนวน 10 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาแปงทาวยายมอมดัดแปรเพ่ือเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชยและการ

ประยุกตในเภสชัภณัฑ
ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. สชุาดา พริิยะประสาธน
หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

2. ชื่อโครงการ เอนไซมสลายไฟบรนิจากเพรยีงทราย Perinereis Nuntia
ชือ่นกัวจัิย ดร. อภชิาต ิกาญจนทตั
หนวยงาน สถาบนัเทคโนโลยชีวีภาพและวศิวกรรมพนัธศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

3. ชื่อโครงการ การวเิคราะหโปรตีโอมกิเพือ่ศกึษาโปรตีนทีเ่กีย่วของกบัการสังเคราะหไตรเอซิลกลีเซอรอล
ของจุลสาหรายเพื่อนำไปสูการเพิ่มผลผลิตไบโอดีเซลของจุลสาหราย

ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. สรุพล พบิลูโภคานนัท
หนวยงาน สถาบนัชวีวิทยาศาสตรโมเลกลุ มหาวิทยาลยัมหดิล

4. ชื่อโครงการ การพฒันาผลติภณัฑเวชสำอางจากสารสกดัรำขาวไทยโดยใชเทคโนโลยนีาโน
สำหรับรักษาอาการผมรวงทางพันธุกรรม

ชือ่นกัวจัิย ศาสตราจารย ดร. เภสชักรหญิง อรัญญา มโนสรอย
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

5. ชื่อโครงการ การศกึษารหัสพนัธกุรรมบนไมโทคอนเดรีย เพือ่พฒันาเครือ่งหมายดเีอน็เอ
สำหรบัระบุชนดิ และวิวฒันาการของปลากดัปามหาชยัสำหรบัการเพาะเล้ียง
เชงิพาณิชยและการอนรัุกษ

ชือ่นกัวจัิย ดร. อคัรพงษ สวสัดพิงษ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

6. ชื่อโครงการ การแยกและศกึษายนีทีม่คีวามสำคญัตอการกอโรคในพชืของแบคทเีรยีแซนโทโมนาส
ชือ่นกัวจัิย ดร. ไพบูลย วฒันวบิลูย
หนวยงาน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ
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7. ชื่อโครงการ การผลติหัวเชือ้ราเอคโตไมคอรไรซาชนิดทีใ่ชเปนอาหารไดกบักลาไมในแปลงเพาะ
ทีใ่ชในโครงการการปลกูปาตามแนวพระราชดำรฯิ โครงการพัฒนาพืน้ทีบ่ริเวณ
หนองอึง่ จังหวัดยโสธร

ชือ่นกัวจัิย ดร. เชดิชยั โพธ์ิศรี
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม

8. ชื่อโครงการ การสำรวจและศกึษาความหลากหลายของเชือ้ไวรสั Cymbidium Mosaic Virus
และ Odontoglossum Ringspot Virus สาเหตุโรคกลวยไม

ชือ่นกัวจัิย ดร. โสพศิ สวางจิตร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

9. ชื่อโครงการ การผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากไขรำขาว
ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. กรณกนก อายสุขุ
หนวยงาน คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ

10. ชื่อโครงการ การเตรยีมไมโครไฟบรลิ การปรบัปรุงผิวของเสนใยมะพราวและไมโครไฟบรลิ
เพื่อใชเปนวัสดุเสริมแรงในวัสดุคอมโพสิทชีวภาพ

ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. วไิล รังสาดทอง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ

สาขาเคมี มจีำนวน 4 โครงการ
11. ชื่อโครงการ วิธีวัดใหมเฝาระวังภาวะขาดสารไอโอดีน

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. ดวงใจ นาคะปรชีา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

12. ชื่อโครงการ การสังเคราะหและฤทธ์ิทางชีวภาพของอนุพันธซัลโฟนาไมด
ชือ่นกัวจัิย ดร. รัชนก ปนแกว
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

13. ชื่อโครงการ วัสดเุชงิประกอบแบบไมถกัทอจากเสนใยพอลแิลคติกแอซิดและเสนใยเซลลโูลส
ธรรมชาติผสมระหวางเสนใยกัญชงกับเสนใยทะลายปาลมน้ำมัน

ชือ่นกัวจัิย ดร. ศริิศาส เอือ้ใจ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ

14. ชื่อโครงการ การเพ่ิมประสทิธิภาพของเคอรคมูนิในการบำบดัโรคมะเรง็ดวยระบบนำสงนาโน
ชือ่นกัวจัิย ดร. วรายทุธ สะโจมแสง
หนวยงาน ศนูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ

สาขาฟสิกส มจีำนวน 5 โครงการ
15. ชื่อโครงการ การศกึษาควอไซนอมลัโหมดของหลมุดำในมติติางๆและผลของสนามคาเมเลยีน

ในปรากฏการณเลนสความโนมถวงและเสนโคงความเรว็ดาวฤกษระดับกาแลค็ซี่
ชือ่นกัวจัิย ดร. ปยบตุร บรีุคำ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
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16. ชื่อโครงการ การศกึษาคณุสมบตัทิางกายภาพของเมเซอรในบรเิวณเกดิดาว
ชือ่นกัวจัิย ดร. กติยิาน ีอาษานอก
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

17. ชื่อโครงการ การสังเคราะหและสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกสของแคลเซียมโคบอลไทต
เตรียมโดยวธีิไฮโดรเทอรมอล

ชือ่นกัวจัิย ดร. สปุรีดิ ์พนิจิสุนทร
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

18. ชื่อโครงการ การปลกูดวยวธีิเอม็โอซวีดีแีละการหาลกัษณะเฉพาะของฟลมบาง InN และ
InGaN เพือ่การประยุกตใชในเซลแสงอาทิตย

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. สกลุธรรม เสนาะพมิพ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

19. ชื่อโครงการ การศึกษาสมบัติสองสถานะทางไฟฟาของอุปกรณหนวยความจำที่สรางจาก
วัสดุไฮบริดสารอินทรียและผลึกโลหะระดับนาโนเมตร

ชือ่นกัวจัิย ดร. เบญจพล ตนัฮู
หนวยงาน วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลาลาดกระบงั

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง

สาขาวศิวกรรมศาสตร มจีำนวน 6 โครงการ
20. ชื่อโครงการ การพฒันาระบบเครือขายสถานสีงัเกตการณจีพีเอสสองความถีแ่ละการศึกษา

ปริมาณอเิลก็ตรอนในช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟยรเหนอืประเทศไทย
ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. พรชัย ทรัพยนธิิ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง

21. ชื่อโครงการ การขึน้รปูแผนปะกะโหลกเทยีมจากไทเทเนยีมแผนดวยกรรมวธีิขึน้รปูแบบลูกโซ
ชือ่นกัวจัิย นายกติติภฎั รัตนจนัทร
หนวยงาน วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื

22. ชื่อโครงการ การศกึษาคณุลกัษณะการกระแทกของลำพงุความเรว็สงูภายในของเหลว
ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารยอนรุิตต มทัธุจักร
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

23. ชื่อโครงการ การศกึษาอทิธิพลของการใหภาระทางกลแบบตางๆ ตอการสรางกระดกูใหมภายนอก
รางกายบนคอลลาเจน Scaffold ชนดิที ่1 โดยใชระบบสังเกตการณ แบบไมทำลาย

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. อนรรฆ ขนัธะชวนะ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี

24. ชื่อโครงการ การกำจัดสารพลอยไดจากขบวนการฆาเชื้อโรคในกระบวนการผลิตน้ำประปา
โดยการดูดซับบนเมโซพอรัสซิลิเกตที่มีการตอติดหมูฟงกชันชนิดตางๆ

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปฏภิาณ ปญญาพลกลุ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
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25. ชื่อโครงการ ระบบวัดองคประกอบเนือ้ยางแหงในน้ำยางดบิตนทนุต่ำดวยเทคนคิไมโครเวฟ
หกพอรต

ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. มติรชัย จงเช่ียวชำนาญ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
สำหรบัผลการตดัสนิรางวัลการศกึษาวทิยาศาสตรนัน้ คณะกรรมการรางวัลการศกึษาวิทยาศาสตร
ไดคดัเลอืกใหมผีไูดรับรางวัลในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน เงนิรางวลัรวม 210,000 บาท
รางวัลที ่1 ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวัลที ่2 เงนิรางวัล 80,000 บาท ไดแก
อาจารยศภุวรรณ งามแสง
โรงเรียนดดัดรณุ ีอำเภอเมอืง จังหวัดฉะเชงิเทรา
ชื่อผลงาน: ผลของสารสกดัจากใบพืชวงศ Solanaceae ทีม่ตีอเพลีย้แปง

รางวัลที ่3 เงนิรางวัล 60,000 บาท ไดแก
อาจารยณฐัฐนินัท เบาพรหม
โรงเรียนบานอมพาย อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
ชื่อผลงาน: สารสกัดจากวานรางจืดและการศึกษาสมบัติการลดปริมาณ
สารพิษตกคางในเลือด

รางวัลชมเชย เงนิรางวัลๆ ละ 10,000 บาท มผีไูดรับรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยกติติพงษ สขุพงษไทย
โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ ์4 อำเภอเมอืง จังหวัดฉะเชงิเทรา
ชื่อผลงาน: เครื่องบินโฟมบังคับวิทยุแบบใหม

2. อาจารยสทิธิราช ชืน่ชม
โรงเรียนบานโนนกงุ อำเภอชานมุาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ชือ่ผลงาน: เครือ่งกลัน่น้ำมนัหอมแบบหอกลัน่คู

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย  เงนิรางวลัรวม 490,000 บาท
รางวัลที ่1 เงนิรางวลั 115,000 บาท ไดแก

อาจารยเฉลมิพร พงศธีระวรรณ
โรงเรียนสรุาษฎรพทิยา อำเภอเมอืง จังหวัดสรุาษฎรธานี
ชื่อผลงาน: เครื่องถอนตนกลายางพารา

รางวัลที ่2 เงนิรางวลั 95,000 บาท ไดแก
อาจารยปน ชางทอง
โรงเรียนดดัดรณุ ีอำเภอเมอืง จังหวัดฉะเชงิเทรา
ชื่อผลงาน: การศึกษาดวงเพ่ือลดความสูญเสียของผลผลิตมะพราวน้ำหอม
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รางวัลที ่3 เงินรางวัลๆ ละ 75,000 บาท มผีไูดรับรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยสวุาร ีพงศธีระวรรณ
โรงเรียนสรุาษฎรพทิยา อำเภอเมอืง จังหวัดสรุาษฎรธานี
ชื่อผลงาน: พลาสตกิจากเกลด็ปลา

2. อาจารยนรัินดร เหลอืงสวรรค
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดลุวทิยา” อำเภอเมอืง จังหวัดฉะเชงิเทรา
ชือ่ผลงาน: ผลของการดดัแปลงสี รสชาติและกลิน่ของเมลด็พนัธขุาว
ดวยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีตอการปองกันนกกินขาวในนาหวาน

รางวัลชมเชย เงนิรางวัลๆ ละ 15,000 บาท มผีไูดรับรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยกรีติ ทะเยน็
โรงเรียนนาบอคำวทิยาคม อำเภอเมอืง จังหวัดกำแพงเพชร
ชือ่ผลงาน: แผนพืน้โตะจากเศษโฟม

2. อาจารยภาน ุสคุนเขตร
โรงเรียนสระแกว อำเภอเมอืง จังหวัดสระแกว
ชือ่ผลงาน: ปนลมทะลวงปฏิกลู

นอกจากนี้ โรงเรียนของผูไดรับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทั้ง 4 โรงเรียนยังไดรับ
เงนิสนบัสนนุหองปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก

1. โรงเรียนดดัดรณุ ีอำเภอเมอืง จังหวัดฉะเชงิเทรา (2 รางวัล)
2. โรงเรียนบานอมพาย อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
3. โรงเรียนสรุาษฎรพทิยา อำเภอเมอืง จังหวัดสรุาษฎรธาน ี(2 รางวัล)
4. โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดลุวทิยา” อำเภอเมอืง จังหวัดฉะเชงิเทรา

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนนิการคดัเลอืกผทูีไ่ดรับรางวัล และหวังวาความพยายามของมลูนธิิฯ ในการดำเนนิกจิกรรม
ดังท่ีไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยทุธ ยทุธวงศ
ประธานมูลนธิิโทเร
เพือ่การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
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รองศาสตราจารย ดร. เจรญิ นาคะสรรค
Associate Professor Dr. Charoen Nakason

เกดิเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2506 ทีอ่ำเภอจฬุาภรณ จังหวัดนครศรธีรรมราช
เปนบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 5 คนของนายชวง และนางทรัพย
นาคะสรรค
ภรรยา นางอไุร นาคะสรรค

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลยัรามคำแหง
บุตร นายธนวัฒน นาคะสรรค

เดก็ชายจริวัฒน นาคะสรรค

การศกึษา
พ.ศ. 2525 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชทูศิ จังหวัดนครศรธีรรมราช
พ.ศ. 2529 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคม)ี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
พ.ศ. 2534 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาศาสตรโพลิเมอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั
พ.ศ. 2540 Ph.D. (Polymer Rheology and Processing) University of Bradford,

England

Pro f i l e
CHAROEN NAKASON
Birth: 5 April, 1963
Family: The third son of Mr. Chaung and Mrs. Trab Nakason
Wife: Mrs. Urai Nakason

Bachelor of Public Administration,
Ramkhamhaeng University

Childrens: Mr. Tanawat Nakason
Mr. Jirawat  Nakason

Education:
1982 Benjama Rachutid School, Nakhon Si Thammarat
1986 B.Sc. (Chemistry), Prince of Songkla University
1991 M.Sc. (Polymer Science), Chulalongkorn University
1997 Ph.D. (Polymer Rheology and Processing), University

of Bradford, England
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ตำแหนงปจจบัุน
• รองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขตปตตานี
• คณบด ีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
• ผอูำนวยการสถานวจัิยความเปนเลศิดานเทคโนโลยียางพารา มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร

ประวตักิารทำงาน
ดานวิชาการ
พ.ศ. 2534 อาจารยภาควชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขตปตตานี
พ.ศ. 2540 กลับจากศึกษาตอตางประเทศ เขารับราชการตำแหนงอาจารย ภาควิชา

เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร วทิยาเขตปตตานี

พ.ศ. 2542 ผชูวยศาสตราจารย สาขาวชิาเทคโนโลยพีอลเิมอร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย สาขาวชิาเทคโนโลยพีอลเิมอร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

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
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Administrative Position
1991 Lecturer, Department of Rubber Technology and Polymer Science,

Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani, Thailand

ดานบริหาร
พ.ศ. 2543-2551 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี

พอลเิมอร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
พ.ศ. 2550-2553 กรรมการผทูรงคุณวฒิุ บณัฑิตวทิยาลยั สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2551-2553 กรรมการผทูรงคุณวุฒิ สำนกัวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร
พ.ศ. 2542-2553 กรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร
พ.ศ. 2542-ปจจุบัน กรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2551-ปจจุบัน ผอูำนวยการสถานวจัิยความเปนเลศิดานเทคโนโลยยีางพารา
พ.ศ. 2552-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารคลัสเตอรนวัตกรรมยางพารา ภายใตโครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
พ.ศ. 2553-ปจจุบัน คณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

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
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ดานบริการวิชาการ
1. กองบรรณาธิการ วารสารสงขลานครินทร ฉบบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัง้แตป พ.ศ. 2549

ถึงปจจุบัน
2. ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนและสหกรณในพื้นที่จังหวัดภาคใต
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานเพื่อกำหนดตำแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
4. กรรมการผทูรงคุณวุฒิพจิารณาขอเสนอโครงการวจัิยและผลงานวจัิยของหนวยงานใหทนุตางๆ
5. คณะทำงานทุนงบประมาณแผนดิน สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ วิศวกรรมศาสตรและ

วทิยาศาสตรเทคโนโลย ี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 Chair person for administrative committee of natural innovative
cluster under National Research University (NRU) Programme,
Prince of Songkla University

2010-present 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
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รางวลัและเกยีรตยิศ
1. รางวลัชนะเลศิโปสเตอรใน Polymer Processing Conference เร่ือง 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. นักวิจัยที่มีผลงานท่ีไดรับการจัดอันดับใน Science Direct Top 25 Hottest Articles

จากผลงานตพีมิพในวารสาร Polymer Testing จำนวนผลงาน 8 เรือ่ง ทีไ่ดรับการจดัอนัดบั
ในชวงเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2549 ถงึ เดอืนมนีาคม ป พ.ศ 2552

4. รางวัลนกัวจัิยทีม่จีำนวนผลงานตพีมิพสงูสุด 20 อนัดบัแรกของมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร
จากฐานขอมลู ISI ในป พ.ศ. 2543-2548, 2549-2550, 2551 และ 2552

5. นกัวจัิยทีผ่ลงานตพิีมพไดรับการอางองิ (citation) สงูสดุ 20 อนัดบัแรก ของมหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร จากฐานขอมลู ISI ป พ.ศ. 2551 และ 2552

6. อาจารยตวัอยางดานการวจัิยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
ประจำป พ.ศ. 2546

7. อาจารยตัวอยางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจำป พ.ศ.2551 ดานการวิจัย สาขา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

8. เครือขายวิจัยดีเดน ประจำป พ.ศ.2551 ประเภทสถานวิจัยความเปนเลิศดีเดน สถานวิจัย
ความเปนเลศิดานเทคโนโลยยีางพารา

- 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)
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9. รางวัลโครงการวิจัยดเีดน ประจำป พ.ศ. 2548 ของสำนกังานกองทุนสนบัสนนุการวจัิย ฝาย
อตุสาหกรรม โครงการยางพารา ชือ่ผลงานกาวจากน้ำยางกราฟตโคพอลเิมอรของยางธรรมชาติ
กบัพอลเิมทลิเมทาครเิลท

10. ทนุพฒันานักวจัิย (เมธีวจัิย สกว.) พ.ศ. 2545-2552
11. ทนุปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก รนุที ่6 ป พ.ศ. 2546 ถงึรนุที ่14 ป พ.ศ. 2553
12. นกัวจัิยดเีดนแหงชาต ิประจำป พ.ศ. 2553 สาขาวทิยาศาสตรกายภาพและคณติศาสตร

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)
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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

ผลงานวจิยัของรองศาสตราจารย ดร. เจรญิ นาคะสรรค
Research Works of Associate Professor Dr. Charoen Nakason

ดานการวจิยั
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค ศกึษาวิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอรเพือ่สรางมลูคา
เพิ่มใหกับยางพารา โดยเนนการใชประโยชนจากยางพาราในการเตรียมหรือผลิตวัสดุเทอรโม
พลาสตกิอลิาสโตเมอรหรือยางธรรมชาตเิทอรโมพลาสตกิ การดดัแปรโมเลกลุยาง นาโนคอมโพสทิ
ของยางพารา และการพฒันากระบวนการผลติและผลติภณัฑยางพารา โดยใหความสำคญัตัง้แต
การสรางองคความรเูชงิลึกจนถงึการนำผลงานวจัิยไปใชประโยชนทัง้ในดานชมุชนและอตุสาหกรรม

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.
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มกีารนำเสนอผลการวจัิยอยางตอเนือ่งจนทำใหเกดิองคความรเูชงิลึก ซ่ึงสามารถใชเปนฐานความรู
เพือ่ใชประโยชนในการพฒันาอตุสาหกรรมยางและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของ จนสามารถผลติผลงาน
วจัิยทีต่พีมิพในวารสารระดบันานาชาตทิีม่ ีimpact factor ประมาณ 55 เรือ่ง และผลงานถกูอางองิ
ประมาณ 323 ครัง้ นอกจากนี ้ไดเขยีนตำราทีใ่ชสำหรบัประกอบการเรียนการสอน 3 เลม และ
เขยีนบทของหนงัสือทีต่พีมิพเปนภาษาองักฤษ 3 เรือ่ง
ในดานการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม ไดพัฒนาและสรางโรงงานตนแบบท่ีมี
ศกัยภาพในการผลติเชงิพานชิย 2 ผลติภณัฑ คอื การผลติผลติน้ำยางขนชนดิครมีทีส่ามารถผลติ
ไดแบชละ 20 ตัน และการผลิตกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
ที่สามารถผลิตไดครั้งละ 2 ตัน ที่โรงงานขององคการสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในพืน้ทีอ่ำเภอทงุใหญ จังหวัดนครศรธีรรมราช นอกจากนี ้ยงัมกีารพฒันากระบวนการผลติกาว
จากน้ำยางพารา โดยไดดำเนนิวจัิยรวมกบับริษัท อนิเตอรรับเบอรลาเทก็ซ จำกดั รวมท้ังการวิจัย
ประยุกตอืน่ๆ ดานยางพารา ทัง้นี ้รองศาสตราจารย ดร. เจรญิ นาคะสรรคไดริเริม่สรางกลมุวจัิย
และนกัวจัิยรนุใหมโดยจดัตัง้ “สถานวจัิยความเปนเลศิทางดานเทคโนโลยยีางพารา มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร ซ่ึงรวบรวมนักวจัิยในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรทีม่คีวามสนใจและมเีชีย่วชาญ
เพือ่ทำการวจัิยเชงิลึกและวิจัยประยกุตดานยางพารา
นอกจากนั้นยังพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยดานยางพารา
ในระดบัประเทศ เชน สกว. ยางพารา และ สถาบนัวจัิยยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน
และสถาบนัวจัิยและมหาวทิยาลยัในตางประเทศ 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

� �

`



Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation16

Science and Technology Awards

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

(A) Dispersed domains
of dynamically cured
ENR/PP simple
ENR in PP matrix

(B) Co-continuous
phase of blend

(A) (B)

the Netherlands), Ingenierie des Materiaux Polymeres (Lyon, France) และ Elastomer
Technology Research Unit (University of Applied Science Osnabruck, Germany)
เปนตน นอกจากการทำวจัิยในหองปฏบิตักิารแลวรองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค ยัง
ตอบสนองทางวิชาการใหกบัชมุชน สหกรณ วสิาหกจิชุมชนและอตุสาหกรรมท่ีดำเนนิกจิการดาน
การผลิตยางพาราในพ้ืนทีแ่ละในประเทศ โดยการมสีวนในการรวมวจัิยและพัฒนารวมท้ังแกปญหา
ในกระบวนการผลิตในบริษัทเอกชนหลายแหง เชน บริษัท อินเตอรรับเบอรลาเท็กซ จำกัด
หางหนุจำกดัสวนไทยชวนรบัเบอร โรงงานผลติน้ำยางขนและถงุมอืยางในเครอืบรษัิท เซาทแลนด
รับเบอร จำกัด ทำวิจัยรวมกับองคการสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ จนสามารถสราง
โรงงานตนแบบในการผลิตในเชิงพาณิชย และยังเคยใหความรวมมือกับกองทุนสงเคราะห
การทำสวนยางในการพฒันาคณุภาพโรงงานยางดบิของสหกรณชาวสวนยางอกีประมาณ 12 แหง
ในพืน้ที ่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต

� � `



รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17มลูนธิิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

ผลงานวจัิยดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยยีางพาราของรองศาสตราจารย ดร. เจรญิ นาคะสรรค
พอสรุปไดดังน้ี
1. การเตรียมยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติก โดยการใชยางธรรมชาติเปนองคประกอบในการ

เบลนดกับวัสดุเทอรโมพลาสติกหลายชนิด เชน พอลิโพรไพลีน พอลิเอทิลีน พอลิเอไมด
พอลเิมทลิเมทาครเิลท และโคพอลเิมอรของเอทลินีและไวนลิอะซเิตท เปนตน โดยใชเทคนคิ
การเบลนดแบบปกตแิละไดนามกิวลัคาไนซ มจุีดมงุหมายหลกัในการเตรยีมวสัดใุนกลมุนีค้อื
การใชยางพาราท่ีมีสมบัติเดนกวา (แตไมเปนที่นิยม) แทนการใชยางสังเคราะหซ่ึงมักจะใช
โดยทัว่ไปในอตุสาหกรรม ผลการวจัิยพบวาการใชยางพาราทำใหไดวสัดทุีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
ที่จะใชในอุตสาหกรรมตางๆ ได นอกจากนี้ ยังไดคิดคนการเตรียมยางธรรมชาติเทอรโม
พลาสตกิจากการเบลนดยางธรรมชาติดดัแปรโมเลกลุกบัเทอรโมพลาสตกิชนดิทีม่ขีัว้ชนดิตางๆ
เชน พอลิเอไมด เทอรโมพลาสติกพอลิยูรีเทน และพอลิเอสเทอร เปนตน ซ่ึงทำใหไดวัสดุ
ทนน้ำมนั ทนความรอน และตอตานการตดิไฟ

2. การดดัแปรโมเลกุลยางพารา เนือ่งจากขอจำกดัในดานการใชงานในอตุสาหกรรมของยางพารา
ในดานการบวมพองในน้ำมันสูง การตานทานตอการเสื่อมต่ำ การทนทานตอความรอนต่ำ
ติดไฟไดงาย และการมีสมบัติการเปนชั้นกั้นกาซท่ีไมดี จึงไดทำการวิจัยดัดแปรโมเลกุลยาง
ในรูปแบบตางๆ เชน ยางธรรมชาติอพิอกไซด ยางธรรมชาติมาลเิอต ยางธรรมชาติทีด่ดัแปร
โมเลกลุดวยไดบิวทิวฟอสเฟต เมทลิเมทาครเิลท N-(4-hydroxyphenyl) maleimide และ
dimethyl (methacryloyloxymethyl)phosphonate) (PDMMMP) เปนตน

3. การพฒันากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑยางพารา โดยการวจัิยหาแนวทางใหมในการพฒันา
กระบวนการและการผลติผลติภณัฑยางพารา เชน กระบวนการผลติน้ำยางขนโดยกระบวนการ

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)
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
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.

4. Nanocomposites of natural rubber have been prepared to response the future
demand of high performance materials. These include electrical conductive NR

(A) Unmodified silica/ENR composite

(B) 3-aminopropyltriethoxysilane modified
Silica ENR nanocoposite

(A)

(B)
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ครมีมงิ โดยการคนพบสารกอครมีชนดิใหม คอื ไฮดรอ็กซเีอทลิเซลลโูลส ซ่ึงมปีระสิทธิภาพ
ในการแยกน้ำยางสูงและไดน้ำยางท่ีมีปริมาณเนื้อยางแหงสูงกวารอยละ 65 โดยน้ำหนัก
นอกจากนี ้ยงัสามารถนำเอาน้ำยางขนชนดิดงักลาว ทดลองการผลติผลติภณัฑยางในรูปแบบ
ตางๆ เชน ยางฟองน้ำ สายยางยืด และการปูพื้นสระน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ยังทำการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกับ
เมทลิเมทาครเิลท การพัฒนาผลิตภณัฑยางในรปูแบบตางๆ เชน กาวตดิไมและกาวติดโลหะ
จากยางพารา และการผลติเรอืกชูพีจากยางพารา เปนตน

4. นาโนคอมโพสิทของยางพารา ไดวจัิยเพือ่เตรียมวสัดนุาโนคอมโพสทิของยางพาราท่ีมสีมบตัิ
พิเศษเพื่อเตรียมวัสดุสมรรถนะสูงในการตอบสนองความตองการวัสดุของอุตสาหกรรม
ในอนาคต เชน การเตรยีมวสัดนุาโนคอมโพสทิของยางพาราท่ีนำไฟฟาไดจากการผสมยางพารา
ดวยเซรามกิส (แบเรียมททิาเนตและเลทททิาเนต) การเตรยีมวสัดนุาโนคอมโพสทิท่ีมสีมบตัิ
เชงิกลดเียีย่มจากนาโนคอมโพสทิของยางธรรมชาติอพิอกไซดและซิลกิา และการเตรียมวสัดุ
นาโนคอมโพสทิยางพาราท่ีมสีมบตัเิชงิพลวัตเดนจากออกาโนมอนมอรลิโลไนทเคลย เปนตน

ดานการเรยีนการสอนและวชิาชพี
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค รับผิดชอบการสอนนกัศกึษาระดับปริญญาตรีในสาขา
เทคโนโลยียาง และปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร ภาควิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร โดยไดดำเนนิการ
สอนดานเทอรโมพลาสตกิอลิาสโตเมอร วสัดยุางและพลาสติก 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.

(A)

(B)

(A) Pond liner based on
creamed Latex compound

(B) Latex foam rubber from
cream latex compound
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ยางและพลาสติก การวิเคราะหพอลิเมอรโดยการใชเครื่องมือ และพอลิเมอรสมรรถนะสูง
โดยไดนำองคความรแูละประสบการณตางๆ จากการวจัิยมาถายทอดใหนกัศกึษาและผเูกีย่วของ
ไดเขาใจอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสำเร็จการศึกษาทั้งหมดตั้งแตป
พ.ศ. 2546 จำนวน 3 คน และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษา 24 คน ปจจุบัน
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใตการดูแลท้ังหมด
11 คน และนักศกึษาปริญญาโท 5 คน รวมท้ังไดรับเชิญเปนวทิยากรบรรยายและฝกอบรมดาน
ยางพาราอยางตอเนือ่ง ใหแกหนวยงานของรัฐ และโรงงานอุตสาหกรรมยาง นอกจากนีย้งัไดทำวจัิย
รวมกับโรงงานอุตสาหกรรมยางในการแกปญหาตางๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ
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พิจารณาคัดเลือกกระผมใหเปนผูไดรับรางวัลดังกลาว ซ่ึงเปนกำลังใจและเปนแรงขับเคลื่อนให
กระผมไดทำงานโดยเฉพาะเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพาราตอไป ขอขอบพระคุณ
คณุพอชวงและคุณแมทรัพยผลูวงลับสำหรับความรกั คำสัง่สอน แรงบันดาลใจ และกำลงัใจเสมอมา
ขอขอบคณุภรรยา อไุร นาคะสรรค และลูกชายทัง้สอง จิรวัฒน และ ธนวฒัน นาคะสรรค สำหรบั
กำลงัใจ ความเขาใจ และการสนบัสนนุทกุรปูแบบ
ขอขอบพระคณุมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร  ทีเ่ปดโอกาสใหกระผมไดสอนและวจัิยในสาขาวชิา
ที่นาสนใจนี้ ตลอดจนสงเสริมอำนวยความสะดวกในการทำงาน ประการสำคัญคือขอขอบคุณ 1H-NMR spectrum of NR-g-PDMMMP
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นักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีเปนกำลังสำคัญในการวิจัยและผลิตผลงานท่ีมี
คณุคาตอวงวิชาการและสังคม และทำใหกระผมไดเรยีนรสูิง่ใหมจากงานวจัิยอยางตอเนือ่ง
สดุทายขอขอบพระคณุแหลงทุนตางๆ ทีใ่หการสนบัสนนุงานวจัิยผมมาตลอด อนัไดแก สำนกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร องคการสวนยาง
บริษัท จักรวาลเคม ีจำกดั และบริษัท อนิเตอรรับเบอรลาเทก็ซ จำกดั

List of Publications
Publications:
1. Nakason, C, Changchum, S. and Saedan, M. 2000. In-Process Measurement of Polymer Melt

Flow in Extrusion Process, Songklanakarin J. Sci. Technol, 22(3): 347-356.
2. Nakason, C., Kaesman, A. and Yimwan, N. 2000. Preparation Graft Copolymers of Deproteinised

Natural Rubber Latex and High Ammonia Concentrated Natural Rubber Latices with Methyl
Methacrylate, Songklanakarin J. Sci. Technol, 22(4): 467-476.

3. Nakason, C. 2000. Entry Flow Studies on Polymer Melts: A Review, Eng. J. Kasetsart, 39, 13, 79-95.
4. Nakason, C. 2000. Stress Measurement of Polymer Melts Flow Using Birefringence Technique:

Eng. J. Kasetsart, 41(14): 25-40.
5. Nakason, C., Kaesaman, A. and Tinpun, P. 2001. Preparation of Powder-free and Low Protein

Latex Gloves by Coating a Mixture of Graft Copolymer of Deproteinised Natural Rubber with
Methyl Methacrylate (DPNR-g-PMMA) and Acrylic Polymers, Songklanakarin J. Sci. Technol,
23(2): 291-302.

6. Nakason, C., Sainumsai, W, Kaesaman, A., and Klinpituk, P. 2001. Preparation, Thermal and
Flow Properties of Epoxidised Natural Rubber., Songklanakarin J. Sci. Technol, 23(3): 415-424.

7. Nakason, C., Martyn, M.T., and Coates. P.D. 2000. Flow Visualisation of Polymer Melt in
Abrupt Contraction extrusion Dies: Quantification of Melt Recirculation and Flow Patterns.,
J. Non-Newtonian Fluid Mechanics, 91: 109-122.

8. Matyn, M.T., Nakason, C. and Coates, P.D., 2000. Measurement of apparent extensional
Viscosities of polyolefin melts from process contraction flows, J. Non-Newtonian Fluid
Mechanics, 92: 203-226.

9. Martyn, M.T., Nakason, C. and Coates, P.D. 2000. Stress measurements for contraction flows
of viscoelastic polymer melts, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 91: 123-142.

10. Nakason, C., Kaesaman, A. Homsin S. and Kiatkamjonwong, S. 2001. Rheological and Curing
behavior of Reactive Blending. I Maleated Natural Rubber-Cassava Starch, J. Appl. Polym.
Sc., 81(11): 2803-2813.

11. Nakason, C., Kaesaman, A. Wongkul, T. and Kiatkamjonwong, 2001. Rheological and Curing
Properties of Ractive Blending Products of Epoxidised Natural Rubber and Cassava Starch,
Plast. Rub. Comp., 30(4): 154-161.

12. Nakason, C. and Kaesaman, A., Yimwan, N. and Ketsarin, K. 2001. Preliminary Study on
Preparation of Latex Foam Rubber from Graft Copolymer of Deproteinized Natural Rubber
and Methyl Methacrylate, J. Rubber Research, 4(3): 141-152.

13. Nakason, C. Kaesaman, A., Samoh, Z., Homsin, S. and Kiatkamjornwong, S. 2002. Rheological
Properties of Maleated Natural Rubber and Natural Rubber Blends., Polym. Test. 21(4):449-455.

14. Nakason, C., Kaesaman, A., Rungvichaniwat, A., Eardrod, K. Kiatkamjonwong, S. 2003.
Rheological and curing behavior of reactive blending. II. Natural rubber-g-poly(methyl
methacrylate)-cassava starch, J. Appl. Polym. Sc., 89(6): 1453-1463.

15. Nakason, C., Kaesaman, A. and Yimwan, N. 2003. Preparation of Graft Copolymers of
Deproteinised and High Ammonia Concentrated Natural Rubber Latices with Methyl
Methacrylate, J. Appl. Polym. Sc., 87(1): 68-75.

16. Nakason, C., Sainumsai, W, Kaesaman, A., and Klinpituk, P. 2003. Cure and physical properties



รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21มลูนธิิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

of natural rubber and epoxidized natural rubber compounds using various types of accelerators,
Songklanakarin J. Sci. Technol, 25(1): 63-73.

17. Nakason, C. Kaesaman, A. and Supasanthitikul, P. 2004. The grafting of maleic anhydride
onto natural rubber, Polym Test., 23: 35-41.

18. Nakason, C., Kaesaman, A., Sainamsai, W. and Kiatkamjonwong, S. 2004. Rheological behavior of
reactive blending of ENR-Cassava starch and ENR-NR-Cassava starch, J. Appl. Polym. Sci.,
91(3): 1752-1762.

19. Nakason, C. Panklieng, Y, and Kaesaman, . A. 2004 Rheological and thermal properties of
thermoplastic natural rubber based on poly(methyl methacrylate)/epoxidized natural rubber
blends, , J. Appl. Polym. Sci., 92 (6): 3561-3572.

20. Nakason, C., Kaesaman, A. and Eardrod, K. 2005. Cure and mechanical properties of natural
rubber-g-poly(methyl methacrylate)–cassava starch compounds, Mat. Let, 59: 4020-4025.

21. Nakason, C., Tobprakhon, A, and Kaesaman, A. 2005. Thermoplastic vulcanizates based on
poly(methyl methacrylate)/epoxidized natural rubber blends: Mechanical, thermal, and
morphological properties. J. Appl. Polym. Sci, 98: 1251-1261.

22. Nakason, C., Pechurai, W., Sahakaro, K. and Kaesaman, A. 2005. Rheological, mechanical and
morphological properties of thermoplastic vulcanizates based on NR-g-PMMA/PMMA blends.
Polym. Adv. Tech, 16: 592-599.

23. Nakason, C. Wannavilai, P. and Kaesaman, A. 2006. Effect of vulcanization system on
properties of thermoplastic vulcanizates based on epoxidized natural rubber/polypropylene
blends, Polym. Test., 25: 34-41.

24. Nakason, C., Pechurai, W. Sahakaro, K. and Kaesaman, A. 2006. Rheological, thermal, and curing
properties of natural rubber-g-poly(methyl methacrylate), J. Appl. Polym. Sci, 99: 1600-1614.

25. Nakason, C. Wannavilai, P. and Kaesaman. 2006. Thermoplastic vulcanizates based on epoxidized
natural rubber/polypropylene blends: Effect of compatibilizers and reactive blending. J. Appl.
Polym. Sci, 100(6): 4729-4740.

26. Nakason, C. Saiwari, S.. and Kaesaman, A. 2006. Rheological properties of maleated natural
rubber/polypropylene blends with phenolic modified polypropylene and polypropylene-g-maleic
anhydride compatibilizers, Polym Test., 25(3):413-423.

27. Nakason, C. Wannavilai, P. and Kaesaman. 2006. Thermoplastic vulcanizates based on epoxidized
natural rubber/polypropylene blends: Effect of epoxide levels in ENR molecules, J. Appl.
Polym. Sci, 101 (5): 3046-3052.

28. Nakason, C. Saiwaree, S. and Kaesaman, A 2006. Thermoplastic vulcanizates based on maleated
natural rubber/polypropylene blends: Effect of blend ratios on rheological, mechanical and
morphological properties, Polym Eng & Sci, 46(5): 594-600.

29. Nakason, C. Saiwaree, S., Tatun, S. and Kaesaman, A. 2006. Rheological, thermal and
morphological properties of maleated natural rubber and its reactive blending with poly(methyl
methacrylate). Polym Test. 25(5): 656-667.

30. Nakason, C., Nuansomsri, K., Kaesaman, A. and Kiatkamjonwong, S. 2006. Dynamic
vulcanization of high-density polyethylene/natural rubber blends: Effect of compatibilization,
blend ratio and curing system. Polym Test. 25(6): 782-796.

31. Thongnuanchan, B., Kaesaman, A. Nokkaw, K. and Nakason, C. 2007. Epoxidized natural
rubber-bonded Para rubber wood particleboard. Polym Eng & Sci, 47(4): 421-428.

32. Lohakul, A. Kaesaman, A. Rungvichaniwat, A. Nakason, C. 2007. Rheological properties of calcium
carbonate-epoxidized natural rubber composites prepared in latex state e-polymer. 008.

33. Thitithammawong, A. Nakason, C. Sahakaro, K, Noordermeer, JWM. 2007. NR/PP Thermoplastic
Vulcanizates: Selection of optimal peroxide type and concentration in relation to mixing
conditions, J. Appl. Polym. Sc., 106(4): 2204-2209.

34. Thitithammawong, A. Nakason, C. Sahakaro, K, Noordermeer, JWM. 2007. Effect of Different Types
of Peroxides Curatives on Rheological, Mechanical, and Morphological Properties of Thermoplastic
Vulcanizates Based on Natural Rubber/Polypropylene Blends, Polym Test, 26(4): 537-546.

35. Nakason, C. Jamjinno, S., Kaesaman, A. and Kiatkamjornwong. 2008. Thermoplastic
elastomer based on high-density polyethylene/natural rubber blends: Rheological, thermal and
morphological properties. J. Polym Adv. Tech, 19( 2): 85-98.
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36. Thitithammawong, A. Nakason, C. Sahakaro, K, Noordermeer, JWM. 2007. Thermoplastic
Vulcanizates based on Epoxidized Natural Rubber/Polypropylene blends: Selection of optimal
peroxide type and concentration in relation to mixing conditions, Eur. Polym J., 43: 4008-4018.

37. Nakason, C. Jarnthong, M. Kaesaman, A. Kiatkamjornwong, S. 2008. Thermoplastic
Elastomer Based on Epoxidized Natural Rubber and High-density Polyethylene Blends:
Effect of Blend Compatibilizers on Mechanical and Morphological Properties, J. Appl. Polym.
Sc., 109(4): 2694-2702.

38. Pichaiyut, S. Nakason, C. Kaesaman, A. Kiatkamjonwong, S. 2008. Influence of process oil on properties
of thermoplastic vulcanizates based on MNR/HDPE blends. Polym Test 27(5): 566-580.

39. Pechurai, W. Nakason,C. Sahakaro, K. 2008. Thermoplastic natural rubber based on oil
extended NR and HDPE blends: Blend compatibilizer, phase inversion composition and
mechanical properties, Polym Test, 27(5): 621-631.

40. Nakason, C. Worlee, A. Salaeh, S. 2008. Effect of Vulcanization Systems on Properties and
Recyclability of Dynamically Cured Epoxidized Natural Rubber/Polypropylene Blends,
Polym Test, 27(7): 858-869.

41. Nakason, C. and Saiwari, S. 2008. Effect of level of maleic anhydride content on rheological,
mechanical and morphological properties of thermoplastic vulcanizates based on maleated
natural rubber/polypropylene blends., J. Appl. Polym. Sc., 110: 4071-4078.

42. Chaisuriyathepkul, A. Klinpituksa, P. Phinyocheep, P. Nakason, C. Kittipoom, S. 2008.
Synthesis of acrylated styrene-isoprene-styrene copolymer, e-polymers, 141.

43. Thitithammawong, A. Nakason, C. Sahakaro, K. Noordermeer, J.W.M. 2009. Multifunctional
Peroxide as Alternative Crosslink Agents for Dynamically Vulcanized Epoxidized Natural
Rubber/Polypropylene Blends, J. Appl. Polym. Sc., 111 (2): 819-825.

44. Nakason, C. Jarnthong, M. Kaesaman, A. Kiatkamjornwong, S. 2009. Influences of blend
proportions and curing systems on dynamic, mechanical, and morphological properties of
dynamically cured epoxidized natural rubber/high-density polyethylene blends, Polym Eng &
Sci, 49(2): 281-292.

45. Sahakaro, K. Pongpaiboon, C. Nakason, C. 2009. Improved mechanical properties of NR/
EPDM blends by controlling the migration of curative and filler via reactive processing
technique, J. Appl. Polym. Sc., 111(4): 2035-2043.

46. Derouet, D. Intharapat, P. Tran, QN. Gohier, F. Nakason, C. 2009. Graft copolymers of Natural
Rubber and Poly(dimethyl(acryloyloxymethyl)phosphonate) (NR-g-PDMAMP) or
Poly(dimethyl(methacryloyloxyethyl)phosphonate) (NR-g-PDMMEP) from photopolymerization
in latex medium., Eur. Polym J., 45 (3), 820-836.

47. Pechurai, W. Sahakaro, K. Nakason, C. 2009. Influence of Phenolic Curative on Crosslink
Density and Other Related Properties of Dynamically Cured NR/HDPE Blends, J. Appl. Polym.
Sc., 113(2):1232-1240.

48. Intharapat, P. Derouet, D. Gohier, F. Nakason, C. 2009. Compatibilization of NR/EVA blends by NR
Grafted poly(dimethyl(methacryloyloxymethyl) phosphonate) Compatibilizer, e-polymer, 075:1-15.

49. Kalkornsurapranee, E., Sahakaro, K. Kaesaman, A. Nakason, C. 2009. From a laboratory to a pilot
scale production of natural rubber grafted with PMMA, J. Appl. Polym. Sc., 114 (1): 587-597.

50. Nakason, C. Kaewsakul, W. 2010. Influence of Oil Contents in Dynamically Cured Natural
Rubber and Polypropylene Blends, J. Appl. Polym. Sc., 115 (1): 540-548.

51. Intharapat, P. Derouet, D. Nakason, C. 2010. Thermal and flame resistance properties of natural
rubber-g-poly(dimethyl (methacryloyloxymethyl)phosphonate), J. Appl. Polym. Sc., 115 (1): 255-262.

52. Narathichat, N. Sahakaro, K. Nakason, C. 2010. Assessment Degradation of Natural Rubber by
Moving Die Processability Test and FTIR Spectroscopy., J. Appl. Polym. Sc., 115(3): 1702-1709.

53. Kalkornsurapranee, E. Sahakaro, K. Kaesaman, A. Nakason, C. 2010. Influence of reaction
volume on properties of Natural Rubber-g-Methyl Methacrylate, J. Elast & Plas, 42(1): 17-34.

54. Jarnthong, M., Peng, Z., Nakason, C., Lopattananon, N., 2010. Surface modification of silica
nanoparticles for reinforcement of epoxidized natural rubber, Adv Mat. Res, 93-94: 370-376.

55. Intharapat, P. Derouet, D. Nakason, C. 2010. Dynamically Cured Natural Rubber/EVA blends:
Influence of NR-g-poly(dimethyl(methacryloyloxymethyl) phosphonate compatibilizer,
Polym Adv. Tech., 21 (5): 310-321.
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56. Yumae, N. Kaesaman, A. Rungvichaniwat, A. Thepchalerm, C. Nakason, C. 2010, Novel
Creaming Agent for Preparation of Creamed Concentrated Natural Rubber Latex, J. Elast
& Plas, 42 (5): 453-470.

57. Nakason, C., Wohmang, T., Kaesaman, A., Kiatkamjornwong, 2010. Preparation of cassava
starch-graft-polyacrylamide superabsorbents and associated composites by reactive
blending, Carbo Polym, 81(2): 348-357.

58. Intharapat, P. Derouet, D. Gohier, F. Nakason, C., 2010. Kompatibilisierung von NR/
EVA-Verschnitten mit gepfropftem Naturkautschuk als Kompatibilisator, Gummi, Fasern,
Kunststoffe 63 (7): 17-424 (in German)

59. Salaeh, S. Muensit, N. Bomlai, P. Nakason, C. 2011. Ceramic/natural rubber composites:
influence types of rubber and ceramic materials on curing, mechanical, morphological,
and dielectric properties. J. Mat. Sci., in Press.

60. Narathichat, M. Kummerlowe, C. Vennemann, N. Nakason, C. 2011. Thermoplastic Natural
Rubber based on Polyamide-12: Influence of Blending Technique and Type of Rubber on
Temperature Scanning Stress Relaxation and Other Related Properties, J. Appl. Polym. Sc.,
in Press.

Research Grants
1. In-line rheometry of polymer melt in extrusion process, MTEC, NSTDA (1998-1999)
2. Reactive blending of cassava starch and natural rubber, TRF (1999-2000)
3. Influence of nucleating agent and extrusion die design on properties of thermoformed

polypropylene (PP), NRCT (2000-2001)
4. Powder free and low protein glove, MTEC, NSTDA (2001)
5. Thermoplastic elastomer based on NR/PP blends, MTEC, NSTDA (2002-2003)
6. Thermoplastic elastomer based on NR/poly(methyl methacrylate) blend, TRF (2003-2005)
7. Thermoplastic vulcanizated based on dibutyl phosphate modified NR/EVA blend, TRF (2003)
8. Flame retardant NR based on graft copolymer of NR and dibutyl phosphate, TRF (2004)
9. Reduction of zinc oxide in rubber formulation, TRF (2004)
10. Prototype preparation of latex foam rubber in cooperatives or small and micro community

enterprises (SMCE) levels, TRF (2004-2005)
11. Rubber adhesive based on maleated natural rubber (2005)
12. Novel method to reduce zinc oxide in rubber formulation, TRF and Global Chemical Co., Ltd. (2005)
13. Latex adhesive based on natural rubber grafted poly(methyl methacrylate), TRF (2005).
14. Scale-up preparation of natural-g-poly(methyl methacrylate), TRF and rubber Estate

Organization (2005-2006)
15. Influence of type and loading level of processing oil, filler, polypropylene, natural rubber and

vulcanization system on properties of thermoplastic elastomer based on NR/PP blends, TRF
(2006-2008)

16.  Prototype for production of creamed concentrated natural rubber latex in an industrial scale
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)

18. Preparation of primer for rubber-to-metal adhesive based on natural rubber-g-maleic
anhydride, TRF (2007)

19. Prototype for production of pond liner, TRF (2008)
20. Preparation of moisture vulcanized natural rubber adhesive, TRF (2009)
21. Preparation and effectiveness of low cost flocculants for skim latex and Its application in

concentrated latex industry, TRF (2010-2011)
22. Influence of types and structures of organoclay as well as preparing conditions of natural

rubber/clay nanocomposite on dynamic and other related properties, National Nanotechnology
Center (NANOTEC), NSTDA (2010)

..
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ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University

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.

ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล
272  ถนนพระรามที ่6

แขวงทงุพญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพฯ 10400

โทรศพัท 02-201 5600
โทรสาร 02-354 7174

www.sc.mahidol.ac.th/scbc
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ประวตัคิวามเปนมา
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กอตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2507 ภายใต
ความชวยเหลือและการสนับสนุนทางดานงบประมาณและบุคลากรจากมูลนิธิร็อคกิเฟลเลอร
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในยคุของศาสตราจารย ดร. สตางค มงคลสขุ คณบดทีานแรกและผกูอตัง้
คณะวิทยาศาสตรการแพทย (ในสมยันัน้) หวัหนาภาควชิาทานแรก คอื Prof. James S. Dinning
และหวัหนาภาควชิาทานทีส่องซึง่เปนผบูกุเบกิและวางรากฐานทีส่ำคญัของภาควชิา คอื Prof. James
A. Olson และตอมามีหัวหนาภาควิชาที่เปนคนไทยทานแรกคือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.
สริินทร พบิลูยนยิม ภาควชิาฯ ไดมกีารพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอยางตอเนือ่งยาวนาน
ตลอดระยะเวลา 46 ป ภายใตการกำกบัดแูลของหวัหนาภาควชิาจำนวนทัง้สิน้ 14 ทาน ปจจุบนั
มอีาจารยประจำจำนวนทัง้ส้ิน 16 ทาน ในปการศกึษา 2553 มจีำนวนนกัศกึษาปริญญาเอก 34 คน
และนักศกึษาปริญญาโท 21 คน มนีกัศกึษาทีส่ำเรจ็การศกึษาในระดบัปริญญาโทไปแลว จำนวน
ทัง้สิน้ 46 รนุ 383 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวนทัง้สิน้ 41 รนุ 108 ราย มคีณาจารยและศษิยเกา

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.

ศ. ดร. สตางค มงคลสขุ              Prof. James S. Dinning              Prof. James  A. Olson
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ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และมีบทบาทสำคัญในการทำประโยชนตอนโยบายดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเชน เปนผบูริหารระดบัสงูของมหาวทิยาลยั ผบูริหารระดบัสงูสถาบนัวจัิย
และองคกรสงเสริมการวิจัยทั้งระดับประเทศและตางประเทศ ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
ในระดับนานาชาต ิในระยะเวลา 10 ป (ค.ศ. 2000-2009) จำนวน 417 บทความ (มากกวารอยละ 95
เปนวารสารท่ีอยใูนฐานขอมลู ISI Web of Science และฐานขอมลู Scopus) และมคีาเฉลีย่
จำนวนบทความตออาจารยประจำทีต่พีมิพในป ค.ศ. 2008  = 2.68:1 และ 2009 = 2.59:1

หนาท่ีความรบัผดิชอบหลัก
1. ดำเนนิการสอนและผลติบัณฑติ ในระดบับัณฑิตศกึษาและรับผิดชอบการสอนรายวชิาชวีเคมี

หลักสูตรตางๆ ในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี และโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท (แพทยศาสตรพระบรมราชชนก)
คณะพยาบาลศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะกายภาพบำบดั 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,
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2. ดำเนินการวิจยัทางดานชวีเคมแีละชีววิทยาระดับโมเลกลุ และผลิตผลงานวิจัยตพีมิพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ

3. ใหบริการทางวิชาการและเผยแพรความรูทางวิชาการ ใหแกหนวยงานภายนอก และสราง
เครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ในการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เชน สมาคมโปรตีน
แหงประเทศไทย สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถมัภ (BMB) และ Federation of Asian and Oceanic Biochemists and
Molecular Biologists (FAOBMB)

คณาจารยของภาควชิา
ปจจุบันภาควิชามีคณาจารยประจำจำนวน 16 ทาน ศาสตราจารยอาวุโสและท่ีปรึกษาภาควิชา
จำนวน 2 ทาน ดงัน้ี

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.

Mr. Jun Okubo และ
คุณเสาวลักษณ เชยีรวทิยาคุณ
จากบริษัท Toray Industries
มอบดอกไมแสดงความยนิดี
กับ รศ. ดร. พิมพใจ ใจเย็น
หัวหนาภาควิชาชีวเคมี
และคณาจารย
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1. รศ. ดร. พมิพใจ ใจเยน็ หวัหนาภาควชิา (พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั)
Ph.D. (Biological Chemistry) University of Michigan

2. รศ. ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี รองหัวหนาภาควชิา (พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั)
Ph.D. (Molecular Biology) University of Adelaide

3. ศ. ดร. ประพนธ วไิลรัตน ศาสตราจารยเกียรติคุณ ที่ปรึกษาคณบดี
Ph.D. (Biochemistry) University of Oregon และท่ีปรึกษาภาควชิา (อดตีหัวหนาภาควชิา)

4. ศ. ดร. สกล พนัธยุิม้ ศาสตราจารยเกยีรติคณุและท่ีปรึกษาภาควชิา
Ph.D. (Biochemistry) University of Iowa (อดตีหัวหนาภาควชิา)

5. ศ. ดร. ม.ร.ว. ชษิณุสรร สวสัดวิตัน ศาสตราจารย หวัหนาหนวยวจัิยโครงสรางและ
Ph.D. (Molecular Biology) University of Cambridge การทำงานของโปรตีน (อดตีหวัหนาภาควชิา)

6. ศ. ดร. วรชาติ สริวราภรณ ศาสตราจารย
ปร.ด. (ชวีเคม)ี มหาวทิยาลยัมหดิล

7. รศ. ดร. สมุาล ีตัง้ประดับกลุ รองศาสตราจารย (อดตีหัวหนาภาควชิา)
Ph.D. (Molecular Biology) Vrije University Brussel

8. รศ. ดร. มธรุส พงษลขิติมงคล รองศาสตราจารย (อดตีหัวหนาภาควชิา)
Ph.D. (Molecular Biology) Louis Pasteur

9. รศ. ดร. พรพิมล รงคนพรตัน รองศาสตราจารย
Ph.D. (Molecular Biology) University of Illinois

10. รศ. ดร. จิรันดร ยวูะนิยม รองศาสตราจารย
Ph.D. (Biological Chemistry) University of Michigan

Research
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

(A) เครือ่ง X-ray Diffractometer
สำหรบัหาโครงสรางสามมติขิองโปรตนี
(B) เคร่ือง Rapid Quench Flow
สำหรบัวดัปฏิกริยิาของเอนไซม

(A)

(B)
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11. รศ. ดร. ฤทยัวรรณ โตะทอง รองศาสตราจารย
Ph.D. (Molecular Genetics)Ohio State University

12. รศ. ดร. ตวงพร สทุธิพงษชยั รองศาสตราจารย
ปร.ด. (ชวีเคม)ี มหาวทิยาลยัมหดิล

13. รศ. ดร. วไิล หนนุภกัดี รองศาสตราจารย
Ph.D. (Pharmacology) University of Michigan

14. ผศ. ดร. กติติศกัดิ ์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

น.ส. นิรามัย สรอยจักร ปฏิบัติงานวิจัย
ทางดานโรคมะเรง็ที ่Oregon Health
and Science University, USA
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การดำเนนิงานดานการวจิยั
ภาควชิาชวีเคม ีณ ปจจุบนั มงีานวิจัยทีห่ลากหลาย ครอบคลมุสาขาการวจัิยทางชีวเคมใีนดานตางๆ
โดยสามารถจำแนกกลมุงานวจัิย ไดทัง้หมด 6 กลมุหลกั ดงันี้
1. งานวิจยัทางดานการศกึษาโครงสรางและกลไกการทำงานของเอนไซม

งานวิจัยกลุมนี้ศึกษาโครงสรางสามมิติและกลไกการทำงานของเอนไซมในเชิงลึก ความรู
ทางดานโครงสรางและการทำงานของเอนไซมเปนประโยชนที่สำคัญในการหายารักษาโรค
ตัวใหม การประยุกตใชงานเอนไซมในการสังเคราะหสาร และการประยุกตใชงานเอนไซม
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2. งานวจิยัทางดานพนัธุศาสตรระดับโมเลกลุและชวีเคมีของเซลลมะเร็ง
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 mecha-
nism 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.

15. อ. ดร. น.พ. จามร สมณะ อาจารย
พ.บ. Ph.D. (Plant Biochemistry)University of Cambridge

16. อ. ดร. ธนรรถ ชขูจร อาจารย
Ph.D. (Biochemistry and Molecular and Cell Biology) Cornell University

17. อ. ดร. วราภรณ คำยอด อาจารย
Ph.D. (Biochemistry) RWTH Aachen

18. Dr. Laren T. Jensen อาจารย
Ph.D. (Biochemistry) University of Utah

Dr. Laren T. Jensen กำลงัชีแ้จงนกัศกึษาปรญิญา
โท-เอก เกีย่วกบัวชิาสัมมนา
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โรคมะเรง็ชนดิตางๆ อาท ิมะเรง็ทอน้ำด ีหรือมะเรง็ปากมดลกู ความรคูวามเขาใจวาโปรตีน
เอนไซม หรือการควบคุมการแสดงออกของยีนชนิดใดที่มีความสำคัญตอการเกิดโรคมะเร็ง
จะทำใหนกัวทิยาศาสตรสามารถหายารกัษาโรคมะเรง็ตัวใหมๆ  ได

3. งานวจิยัทางดานชวีเคมีของเช้ือมาลาเรยี
ภาควิชาชีวเคมีมีงานวิจัยศึกษาดานชีวเคมีและพันธุศาสตรระดับโมเลกุลของเช้ือมาลาเรีย
มายาวนาน งานวจัิยในปจจุบนัมงุเนนศกึษากลไกการดือ้ยาของเชือ้มาลาเรยีและการใชเทคโนโลยี
ใหมๆ  ในการเขาใจชีววทิยาระดบัโมเลกลุของเช้ือมาลาเรยี เพือ่หายาตานมาลาเรยีตวัใหม

4. งานวิจัยทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียที่ทำใหเกิดโรคติดเช้ือ
งานวิจัยกลุมนี้ศึกษาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อแบคทีเรียที่ทำใหเกิดโรค
เมลอิอยโดซสี ซ่ึงเปนโรคทีพ่บเฉพาะในเขตรอนชืน้ เชน ประเทศไทย งานวจัิยปจจุบนัไดใช
เทคนคิใหมๆ  ในการศกึษากลไกทางชวีเคมีทีม่คีวามจำเปนตอเชือ้แบคทีเรยีชนดินี ้เพือ่การหา
ยาตานโรคเมลอิอยโดซีสในอนาคต

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-of-
the-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.

กระบวนการทางชวีเคมีท่ีมผีลตอ
การเกิดโรคเบาหวาน

การกระจายตวัของสารทาง
ชวีเคมใีนเซลลมะเรง็
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5. งานวิจัยทางดานเมตาบอลิซึมระดับโมเลกุล
งานวิจัยกลมุนีศ้กึษาชวีเคมขีองการเกดิโรคเบาหวาน การดือ้ยาฆาแมลงของยุง และการตอบสนอง
ของเซลลตอสภาวะผดิปกตขิองธาตุเหลก็ งานวจัิยเหลานีม้งุเนนความเขาใจวามโีปรตีนเอนไซม
หรือการควบคมุการแสดงออกของยนีตวัใดบางทเีปลีย่นแปลง เมือ่สมดลุของเซลลเหลานีม้กีาร
เปลี่ยนแปลงจากปจจัยขางตน ความรูดังกลาวจะมีประโยชนในการหายารักษาโรคเบาหวาน
ปองกนัการดือ้ยาฆาแมลงของยงุ และการปองกนัสภาวะผดิปกตขิองธาตเุหลก็ในเซลล

6. งานวิจยัทางดานชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
งานวิจัยกลมุนีศ้กึษากลไกการสังเคราะหของสาหรายเซลลเดยีว การจำแนกพันธ และองคประกอบ
ของสารชีวโมเลกุลในกลวยไทย ความเขาใจจากการศึกษาดังกลาวจะสามารถนำมาปรับปรุง
ใหสาหรายสามารถสงัเคราะหแสงไดดขีึน้ และเปนแนวทางการปรับปรุงพันธ หรือใชประโยชน
จากสารเคมขีองกลวย

ความสำเรจ็ดานงานวจิยั
ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล เปนภาควชิาชวีเคมทีีม่จีำนวนผลงานวจัิย
สูงสุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ และเปนภาควิชาที่คงไวซ่ึงบรรยากาศการวิจัยที่เขมขนตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน สามารถรักษาระดับการตีพิมพผลงานวิจัยใหอยูในระดับชั้นนำของประเทศ
มาโดยตลอด โดยมจีำนวนผลงานวจัิยทีต่พีมิพในวารสารวิชาการระดบันานาชาตติอจำนวนอาจารย
ภายในระยะเวลา 6 ปยอนหลงั มากกวา 2 เรือ่งตอคนตอปมาโดยตลอด และเปนเรือ่งนายนิดวีา
ในระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา ผลงานวจัิยทีต่พีมิพสวนใหญเปนผลงานของอาจารยรนุกลางในระดบั
รองศาสตราจารย

คณาจารณมคีวามสามารถสงูทางดานการวจัิยไดรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติทางดานการวิจัยอยาง
สม่ำเสมอและตอเนื่อง โดยมีคณาจารยที่ไดรับ
รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ในระยะเวลา 26 ป
(พ.ศ. 2527-2553) หลายทาน อาท ิศ. ดร. ยงยทุธ
ยทุธวงศ ศ. ดร. ม.ร.ว. ชษิณุสรร สวสัดวิตัน ศ. ดร.
วชิยั บญุแสง ศ. ดร. สกล พนัธยุิม้ และ ศ. ดร. ประพนธ
วไิลรัตน ศ. ดร. มนตร ีจุฬาวฒันฑล เปนตน
คณาจารยประจำ ไดรับทุนสนบัสนนุการวจัิยทัง้จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
ในป พ.ศ. 2553 ทีผ่านมา มเีงนิทนุจากโครงการวจัิย
ตางๆ รวมท้ังส้ินประมาณ 14 ลานบาท นอกจากนี้
ยังมีการจัดซื้อครุภัณฑขนาดใหญและราคาแพง
ดวยโครงการ matching fund รวมกับคณะ
วิทยาศาสตร ซ่ึงคัดเลือกครุภัณฑเฉพาะท่ีมีความ
จำเปนตออาจารยสวนใหญและอาจารยรนุใหมของ
ภาควิชา โดยผานมติของที่ประชุมภาควิชาฯ
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ขอโดดเดนในการบรหิารจดัการองคกร
1. ยังคงไวซ่ึงวัฒนธรรมของการเรียนการสอน ที่เปนหลักสูตรนานาชาติอยางสมบูรณแบบ

โดยสอน สมัมนา สอบ เขยีนรายงาน และรายงานวทิยานพินธเปนภาษาองักฤษ และมอีาจารย
ประจำชาวสหรัฐอเมริกาเปนผดูแูลวิชาสมัมนาของนกัศกึษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
นอกจากนี ้นกัศกึษาระดบัปริญญาเอกมากกวารอยละ 80 ไดรับทนุไปทำวจัิยในตางประเทศ
โดยผานความรวมมอืทางวิชาการระหวางคณาจารยของภาควชิากบันกัวจัิยชัน้นำในประเทศตางๆ

2. มกีารปรบัหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและดษุฎบีณัฑิต สาขาชวีเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ
อยางตอเนือ่งทุก 5 ป ครัง้ลาสดุไดปรับปรุงเมือ่ป พ.ศ. 2552 เพือ่ลดการซ้ำซอนของรายวชิา
และเปดรายวชิาใหม 4 รายวชิา ไดแก Structure and Mechanism of Enzymes, Modern
Metabolisms, Functional Genomics และ Current Protocol in Biomolecular
Research เพือ่ใหหลกัสตูรมีเนือ้หาท่ีทนัสมยัและมมีาตรฐานเทยีบเทาระดับนานาชาติ

3. มกีารสงเสริมใหนกัศกึษามคีณุลกัษณะของความเปนผนูำทางวชิาการ โดยการกำหนดปณิธาน
ของนกัศกึษาภาควชิาชวีเคมไีวอยางชดัเจน คอื 1) Knowledgeable 2) Great at Research
3) Fluent in Professional Communication 4) Good Citizen of the Society โดยมี
กจิกรรมเสรมิ Student Forum ใหนกัศกึษารนุพีไ่ดสมัมนาพดูคยุเรือ่งงานวิจัยกบันกัศกึษา
รนุนองเปนประจำทุกเดอืน โดยทีไ่มตองมอีาจารยคอยกำกบัดแูล

4. สงเสรมิบรรยากาศการวจัิยในภาควชิา โดยจดักจิกรรม BC Faculty Seminar ใหคณาจารย
ประจำภาควชิา ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนมาบรรยายงานวจัิย เปนประจำทกุเดอืน เดอืนละ 1 ทาน

5. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางจริงจัง ริเริ่มการนำเทคโนโลยีเว็บและสื่อ
สังคมออนไลนสมัยใหม มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน รวมท้ัง
การประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสารแบบสองทางกับนักศึกษา และเปดโอกาสใหนักศึกษามี
สวนรวมในการแสดงความคดิเหน็ ดงันี้
5.1 การใชกระดานขาว (webboard) ของภาควชิาชวีเคม ีเพือ่เปนชองทางใหนกัศกึษาสอบถาม

ปญหาในการเรียน คำถามทางวชิาการ และสอบถามขอมลูเพือ่เขาศกึษาตอ ปจจุบนัมจีำนวน
มากกวา 400 กระท ูอาจารยจำนวนมากกวารอยละ 80 ของภาควชิา รวมกนัเปนผตูอบ
คำถามผานทางเวบ็บอรดดงักลาว (http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc/webboard)

การประชุมประจำป
(student assembly) ของ
นกัศกึษาปรญิญาโท-เอก
ของภาควิชาชีวเคมี
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5.2 การใชเวบ็บลอ็ก (Blog) ของหวหนาภาควชิา ในการตดิตอสือ่สารและแจงขอมลูขาวสาร
ทางดานนโยบายของภาควิชากับอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อประโยชนในการ
บริหารจัดการ โดยยึดหลักความโปรงใส โดยวิธีนี้ทำใหผูอานไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง
ไมคลาดเคลือ่น มคีวามสะดวกรวดเรว็ และประหยดัเวลาในการประชมุ (http://www.
sc.mahidol.ac.th/bcblog)

5.3 การใชเวบ็ไซตหลกัของภาควชิา http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc รวมกบั Facebook
Fan Page ของภาควชิา http://www.facebook.com/BiochemMUSC ในการสราง
สื่อประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของภาควิชาไปสูสาธารณชน โดยมีกลุมเปาหมาย
ที่สำคัญคือนักศึกษาท่ีสนใจจะมาเรียนที่หลักสูตรชีวเคมีของคณะวิทยาศาสตร
มหาวทิยาลยัมหดิล และเปนเครือ่งมอืทีส่ำคญัในการแจงขาวสารกบันกัศกึษาศษิยเกาและ
ศิษยปจจุบันของภาควิชา

5.4 การสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาทุกคน มีเว็บเพจสวนบุคคล
บนเว็บไซตของภาควิชา http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc เพื่อใหนักศึกษาทุกคน
แสดงประวตัแิละผลงานของตนเองเผยแพรบนอนิเทอรเนต็ ซ่ึงจะทำใหนกัศกึษาสามารถ
สรุปความสามารถและความสำเรจ็ในเชิงวิชาการและทักษะพิเศษของตนเองใหเวทสีาธารณะ
เพือ่เพิม่โอกาสในการหางานทีด่แีละเปนการเผยแพรศกัยภาพของหลกัสตูรชีวเคม ีรวมทัง้
เปนการรวบรวมขอมูลประวัติและผลงานของนักศึกษาแตละคนไดอยางเปนระบบและ
ไมซ้ำซอน และภาควชิาสามารถตดิตามผลการศกึษาและวจัิยของนกัศกึษาได

6. มกีารสรางบรรยากาศการจงูใจและใหกำลงัใจนักศกึษา และยงัเปนการดงึดดูใหนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีเขาศกึษาตอ โดยการใหรางวัลทนุการศกึษาแกนกัศกึษาในระดบัปริญญาโท และ
ปริญญาเอกดวยงบประมาณของภาควิชา โดยเนนการมีผลงานตีพิมพเปนชื่อแรกในวารสาร
วชิาการระดับนานาชาต ิ และไมไดใชเวลาในการเรียนทีน่านจนเกนิไป

List of Selected International Publications during 2010
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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
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ใชแสง synchroton เพ่ือหา
โครงสรางสามมติขิองโปรตนี
ท่ี National Synchrotron
Radiation Research
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การพัฒนาแปงทาวยายมอมดัดแปรเพื่อเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชยและ
การประยกุตในเภสชัภณัฑ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. สชุาดา พริิยะประสาธน (Assistant Professor Dr. Suchada Piriyaprasarth)
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

กระบวนการ pregelatinization เปนวิธีการผลิตท่ีทำใหไดแปงดัดแปรท่ีสามารถละลายและ
กระจายตวัไดในน้ำเยน็ ใหความหนดืไดทนัทไีมเกดิเจล และสามารถดดูซบัน้ำไดมากกวาแปงดบิ
ดงันัน้แปงท่ีผานกระบวนการน้ีแลวจะพองตัวไดดกีวาแปงดบิ อกีทัง้เปนวธีิท่ีงายไมซับซอนในการ
เตรียม แตยังไมเคยมีการศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในกระบวนการรวมถึงปจจัยในกระบวนการ
ตางๆ อยางจริงจัง จึงเปนที่นาสนใจเนื่องจากปจจุบันยังมีการนำเขาสารเคมีที่มีราคาสูงหรือ
สารท่ีนำเขาจากตางประเทศมาใชในการผลติยา ดงันัน้เพือ่เปนการเพิม่มลูคาใหกบัเกษตรกรผปูลกู
และเปนการลดการนำเขา อกีทัง้ยังเปนการนำทรัพยากรภายในประเทศมาพัฒนา ผวูจัิยจงึมีแนวคดิ
ในการดัดแปรสารท่ีไดจากธรรมชาติและมีการปลูกในประเทศ เพื่อใชเปนสารชวยในตำรับยา
โดยศกึษากระบวนการในการดดัแปรแปงทาวยายมอมโดยวธีิ pregelatinization เพือ่หาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการเปนสารชวยในตำรับยา เชน สารชวยแตกตัวอยางมีประสิทธิภาพและสารกอ
เมทริกซเพื่อควบคุมการปลดปลอยยา เพื่อใหไดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ทำไดจริง จึงทำใหสามารถลดเวลาและตนทนุการผลติ โดยสารชวยในตำรบัยาชนดิใหมทีไ่ดจาก
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.
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เอนไซมสลายไฟบรนิจากเพรยีงทราย Perinereis Nuntia
ดร. อภชิาต ิกาญจนทตั (Dr. Aphichart Karnchanatat)
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การนำยาเปปไทดหรือโปรตีนกำลังไดรับการพัฒนาเปนยาชนิดใหมในยุคปจจุบัน ในชวงหลายป
ที่ผานมาไดกลายเปนการคิดคนที่มีความสำคัญในการวิจัยดานการพัฒนายาซ่ึงมีการสนับสนุน
เปนอยางมากจากบริษัทยาชั้นนำทั่วไป เนื่องจากพบวามีประสิทธิภาพสูงในการรักษาและมีผล
ขางเคียงนอย ซ่ึงไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA)
ประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอนชื้น มีขอไดเปรียบดานความอุดมสมบูรณของผลิตภัณฑ
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชวีภาพมากกวาภมูภิาคอืน่ๆ ของโลก โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์
ทางชวีภาพจากผลติภณัฑธรรมชาต ิไดแก พชื สตัว และจุลชพี ในงานวจัิยเกีย่วกบัสารออกฤทธิ์
ทางชวีภาพมกีารรายงานกนัออกมาอยางตอเนือ่ง โดยสวนใหญเปนการวจัิยเพือ่การบำบดัรกัษาโรค
ทีเ่ปนปญหาหลกัของประเทศ ยาทีม่ใีชอยใูนปจจุบนัอาจไมไดผลหรือไดผลนอย ทำใหตองมกีาร
พฒันายาทีใ่ชรักษาใหมคีวามสามารถเพิม่ขึน้ตลอดเวลา ดงันัน้การคนพบสารออกฤทธ์ิชนดิใหมๆ
จึงมคีวามจำเปนสงูมากเพือ่ทีจ่ะใหการรกัษามปีระสิทธิภาพตอไป โดยเฉพาะโรคทีเ่กดิกบัผสูงูอายุ
เนื่องจากในปจจุบันวิวัฒนาการทางแพทยสูงข้ึนสงผลใหอายุเฉลี่ยของประชากรสูงข้ึนตามไปดวย
ทำใหโรคท่ีเกดิขึน้กบัผสูงูอายมุคีวามสำคญัตามไปดวย เชน โรคหัวใจ โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน
โรคไต และภาวะความดนัโลหิตสงู เปนตน ในงานวจัิยนีม้งุเนนทีจ่ะคนหายาเปปไทดหรือโปรตนี
ชนดิใหมจากจากสตัวทะเล โดยเฉพาะอยางยิง่เอนไซมสลายไฟบรินจากเพรียงทราย โดยจะทำการ
เตรียมสวนสกัดหยาบและทดสอบกิจกรรมของเอนไซมสลายไฟบรินจากเพรียงทราย และศึกษา
การทำใหบริสทุธ์ิ และลักษณะสมบัตขิองเอนไซมสลายไฟบรินจากเพรยีงทรายชนิดนี ้ผลการวิจัย
ที่ไดสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการและเผยแพรความรูสูนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากร
ในวงการแพทยและเภสัชกรรมท่ีสนใจ

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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การวิเคราะหโปรตีโอมิกเพ่ือศึกษาโปรตีนท่ีเกี่ยวของกับการสังเคราะห
ไตรเอซลิกลีเซอรอลของจลุสาหรายเพือ่นำไปสกูารเพิม่ผลผลติไบโอดเีซล
ของจุลสาหราย
รองศาสตราจารย ดร. สรุพล พบิลูโภคานนัท (Assistant Professor Dr. Surapon Piboonpocanun)
สถาบนัชวีวทิยาศาสตรโมเลกลุ มหาวทิยาลยัมหดิล

การผลติน้ำมนัไบโอดเีซลจากชวีมวล (biomass) เชน จุลสาหราย เปนทีต่องการมากในปจจุบนัเนือ่งจาก
จุลสาหรายสามารถเพาะเลีย้งขึน้มาไดและผลติน้ำมนัไบโอดเีซลภายในตวัจุลสาหราย โดยไมมขีองเสยี
จากกระบวนการผลติ เชน กาซ CO2 และ สารซัลเฟอร sulfur ถกูปลอยออกมาทำลายสิง่แวดลอม
จุลสาหรายเซลลเดยีว (Neochloris oleoabundans) เปนจลุสาหรายทีส่ามารถสรางและสะสมปริมาณ
ของไตรเอซิลกลีเซอรอล (triacylglycerol, TAG) ตอเซลลทีส่งูมากในระยะเวลาทีส่ัน้ และลักษณะ
ของ N. oleoabundans เปนจลุสาหรายเซลลเดยีวท่ีสามารถถกูแยก และคัดกรองไดงาย จึงทำให
N. oleoabundans เปนจลุสาหรายเซลลเดยีวทีเ่หมาะแกการใชผลติ TAG เพือ่ใชในการผลติน้ำมนั
ไบโอดีเซล ซ่ึงในปจจุบนัยงัไมมขีอมลูของโปรตีนและเอ็นไซมของระบบการสรางไตรเอซิลกลีเซอรอล
ของ N. oleoabundans ดงันัน้การศกึษาและวิเคราะหโปรตีโอมกิส ของ N. oleoabundans จึงมี
ความสำคญัมาก ซ่ึงขอมลูจากผลวจัิยของโครงการ จะมีประโยชนตอการคนพบโปรตีนและเอน็ไซม
ของระบบการสรางไตรเอซิลกลีเซอรอล และจะชวยใหเขาใจ การควบคุม (regulations) และหนาที่
(functions) ของโปรตีนตางๆของระบบการสรางไตรเอซิลกลีเซอรอล ทีส่ภาวะการเลีย้งแบบตางๆ จะมี
ประโยชนตอ การนำมาใชปรับปรุงให N. oleoabundans ผลติไตรเอซิลกลีเซอรอล ไดดีมากขึน้ตอ
เซลลในระยะเวลาท่ีสัน้ โดยการใชวตัถดุบิในการเลีย้งท่ีหาไดในประเทศ รวมถงึในสภาวะอากาศของ
ประเทศไทยดวยมาเลีย้งเพือ่ผลติน้ำมนัไบโอดเีซลในอตุสาหกรรมอยางมปีระสิทธิภาพ
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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การพฒันาผลติภณัฑเวชสำอางจากสารสกดัรำขาวไทยโดยใชเทคโนโลยีนาโน
สำหรับรกัษาอาการผมรวงทางพนัธกุรรม
ศาสตราจารย ดร. เภสชักรหญงิ อรัญญา มโนสรอย (Professor Dr. Aranya Manosroi)
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเวชสำอางรักษาอาการผมรวงทางพันธุกรรม
ซ่ึงตอยอดจากผลงานวจัิยทีค่ณะวิจัยไดทำมาแลวเบ้ืองตน โดยเตรียมสารสกดัจากรำขาวไทยและ
นำมาเกบ็กกัในนโีอโซมแลวพัฒนาเปนผลติภณัฑเวชสำอาง ทัง้นีส้ารสกดัจากรำขาวไทยมกีรดไขมนั
ไมอิม่ตวัทีส่ามารถยบัยัง้เอนไซม 5α reductase ทีเ่ปนสาเหตสุำคญัของอาการผมรวงทางพันธกุรรม
ในปแรกจะเตรียมสารสกดักรดไขมนัไมอิม่ตวัจากรำขาวไทย แลวนำสารสกดัหยาบทีไ่ดไปเตรยีม
เปนสารสกัดกึ่งบริสุทธ์ิ วิเคราะหหาปริมาณกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวในสารสกัดรำขาวกึ่งบริสุทธ์ิ
แลวเก็บกักสารสกัดที่ไดในนีโอโซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำสงทางผิวหนังและเพ่ิมความ
คงตวัของกรดไขมนัไมอิม่ตวั แลวศกึษาความคงตวัเปนเวลา 3 เดอืน สวนในปที ่ 2 จะทดสอบ
ฤทธิย์บัยัง้เอนไซม 5α reductase ของสารสกดัทีเ่กบ็กกัและไมเกบ็กกัในนโีอโซม โดยใชเซลลมะเรง็
ตอมลกูหมาก (DU-145 cell line) โดยสกดั RNA จากเซลลเหลานีแ้ลวนำมาทำปฏกิริิยา RT-PCR
แลววัดปริมาณ cDNA ที่ลดลง ซ่ึงแสดงถึงปริมาณเอนไซม 5α reductase ที่ลดลง จากนั้น
นำตัวอยางท่ีใหผลดีที่สุดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสำอางในรูปแบบ เจล ครีม หรือเซร่ัม
แลวนำมาทดสอบผลการแพและการปองกันการรวงของขนกระตายเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน
และกลมุควบคมุ ผลงานจากโครงการวจัิยนีจ้ะไดผลติภณัฑเวชสำอางสำหรบัรักษาอาการผมรวง
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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การศกึษารหสัพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรยี เพ่ือพฒันาเคร่ืองหมายดเีอน็เอ
สำหรับระบชุนดิ และววิฒันาการของปลากดัปามหาชัยสำหรบัการเพาะเล้ียง
เชงิพาณชิยและการอนรุกัษ
ดร. อคัรพงษ สวสัดพิงษ (Dr. Akarapong Swatdipong)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปลากดั (Siamese fighting fish) เปนสญัลกัษณอยางหน่ึงของประเทศไทย ปลาสกลุนีถ้กูจำแนก
ออกเปนหลายสปชีส แตเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ทำใหปลากัดไทยหลายสปชีสตกอยูใน
สถานะเสีย่งตอการสญูพนัธ ุ โดยเฉพาะปลากดัปามหาชยั ซ่ึงเพิง่ถกูยนืยนัการเปนสปชสีใหมเมือ่
ตนป พ.ศ. 2553 แตตดิในรายชือ่ปลาน้ำจดืทีอ่ยใูนสถานะเสีย่งอยางยิง่ตอการสญูพนัธตุัง้แตป พ.ศ.
2548 การอนุรักษที่มีประสิทธิภาพจึงควรเร่ิมดำเนินการอยางเรงดวน แตปญหาเบ้ืองตนสำหรับ
การอนรัุกษ คอื การจำแนกสปชสี เนือ่งจากปลากดัปามรูีปรางท่ีคลายคลงึกนั และสามารถผสม
ขามสปชสีระหวางกันได จึงเปนอปุสรรคกับการระบุสปชสีโดยวิธีทางสัณฐานวิทยา ในปจจุบนัจงึ
มกีารนำขอมลูพนัธกุรรมจากไมโทคอนเดรยีเขามาชวยใหการบงช้ีสปชสีแมนยำขึน้ ขอมลูนีย้งัให
รายละเอียดของสายวิวัฒนาการยอยภายในสปชีสไดเปนอยางดี งานวิจัยนี้มุงหวังท่ีจะวิเคราะห
เปรยีบเทยีบขอมลูลำดบันวิคลโีอไทดบนไมโทคอนเดรยีระหวางปลากดัปามหาชยั และปลากดัปา
ภาคกลาง ซ่ึงปลาสองสปชีสนี้มีแหลงอาศัยตามธรรมชาติซอนทับกันและมีพันธุกรรมใกลชิดกัน
มากที่สุด เพื่อนำขอมูลที่ไดมาพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการจำแนกปลากัดสองสปชีส
ออกจากกัน รวมทั้งระบุสายวิวัฒนาการยอยของปลากัดปามหาชัย เพื่อการวางแผนอนุรักษปลา
สปชสีนีก้อนทีจ่ะสูญพนัธจุากแหลงอาศยัธรรมชาต ิและเพือ่การจดัการพอแมพนัธใุนโรงเพาะฟก
ทีจ่ะใชเปนแหลงสำรองพนัธกุรรมของปลากดัปามหาชยันอกแหลงอาศยัธรรมชาต ิ (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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การแยกและศกึษายนีท่ีมคีวามสำคัญตอการกอโรคในพชื
ของแบคทเีรยีแซนโทโมนาส
ดร. ไพบูลย วฒันวิบลูย (Dr. Paiboon Vattanaviboon)
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ

แบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. campestris กอโรคเนาดำ (black rot) ในพชืผกั
ในวงศผกักาดกะหล่ำ (crucifer) ในทกุภมูภิาค เปนทีท่ราบกนัวา oxidative burst เปนกลไก
การตอบสนองเบื้องตนของพืชที่ถูกกระตุนโดยเชื้อโรค ที่เกิดขึ้นทั้งใน incompatible และ
compatible interactions โดยที ่ hydrogen peroxide (H2O2) และ superoxide anions
เปนอนมุลูอสิระหลักทีเ่ปนองคประกอบของสารทีส่รางขณะเกดิ oxidative burst ทำใหคณะผวูจัิย
จะไดศึกษาบทบาทของยีนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันตัวของแบคทีเรียตอ H2O2 และ
superoxide anions ในการศกึษานีค้ณะผวูจัิยจะวิเคราะหหายนีดงักลาวจาก genome sequence
ของ X. campestris pv. campestris โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร จากนัน้จะทำการศกึษา
การแสดงออกของยีนตางๆ ภายใตสภาวะที่มี oxidants และหายีนที่ควบคุมการแสดงออก
รวมท้ังยงัมกีารสราง mutants โดยใชวธีิ gene knock-out technique เพือ่ไปศกึษาบทบาทของ
ยีนตอความสามารถในการปองกันแบคทีเรียจากสาร oxidant ตางๆ และความสามารถในการ
กอโรคพืช ผลของงานวิจัยนีจ้ะทำใหเขาใจถึงบทบาทหนาทีข่องยีนทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัตวัตอ
H2O2 และ superoxide anions ในการกอโรคของแบคทเีรยี

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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การผลิตหัวเชื้อราเอคโตไมคอรไรซาชนิดท่ีใชเปนอาหารไดกับกลาไม
ในแปลงเพาะทีใ่ชในโครงการการปลกูปาตามแนวพระราชดำรฯิ โครงการ
พฒันาพืน้ท่ีบรเิวณหนองอึง่ จงัหวดัยโสธร
ดร. เชดิชยั โพธ์ิศร ี(Dr. Cherdchai Phosri)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ราเอคโตไมคอรไรซา (Ectomycorrhizal Fungi, ECM) เปนจลุนิทรียทีอ่าศยัแบบพ่ึงพาอาศัย
กนัและกนั (symbiosis) กบัพชื ซ่ึงสามารถกระตนุการเจรญิเตบิโตของพชื ทำใหเกดิการหมนุเวยีน
ของธาตุฟอสฟอรัสและธาตุอื่นๆ ในระบบนิเวศ รอยละ 80 ของพืชช้ันสูงจะมีความสัมพันธ
ดังกลาวกับราเอคโตไมคอรไรซา ดังน้ัน ราเอคโตไมคอรไรซาจึงถือไดวาเปนองคประกอบสำคัญ
ในสังคมพืชตามธรรมชาติและในระบบนิเวศ การศึกษาวิจัยความหลากหลายของชนิดพันธุของ
ราเอคโตไมคอรไรซา และการศึกษาการนำไปประยุกตใชทางการเกษตร และปาไม เพื่อเรงการ
เจริญเติบโตของพืช นับวามีความสำคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอการพัฒนาการใชประโยชน
ทรัพยากรชวีภาพของประเทศไทย โครงการน้ีมเีปาหมายหลกัคอื การประยุกตใชจุลนิทรยีทีช่วย
เรงการเจรญิเตบิโตของพืช ซ่ึงเปนสายพนัธทุีไ่ดถกูคดัเลอืกโดยธรรมชาตวิาเหมาะสมกบัภมูอิากาศ
และสภาวะแวดลอมในประเทศไทย เพือ่ใชผลติเปนหวัเชือ้เพาะใหกบักลาไมในแปลงเพาะ กอนยาย
นำไปปลูก ซ่ึงนอกจากจะชวยเรงอัตราการเจริญเติบโตของกลาไมใหดำรงชีวิตอยูรอดปลอดภัย
ในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมแลว ราเอคโตไมคอรไรซายังสามารถสรางดอกเห็ดใหเปนผล
พลอยไดที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ปลูกปาโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึง
จังหวัดยโสธร ซ่ึงจะทำใหการดำเนินการปลูกปาตามแนวพระราชดำริ 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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การสำรวจและศกึษาความหลากหลายของเชือ้ไวรสั Cymbidium Mosaic
Virus และ Odontoglossum Ringspot Virus สาเหตุโรคกลวยไม
ดร. โสพิศ สวางจิตร (Dr. Sopid Sawangjit)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรคไวรัสของกลวยไมเร่ิมมคีวามสำคญัตอการผลติกลวยไมในชวงตนป ค.ศ. 1960 โดยไวรัสทีม่ี
ความสำคัญมากที่สุด 2 ชนิดที่พบทำความเสียหายใหแกกลวยไมคือ Cymbidium Mosaic
Virus (CyMV) และ Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV) ซ่ีงพบวาจำนวนกลวยไมที่
ตดิเชือ้ไวรัส 2 ชนดินีเ้กดิความเสยีหายและมีจำนวนเพิม่มากข้ึนอยางตอเนือ่งต้ังแตหองปฏิบตักิาร
เพาะเลีย้งกลวยไม ผผูลติกลวยไมการคาและผเูพาะเลีย้งกลวยไมเปนงานอดเิรก สงผลใหจำเปน
ตองมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมและหยุดการระบาดของไวรัสเหลานี้ ในงานวิจัยนี้
ไดมงุเนนถงึการศึกษาความหลากหลายของเช้ือไวรัส CyMV และ ORSV ทีเ่ปนสาเหตโุรคของ
กลวยไมในประเทศไทย โดยการสำรวจแปลงหรือโรงเล้ียงกลวยไมที่สำคัญในพื้นที่ผลิตหลัก
ของประเทศไทย การศกึษาความหลากหลายทางพนัธกุรรมของ CyMV และ ORSV ทำโดยการ
โคลนยนีและวเิคราะหเปรียบเทยีบลำดบันวิคลโิอไทดและกรดอะมโินของยนี 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.



ทุนชวยเหลือทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทุนชวยเหลือทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

45มลูนธิิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา

การผลติผลติภณัฑมลูคาเพ่ิมจากไขรำขาว
ผชูวยศาสตราจารย ดร. กรณกนก อายสุขุ (Assistant Professor Dr. Kornanok Aryusuk)
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ไขรำขาวเปนผลติผลพลอยไดจากโรงงานผลติน้ำมนัรำขาวทีม่รีาคาถกู มสีวนประกอบหลกัคอืน้ำมนั
และแวกซเอสเทอร ไขรำขาวที่บริสุทธ์ิแลวมีคุณสมบัติคลายคลึงกับไขคารนูบาซ่ึงมีราคาแพง
สามารถนำไปใชในผลติภณัฑอาหารและเคร่ืองสำอางไดอยางปลอดภยั นอกจากนีไ้ขรำขาวยงัเปน
แหลงของโพลิโคซานอล ซ่ึงเปนกลุมของแอลกอฮอลสายตรงยาวที่มีความยาวคารบอน 24-36
อะตอม ในงานวจัิยทีผ่านมารายงานวา โพลโิคซานอลมคีณุสมบตัชิวยลดการจบัตัวของเกลด็เลอืด
ลดอันตรายตอเยื่อบุหลอดเลือด ลดการสรางโฟมเซลล ชวยยับยั้งการสังเคราะหโคเลสเตอรอล
ในเนือ้เยือ่ตางๆ เชน ตบั หวัใจ และเน้ือเยือ่ไขมนั นอกจากนีย้งัใชเปนสารตานการอกัเสบ และ
เสริมความสวยงามของกลามเนื้อ ปจจุบันโพลิโคซานอลและไขคารนูบาท่ีมีขายในประเทศไทย
ลวนเปนผลติภณัฑทีน่ำเขาจากตางประเทศ ในขณะทีเ่ราสงไขรำขาวดบิราคาถกูออกไป เพือ่เปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับไขรำขาวของไทย ในงานวิจัยนี้จึงไดนำเสนอวิธีการผลิตไขรำขาวบริสุทธ์ิ
และโพลิโคซานอลจากไขรำขาวดิบดวยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยคาดวาผลที่ไดจาก
งานวจัิยจะสามารถนำไปพฒันาตอจนสามารถผลติในระดบัอตุสาหกรรม สามารถทดแทนการนำเขา
ไขคารนูบาและโพลิโคซานอลจากตางประเทศท่ีมีราคาแพงได ซ่ึงจะเปนการยกระดับขีดความ
สามารถในการแขงขันใหกับสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรำขาวของประเทศไทย
ไดอีกทางหนึ่ง

Production of value added products from rice bran wax
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.
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การเตรยีมไมโครไฟบรลิ การปรบัปรงุผวิของเสนใยมะพราวและ
ไมโครไฟบรลิเพ่ือใชเปนวสัดุเสรมิแรงในวสัดุคอมโพสทิชีวภาพ
รองศาสตราจารย ดร. วไิล รังสาดทอง (Associate Professor Dr. Vilai Rungsardthong)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

งานวจัิยนีจ้ะเปนการศกึษาการผลติวสัดคุอมโพสทิชีวภาพซึง่เปนมติรตอสิง่แวดลอมจากโพลเิมอร
ชวีภาพซึง่ยอยสลายไดตามธรรมชาติคอืพอลแิลคตคิแอซดิและเสนใยเซลลโูลสจากเปลอืกมะพราว
ซ่ึงเปนวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยศึกษาวิธีการเตรียมไมโครไฟบริลจาก
เสนใยมะพราวโดยวธีิเชงิกลคอื การใช refiner หรือ pressure homogenizer ศกึษาการปรบัปรุง
ผวิของเสนใยมะพราวและไมโครไฟบรลิโดยใชดางและสาร coupling agent คอื ไซเลน ศกึษา
สณัฐานวทิยาของเสนใยไมโครไฟบริลกอนและหลังการปรับปรุงผิวโดยใชกลองจุลทรรศนแบบแสง
และ field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) ทดสอบสมบตัขิองคอมโพสทิ
ชวีภาพจากพอลแิลคตคิแอซดิ เสนใยมะพราว ไมโครไฟบริลกอนและหลังการปรับปรุงผิวโดยการ
อดัผสมสวนผสมของพอลิแลคติคแอซิด กลเีซอรอลและเสนใยทีร่ะดับ 10, 15, 20, 25 และ 30%
โดยเครือ่งเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดีย่ว ควบคมุอณุหภมูขิองบาเรลในโซน 1: 2: 3 เทากบั 130, 150
และ 160OC ตามลำดบั ความเรว็สกรอูดั 100 rpm นำคอมโพสทิชวีภาพทีอ่ดัไดตดัมาเปน pellet
และนำไปอดัขึน้รปูดวยเครือ่ง Compression molder เพือ่ขึน้รปูเปนชิน้งานมาตรฐานเพือ่นำไป
ตรวจสอบลกัษณะทางสัณฐานวทิยาดวยกลองจุลทรรศนแบบแสงและกลอง FE-SEM ตรวจวัด
สมบตัทิางกล ไดแก Tensile strength, Impact strength, Young’s Modulus, Flexural strength
และสมบัติทางความรอนของวัสดุคอมโพสิทชีวภาพ ไดแก heat defection temperature
รวมท้ังวัดคาการดูดซับความชื้น

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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วธิวีดัใหมเฝาระวงัภาวะขาดสารไอโอดนี
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ดวงใจ นาคะปรชีา (Assistant Professor Dr. Duangjai Nacapricha)
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

เนือ่งจากภาวะการขาดสารไอโอดีนเปนปญหามใิชเพยีงระดับประเทศ แตเปนปญหาระดับโลกท่ียงั
ไมเคยแกปญหาไดสมบูรณ จากผลการสำรวจของประเทศไทยซ่ึงทำระหวางป พ.ศ. 2552
ของกระทรวงสาธารณสุข พบวาระดับไอคิวของเด็กไทยต่ำกวาคาเฉลี่ยมาตรฐานเกิดจากภาวะ
ขาดสารไอโอดนี และไดจัดใหมโีครงการเสริมไอโอดนีใหกบัหญิงต้ังครรภเพือ่ปองกนัภาวะดงักลาว
และใหมกีฎหมายควบคมุระดับไอโอดีนทีร่ะบุวาเสรมิในอาหารตางๆ มผีลเร่ิมบงัคับใชในป พ.ศ.
2554 นี้ ซ่ึงโครงการวิจัยที่ขอสนับสนุนนี้จะไดพัฒนาระบบวิเคราะหทางเคมีทั้งส้ิน 2 ระบบ
ซ่ึงจะมีสวนชวยโครงการเสริมและเฝาระวังภาวะขาดไอโอดีน ระบบท่ี 1 เปนระบบไหลแบบ
โฟลอินเจคชันเพื่อวิเคราะหไอโอดีนในน้ำปสสาวะที่จะพัฒนาใหใชงานงาย คาใชจายต่ำ แตตอง
ใหคาการอานที่ถูกตองเท่ียงตรงสูง พรอมกันจะพัฒนาใหสามารถฉีดตัวอยางปสสาวะได
โดยตรงเขาเครื่องวัดเลย โดยไมผานการยอย แตก็ยังคงจะพัฒนาระบบยอยสำรองไวดวยกรณี
ตองการใช ระบบท่ี 2 จะเปนการพัฒนาวิธีการวัดแบบแกสโครมาโตกราฟที่ใชตัวตรวจวัดเปน
แมสสเปคโตมิเตอร เพือ่เปนวธีิทีใ่หมและใชไดดกีบับะหม่ีกึง่สำเรจ็รูปเสริมไอโอดนีซึง่เปนทีน่ยิม
บริโภคทุกครัวเรือนในไทย ผลงานท่ีเสนอจากการวิจัยนี้จะไดจำนวนผลงานตีพิมพในวารสารท่ีมี
impact factor จำนวน 2 ชิน้และไดตนแบบเคร่ืองวัดไอโอดีนในปสสาวะจำนวน 1 ชิน้เพือ่ไวใช
สำรวจภาวะขาดไอโอดีนในประชากรไทย

New methods for monitoring of Iodine Deficiency Disorder
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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การสงัเคราะหและฤทธิท์างชวีภาพของอนพุนัธซัลโฟนาไมด
ดร. รัชนก ปนแกว (Dr. Ratchanok Pingaew)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ซัลโฟนาไมดเปนสารสงัเคราะหโมเลกลุขนาดเลก็ ทีม่ฤีทธ์ิทางเภสชัวทิยาหลากหลาย เชน ตานมะเรง็
ตานแบคทเีรยี ตานมาลาเรยี และตานอนมุลูอสิระ จากการพฒันาฤทธิต์านมะเรง็พบวาสารกลมุนี้
มสีมบตัทิีด่หีลายประการ เชน สงัเคราะหงายและแสดงฤทธ์ิในการตาน Multidrug Resistant
Cell Lines ไดอยางมปีระสิทธิภาพ นอกจากนีซั้ลโฟนาไมดบางชนดิยงัแสดงลักษณะทางเภสชัวทิยา
ทีด่ ีเชน การดดูซมึ และไมมผีลขางเคยีง รวมถงึแสดงกลไกการออกฤทธิแ์บบใหม งานวจัิยนีจึ้ง
สนใจศึกษาการสังเคราะหอนุพันธซัลโฟนาไมดชนิดใหม โดยการเชื่อมโมเลกุลของซัลโฟนาไมด
กับสารอะโรมาติก/เฮเทอโรไซคลิกที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ดีอยูแลว เชน อะมิโนพิริดีน กรด
อะมิโนเบนโซอิก อินโดล และไอโซควิโนลีน ซ่ึงจะทำใหไดอนุพันธซัลโฟนาไมดที่หลากหลาย
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.
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วัสดุเชิงประกอบแบบไมถักทอจากเสนใยพอลิแลคติกแอซิดและเสนใย
เซลลูโลสธรรมชาตผิสมระหวางเสนใยกญัชงกบัเสนใยทะลายปาลมน้ำมนั
ดร. ศริิศาส เอือ้ใจ (Dr. Sirisart Ouajai)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

งานวิจัยนี้มุงท่ีจะเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากพอลิแลคติกแอซิดซึ่งเปนพอลิเมอรชีวภาพรวมกับ
เสนใยเซลลโูลสธรรมชาติคอืเสนใยทะลายปาลมน้ำมนัและเสนใยเปลอืกตนกญัชงในอัตราสวนตางๆ
โดยเตรียมวัสดุเชิงประกอบดวยกระบวนการแบบไมถักทอ เสนใยจะถูกสานใหเขากันบางสวน
ดวยการใชเข็มปกกอนนำไปอัดดวยความรอน เพื่อใหผิวหนาของเสนใยพอลิแลคติกแอซิด
หลอมเหลวและชวยประสานเสนใยเซลลโูลสเขาดวยกนั ทัง้นีใ้นงานวจัิยจะทำการศกึษาองคประกอบ
โครงสรางและสมบตัเิชงิกลของเสนใยเซลลโูลสทัง้สองชนดิทัง้กอนและหลงักำจดัสารปนเปอนดวย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด รวมทั้งสมบัติของเสนใยพอลิแลคติกแอซิดที่ขึ้นกับกระบวนการ
ขึ้นรูปโดยใชเครื่องหลอมอัดรีดเปนเสนใย จากนั้นนำเสนใยมาผสมเขาดวยกันโดยใชแรงลมเพ่ือ
เตรียมขึ้นรูปเปนวัสดุเชิงประกอบ โดยศึกษาสภาวะของกระบวนการขึ้นรูป เชนขนาดของเสนใย
อตัราสวน อณุหภูม ิแรงกด เวลาในการขึน้รปูและสารเติมแตงท่ีสงผลตอสมบตัขิองวัสดเุชงิประกอบ
ที่ได เชน ความหนาแนน สมบัติเชิงกลที่ขึ้นกับความรอน ซ่ึงจะวิเคราะหโดยใชเทคนิคตางๆ
เชน การทนตอแรงดัดงอ การทนตอแรงกระแทก การดดูซบัน้ำ 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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การเพิม่ประสิทธิภาพของเคอรคูมนิในการบำบดัโรคมะเรง็ดวยระบบนำสงนาโน
ดร. วรายทุธ สะโจมแสง (Dr. Warayuth Sajomsang)
ศนูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ปจจุบนันาโนเทคโนโลยมีบีทบาทและมสีวนทีส่ำคญัทีท่ำใหระบบนำสงยาประสบผลสำเรจ็ โดยระบบนำสง
ยาไดถกูพฒันาขึน้จากการนำนาโนเทคโนโลยเีขามาประยกุตใช ซ่ึงอาจเรียกวา ระบบนำสงยานาโน หรือ
ระบบนำสงนาโน ปจุจบันพบวามกีารนำเทคโนโลยรีะบบนำสงนาโนมาประยกุตใชในดานตางๆ มากมาย
โดยเฉพาะการรกัษาเนือ้รายหรอืโรคมะเรง็ โดยยาจะถกูนำสงเขาไปอวยัวะยงัเปาหมายทีเ่กดิโรคมะเรง็
อยางจำเพาะ ซ่ึงการรักษาโรคมะเร็งนัน้ถอืวาเปนสิง่ท่ีทาทายอยางยิง่ในระบบนำสงยา เนือ่งจากโรคมะเร็ง
มสีมบตัทิีไ่มเหมอืนโรคอืน่ๆ ทัว่ไป ดงันัน้จงึจำเปนตองมกีารพฒันาระบบนำสงยาทีป่ระกอบไปดวยฟงกชนั
ของการทำงานหลายๆ แบบ เพือ่ใหมสีามารถนำสงยาไปยงัอวัยวะยงัเปาหมายทีเ่กดิโรคมะเรง็อยางจำเพาะ
โดยทีย่าจะไมไปยงัเซลลปกต ิสงผลใหอาการขางเคยีงของยาตานมะเรง็ลดลงได และเปนทีท่ราบกนัดวีา
ยาตานมะเรง็สวนใหญมขีอจำกดัหลายประการ นอกจากจะทำลายเซลลมะเร็งแลวยงัทำลายเซลลปกติดวย
ละลายน้ำยาก ไมคงตัว หรือมรีาคาแพง เปนตน เคอรคมูนิซึง่ใชเปนยาตานมะเร็งพบในเหงาขมิน้ชนั
ซ่ึงโครงสรางทางเคมปีระกอบไปดวย [1,7-bis(4-hydroxy-3- methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-
dione] ถงึแมวาเคอรคมูนิจะมีความปลอดภยัตอคนไข อยางไรก็ตาม เคอรคมูนิมขีอจำกัดหลายอยาง
เชน ละลายน้ำไดนอยจงึถกูดดูซึมเขาสรูางกายไดไมด ีไมคงตัวในสภาวะท่ีเปนดาง ดงันัน้จงึถกูกำจดัโดย
ระบบตางๆ ของรางกายไดอยางรวดเรว็ ดงันัน้งานวจัิยนีม้วีตัถปุระสงคทีจ่ะพัฒนาระบบนำสงเคอรคมูนิ
ดวยนาโนพอลิเมอริกไมเซลล เอ็น-เบนซิลซักซินิลไคโตซาน โดยนาโนพอลิเมอริกไมเซลลสามารถ
สงัเคราะหไดในหองปฏบิตักิารและมขีนาดของอนภุาคอยใูนชวง 60-200 นาโนเมตร ซ่ึงระบบน้ีสามารถ
เพิ่มศักยภาพในการตานมะเร็ง เพิ่มความสามารถในการละลาย และความคงตัวของเคอรคูมิน
นอกจากนีย้งัสามารถควบคมุการปลดปลอยของเคอรคมูนิซึง่จะชวยเพิม่อายทุางชีวภาพใหสงูข้ึน

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)-1,6-
heptadiene-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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การศึกษาควอไซนอมัลโหมดของหลุมดำในมิติตางๆ และผลของสนาม
คาเมเลียนในปรากฏการณเลนสความโนมถวงและเสนโคงความเรว็ดาวฤกษ
ระดบักาแลค็ซ่ี
ดร. ปยบตุร บรีุคำ (Dr. Piyabut Burikham)
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เมือ่หลมุดำถกูรบกวน มนัจะส่ันดวยโหมดจำเพาะชุดหนึง่แลวแผรังสีออกไปท้ังไปสบูริเวณหางไกล
และไปสูภายในขอบฟาเหตุการณของตัวมันเอง ควอไซนอมัลโหมดของหลุมดำเหลานี้ทำใหเรามี
โอกาสตรวจจับหลุมดำแบบใหมคือโดยการตรวจจับรังสีที่ความถี่ควอไซนอมัลโหมดของหลุมดำ
เปนไปไดวาเอกภพของเรามีมิติซอนเรนอยูและเราจำเปนตองตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของ
มติเิหลานัน้ถามอียจูริง เมือ่ไมนานมานีแ้บบจำลองหลมุดำในมติมิากกวา 4 ไดถกูเสนอและศกึษา
รวมถึงหลุมดำแบบสควอชคาลูซาไคลน มีการศึกษาเชิงตัวเลขของควอไซนอมัลโหมดของ
หลุมดำแบบนี้ในกรณีเฉพาะบางกรณี เราเสนอจะทำการคำนวณประมาณเชิงวิเคราะหของ
ควอไซนอมัลโหมดของหลุมดำแบบน้ี ในสเกลระดับเอกภพ ความเรงของอัตราการขยายตัวของ
เอกภพเกิดมาจากสิ่งท่ีเรียกกันวา พลังงานมืดซึ่งเปนรูปแบบพลังงานทางทฤษฎีรูปแบบหน่ึงท่ี
เตมิเตม็ทัว่เอกภพของเรา ในแบบจำลองพลงังานมดืแบบคาเมเลยีน พลงังานมดืเกดิมาจากสนาม
สเกลาหที่มวลผันแปรได มวลของมันเพิ่มขึ้นตามความหนาแนนของสสารที่มีอยูในบริเวณนั้นๆ
และมนัจงึสามารถหลกีหนขีอจำกดัทีม่ตีอแรงท่ีหาแบบสเกลาหทีม่อียไูด เราเสนอจะศกึษาผลของ
สนามคาเมเลียนในระดับกาแล็คซี่ ตั้งแตผลของมันตอเสนโคงความเร็วดาวฤกษรอบกาแล็คซี่
ไปจนถึงผลเชิงเลนสความโนมถวงของมัน
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
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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การศกึษาคณุสมบัตทิางกายภาพของเมเซอรในบรเิวณเกดิดาว
ดร. กติยิาน ีอาษานอก (Dr. Kitiyanee Asanok)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

กระบวนการเกิดดาวเปนปญหาสำคัญที่นักดาราศาสตรใหความสนใจและทำการศึกษาตั้งแตอดีต
จนถงึปจจุบนั ในชวงหลายทศวรรษทีผ่านมา ไดมงีานวจัิยอยางกวางขวางทัง้จากการสงัเกตการณ
และแบบจำลองทางทฤษฎีเพื่อที่จะใชอธิบายขอมูลที่ไดวามีความสัมพันธสอดคลองกันระหวาง
คณุสมบตัขิองดาวกบักลมุหมอกแกสโมเลกลุในบรเิวณเกดิดาวอยางไร โดยเฉพาะอยางยิง่บริเวณ
เกดิดาวมวลมากทีม่ชีวงชีวติสัน้และยากตอการสงัเกตการณบริเวณตรงกลางของตัวมนัเองในชวง
ความยาวคลืน่แสง จะสังเกตไดเพยีงแตรังสีอนิฟราเรดท่ีแผออกมาจากกลมุฝนุทีม่คีวามรอน และ
คลืน่วทิย/ุไมโครเวฟท่ีแผออกมาจากกลมุเมฆโมเลกลุ งานวิจัยนีจ้ะทำการเกบ็ขอมลูและวิเคราะห
สัญญาณไมโครเวฟในชวงความถี่ 1.6-6 จิกะเฮิรตซ สัญญาณดังกลาวแผออกมาจากโมเลกุล
ไฮดรอกซิลและเมธานอล ณ ใจกลางบริเวณดาวเกดิใหม ซ่ึงอยใูนรูปเมเซอร (Maser: Microwave
amplification by stimulated emission of radiation) การศกึษาสมบตัขิองเมเซอรนี ้จะทำ
ใหเราทราบถึงสภาวะทางฟสกิสของบริเวณดาวเกดิใหม โดยเฉพาะอยางยิง่ คาความเขมและทิศทาง
ของสนามแมเหลก็ซึง่มบีทบาทท่ีสำคญัอยางยิง่ในกระบวนการเกดิของดาวฤกษ การสงัเกตการณ
นีใ้ชเครอืขายกลองโทรทรรศนวทิยเุมอรลนิ (the Multi-Radio-Linked Interferometer Network
:MERLIN) หอสงัเกตการณโจเดรลแบงค มหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร ประเทศสหราชอาณาจกัร
โครงการน้ีจะชวยกอใหเกิดการพัฒนางานวิจัยระดับปริญญาโทและเอกทางดานดาราศาสตรวิทยุ
และยงัเปนการพฒันาขดีความสามารถในการทำวจัิยทางดาราศาสตรของประเทศในอนาคตตอไป

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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การสงัเคราะหและสมบัตทิางเทอรโมอเิล็กทรกิสของแคลเซยีมโคบอลไทต
เตรยีมโดยวธิไีฮโดรเทอรมอล
ดร. สปุรีดิ ์พนิจิสนุทร (Dr. Supree Pinitsoontorn)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการวจัิยนีจ้ะทำการสงัเคราะหผลกึนาโน Ca3Co4O9 โดยวธีิไฮโดรเทอรมอล เพือ่ใหไดอนภุาค
นาโนท่ีละเอียด มีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคต่ำ และมีสารเจือปนนอย เราคาดหวังวาสาร
Ca3Co4O9 ทีส่งัเคราะหไดดวยวธีินีจ้ะแสดงสมบตัทิางเทอรโมอเิลก็ทรกิสทีด่กีวาวสัดทุีส่งัเคราะห
โดยวธีิอืน่ๆ โครงการวิจัยนีส้ามารถแบงเปนสองสวนหลกัคอื ในสวนแรก จะทำการสงัเคราะหสาร
Ca3Co4O9 บริสุทธ์ิโดยกระบวนการไฮโดรเทอรมอล โดยใชสารตั้งตนในรูปของเกลือโลหะ
ปรับแตงความดนั pH อณุหภมูแิละเวลาใหเหมาะสม เพือ่ใหไดผงผลึกนาโนของ Ca3Co4O9 ผงท่ี
ไดจะถกูวเิคราะหดวยเทคนคิ TG-DTA, XRD, SEM-EDX และ TEM จากนัน้ ผงจะถูกอดัดวย
ความดนัสงูเพ่ือขึน้รปูใหไดเปนรปูทรงท่ีตองการและนำไปเผาผนึก วเิคราะหโครงสรางจุลภาคของกอน
วสัด ุCa3Co4O9 เพือ่ยนืยนัเฟสและโครงสรางของวัสด ุและจะทำการวัดสมบตัทิางเทอรโมอเิลก็ทรกิส
ของช้ินงานดวยเครือ่ง ZEM-2 และเทคนคิ laser flash จากนัน้จะวิเคราะหหาความสมัพนัธระหวาง
โครงสรางจุลภาค องคประกอบทางเคม ีและสมบตัทิางเทอรโมอเิลก็ทรกิสของวสัด ุในสวนทีส่อง
จะทำการเจอืธาตโุลหะทรานสชินั เขาไปแทนทีบ่างสวนของอะตอม Co เพือ่ศกึษาผลของการเจอื
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

การปลกูดวยวธิเีอม็โอซวีดีีและการหาลกัษณะเฉพาะของฟลมบาง InN และ
InGaN เพ่ือการประยกุตใชในเซลแสงอาทติย
ผชูวยศาสตราจารย ดร. สกลุธรรม เสนาะพมิพ (Assistant Professor Dr. Sakuntam Sanorpim)
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกผลึกแบบเอ็มโอซีวีดีของสารกึ่งตัวนำและกระบวนการประดิษฐอุปกรณ
อเิลก็ทรอนกิส สงผลใหเกดิการพฒันาอยางรวดเร็วของอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสเชงิแสง เพือ่ใชเปนเลเซอร
ไดโอดและไดโอดเปลงแสง รวมถงึเซลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสงูอีกดวย โดยท่ัวไปการพัฒนาเทคโนโลยี
ดังกลาวจะใชองคความรูดานฟสิกสวิศวกรรม ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการปลูกผลึกแบบเอพิแทกซีบนวัสดุ
ฐานรองท่ีเลอืกใช และตรวจสอบสมบัตทิางฟสกิสพืน้ฐานของสารกึง่ตัวนำกลมุสาม-ไนไตรดและอุปกรณ
อเิลก็ทรอนกิสทีใ่ชสารกึง่ตัวนำกลมุนีเ้ปนพืน้ฐาน ขอบเขตของงานวิจัยนีป้ระกอบดวย “การปลกูผลกึดวย
วธีิเอม็โอซวีดี”ี และ “การหาลกัษณะเฉพาะ” ของสารกึง่ตัวนำกลมุสาม-ไนไตรด คอื InN และอัลลอย InGaN
โดยเราจะมงุเนนถงึความกาวหนาดานการปลกูผลกึและดานคณุภาพวสัดขุองสารก่ึงตัวนำ InN ทีม่ชีอง
วางแถบพลังงานต่ำ (0.6-0.8 eV) ซ่ึงนำไปสกูารปรับปรุงประสิทธิภาพของอปุกรณอเิลก็ทรอนคิเชงิแสง
ในชวงแสงอินฟราเรด (เซลแสงอาทติยประสิทธิภาพสงู) นอกจากนีเ้รายงัสนใจการปลกูผลกึและการหา
ลกัษณะเฉพาะของสารอลัลอย InGaN ทีม่ชีองวางแถบพลงัใหญกวา (0.6-3.4 eV) จะเห็นวาสารกลมุนี้
จะครอบคลมุชวงของแสงอินฟราเรดถงึ UV ดงันัน้วตัถปุระสงคของโครงการวิจัยนี ้ เพือ่ทำความเขาใจ
ถงึการปลกูผลกึแบบเอม็โอซวีดีแีละสมบตัพิืน้ฐานทางฟสกิสของ InN และอลัลอย InGaN รวมถงึศกึษา
องคความรทูางฟสกิสและเคมทีีล่กึซึง้ของสารก่ึงตัวนำชนดิใหมนี ้นอกจากความรพูืน้ฐานทีเ่ปนประโยชน
ในการพฒันาอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสเปลงแสงและเซลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสงูแลว ผวูจัิยคาดหวงัวา
โครงการวิจัยนี้จะตอบโจทยปญหาของประเทศดานการเตรียมพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรทางดาน
อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิสและสารกึง่ตัวนำของไทย เพือ่เสรมิสรางความเขมแขง็และความยัง่ยนืในอนาคต

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 includ-
ing 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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การศกึษาสมบตัสิองสถานะทางไฟฟาของอปุกรณหนวยความจำทีส่รางจาก
วสัดุไฮบรดิสารอนิทรียและผลกึโลหะระดับนาโนเมตร
ดร. เบญจพล ตนัฮ ู(Dr. Benchapol Tunhoo)
วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง

ในงานวิจัยฉบับนี้จะทำการศึกษากลไกการนำกระแสในอุปกรณหนวยความจำจากสารอินทรีย
โดยใชการศึกษาจากผลการทดลองและการคำนวณทางทฤษฏีเปรียบเทียบกันซึ่งคุณลักษณะ
ทางกระแสไฟฟา-แรงดันไฟฟาของอุปกรณหนวยความจำจากสารอินทรียเนื่องจากการไบอัส
สนามไฟฟาจากภายนอกทีอ่ณุหภูมหิองจะแสดงพฤติกรรมของชวงท่ีมคีวามนำไฟฟาต่ำซ่ึงจะนิยาม
เปนสถานะปดและชวงทีม่คีวามนำไฟฟาสงูซ่ึงจะนิยามเปนสถานะเปดโดยการเปลีย่นแปลงสถานะ
จากสถานะปดไปยังสถานะเปดจะเปนผลจากการจับประจุของผลึกโลหะระดับนาโนที่แทรกอยูใน
ชั้นสารอินทรีย ซ่ึงพฤติกรรมทางไฟฟาทั้งในชวงสถานะเปดและสถานะปดจะถูกอธิบายดวย
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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การพัฒนาระบบเครือขายสถานีสังเกตการณจีพีเอสสองความถ่ีและการ
ศึกษาปรมิาณอเิล็กตรอนในชัน้บรรยากาศไอโอโนสเฟยรเหนือประเทศไทย
รองศาสตราจารย ดร. พรชัย ทรัพยนธิิ (Associate Professor Dr. Pornchai Supnithi)
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เครอืขายเครือ่งรับจีพเีอสสองความถีใ่หขอมลูจีพเีอสท่ีมคีวามแมนยำและมกีารประยุกตใชงานในการ
ศกึษาวจัิยหลากหลายสาขา อาท ิการศกึษาการเคลือ่นไหวเปลอืกโลก คณุลกัษณะของช้ันบรรยากาศ
ไอโอโนสเฟยร การทำนายการเกิดฟองพลาสมา (plasma bubble) คณุภาพของสญัญาณดาวเทียม
นอกจากนี ้ยงัเปนสวนสำคญัตอมาตรฐานสือ่สารการบนิ ground-based augmentation system
(GBAS) ในชัน้บรรยากาศไอโอโนสเฟยรเหนอืประเทศในเขตละตจูิดต่ำและเสนศนูยสตูรแมเหลก็โลก
จะมีปรากฏการณอยางหนึ่งท่ีสำคัญคือ ฟองพลาสมาเปนบริเวณที่มีปริมาณอิเล็กตรอนไมสมดุลกับ
บริเวณอืน่ๆ มผีลกระทบตอความแมนยำของระบบจีพเีอสและทำใหสญัญาณขาดหายได ซ่ึงในประเทศ
ในเขตนีย้งัมกีารศกึษานอยมาก เมือ่ไมนานมานีส้ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
ไดรวมกบัหนวยงาน NICT ประเทศญีป่นุ ผานโครงการ SEALION (Southeast Asia Low Ionospheric
Latitude Network) ทำการติดตั้งเครื่องรับจีพีเอสสองความถี่ในหลายจังหวัดในประเทศไทย
วัตถุประสงคของโครงการน้ีเพื่อทำการออกแบบและพัฒนาเครือขายเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
จีพเีอสสองความถีใ่นประเทศไทย ศกึษาและวเิคราะหขอมลูจพีเีอสเพือ่คำนวณคาปรมิาณความหนาแนน
อเิลก็ตรอน (TEC) และสรางเปนฐานขอมลู ทำการวเิคราะหผลตางคา TEC ในตำแหนงท่ีใกลสนามบนิ
นอกจากนีจ้ะทำการสรางเครอืขายวจัิยและนกัวจัิยรนุใหมในสาขาเทคโนโลยจีีพเีอสและการประยกุต
ใชงานในการศกึษาชัน้บรรยากาศไอโอโนสเฟยรและการสือ่สารวทิยกุารบนิ โดยเปนความรวมมอืระหวาง
หนวยงานหลายแหงในประเทศไทยและประเทศญีป่นุ

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.gra
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การขึน้รปูแผนปะกะโหลกเทียมจากไทเทเนยีมแผน
ดวยกรรมวธิขีึน้รปูแบบลกูโซ
นายกติติภฎั รัตนจันทร (Mr. Kittiphat Rattanachan)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ชิน้งานแผนปะกะโหลกศรีษะเทียมแบบตางๆ สำหรบัใชในการรกัษาผปูระสบอุบตัเิหตมุคีวามสำคญั
เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน ชิ้นงานลักษณะนี้มักจะผลิตข้ึนมาใชเฉพาะตัวบุคคล ซ่ึงมีขอจำกัดในการ
ผลติหลายประการ จุดออนหลกัของการผลติชิน้งานกะโหลกศรีษะเทียม ประกอบดวย คาใชจาย
ในการผลิตตอชิ้นมีมูลคาสูง ตองใชเวลาในการผลิตคอนขางนาน และในบางกรณีไมสามารถ
ผลิตขึ้นจากโลหะได นอกจากนี้การปรับรูปพรรณของช้ินงานใหเขากับกะโหลกศีรษะของผูปวย
แตละรายยังเปนเรื่องท่ีทำไดยากลำบากเพราะความหนาและรูปพรรณของช้ินงานเปนตัวบังคับ
ปญหาตางๆเหลานีส้ามารถแกไขไดดวยกระบวนการขึน้รปูแบบลกูโซโดยใชเครือ่งมอืสมัผสัแบบจดุ
ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม ที่ทำใหเกิดการเสียรูปถาวรเฉพาะตำแหนงบนแผนโลหะ
โดยใชเครื่องมือทรงกระบอกท่ีมีปลายเปนรัศมีโคงหมุนรอบแกนและเคลื่อนที่กดลงบนชิ้นงาน
โลหะแผนทีถ่กูยดึตรึงใหแนนอยใูนชดุจบัยดึไปตามเสนทางการเคลือ่นของเครือ่งมอืทีส่รางข้ึนเพือ่
ใหแผนโลหะเสยีรปูไปเปนรปูพรรณตามตองการ กระบวนการนีม้คีวามยดืหยนุสงูสามารถปรบัเปลีย่น
รูปพรรณของช้ินงานไดงาย มีคาใชจายต่ำ ใชเวลาในการผลิตนอย เหมาะสำหรับใชในการผลิต
ชิน้งานโลหะแผนตนแบบ หรือเปนรนุเลก็ๆมากกวาทีจ่ะใชในการผลติเปนจำนวนมาก จึงเหมาะสม
ที่จะใชในการผลิตช้ินงานกะโหลกศีรษะเทียมที่เปนการผลิตทีละช้ินมากกวากระบวนการอ่ืนๆ

The forming of Ti sheet skull implant by SPIF process
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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การศกึษาคณุลกัษณะการกระแทกของลำพงุความเรว็สงูภายในของเหลว
ผชูวยศาสตราจารยอนรุิตต มทัธุจักร (Mr. Anirut Matthujak)
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กอนหนานี้ ลำพุงความเร็วสูงเปนที่รูจักกันดีในงานดานวิศวกรรมในวงจำกัด เชน งานดานการ
ทำความสะอาด การตดั การเจาะ การทำเหมอืง ขดุอโุมงคดวัยลำพงุ เปนตน และเร่ิมไดรับความ
สนใจในการประยุกตใชในงานดานวศิวกรรมอ่ืนๆ เชน ดานการเผาไหมและการประยุกตใชในงาน
ดานการแพทย โดยเฉพาะอยางยิง่ในงานดานการแพทยนัน้ ไดมกีารศกึษาวจัิยเกีย่วกบัการฉดียา
โดยไมใชเขม็ฉดียา การผาตดัโดยลำพงุ และการกำจดักอนเลอืดในสมอง เปนตน ซ่ึงในปจจุบนั
ไดมคีวามพยายามทีจ่ะประยุกตใชลำพงุความเรว็สงูในอตุสาหกรรมใตสมทุร เชน การตดัโครงสราง
และการเจาะใตทองทะเล เปนตน แตการศกึษาวจัิยทีผ่านมาจะสนใจเพยีงคณุลกัษณะการกระแทก
ของลำพุงเมื่อเกิดในอากาศเทานั้น ในขณะท่ีปจจุบัน การประยุกตใชงานดานการแพทยและ
อตุสาหกรรมใตสมทุร การกระแทกของลำพงุจะเกิดขึน้ในของเหลว ซ่ึงยงัไมมกีารศกึษาวจัิยมากอน
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะการกระแทกของลำพุงความเร็วสูงเมื่อฉีด
ในของเหลว โดยการผลิตลำพุงความเร็วสูงในการศึกษานี้ใชเทคนิคพิเศษที่เรียกวา Impact
acceleration method ในชดุยงิกระสุนความเรว็สงู (Horizontal single stage powder gun)
นอกจากจะใหความสนใจเกี่ยวกับอิทธิพลของชนิดของลำพุง ชนิดของของไหล และระยะการ
กระแทกของลำพุงตอคุณลักษณะการกระแทกของลำพุงแลวยังใหความสนใจถึงคุณลักษณะของ
ลำพงุ ความเรว็ของลำพงุ การแตกตัว การผสมกนัระหวางลำพงุกบัของเหลว ความเรว็ของลำพงุ
และระยะการพุงเขาไปในของเหลวอีกดวย ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดจะนำไปสูการประยุกตใชในงาน
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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การศกึษาอทิธิพลของการใหภาระทางกลแบบตางๆ ตอการสรางกระดกูใหม
ภายนอกรางกายบนคอลลาเจน Scaffold ชนดิท่ี 1 โดยใชระบบสังเกตการณ
แบบไมทำลาย
ผชูวยศาสตราจารย ดร. อนรรฆ ขนัธะชวนะ (Dr. Anak Khantachawana)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

งานวจัิยนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่สรางระบบสังเกตการณแบบไมทำลายสำหรบัตรวจสอบการเติบโตของ
เซลลกระดูก และเพื่อหาวิธีเลี้ยงเซลลภายนอกรางกายใหไดกระดูกใหมที่มีสมบัติเหมือนกระดูก
จริงๆ โดยงานวจัิยนีแ้บงออกเปน 2 สวนใหญๆ  คอืการสรางระบบสังเกตการณการเตบิโตของเซลล
กระดูก (Osteoblast) แบบไมทำลาย ซ่ึงวิธีตรวจสอบการเจริญเติบโตแบบไมทำลายของเซลล
กระดกูทีเ่ลีย้งเปนเวลานานนัน้ยงัไมสามารถทำไดมากอน งานวจัิยนีไ้ดประยกุตใช Near-Infrared
Light มาสรางระบบสังเกตการณ ซ่ึงประกอบดวย LED และ Photo Detector (PD) ประกอบไว
ดานลางจานเลี้ยงเซลล ซ่ึงสามารถวิเคราะหแสงแพรสะทอนที่ออกมาจากเซลลกระดูกที่เลี้ยง
แลวแปลงเปนคาระดับของ Calcification (จากการวิเคราะหคา bulk density; mg/cm3)
เมือ่สรางชุดสงัเกตการณไดแลว จะทำการเล้ียงเซลลกระดูกของหนู (MC3T3-E1 cells) ลงบน
เนือ้เยือ่โครงรางสังเคราะห (Scaffold) ทีท่ำจาก Type I Collagen เคลอืบดวย Hydroxyapatite
และสังเกตการเปล่ียนแปลงเปนเวลา 42 วัน งานสวนที่ 2 คือการสรางเคร่ืองกระตุนการเกิด
กระดูกใหมดวยการใสภาระทางกลท่ีมรูีปแบบและความถ่ีทีแ่ตกตางกนั เพ่ือใหเหนีย่วนำการเกดิ
กระดกูใหมทีม่สีมบตัแิละความแขง็แรงทางกลท่ีเทยีบเทาไดกบักระดกูจรงิๆ ภายในระยะเวลาอนัสัน้
ซ่ึงงานวิจัยนี้จะเปนการสรางองคความรูใหมและประโยชนใหกับวงการทางดานวิศวกรรมชีวภาพ
ในการสรางกระดูกใหมไดเปนอยางดี

The effect of mechanical stimuli to calcification response in tissue-
engineered bone in vitro on type I collagen scaffolds evaluating by
non-destructive optical monitoring device
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. gra
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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การกำจดัสารพลอยไดจากขบวนการฆาเชือ้โรคในกระบวนการผลติน้ำประปา
โดยการดดูซับบนเมโซพอรัสซิลิเกตท่ีมกีารตอตดิหมฟูงกชนัชนดิตางๆ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปฏภิาณ ปญญาพลกลุ (Assistant Professor Dr. Patiparn Punyapalakul)
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สารประกอบคลอรีนและอนพุนัธนยิมใชเปนสารฆาเชือ้โรคในกระบวนการผลิตน้ำดืม่และน้ำประปา
เนือ่งจากสามารถคงประสิทธิภาพในการฆาเชือ้โรคภายในการะบวนการสูบจายน้ำประปาเขาสชูมุชน
แตอยางไรก็ตามปฏกิริิยาระหวางสารอนิทรยีธรรมชาตกิบัคลอรนีอสิระในน้ำทำใหเกดิสารพลอยได
จากกระบวนการฆาเชื้อโรค (Disinfection By-Products, DBPs) โดยที่พบมาก ไดแก สาร
ไตรฮาโลมีเทน กรดฮาโลอะซิติก และสารฮาโลอะซิโตไนไตรล ถึงแมวาสารพลอยไดจาก
กระบวนการฆาเชือ้โรคเหลานีจ้ะมีระดับความเขมขนต่ำ (ppb) แตมศีกัยภาพในการกอมะเร็งและ
สงผลกระทบอันตรายตอสขุภาพอนามยัของมนษุย และไมสามารถกำจดัไดดวยกระบวนการกรอง
และดูดซับโดยถานกัมมันตทั่วไปเน่ืองจากมีมวลโมเลกุลต่ำและความชอบน้ำสูง โครงการวิจัยนี้
ศกึษาการกำจดัสารพลอยไดจากขบวนการฆาเชือ้โรคหลายชนดิโดยการดดูซบัดวยเมโซพอรสัซลิกิา
ที่มีการดัดแปรหมูฟงกชันอินทรียชนิดตางๆ บนพื้นผิวใหมีลักษณะสมบัติเหมาะสมสำหรับการ
ดูดซับแบบคัดเลือกของสารพลอยไดจากกระบวนการฆาเชื้อโรค การทดลองมุงเนนศึกษาหา
อัตราเร็ว ประสิทธิภาพ กลไกการดูดซับ และความสัมพันธของโครงสรางของสารดังกลาวกับ
โครงสรางของหมฟูงกชนัอนิทรยีบนเมโซพอรสัซลิกิา นอกจากนัน้จะทำประเมินศกัยภาพในการใชจริง
โดยศกึษาผลกระทบของของอิเลก็โตรไลททีม่อียใูนน้ำประปาตอการดดูซบั ผลของการมอียรูวมกนั
ของสารไตรฮาโลมีเทน กรดฮาโลอะซติกิ และสารฮาโลอะซิโตไนไตรลตอการดดูซบัแบบคัดเลอืก
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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

ระบบวดัองคประกอบเนือ้ยางแหงในน้ำยางดบิตนทุนต่ำ
ดวยเทคนคิไมโครเวฟหกพอรต
รองศาสตราจารย ดร. มติรชัย จงเชีย่วชำนาญ (Associate Professor Dr. Mitchai Chongcheawchamnan)
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ขอเสนอโครงการนี้นำเสนอระบบวัดองคประกอบเนื้อยางแหงในน้ำยางดิบตนทุนต่ำโดยประยุกตใช
หลกัการวดัคาสมัประสิทธ์ิการสะทอนกลบัของคลืน่ไมโครเวฟจากน้ำยาง แนวคดิสำคญัท่ีทำใหตนทนุต่ำ
คอืการประยุกตใชเทคนคิวงจรหกพอรตและการสรางชุดโพรบวัดไดอเิลก็ทริกขึน้เอง ระบบไมโครเวฟ
แบบหกพอรตซ่ึงมโีครงสรางงายจะสงคลืน่แมเหลก็ไฟฟาไปตกกระทบน้ำยางทีต่องการวัดเปอรเซน็ต
เนื้อยางแหงภายใตสมมติฐานสำคัญคือคุณสมบัติของคลื่นสะทอนกลับจะเปนฟงกชันกับเปอรเซ็นต
เนื้อยางแหงในน้ำยางนั้น ระบบวัดองคประกอบเนื้อยางแหงในน้ำยางแบบหกพอรตประกอบดวย
ระบบยอยสำคัญสองระบบคือ ระบบยอยฮารดแวรและระบบยอยประมวลผล กลไกสำคัญของ
สวนฮารดแวรประกอบดวย วงจรไมโครเวฟแบบหกพอรต โพรบวัด และสมองกลคอมพิวเตอร สำหรับ
ระบบยอยประมวลผลประกอบดวยอลักอรทิมึในการคำนวณการวดัและปรับเทยีบแบบหกพอรต แบบ
จำลองคณติศาสตรสำหรับทำนายคาเปอรเซน็ตเนือ้ยางแหงในน้ำยางดบิ และระบบควบคมุการทำงานกบั
การเชือ่มตอกบัผใูช กลาวโดยสรปุ จุดเดนขอเสนอโครงการวจัิยนีค้อืการนำเสนอวงจรไมโครเวฟหกพอรต
เพือ่ประยกุตใชกบัการวดัเปอรเซ็นตเนือ้ยางแหงเปนครัง้แรก โดยวงจรไมโครเวฟแบบหกพอรตมศีกัยภาพ
ทีจ่ะนำไปสรางเปนเครือ่งมอืวดัเปอรเซน็ตเนือ้ยางแหงช้ันนำของโลกทีม่รีาคาถกูไดเนือ่งจากหวัใจสำคญัของ
ระบบนีค้อืการลดฮารดแวรสวนทีเ่ปนวงจรความถีไ่มโครเวฟและทดแทนดวยสวนการประมวลผลแทน
ผลดงักลาวจะทำใหตนทนุระบบวัดองคประกอบน้ีต่ำลงอยางมากเมือ่เทยีบกบัแนวทางเดิมทีป่ระยุกตใช
เคร่ืองมอืวเิคราะหโครงขายอตัโนมตั ิผวูจัิยเชือ่วาระบบท่ีนำเสนอนีจ้ะสามารถนำไปใชวดัคาเปอรเซ็นต
เนือ้ยางแหงดวยตนทนุต่ำและมคีวามนาเช่ือถอื

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, deter-
mining 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.
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ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยศุภวรรณ งามแสง

โรงเรียนดัดดรุณี
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลของสารสกดัจากใบพชืวงศ
Solanaceae ทีม่ตีอเพลีย้แปง

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เกษตรกรในทองถิ่นที่ทำการเพาะปลูกมันสำปะหลังไดประสบปญหาการเจริญเติบโตของตน
มนัสำปะหลงัท่ีผดิแปลกไปจากเดิม คอื เมือ่ตนมนัสำปะหลงั มกีารแตกใบ ใบจะหงิก เปนพมุหนา
และเปนกระจกุ บางคร้ังใบอาจมสีเีหลอืง ชวงของลำตนเลก็ แคระแกร็น ไมเจรญิเตบิโต และมี
ขอถีม่าก ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเพลีย้แปงไดเขาไปทำลายตนมนัสำปะหลังโดยใชสวนของปาก (Strylet)
แทงเขาไปในเนือ้เยือ่ของตนมนัสำปะหลงัแลวดดูกนิน้ำเลีย้งจากสวนทีอ่อนของลำตน ใบ และกาบใบ
นอกจากนี้ เพลี้ยแปงยังเปนพาหะนำโรคสูตนมันสำปะหลังอีกดวย ซ่ึงเพล้ียแปงเพศเมียระยะ
ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุไดโดยไมตองผสมพันธุจากเพศผู และปริมาณการแพรระบาดของ
เพลีย้แปงจะพบมากในชวงฤดูแลง ซ่ึงการปองกนัและกำจัดโดยทัว่ไปเกษตรกรนิยมใชสารเคมพีวก
มาลาไธออน ซ่ึงสารเคมีเหลานีเ้ปนอนัตรายตอเกษตรกร ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม ผจัูดทำจงึ
มีแนวคิดที่จะนำสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรท่ีสามารถหาไดงายตามทองถิ่นมาใชในการ
ทดลองกำจัดเพลี้ยแปง ซ่ึงหากสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรมีประสิทธิภาพสูงก็สามารถนำมาใช
ทดแทนสารเคมีได ซ่ึงจะทำใหเกษตรกรหันมาใชสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรแทนการใชสารเคมี
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2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Solanaceae ที่มีตอจำนวน
การตายของเพลีย้แปง Ferrisia virgata (Cockerell) บนตนมนัสำปะหลงั

วิธีดำเนินการทดลอง
แบงการทดลองเปน 3 การทดลองดงัน้ี
1. ศกึษาวงจรชีวติของเพลีย้แปง F. virgata
2. ศึกษาเปรียบเทียบชนิดและระดับความเขมขนของสารสกัดจากใบ

พชืวงศ Solanaceae ทีม่ตีอจำนวนการตายของเพล้ียแปง
3. ศกึษาผลของสารสกดัจากใบพรกิขีห้นทูีม่ตีอจำนวนเพลีย้แปงในระบบ

ปดและระบบเปด ณ สภาพจรงิ

ผลการทดลอง
พบวาเพลีย้แปงเปนแมลงขนาดเลก็ มวีงจรชีวติ 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ีเปนไข ระยะท่ีเปนตวัออน
วยัที ่1, 2 และ 3 และระยะตัวเตม็วยั ในแตละชวงวยัมรีะยะเวลาทีแ่ตกตางกนั และจากการศกึษา
เปรียบเทยีบชนดิและระดับความเขมขนของสารสกดัจากใบพชืวงศ Solanaceae ทีม่ผีลตอจำนวน
การตายของเพลีย้แปง F. virgata บนตนมนัสำปะหลงั โดยใชใบพืชจำนวน 3 ชนดิ ไดแก ใบพริกขีห้นู
ใบพริกชีฟ้า และใบมะเขอืพวง มผีลตอจำนวนการตายของเพลีย้แปง F. virgata ตางกนั โดยสารสกดั
จากใบพรกิขีห้นใูหผลดทีีส่ดุ คอื ทำใหเพลีย้แปงมจีำนวนการตาย 96.67 ± 4.08 ตวั และเม่ือศกึษา
ความเขมขนทีแ่ตกตางกัน พบวาเมือ่สารสกดัจากใบพริกขีห้น ูมคีวามเขมขนเพิม่ขึน้มผีลตอจำนวน
การตายของเพลีย้แปงเพ่ิมขึน้ดวยโดยความเขมขนทีด่ทีีส่ดุไดแก 1% โดยมวลตอปริมาตร มผีลตอ
จำนวนการตายของเพลีย้แปง 95.83 ± 3.97 ตวั รองลงมา ไดแก 0.5, 0.25 และ 0.125% โดยมวล
ตอปริมาตร สวนการศึกษาผลของสารสกัดจากใบพริกขี้หนูที่มีตอจำนวนเพลี้ยแปงในระบบปด
และระบบเปด ณ สภาพจรงิ เลอืกใชความเขมขน 0.5% โดยมวลตอปริมาตร ซ่ึงมปีระสิทธิภาพ
ดกีวาความเขมขน 1% โดยมวลตอปริมาตรโดยมผีลตอจำนวนเพลีย้แปง 2.30 ± 1.69 ตวั

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถกำจัดเพลี้ยแปงดวยสารสกัดจากใบพืชแทนการใชสารเคมี ซ่ึงเปนอันตรายตอ

เกษตรกร ผบูริโภค และส่ิงแวดลอม
- ลดการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอเกษตรกร ผูบริโภค แมลงศัตรูธรรมชาติในทองถิ่น

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมอื่นๆ โดยหันมาใชสารสกัดจากพืชแทน
- ลดตนทนุในการผลติมนัสำปะหลงั สำหรบัเกษตรกรทีใ่ชสารเคมแีกปญหา
- เปนแนวทางที่ทำใหเกษตรกรหันมาใชสารสกัดจากใบพืชในการกำจัดเพลี้ยแปงมากขึ้น

เพราะเปนวิธีที่งายและปลอดภัย
- สงเสรมิกระบวนการเรยีนรทูางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนรากฐานของกระบวนการคดิทีม่เีหตผุล

ตนมนัสำปะหลังทีถ่กูเพลีย้แปงทำลาย



Science Education AwardsScience Education Awards

Thailand Toray          Science Foundation64

รางวลัท่ี 3 ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน

สารสกัดจากวานรางจดื และ
การศกึษาสมบตักิารลดปรมิาณ
สารพษิตกคางในเลอืด

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
รางจืด (Thunbergai laurifolia Linn.) เปนสมนุไพรไทยท่ีไดรับการยนืยนัทางวิทยาศาสตรวามี
สรรพคณุแกพษิยาฆาแมลงในสตัว แกพษิจากสารในยากำจดัศตัรูพชื แกพษิสารเคม ีโดยสวนดอก
ของรางจืดมสีารในกลมุ lavonoids เชน delphinidin, apigenin สวนเหนอืดนิของรางจืดมสีาร
ในกลุม iridoid glucosides สวนเถาของรางจืดมีสารในกลุม alkaloids, anthaquinone,
flavonoids และ steroids สวนใบม ีamino acid เชน methionin, glycine และมสีารในกลมุ
phenolic acid และ chlorophyll ซ่ึงสามารถชวยในการขบัสารพษิ ดงันัน้โรงเรียนบานอมพาย
จึงไดทำโครงการวทิยาศาสตรเรือ่ง “การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธิภาพของวานรางจดืทีม่ผีลตอ
การลดปริมาณสารพิษตกคางในผัก” ขึ้นเพื่อแกปญหาสารพิษตกคางของสารกำจัดศัตรูพืช
ในรางกายที่สวนใหญเกิดจากการสัมผัส การสูดดม และการบริโภคผลผลติทางการเกษตร
โดยเฉพาะเกษตรกรที่ใชสารกำจัดศัตรูพืชซ่ึงจะกอใหเกิดอันตรายไดในภายหลัง

2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสวนประกอบตางๆ ของวาน

รางจืดทีม่ผีลตอการลดปริมาณสารพษิ ตกคางในเลอืด
2. เพื่อศึกษาปริมาณของวานรางจืดที่เหมาะสมที่มีผลตอ

การลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด
3. เพือ่ศกึษาระยะเวลาทีเ่หมาะสมของวานรางจดืในการลด

ปริมาณสารพิษตกคางในเลือด
4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรากวานรางจืดที่มีผลตอ

การลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยณฐัฐนินัท เบาพรหม

โรงเรยีนบานอมพาย
อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

วานรางจืด
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วิธีดำเนินการทดลอง
ทดสอบนำสารสกดัจากสวนประกอบ ไดแก ใบ ลำตน และรากวานรางจืดมาลดปรมิาณสารพษิ
ตกคางในเลือด โดยใหผูทดสอบที่มีปริมาณสารพิษตกคางในเลือดดื่มรางจืดในรูปชาชงดื่ม
แลวตรวจเลือดหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสกอนและหลังการดื่มสารสกัดจากวานรางจืด
โดยทำการทดลอง 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี
1. ศึกษาเปรียบเทียบสวนประกอบตางๆ ของวานรางจืดที่มีผลตอการลดปริมาณสารพิษ

ตกคางในเลือด
2. ศึกษาปริมาณของวานรางจืดที่เหมาะสมที่มีผลตอการลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด
3. ศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมของวานรางจืดในการลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด
4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรากวานรางจืดที่มีผลตอการลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด

ผลการทดลอง
1. ในการศึกษาเปรียบเทียบสวนตางๆ ของวานรางจืดที่มีผลตอการลดปริมาณสารพิษตกคาง

ในเลือด พบวาสวนของรากวานรางจืดลดปริมาณสารพิษตกคางไดดีที่สุด
2. ในการศกึษาปรมิาณของวานรางจืดทีเ่หมาะสมท่ีมผีลตอการลดปริมาณสารพษิตกคางในเลอืด

พบวาปริมาณทีเ่หมาะสมคอืปริมาณ 1 กรมั ดืม่วนัละ 2 เวลา เชากบัเยน็
3. ในการศกึษาระยะเวลาทีเ่หมาะสมของวานรางจดืในการลดปรมิาณสารพษิตกคางในเลอืด พบวา

ระยะเวลาในการดืม่ชารางจดืทีเ่หมาะสมคอืประมาณ 30 วนั
4. ในการศึกษาประสิทธิภาพของรากวานรางจืดที่มีผลตอการลดปริมาณสารพิษตกคางในเลือด

กับกลุมประชากรท่ีมีผลการตรวจเลือดโดยชุดทดสอบระดับเอ็นไซมโครีนเอสเตอเรสอยูใน
ระดับไมปลอดภัย พบวาสวนรากวานรางจืดสามารถลดระดับความเปนพิษมาอยูในระดับ
มีความเสี่ยงและระดับปลอดภัย

3. ประโยชนและการนำไปใช
- มีความรูเร่ืองสมุนไพรพ้ืนบานโดยเฉพาะวานรางจืด
- ประชากรบานอมพายมีสุขภาพที่ดีขึ้น
- มีสมุนไพรที่สามารถลดปริมาณสารพิษท่ีตกคางในเลือดได
- ตระหนักถึงโทษของการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
- อนุรักษภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับการใชสมุนไพรพ้ืนบานลดปริมาณสารพิษตกคาง

ลักษณะสวนตางๆ ของวานรางจดื                                  ลักษณะของวานรางจดืเม่ือบดละเอยีด
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เคร่ืองถอนตนกลายางพารา

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเฉลิมพร พงศธรีะวรรณ

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศไทย ปจจุบันพื้นที่เพาะปลูกยางพาราขยายตัว
เกอืบทกุภาคของประเทศ ความตองการตนกลายางพารามสีงูขึน้ และทำรายไดใหแกเกษตรกรได
จำนวนมาก ในการเพาะตนกลายางพารากอนที่จะนำไปขาย ตนกลาจะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ในชวง 0.8-2.0 เซนตเิมตร มอีายตุัง้แต 6-24 เดอืน ซ่ึงหย่ังรากลึกลงในดนิเฉลีย่ 33.83 เซนตเิมตร
ดินที่ใชเพาะตนกลาสวนใหญเปนดินที่มีความชื้นนอย ตองออกแรงถอนมาก สงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บท่ีกลามเนื้อและกระดูกสันหลัง ดังนั้นจึงมีผูรับจางถอนตนยางนอย และพบวาการถอน
ตนกลายางพาราชาวบานนิยมใชผาขาวมามาพันที่ลำตนยางเพื่อลดแรงเสียดทาน ทำใหไมเจ็บมือ
และถอนไดงายขึน้ แตมขีอเสยีคอื เสยีเวลาในการถอนและมคีวามยงุยาก โดยตองใชผาขาวมาชวย
ถอนและตองมทีกัษะในการออกแรงจึงจะถอนได หรือหากใชเครือ่งถอนตนกลายางพารา แบบกลไก
สปริงดันเฟองลูกเบ้ียวหนีบประกบดวยแรงดึงลวดสลิงใชคานโยกในการถอน สามารถถอนกลา
ยางพาราได 180-200 ตนตอชั่วโมง แตมีความยุงยากในการใชงาน ดังนั้นผูจัดทำจึงคิดเครื่อง
ถอนตนกลายางพาราท่ีสามารถถอนตนกลาไดสะดวกและรวดเร็ว

เครือ่งถอนตนกลายางพารา
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2. หลักการและเนือ้หา
ในชวีติประจำวนัเครือ่งกลทีใ่ชในการยกน้ำหนกัมากๆ มกัจะใชไฮดรอลคิในการชวยยก ซ่ึงจะชวย
ยกน้ำหนกัทีม่ากโดยใชแรงเพียงเลก็นอย ตามกฎของปาสคาล W(a) = w(A) ทางผจัูดทำจงึเกดิ
แนวคิดที่จะนำชุดไฮดรอลิคมาประดิษฐทำเปนเครื่องถอนกลายางพารา

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาแรงท่ีใชในการถอนตนกลา
2. ศกึษารูปแบบในการถอน รูปแบบคาน รูปแบบรอก และรูปแบบไฮดลอริก
3. ศึกษาวิธีการยึดจับตางๆ ไดแก แบบคีมรองสายพาน แบบคีมติดแผนยางพารา แบบคีม

ติดแผนสกอตไบรท และแบบคีมติดแผนตะปู
4. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง

ผลการทดลอง
เครือ่งถอนกลายางพารา ประกอบดวยโครงเหลก็รปูสีเ่หลีย่ม แบตเตอรี ่12 V 2 กอน ลอรถเขน็
ขนาด 16 นิว้ 2 ลอ ลอขนาด 4 นิว้ 2 ลอ ชดุกระบอกไฮดรอลคิซึง่มคีมีตดิแผนตะป ูเปนตวัยดึจบั
กลายางพารา และมีโซเปนตัวดึงชุดคีมยึดจับเพื่อถอนกลายางพารา โดยมีสวิทชควบคุมการ
เคลือ่นทีข่องกระบอกไฮดรอลิค 2 ทศิทาง คอื เคลือ่นทีข่ึน้และเคลือ่นทีล่งได 30 เซนตเิมตร มชีดุ
กระบอกไฮดรอลคิสามารถหมนุได 180 องศา สามารถนำตนกลาทีถ่อนแลวไปไวดานขางเครือ่งถอน
กลายางพาราได โดยเครือ่งถอนกลายางพารามตีนทนุในการผลติอยทูี ่ 8,270 บาท สามารถถอน
กลายางพาราไดเร็วกวาการถอนดวยคนรอยละ 20.64 ประหยัดคาจางแรงงานถึงรอยละ 27
และยังชวยลดการปวดมือและการปวดเมื่อยหลังท่ีเกิดจากการถอนกลายางพาราซึ่งเปนสาเหตุ
ของโรคปวดหลัง

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดเครื่องถอนกลายางพาราที่มีวิธีการใชงายและมีราคาตนทุนต่ำ
- มีหลักการทำงานที่ไมซับซอนเกษตรกรสามารถผลิตใชไดเอง
- มีรูปทรงกะทัดรัดสะดวกในการใชงานกวาเครื่องถอนกลายางพาราชนิดอื่นๆ เครื่อง

ถอนกลายางพาราท่ีประดิษฐขึ้นจึงเกิดประโยชนแกเกษตรกรอยางแทจริง
- ลดอาการบาดเจบ็ของกลามเนือ้และประหยัดเวลา

การถอนตนกลายางพารา
โดยการใชผาขาวมา
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การศึกษาดวงเพื่อลดความสูญเสีย
ของผลผลิตมะพราวน้ำหอม

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยปน ชางทอง

โรงเรียนดัดดรุณี
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบันปญหาเร่ืองดวงทำลายตนมะพราวไดกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายลานบาท
โดยจากการสำรวจวิธีการควบคุมจำนวนดวงในสวนมะพราว เขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา
ชาวสวนมีการปองกันและกำจัดดวงโดยใชสารเคมีกำจัดแมลงผสมกับทรายโรยบริเวณโคนยอด
มะพราว ซ่ึงการใชสารเคมีกำจัดแมลงเปนประจำจะกอใหเกิดสารเคมีตกคางในผลผลิตมะพราว
ทีเ่ปนอนัตรายตอผบูริโภคและมผีลกระทบตอสิง่แวดลอม ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจึ้งมวีตัถปุระสงค
เพื่อศึกษาชนิดและสำรวจการแพรกระจายพันธุตามธรรมชาติของดวงในสวนมะพราวน้ำหอม
ลักษณะทางสัณฐานและวงจรชีวิตของดวงท่ีมีผลกระทบตอผลผลิตมะพราวน้ำหอม และวิธีการ
ที่เหมาะสมในการลดจำนวนดวงในสวนมะพราวน้ำหอม

2. หลักการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. สำรวจการแพรกระจายพนัธ ุนเิวศวทิยา การทำลายตนมะพราวของดวงและเกบ็ตวัอยางดวง
2. ศึกษาตัวอยางดวงระยะตัวเต็มวัยดานลักษณะทางสัณฐานและวงจรชีวิตของดวงมะพราว
3. ศกึษาความไวของดวงระยะตัวเตม็วยัตอแสงไฟสตีางๆ ไดแก สแีดง เขยีว เหลอืง ฟา และขาว
4. ศกึษาความไวของดวงระยะตัวเตม็วยัตอสารลอชนดิตางๆ ไดแก น้ำตาลมะพราว น้ำตาลสด

น้ำตาลทราย และน้ำผึง้
5. ศกึษาความไวของดวงระยะตัวเตม็วยัตอสารไลชนดิตางๆ ในหองทดลอง ไดแก น้ำสกดัใบยาสบู

น้ำสกดัตะไครหอม การบรู และพิมเสน
6. ศกึษาประสิทธิภาพของวัสดตุางๆ ในหองทดลอง ไดแก ดนิผสมเศษมะพราวแหง ดนิผสมมลูโค

และดินผสมมลูไก เพือ่ลอใหดวงตัวเมยีระยะตัวเต็มวยัมาวางไข
7. ศึกษาความเปนพิษของปูนขาวตอดวงระยะตางๆ ในหองทดลอง
8. ทดลองใชวธีิการจากการทดลองในขอ 3-7 ผสมผสานกนัในการลดจำนวนดวงในสวนมะพราวตนมะพราวท่ีถกูดวงทำลาย
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ผลการทดสอบ
ผลการศกึษาพบดวง 8 ชนดิ ไดแก ดวงไฟ แมลงกนินู ดวงแรดใหญ ดวงแรดเลก็ ดวงมลูสตัว
แมลงดดี 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 ตวัตอพืน้ที ่100
ตารางเมตร ตามลำดับ โดยที่ดวงชนิดตางๆ ระยะตัวเต็มวัยแพรกระจายพันธุตามธรรมชาติ
แตกตางกันตามฤดูกาล ซ่ึงดวงชนิดตางๆ แพรกระจายพันธุตามธรรมชาติมากที่สุดในฤดูรอน
มอีณุหภมูดินิ เฉลีย่ 32.63±0.27 องศาเซลเซียส อณุหภมูอิากาศ เฉลีย่ 34.54±0.71 องศาเซลเซียส
ความชืน้ดนิ เฉลีย่ 88.65±1.12% ความชืน้อากาศ เฉลีย่ 85.71±0.58% ความหยนุตวัของดนิเปน
ดนิรวน และคาพเีอช เฉลีย่ 6.83±0.19 ดวงท่ีทำลายตนมะพราวเสยีหายมากม ี3 ชนดิ คอื ดวงไฟ
ดวงแรดใหญ และดวงแรดเล็ก ตามลำดบั การศกึษาลกัษณะทางสัณฐานของดวงไฟ ดวงแรดใหญ
และดวงแรดเล็ก พบวามขีนาดเฉลีย่ 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 เซนตเิมตร น้ำหนกัเฉลีย่ตอตวั 15.82±0.37, 27.68±0.19 และ 22.47±0.38
กรมั สนี้ำตาลปนแดง สนี้ำตาลเขม และสีน้ำตาลออน ตามลำดบั การศกึษาวงจรชีวติของดวงไฟ
ดวงแรดใหญ และดวงแรดเล็ก พบวาการเจริญเติบโตของดวงท้ัง 3 ชนดิ แบงเปน 4 ระยะ คอื
ระยะไข ระยะตัวหนอน ระยะดักแด และระยะตัวเตม็วยั เปนการเจริญเติบโตแบบการเปล่ียนแปลง
รูปรางสมบูรณ จากการทดลองใชวิธีผสมผสานที่ประกอบดวยการใชแสงไฟสีเหลืองและน้ำตาล
มะพราวลอใหมาติดขวดดักทากาว ไลดวยการบูร ทำกองดินผสมมูลไกเพื่อลอใหดวงตัวเมียมา
วางไขและผสมดวย ปนูขาวปริมาณ 2 กโิลกรัมกบัน้ำ 20 ลติรตอกอง ทกุๆ 30 วัน และตัดตนมะพราว
ทีถ่กูดวงทำลาย ตอมะพราว กาน ใบ และเศษขยะในสวนมะพราวนำมาบดใหละเอยีดดวยเครือ่งบด
เปนวสัดปุลกูพชืและบำรุงดิน ไมใหกองทิง้ไวในสวนมะพราว จากการทดลองเปนเวลา 1 ป พบวาจำนวน
ดวงไฟ ดวงแรดใหญ และดวงแรดเลก็ ลดลงเฉลีย่รอยละ 68.75, 72.47 และ 71.54 ตามลำดบั
จำนวนตนมะพราวน้ำหอมทีถ่กูทำลายดวยดวง ทัง้ 3 ชนดิเสยีหายมาก ลดลงเฉลีย่รอยละ 63.64
และผลผลิตมะพราวเพ่ิมขึน้เฉลีย่รอยละ 44.82

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดแนวทางในการลดจำนวนดวงในสวนมะพราว เพือ่ลดความสญูเสยีผลผลติของมะพราว

ที่เกิดจากการทำลายของดวงโดยวิธีการที่ประหยัดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- สามารถประยกุตใชในสวนปาลมประดบั ปาลมน้ำมนั หมาก และออย
- สงเสริมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผเูรยีนเปนสำคญัในวชิาชวีวิทยาระดบัมัธยมศกึษา

ตอนปลาย เรือ่ง สิง่มชีวีติกบัสภาวะแวดลอมและความหลากหลายของสิง่มชีวีติ

ดวงไฟ                                       ดวงแรดใหญ                                   ดวงแรดเลก็
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พลาสตกิจากเกลด็ปลา

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสุวาร ีพงศธรีะวรรณ

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกปละประมาณ 2.7 ลานตัน แตสามารถนำไปรีไซเคิลได
เพียง 0.2 ลานตันเทานั้น ที่เหลือจะนำไปฝงหรือเผาซึ่งถือเปนการทำลายสิ่งแวดลอมอยางมาก
ดงันัน้ จึงเกดิแนวคดิทีจ่ะผลิตพลาสตกิชวีภาพทีย่อยสลายไดในสิง่แวดลอม มขีัน้ตอนการผลติ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และทำจากวัสดุที่สามารถใชบริโภคไดทุกศาสนา โดยไดสังเกตขนม
เจลลีแ่บรทีท่ำจากเจลาตนิซึง่มีลกัษณะยดืหยนุคลายพลาสตกิ นาจะนำมาพฒันาใหมคีณุสมบตัติาม
ทีต่องการ จึงไดทำการศกึษาคนควาเกีย่วกบัเจลาตนิจากบทความของ ผศ. ดร. โสรดา กนกพานนท
นกัวจัิยของภาควชิาวศิวกรรมเคม ีจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ทีไ่ดรายงานปญหาการเกดิ gelatin cross-
liking และการเปลีย่นแปลงผลการทดสอบการละลาย โดยปญหาใหญของสตูรตำรับยาทีม่เีจลาตนิ
คอืการลดลงอยางเห็นไดชดัเมือ่ผลติภณัฑถกูทิง้ไวนานขึน้ เนือ่งจากคุณสมบตัขิองผลิตภณัฑทีม่ี
เจลาตนิในสภาวะแวดลอมทีบ่บีคัน้ cross-linking จะทำใหเกดิเยือ่เหนยีวแผนทีบ่างมาก แขง็แกรง
คลายยางไมละลายน้ำ หรืออาจเรยีกอกีอยางวา pellicle ซ่ึงมบีทบาทในการกดีขวางและจำกดัการ
ปลดปลอยตวัยา โดยเยือ่นีจ้ะไมฉกีขาดงายๆ จากการกวน ซ่ึงบทความน้ีทำใหเกดิแนวคดิทีจ่ะนำ
จุดดอยของเจลาตินมาทำการพัฒนาใหเกิดความแข็งแรงเพ่ิมขึ้นเพื่อพัฒนาเปนพลาสติกตอไป
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2. หลักการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาความเขมขนของเบสที่เหมาะสมในการเตรียม

เกลด็ปลาเพือ่สกดัเจลาตนิ
2. ศึกษาชนิดความเขมขนของสารและเวลาท่ีเหมาะสม

ในการไฮโดรไลซคอลลาเจน
3. ศึกษาคุณภาพของเจลาตินจากเกล็ดปลาชนิดตางๆ
4. ศึกษาชนิดของสารและความเขมขนของสารในการ

ผลติพลาสตกิจากเกลด็ปลา
5. ศึกษาชนิดและความเขมขนของสารตอการพัฒนา

คุณภาพของพลาสติกจากเกล็ดปลา
6. ศกึษาคณุสมบตัขิองพลาสตกิจากเกลด็ปลา

ผลการทดลอง
จากการแชเกลด็ปลาปลากระพงในสารละลาย NaOH เขมขน 2% นาน 2.5 ชัว่โมง และแยกเจลาติน
ดวยกรดอะซิตกิเขมขน 2% นาน 2.5 ชัว่โมง จะไดมวลเจลาตินสงูกวาใชเกลด็ปลานลิและปลาทับทิม
โดยมคีาความแขง็แรงอยทูี ่8.97, 5.93 และ 6.72 MPa ตามลำดบั เจลาตินทีเ่ตรียมไดจากกรด
ซัลฟวริก กรดอะซิตกิ กรดไฮโดรคลอรกิ ยางมะละกอ และน้ำสบัปะรด มคีามวลเจลาตนิจากการ
ใชยางมะละกอเขมขน 60% ไดมวลสงูท่ีสดุคอื 9.21 g ทนตอแรงดึง 22.48 MPa เปนคาการทนตอ
แรงดึงต่ำสดุ สวนกรดอะซติริกเขมขน 2.0% มคีามวลเจลาตนิ 8.83 g แตมคีาการทนตอแรงดงึ
สงูสุดคอื 25.99 MPa ซ่ึงเปนคณุสมบตัทิีเ่หมาะตอการนำมาผลติพลาสติกเนือ่งจากมีความทนทาน
ตอแรงดึงและมีตนทนุการผลติต่ำกวาการใชยางมะละกอ เจลาตินทีไ่ดเมือ่ทำเปนแผนยงัขาดความ
ยืดหยุน การปรับปรุงเจลาตินใหเปนพลาสติกดวยการผสมเจลาตินตอแปงขาวโพดตอกลีเซอรีน
ในอตัราสวน 10 : 5 : 2 และปรับปรุงคณุสมบตัดิวยการใช CaCO3 มวล 5 กรมั และเอทิลแอลกอฮอล
1% ปริมาตร 10 cm3 ซ่ึงเปนพลาสตไิซเซอร จะทำใหเจลาตนิมกีารเชือ่มโยงพนัธะระหวางโปรตีน
และเปลีย่นแปลงโครงสรางของโปรตนี ทำใหเปลีย่นจากโครงสรางทีล่ะลายน้ำงายเปนโครงสรางที่
ละลายน้ำยาก อดัตวักนัอยแูนน ลกัษณะสมบตัทิางกายภาพของเจลาตนิทีผ่านการปรบัปรุงคณุภาพ
ทนตอแรงดงึ Tensile strength 22.51 MPa คา Tear Strength 8.76 KN/m พลาสตกิทีผ่ลติขึน้มี
การออนตวัลงเลก็นอยเมือ่อยใูนน้ำ แตไมมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่อยใูนน้ำมนั มคีวามยดืหยนุ คนืตวั
ไดสงูในสภาพแหง เมือ่อณุหภูมเิพิม่ขึน้จะมคีวามแขง็เพ่ิมขึน้ มมีวลเบา ยอยสลายในดนิไดหมด
ในเวลา 28 วนั ไมสงผลกระทบตอพชืและสตัวในดนิ และมรีาคาตนทนุต่ำเพยีง 0.35 บาทตอหนวย

3. ประโยชนและการนำไปใช
- เปนพลาสตกิทีม่าจากผลติจากวัสดเุหลอืทิง้ เปนมติรกับสิง่แวดลอม สามารถยอยสลายได

ในธรรมชาติ และมีความยืดหยุนคืนตัวไดเหมือนเดิมเมื่อไดรับแรงบีบอัด
- เปนพลาสติกที่ใชไดกับทุกศาสนาเนื่องจากเปนพลาสติกที่ผลิตจากเกล็ดปลา

ตวัอยางผลติภณัฑ
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ผลของการดดัแปลงส ีรสชาต ิและ
กลิน่ของเมลด็พนัธขุาว ดวยสารสกัด
จากธรรมชาตทิีม่ตีอการปองกนั
นกกนิขาวในนาหวาน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยนรินัดร เหลืองสวรรค

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
อำเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบันประเทศไทยเปนผูสงออกขาวในลำดับตนๆ ของโลก ประเทศไทยจึงมีการเพาะปลูกขาว
เปนจำนวนมาก แตเนื่องจากการเพาะปลูกขาวมักประสบปญหานกบินลงมาจิกกินเมล็ดพันธุขาว
หลงัทำการหวานในระยะแรก เกษตรกรจึงหาวิธีการตาง ๆ  เพือ่ปองกนัและแกไขปญหานีไ้มวาจะเปน
การใชหนุไลกา ซ่ึงใหผลดเีพยีงในระยะแรกเนือ่งจากนกเกดิการเรยีนรแูละเคยชนิ และอกีวธีิหนึง่
ทีพ่บอยเูปนประจำคอื การใชประทัดเพือ่ทำใหเกดิเสยีงดงั โดยวธีินีส้ามารถปองกนันกลงมาจกิกนิ
เมลด็พนัธขุาวไดอยางมปีระสิทธิภาพ แตอาจกออนัตรายใหกบัเกษตรกรและรบกวนสิง่มชีวีติชนดิอืน่
ที่อยูในแปลงนา ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงมีแนวคิดที่จะทำการดัดแปลงเมล็ดพันธุขาวโดยการ
ดดัแปลงทางกายภาพ เชน การยอมส ีชบุรสชาต ิและชุบกลิน่ เพือ่ใชในการปองกนันกกนิเมลด็
พนัธขุาวในนาหวานโดยไมสงผลกระทบตอการงอกของเมลด็พนัธขุาวและส่ิงแวดลอมอืน่ๆ อกีดวย

2. หลักการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. สำรวจชนิดของนกที่กินขาวในนาหวาน

จำนวน 5 แหลง ในเขตพื้นที่อำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชงิเทรา

2. ศึกษาทดลองเปรียบเทียบเมล็ดพันธุ
ขาวดัดแปลงท่ีไดจากการยอมสีผสม
อาหารจำนวน 5 ส ีไดแก สเีหลอืง (ขมิน้)
สเีขยีว (ใบเตย) สแีดง (กระเจ๊ียบ) สสีม
แดง (แครอท) สนี้ำเงนิ (อญัชนั) ในการ
ปองกันนกกินเมล็ดพันธุขาว เมล็ดพันธขุาวทีย่อมสจีากธรรมชาตจิำนวน 5 สี
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3. ศกึษาทดลองเปรยีบเทยีบเมลด็พนัธขุาวดดัแปลงท่ีไดจากการชบุสารสกดัรสชาตจิำนวน 4 ชนดิ
ไดแก ขม (บอระเพ็ด) หวาน (ออย) เปร้ียว (มะนาว) และเคม็ (เกลอืแกง, NaCl) ในการ
ปองกันนกกินเมล็ดพันธุขาว

4. ศึกษาทดลองเปรียบเทียบเมล็ดพันธุขาวดัดแปลงท่ีไดจากการชุบกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจาก
พชืวงศ Rutaceae ไดแก มะกรูด มะนาว และสม ในการปองกนันกกนิเมลด็พนัธขุาว

5. ศึกษาทดลองเมล็ดพันธุขาวดัดแปลงในการปองกันนกกินเมล็ดพันธุขาวในนาหวาน ณ
สภาพแปลงปลูก

ผลการทดลอง
1. นกทีพ่บในนาหวานมากทีส่ดุคอื นกพริาบ รองลงมาคือ นกกระจอกบาน และนกกระจอกตาล

ตามลำดับ
2. เมลด็พนัธขุาวดดัแปลงสีทีน่กทัง้สองชนิดกนินอยทีส่ดุคอื เมลด็พนัธขุาวสสีมแดง รองลงมาคือ

สแีดง และสีเขยีว ตามลำดบั
3. เมล็ดพันธุขาวดัดแปลงรสชาติที่นกทั้งสองชนิดกินนอยที่สุดคือ เมล็ดพันธุขาวชุบสารสกัด

จากบอระเพด็ รองลงมาคอื ชบุสารสกดัจากมะนาว และออย ตามลำดบั
4. เมล็ดพันธุขาวดัดแปลงกลิ่นที่นกทั้งสองชนิดกินนอยที่สุดคือ เมล็ดพันธุขาวชุบน้ำมันหอม

ระเหยจากมะกรดู รองลงมาคอื จากมะนาว และจากสมสายน้ำผึง้ ตามลำดบั
5. เมล็ดพันธุขาวดัดแปลงสีสมแดง ชุบดวยสารสกัดจากบอระเพ็ด และดัดแปลงกลิ่นดวย

น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด สามารถปองกันนกกินขาวในนาหวานในสภาพแปลงปลูก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- แกปญหาใหกบัเกษตรกรชาวนา โดยเฉพาะนกทีเ่ปนปญหาในนาหวาน
- เพิ่มมูลคาใหกับสมุนไพรในทองถิ่น
- เปนการปองกนัและหลกีเลีย่งการทำรายนก
- เกดิการเรียนรรัูกษสิง่แวดลอม ใสใจวัสดทุีน่ำมาสกดั
- เปนแนวทางภูมิปญญาใหกับเกษตรกรชาวนา
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1. วตัถปุระสงค
บริษัท โทเรอินดัสตรีส อิงค ประเทศญี่ปุน (Toray Industries, Inc.) ไดดำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมานานกวา 40 ป ผลิตภัณฑตางๆ ภายใตชื่อ “Toray” เปนที่รูจักสำหรับนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุมผูผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป โดยเปนผูริเริ่มผาใยสังเคราะหเปน
รายแรกในประเทศไทย
“Toray” ไดพจิารณาวางานทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิง่สำคญัมากตอการเจริญทาง
ดานการพฒันาประเทศและเศรษฐกิจ โดยในปจจุบนัประเทศตางๆ ในยโุรปและอเมริกาไดพฒันา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปกวางไกลเปนอยางมาก ทำใหเกิดการแขงขันกันอยางสูง
ในดานการคาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และใหกำลังใจแกผูที่อยูในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray”
จึงไดจัดหาทุนเพื่อใหเกิดประโยชนและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุดหนาขึ้น
โดยใหเงินสนบัสนนุโครงการวิจัยทีเ่กีย่วกบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อกีทัง้ใหรางวัลแกหนวยงาน
และบุคคลหรือผูคนควาที่เปนประโยชนกับวงการวิทยาศาสตร และใหการสนับสนุนครู-อาจารย
ทีส่อนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย ใหมกีารเสรมิสรางความคดิในเชงิวิทยาศาสตร
ดวยการคิดสรางสื่อการสอนและการทดลองตางๆ
ดวยหวังท่ีวาจะไดมีสวนชวยเสริมสรางใหชีวิตความเปนอยูของชาวไทยดียิ่งขึ้น “Toray” และ
กลมุบรษัิท “Toray” ในประเทศไทย มคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ท่ีไดจัดตัง้มลูนธิิโทเรเพ่ือการสงเสริม
วทิยาศาสตรประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึน้

2. ประวตัมิลูนิธิ
2.1 Toray Industries, Inc. ไดกอตัง้มลูนธิิ “Toray Science Foundation” ในประเทศ

ญี่ปุนเมื่อป พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มูลนิธิฯ ไดกอใหเกิดการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเปนอันมาก ในป พ.ศ. 2532 มูลนิธิไดขยายความ
ชวยเหลอืมายงัประเทศไทย มาเลเซยี และอินโดนเีซยี โดยใหความสนบัสนนุแกเยาวชน
คณาจารย และสถาบนัทางวทิยาศาสตรอยางกวางขวาง เชน ในป พ.ศ. 2536 ไดบริจาค
ใหงานคนควาทางดานวิทยาศาสตรแกอาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนจำนวนเงิน
1 ลานบาท เปนตน

2.2 มลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย (TTSF) ไดกอกำเนดิในป พ.ศ. 2536
ดวยเงนิบรจิาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเปนกองทนุถาวรเพือ่นำดอกผลมาใช
ในการสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย (แตไมรวมถึงทางการแพทยและคณิตศาสตร)
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3. กจิกรรมของมลูนิธิ
เพือ่ใหบรรลุถงึวัตถปุระสงคขางตน มลูนธิิฯ จะไดแบงการดำเนนิงานเปน 3 ประเภท ดงันี้

3.1 มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2 มอบทุนซึ่งเปนความชวยเหลือดานการเงินใหสำหรับงานวิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลใหผูริเร่ิมและสรางสรรคงานเกี่ยวกับการสอนและการทดลองตางๆ ทางดาน

วทิยาศาสตรในระดับมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย เพือ่กระตนุใหนกัเรยีนเกดิความ
สนใจท่ีจะศึกษาในดานวิทยาศาสตรตอไป

การจดัสรรเงินบรจิาคของมลูนธิิฯ แยกกจิกรรมเปน 3 ประเภท ดงันี้

รางวัลทางวิทยาศาสตร ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
และเทคโนโลยี วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

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

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล คุณสมบัติของผูไดรับเงินทุน คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. บคุคล คณะบุคคลหรอืหนวยงาน 1. อาจารย และ/หรือ นกัวจัิย 1. ครู-อาจารยผูรับผิดชอบการศึกษา
ที่มีความสามารถสูงและประสบ ท่ีกำลังคนควาหรือมีโครงการ วิทยาศาสตรในระดับมัธยมที่ได
ความสำเร็จในงานวิทยาศาสตร ในการคนควางานทีเ่ปนรากฐาน คนควาหรือคิดประดิษฐกรรม

2. บคุคล คณะบุคคลหรอืหนวยงาน อันจะอำนวยประโยชนใหแก ตางๆ ในงานดานฟสกิส เคมี
ที่คนพบวิทยาการใหมในดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวีวทิยา หรือวทิยาศาสตรอืน่ๆ
งานวิทยาศาสตร ในประเทศไทยตอไป สรางความคิดริเร่ิมในสื่อการสอน

3. บคุคล คณะบุคคลหรอืหนวยงาน 2. ยอดเงนิสนบัสนนุ วิทยาศาสตรและการทดลองตางๆ
ทีค่นควางานทีจ่ะยงัประโยชน ปละ 4,500,000 บาท ทางวิทยาศาสตร เพือ่กระตนุให
ใหแกสังคมอยางกวางขวาง นักเรยีนเกดิความสนใจทีจ่ะเรียน

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

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

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

ครัง้ที ่1-17 (พ.ศ. 2537-2553)

ปที่ไดรับรางวัล บคุคล/สถาบนั ทีไ่ดรับรางวัล

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

พ.ศ. 2538 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วชิยั ร้ิวตระกูล
ประเภทสถาบัน ศนูยวจัิยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ จังหวัดนครราชสมีา

พ.ศ. 2539 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. มนตร ีจุฬาวฒันทล
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตักิารวิจัยสิง่ประดิษฐสารกึง่ตัวนำ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2540 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบูลย นยัเนตร
ประเภทสถาบัน ศนูยวจัิยนวิตรอนพลงังานสงู มหาวทิยาลัยเชยีงใหม

พ.ศ. 2541 ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตนัตเิจริญ
ศาสตราจารย ดร. ววิฒัน ตณัฑะพานิชกลุ

พ.ศ. 2542 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สริุนทร พงศศภุสมทิธ์ิ
รองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมติะมาน

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

พ.ศ. 2544 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลกัคณุะประสิทธ์ิ
ประเภทสถาบัน หองปฏบิตักิารวจัิยเคมซุีปราโมเลควิลาร

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

พ.ศ. 2546 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วทิยา มวีฒิุสม
ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารวจัิยและพัฒนาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตนแบบ

พ.ศ. 2547 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. องัศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย

พ.ศ. 2548 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทวี ตนัฆศริิ
ประเภทสถาบัน กลมุบรรพชีวนิวทิยา

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

พ.ศ. 2550 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิริิโรจน
ประเภทสถาบัน สถาบนัอณชูวีวิทยาและพันธศุาสตร

พ.ศ. 2551 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ีอรรถธรรม
ประเภทสถาบัน ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2552 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สทุธวัฒน เบญจกุล
ประเภทสถาบัน ภาควชิาเคม ีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

พ.ศ. 2553 ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. เจรญิ นาคะสรรค
ประเภทสถาบัน ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล
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การกระจายของครท่ีูสมคัรและไดรบัรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ที ่1-17 (พ.ศ. 2537-2553) แยกตามจงัหวดั

ครจูากโรงเรียนในกรงุเทพมหานครและ 72 จังหวัด สมคัรเพ่ือขอรับรางวัลการศกึษาวทิยาศาสตร
รวม 1,129 ราย ไดรับรางวัลทัง้สิน้ 152 ราย โดยจังหวัดที่ยังไมเคยมีครูสมัคร คือ จังหวัด
สมทุรสงคราม ระนอง และสตูล

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
ฉะเชิงเทรา 45 17
กรงุเทพฯ 88 15
สมทุรปราการ 36 12
สรุาษฎรธานี 22 8
ขอนแกน 40 7
อุดรธานี 40 7
กาฬสนิธุ 44 6
นครราชสมีา 58 5
พทัลงุ 16 5
สระแกว 13 5
นครนายก 8 4
ลำปาง 33 4
สงขลา 34 4
เชียงใหม 35 3
นครสวรรค 31 3
สุรินทร 13 3
หนองคาย 12 3
อบุลราชธานี 26 3
กาญจนบรีุ 6 2
ชัยภูมิ 13 2
เชยีงราย 27 2
นครศรีธรรมราช 22 2
นาน 27 2
ปราจีนบุรี 8 2
ปตตานี 10 2
พษิณุโลก 19 2
แมฮองสอน 2 2
ระยอง 14 2
หนองบัวลำภู 9 2
กำแพงเพชร 9 1
นครปฐม 18 1
นครพนม 15 1
นนทบุรี 8 1
ปทุมธานี 22 1
ประจวบคีรีขันธ 7 1
พะเยา 12 1
เพชรบรูณ 27 1

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
มหาสารคาม 14 1
รอยเอด็ 8 1
ราชบุรี 8 1
ศรสีะเกษ 25 1
สกลนคร 7 1
สพุรรณบุรี 10 1
อางทอง 12 1
อำนาจเจรญิ 4 1
กระบ่ี 3 0
จันทบุรี 6 0
ชลบุรี 12 0
ชัยนาท 3 0
ชมุพร 2 0
ตรัง 12 0
ตราด 3 0
ตาก 7 0
นราธวิาส 4 0
บรีุรัมย 10 0
พงังา 8 0
พจิิตร 6 0
เพชรบรีุ 3 0
แพร 6 0
ภูเก็ต 2 0
มกุดาหาร 4 0
ยโสธร 6 0
ยะลา 7 0
ลพบุรี 5 0
ลำพนู 4 0
เลย 5 0
สมทุรสาคร 6 0
สระบุรี 6 0
สิงหบุรี 1 0
สุโขทัย 14 0
อยธุยา 9 0
อุตรดิตถ 4 0
อทุยัธานี 14 0
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1. Honorary Chairman
Dr. Katsunosuke Maeda
Honorary Chairman,
Toray Industries, Inc., Japan

2. Organization
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Dr. Yongyuth Yuthavong
Ministry of Science and Technology

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

(3) Directors
Dr. Kamchad Mongkolkul
The Science Society of Thailand
Dr. Pairash Thajchayapong
Ministry of Science and Technology
Dr. Yodhathai Thebtaranonth
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Mr. Udom Vacharasakunee
Ministry of Education
Mr. Yuichi Manabe
President, Thai Toray Textile Mills
Public Co., Ltd.
Mr. Warun Laoitthi
Managing Director,
Luckytex (Thailand) Public Co., Ltd.
Mr. Kazuhiko Miyaishi
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3. Term of Directorship: 2 years
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twice a year), awards the prizes and grants.
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Organization (2010)

The Committee of Nomination (Awards)
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(1) Chairman: Dr. Yodhathai Thebtaranonth
(2) Members: Dr. Naksitte Coowatanachai

Dr. Vichai Boonsaeng
Dr. Peerasak Srinives
Dr. Pramuan Tangboriboonrat

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

Technology Awards to the Managing Board.

The Committee of Nomination (Grants)
1. Organization

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

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

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

Technology Grants to the Managing Board.

The Committee of Selection (Awards)
1. Organization

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

(2) Members: 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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