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

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพทุ ธศักราช 2554 ซึง่ เปนปทสี่ บิ แปดของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลทีม่ ผี ลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเปนเลิศ ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการทีม่ กี าร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศักยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิ ารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบัน ที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติ
เปนเอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล และทีมงานวิจยั ทีไ่ ดทำงานวิจยั พืน้ ฐาน
และประยุกตเกีย่ วกับชีววิทยาของกงุ สืบเนือ่ งจากอาชีพการเลีย้ งกงุ ในประเทศไทยไดขยายตัวอยาง
กวางขวาง สรางงานอาชีพและรายไดใหแกประเทศมูลคามากกวาแสนลานบาทตอป แตอาชีพนีต้ อ ง
ประสบปญหาตางๆ มากมายซึง่ กระทบตอความยัง่ ยืนของอาชีพ โดยเฉพาะการเกิดการระบาดของ
โรคทีเ่ กิดจากไวรัสและแบคทีเรียตางๆ ทำใหเกิดความเสียหายมหาศาลตอการเลีย้ งกงุ ซึง่ ไมไดเกิด
เฉพาะในประเทศไทยเทานัน้ ปญหาตางๆ เหลานีต้ อ งการความรทู างดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาชวยแกไข โครงการเดนของศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล และทีมงาน ไดแก การผลิต
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

โมโนโคลนอลแอนติบอดีตอไวรัสและแบคทีเรียที่กอ โรคตางๆ ในกงุ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
วินจิ ฉัยและยืนยันการติดเชือ้ ตางๆ ในกงุ และทดแทนการวินจิ ฉัยโดยวิธกี ารทางอณูวทิ ยาบางสวน
ซึง่ โมโนโคลนอลแอนติบอดีตอ ไวรัสหลายชนิดยังไมมรี ายงานการผลิตสำเร็จในหองปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ
ทั้งในและตางประเทศ โดยการประสานงานของหนวยธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพกุง (SBBU) ศูนย
พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ (BIOTEC) ไดนำโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอ ไวรัส
จำนวน 5 ชนิดไปดำเนินการเผยแพรเชิงพาณิชยรว มกับบริษทั MBS-Asia Ltd. และจากความ
รวมมือจากบริษัทแปซิฟคไบโอเทคไดนำโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว
และไวรัสโรคหัวเหลืองมาพัฒนาเปนชุดตรวจสำเร็จรูป strip test ทีใ่ ชไดงา ยโดยเกษตรกรเพือ่ ใช
เฝาระวังระไวการติดเชื้อไวรัสทั้งสองชนิดระหวางการเลี้ยงกุง โดยมีทั้งรูปแบบที่ใชตรวจไวรัส
แตละชนิดแยกกันหรือรวมไวรัสทั้งสองชนิดพรอมกัน ซึ่งชุดตรวจทั้ง 3 ชุดนี้ไดดำเนินการ
เชิงพาณิชยโดย SBBU บริษัทนิวเวิลดไบโอเทค และบริษัทมารีนลีดเดอร ตามลำดับ สำหรับ
ชุดตรวจแบบ strip test ทีไ่ ดพฒ
ั นาเพิม่ เติมสำเร็จไดแก ชุดตรวจ monodon baculovirus, Vibrio
cholerae O1 และ V. cholerae O139 ซึง่ กำลังอยใู นระหวางการดำเนินการจดสิทธิบตั รกอนการ
เผยแพรเชิงพาณิชยตอ ไป ในอนาคตคาดวาจะสามารถผลิตชุดตรวจทำนองเดียวกันนีใ้ หคลอบคลุม
โรคตางๆ มากขึน้ ซึง่ ชุดตรวจเหลานีไ้ มเพียงแตเปนประโยชนตอ การเลีย้ งกงุ เทานัน้ บางชุด เชน
ชุดตรวจแบคทีเรียตางๆ ยังสามารถใชตรวจการปนเปอ นในผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑการเกษตร
ตางๆ และตัวอยางทางการแพทยไดดวย ซึ่งงานวิจัยของทีมงานสามารถสรางผลงานทางวิชาการ
ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกวา 60 เรือ่ งและไดผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาโทและเอกมากกวา 40 คน
สำหรับบุคคลอีกทานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปพทุ ธศักราช
2554 คือ รองศาสตราจารย ดร. สุพรรณ ฟเู จริญ ผอู ำนวยการ ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการตรวจ
วินจิ ฉัยทางหองปฏิบตั กิ ารทางการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผไู ดรบั
รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะทีเ่ ปนนักวิทยาศาสตรทมี่ ผี ลงานดีเดนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการตรวจวินจิ ฉัยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
รองศาสตราจารย ดร. สุพรรณ ฟเู จริญ ไดทำการศึกษาวิจยั เกาะติดเกีย่ วกับโรคธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินผิดปกติ ซึง่ เปนโรคเลือดจางกรรมพันธทุ พี่ บไดบอ ยและเปนปญหาสาธารณสุขทีส่ ำคัญ
ในลำดับตนๆ ของไทย ในระยะแรกไดทำการศึกษาเชิงลึกถึงพืน้ ฐานการเกิดโรคในระดับโมเลกุล
จนไดองคความรูเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคที่คอนขางสมบูรณในคนไทยโดยเฉพาะในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอมูลจากการศึกษาวิจยั ทีไ่ ด ถูกนำมาใชเปนฐานในการพัฒนาวิธกี ารตรวจ
วินิจฉัยในระดับโมเลกุลไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในระยะกอนและหลังคลอด การศึกษาเพื่อ
เชือ่ มโยงความผิดปกติในระดับโมเลกุลไปสอู าการของผปู ว ย เกิดเปนองคความรใู นการใหคำปรึกษา
แนะนำทางพันธุกรรมและการควบคุมและปองกันโรคธาลัสซีเมีย และยังสามารถขยายผลงานวิจยั
ในระดับพื้นฐานไปสูงานวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสำเร็จรูปที่สามารถขยายผลเชิงพาณิชย
รวมกับภาคเอกชนไดอยางเปนรูปธรรมและใชกันอยางแพรหลายในโครงการ การควบคุมและ
ปองกันโรคธาลัสซีเมียของประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบานจนถึงปจจุบนั และยังไดผลิตผลงาน
วิจัยและพัฒนาฮีโมโกลบินควบคุมคุณภาพที่สามารถใชในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการ
ตรวจวินจิ ฉัยธาลัสซีเมียทางหองปฏิบตั กิ ารขึน้ เปนครัง้ แรกในประเทศไทย โดยดำเนินการรวมกับ
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ภาคเอกชน 2 บริษทั ปจจุบนั มีสมาชิกเปนหองปฏิบตั กิ ารจากโรงพยาบาลตางๆ ทัง้ ในภาครัฐและ
เอกชนจากทัว่ ประเทศ เขารวมโครงการมากกวา 100 แหง ซึง่ จะชวยให แผนงานการควบคุมและ
ปองกันโรคธาลัสซีเมียของไทย ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองศาสตราจารย ดร.
สุพรรณ ฟเู จริญ ยังไดจดั ตัง้ หนวยบริการธาลัสซีเมียทีเ่ ปดใหบริการตรวจวินจิ ฉัยโรคธาลัสซีเมีย
และฮีโมโกลบินผิดปกติอยางครบวงจรขึน้ เปนแหงแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนและไดเปดใหบริการแกประชาชนทัว่ ไปมาแลวเปนเวลากวา 15 ป การ
ดำเนินงานวิจัยแบบเกาะติดมาอยางยาวนาน เปนผลใหรองศาสตราจารย ดร. สุพรรณ ฟูเจริญ
สามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor
ไดมากกวา 100 เรือ่ ง ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติ มากกวา 30 เรือ่ ง จดสิทธิบตั รผลงานวิจยั
และพัฒนา 6 เรือ่ ง ไดรบั เกียรติบตั รและการยอมรับนับถือจากองคกรตางๆ ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในและ
ตางประเทศหลายครัง้ รวมทัง้ ไดสรางนักวิจยั รนุ ใหมระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกวา 20 คน

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2554 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 21 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา มีจำนวน 7 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบนอาหารที่ทำใหปลอดเชื้อโดยไมตองนึ่งฆาเชื้อ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. โชคพิศษิ ฐ เทพสิทธา
หนวยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ชื่อโครงการ สัณฐานวิทยาและสมบัติเชิงกายภาพเคมีของขาวฮางในระหวางการหุง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. โสรยา เกิดพิบลู ย
หนวยงาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3. ชื่อโครงการ การเพิ่มมูลคาขาวพันธุพื้นเมืองไทยดวยเทคนิคการอบแหงที่อุณหภูมิสูง
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์
หนวยงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑโจกขาวหอมมะลิที่มีคาดัชนีน้ำตาลต่ำจากขาวสารหอมมะลิหัก
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. ศิรธิ ร ศิรอิ มรพรรณ
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ชื่อโครงการ การพัฒนาสูตรอาหารที่สามารถกระตุนการสืบพันธุของพอและแมพันธุกุงกามกราม
ชือ่ นักวิจยั
ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ โศภน
หนวยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

6. ชื่อโครงการ การพัฒนาหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทสำหรับควบคุมทางชีวภาพโรคของกลวยไม
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช
หนวยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. ชื่อโครงการ สารชีวภาพปองกันอาหารเนาเสียจากแบคทีเรียโปรไบโอติก
ชือ่ นักวิจยั
ดร. จอมขวัญ มีรกั ษ
หนวยงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สาขาเคมี มีจำนวน 4 โครงการ
8. ชื่อโครงการ การพัฒนาตนแบบของกระบวนการวิเคราะหยาที่ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและ
เปนมิตรตอสิง่ แวดลอมดวยแนวทาง 6-R
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. ธีรศักดิ์ โรจนราธา
หนวยงาน ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. ชื่อโครงการ การพัฒนาสารตนแบบเพือ่ ใชในการรักษาโรคมะเร็งจากพืชสกุล Gardenia
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ขนิษฐา พุดหอม
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. ชื่อโครงการ การสังเคราะหพอลิเมอรรอยประทับที่มีความสามารถจับจำเพาะตอตัวบงชี้
ของกลมุ อาการเมตาบอลิก
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สมชาย บุญเพ็งรักษ
หนวยงาน ศูนยวจิ ยั พัฒนานวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
11. ชื่อโครงการ การควบคุมสมบัติการเปลี่ยนสีเมื่อใหความรอนของวัสดุเชิงประกอบระดับ
นาโนของพอลิไดอะเซทติลนี /โลหะออกไซด: ผลของนาโนซับสเตรทและ
โครงสรางพอลิเมอร
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. นิศานาถ ไตรผล
หนวยงาน ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาฟสิกส มีจำนวน 4 โครงการ
12. ชื่อโครงการ การสังเคราะหและจัดเรียงอนุภาคนาโนเหล็กพลาตินมั เพือ่ การบันทึกขอมูลความจุสงู
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. ชิตณรงค ศิรสิ ถิตยกลุ
หนวยงาน สาขาวิชาฟสกิ ส สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
13. ชื่อโครงการ การศึกษาขอบเขตความนาจะเปนของการสงผานและการสะทอน:
การแทรกสอดแบบเสริมและแบบหักลาง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. เพชรอาภา บุญเสริม
หนวยงาน ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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14. ชื่อโครงการ โครงสรางทางอิเล็กทรอนิกสและคุณสมบัตเิ ชิงแสงของ InAs/CdSe นาโนคริสตัลแบบ
core/shell: การศึกษาขัน้ เบือ้ งตนเพือ่ นำไปสกู ารพัฒนาเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ธีระพงศ พวงมะลิ
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
15. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบตรวจวัดมลพิษอากาศดวยกาซเซนเซอรทอนาโนคารบอนไฮบริด
ชือ่ นักวิจยั
ดร. วินดั ดา วงศวริ ยิ ะพันธ
หนวยงาน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 6 โครงการ
16. ชื่อโครงการ ปจจัยเสีย่ งการเกิดภัยดินถลมและแนวทางการจัดการภัยดินถลมในจังหวัดภูเก็ต
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุกญ
ั ญา วงศธนะบูรณ
หนวยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17. ชื่อโครงการ การผลิตแบริง่ พลวง (White Metal) โดยกระบวนการโลหะกึง่ ของแข็ง
ชือ่ นักวิจยั
นาวาตรี ดร. เสวียง เถือ่ นบุญ
หนวยงาน กรมอูทหารเรือ
18. ชื่อโครงการ การใชวัสดุเสนใยสังเคราะหสำหรับเปนระบบระบายน้ำในกำแพงกันดินเสริมแรง
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อวิรทุ ธิ์ ชินกุลกิจนิวฒ
ั น
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
19. ชื่อโครงการ การดูดซับและการเคลือ่ นตัวแบบทำปฏิกริ ยิ าของโลหะหนักในชัน้ น้ำบาดาลระดับตืน้ :
กรณีศกึ ษาหลุมฝงกลบขยะเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศรีเลิศ โชติพนั ธรัตน
หนวยงาน ภาควิชาธรณีวทิ ยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
20. ชื่อโครงการ การเปลี่ยนผักตบชวาเปนสารเคมีพื้นฐานสำหรับการประยุกตใชงานดานการเกษตร
และเคมีชีวภาพดวยตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธที่มีโครงสรางระดับนาโน
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ขจรศักดิ์ เฟอ งนวกิจ
หนวยงาน ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
21. ชื่อโครงการ การประเมินความเหมาะสมของการใชอนุภาคนาโนของเหล็กประจุศนู ยทถี่ กู ปรับปรุง
ดวยโพลีเมอรรว มกับการเหนี่ยวนำความรอนทางแมเหล็กไฟฟาในการเรงการฟนฟู
น้ำใตดินและดินในประเทศไทยที่ปนเปอนดวยมลสารอินทรียระเหยที่มีคลอรีนเปน
องคประกอบ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ธนพล เพ็ญรัตน
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคดั เลือกใหมผี ไู ดรบั รางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัลรวม 170,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 80,000 บาท ไดแก
อาจารยกณ
ั จณา อักษรดิษฐ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: ถุงเพาะชำกระดาษเคลือบน้ำยางพารา

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 60,000 บาท ไดแก
อาจารยสรอยฟา ขยันงาน
โรงเรียนบานอมพาย อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน
ชื่อผลงาน: สารเคลือบเมล็ดพันธไุ รสารพิษ ปองกันการเจาะทำลายเมล็ดพันธุ
ของดวงถั่วเหลือง

รางวัลชมเชย

เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 3 คน ไดแก
1. อาจารยเรวดี อนุรกั ษ
โรงเรียนโศภณคณาภรณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผลงาน: เครื่องขูดมะพราวพลังงานหารสอง
2. อาจารยปราณี แกวพวง
โรงเรียนคอวังวิทยาคม อำเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
ชือ่ ผลงาน: เครือ่ งถอนมันสำปะหลัง
3. อาจารยสทิ ธิราช ชืน่ ชม
โรงเรียนบานโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ชือ่ ผลงาน: เครือ่ งดักแมลงจากแผนซีดี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 330,000 บาท
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 120,000 บาท ไดแก
อาจารยสกุ ลั ยา วงคใหญ
โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
ชื่อผลงาน: ศึกษาชีววิทยา ประสิทธิภาพการเปนตัวห้ำและปจจัยทีม่ ผี ลตอ
การเพิ่มจำนวนของดวงเตาบางชนิด
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 100,000 บาท ไดแก
อาจารยพเิ ชษฐ สมุ มาตย
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โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผลงาน: การสรางนวัตกรรมวิเคราะหออกซิเจนในกาซเพื่อหาประสิทธิภาพ
การลดแกสคารบอนไดออกไซดในไอเสียรถยนตของพืชน้ำโดยประยุกตวิธี
ของ Winkler
รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 80,000 บาท ไดแก
อาจารยศรีธร มูลมณี
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ชื่อผลงาน: ลูกหมุนระบายอากาศผลิตพลังงานไฟฟา

รางวัลชมเชย

เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยยภุ าพร ผลสวาง
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
ชือ่ ผลงาน: การยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ รา Rhizopus ดวยสารสกัดสมุนไพร
2. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชือ่ ผลงาน: การใชประโยชนจากเถาไมมะขามและเถาลิกไนตในการทำอัญมณี

นอกจากนี้ โรงเรียนของผูไดรับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทั้ง 5 โรงเรียนยังไดรับ
เงินสนับสนุนหองปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
1. โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2. โรงเรียนบานอมพาย อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน
3. โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
4. โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
5. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนินการคัดเลือกผทู ไี่ ดรบั รางวัล และหวังวาความพยายามของมูลนิธฯิ ในการดำเนินกิจกรรม
ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ
ประธานมูลนิธโิ ทเร
เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 7 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล
Professor Dr. Paisarn Sithigorngul
เกิดเมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2494 ทีอ่ ำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
เปนบุตรคนที่ 11 ในจำนวน 14 คน ของนายบุนปวยและนาง
ทองพูล สิทธิกรกุล
ภรรยา รองศาสตราจารย ดร. วีระวรรณ สิทธิกรกุล
Ph.D. (Zoology) University of Wisconsin-Madison, USA.
ธิดา นางสาวณัฐพร สิทธิกรกุล

การศึกษา
พ.ศ. 2509
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2530

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสามัคคีวทิ ยา จังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ ตน (ป.กศ.ตน) วิทยาลัยครูพระนคร
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.A. (Cell Biology), University of Kansas-Lawrence, USA.
Ph.D. (Zoology), University of Wisconsin-Madison, USA.

Profile
PAISARN SITHIGORNGUL
Birth:
Family:
Wife:
Children:

8 February 1951
The eleventh son of Mr. Boonpuay and Mrs. Tongpool
Mrs. Weerawan Sithigorngul
Ph.D. (Zoology) University of Wisconsin-Madison, USA.
Miss Nuttaporn Sithigorngul

Education:
1966
1968
1972
1974
1983
1987

Samukeevidthaya School, Smutprakarn Province.
Diploma of Education, Phranakorn Teacher College
(Phranakorn Rajabhat University)
B.Ed. (Biology), College of Education (Srinakharinwirot University)
M.Sc. (Zoology), Chulalongkorn University
M.A. (Cell Biology), University of Kansas-Lawrence, USA.
Ph.D. (Zoology), University of Wisconsin-Madison, USA.
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ตำแหนงปจจุบนั
• ขาราชการบำนาญ
• ผมู คี วามรคู วามสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2554

อาจารย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผชู ว ยศาสตราจารย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผชู ว ยศาสตราจารย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลับจากศึกษาตอตางประเทศ เขารับราชการตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกษียณอายุราชการ

Present Position:
Retired government official, Research specialist at Srinakharinwirot University
Tel: +66-2-664-1000 ext. 8515 Fax: +66-2-260-0127 Mobile phone: +66-85-045-9545
E-mail: paisarn_sithi@hotmail.com, paisarn@swu.ac.th

Working Experiences:
Academic Position
1974
Lecturer, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
1978
Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn
University

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 9 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ดานบริหาร
พ.ศ. 2540-2550
พ.ศ. 2550-2554

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณั ฑิต สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดานบริการวิชาการ
1. กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2552 ถึงปจจุบนั
2. กองบรรณาธิการวารสารวิจยั และสงเสริมวิชาการเกษตรแมโจ พ.ศ. 2552 ถึงปจจุบนั
3. กองบรรณาธิการวารสาร Maejo International Journal of Science พ.ศ. 2550 ถึงปจจุบนั
4. อนุกรรมการเทคโนโลยีชีวภาพกุง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
พ.ศ. 2544-2547
5. คณาจารยอบรมเขมตัวแทนนักเรียนแขงขันชีววิทยาโอลิมป กระหว างประเทศ สสวท.
พ.ศ. 2538 ถึงปจจุบนั
6. กรรมการ และ วิทยากร อบรมครูชวี วิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 ถึงปจจุบนั
7. กรรมการพิจารณาผลงานเพื่อกำหนดตำแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
8. กรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยของหนวยงานใหทุนตางๆ

1980 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot University.
1987 Returned from studying abroad and worked as an Assistant Professor, Department
of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot University.
1993 Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot
University
2005 Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot University
2011 Retired Government Official.
Academic Service
1. Editorial board of Journal of Srinakharinwirot University (Science and Technology)
2009-date.
2. Editorial board of Journal of Agricultural Research and Extension 2007-date.
3. Editorial board of Maejo International Journal of Science and Technology 2007-date.
4. Shrimp Biotechnology Committee, BIOTEC 2001-2004.
5. Students’ teaching for Biology Olympiad Competition, IPST 1993-2011.
6. Committee of Biology Teacher Training Program, The Science Society of Thailand.
2005-date.
7. Reviewer for appointment of academic position for faculty members from different institutions.
8. Reviewer of research proposal and research report of different granting agencies.
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9. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณานิพนธตนฉบับสำหรับตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ไดแก
Journal of Histochemistry and Cytochemistry, General and Comparative
Endocrinology, Biochemica et Biophysica Acta, Diseases of Aquatic Organisms,
Comparative Biochemistry and Physiology, Chinese Journal of Oceanology and
Limnology, Fish and Shellfish Immunology
10. กรรมการตรวจวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยตางประเทศ ไดแก University
of Madras, India, University of New South Wale, Australia

9. Reviewer for the International Peer-review Journal as follow:
- Journal of Histochemistry and Cytochemistry,
- General and Comparative Endocrinology,
- Biochemica et Biophysica Acta,
- Diseases of Aquatic Organisms,
- Comparative Biochemistry and Physiology,
- Chinese Journal of Oceanology and Limnology,
- Fish and Shellfish Immunology
10. Ph.D. Thesis Examiner: 1) University of Madras, India, and 2) University of
New South Wale, Australia

Honors and Awards:
1. University Development Commission (UDC) Scholarship for Master Study at
Chulalongkorn University, Ministry of University (1972-1973)
2. Royal Thai Government Scholarship for Master and Ph.D. studies at University of
Kansas-Lawrence and University of Wisconsin-Madison (1980-1987).
3. Rockefeller Foundation- Biotechnology Career Fellowship for Post-Doctoral Research
at University of Wisconsin-Madison (1993-1995).
4. The Outstanding Science Research Award of Faculty of Science, SWU. (1994).
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 11 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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รางวัลและเกียรติยศ
1. ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับศึกษาระดับปริญญาโท ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2515-2517
2. ทุนรัฐบาล (กพ.) สำหรับศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ณ University of Kansas-Lawrence
และ University of Wisconsin-Madison พ.ศ. 2523-2530
3. ทุน Biotechnology Career Fellowships จากมูลนิธริ อกกีเฟลเลอร สำหรับวิจยั หลังปริญญาเอก
ณ University of Wisconsin-Madison พ.ศ. 2536-2538
4. รางวัลผลงานวิจยั ดีเดน สาขาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป พ.ศ. 2537
5. รางวัลอาจารยดเี ดน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป พ.ศ. 2540
6. รางวัลอับดับหนึง่ ของศูนยวจิ ยั เพือ่ ความเปนเลิศ มศว พ.ศ. 2550
7. รางวัลอับดับหนึง่ ของศูนยวจิ ยั เพือ่ ความเปนเลิศ มศว พ.ศ. 2552
8. รางวัลผลงานวิจยั ดีเดน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ประจำป 2553
9. รางวัลผลงานประดิษฐคดิ คนดีเดน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ประจำป 2554

5. Outstanding Faculty Award of Faculty of Science, SWU. (1997).
6. Award for SWU faculty for the first rank of center of excellent: Monoclonal antibody
research center for research and development of immuno test kit in shrimp and
aquatic animals (2007).
7. Award for SWU faculty for the first rank of center of excellent: Monoclonal antibody
research center for research and development of immuno test kit in shrimp and
aquatic animals (2009).
8. Award for Outstanding Research in Biological and Agricultural Science “Cloning of
Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus (PemoNPV) polyhedrin gene and development
of loop-mediated isothermal amplification for detection of PemoNPV in Penaeus
monodon. NRCT (2010).
9. Award for Outstanding Invention in Biological and Agricultural Science “Dual strip
test for white spot syndrome virus and yellow head virus”. NRCT (2011).
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ผลงานวิจัยของศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล
Research Works of Professor Paisarn Sithigorngul
ดานการวิจยั
งานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุลและทีมวิจยั ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.
วีระวรรณ สิทธิกรกุล รองศาสตราจารย ดร. ปรินทร ชัยวิสทุ ธางกูร และผชู ว ยศาสตราจารย ดร.
ศิวาพร ลงยันต ในชวงแรกเกี่ยวของกับการศึกษาระบบฮอรโมนในกานตาของกุงโดยพยายาม
พิสจู นทราบชนิดและโครงสรางของฮอรโมนตางๆ ในกานตาโดยมงุ เนนเพือ่ หาฮอรโมนทีเ่ กีย่ วของ
กับพัฒนาการของรังไขเพือ่ แกปญ
 หาการขาดแคลนพอ-แมพนั ธกุ งุ แตเนือ่ งจากการเกิดปญหาการ
ระบาดของโรคหลายชนิดอยางรุนแรงในกุงกอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง
อยางมาก งานวิจัยจึงเปลี่ยนมาเนนการพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยโรคในกุงที่เกิดจากไวรัสและ
แบคทีเรียโดยใชโมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อทดแทนบางสวนของการวินิจฉัยโรคกุงที่อาศัย
กระบวนการทางอณูชวี วิทยารูปแบบตางๆ ซึง่ มีคา ใชจา ยสูงและตองอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามชำนาญ
และหองปฏิบัติการเฉพาะทาง ซึ่งการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอเชื้อกอโรคตางๆ สามารถ
คัดเลือกโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความคงตัวสูง คุณภาพสม่ำเสมอ และสามารถผลิตได
ในปริมาณมากเทาทีต่ อ งการ ทำใหสามารถนำมาใชในเชิงพาณิชย ซึง่ งานวิจยั นีไ้ ดรบั ทุนสนับสนุน
จากหนวยงานตางๆ จนสามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact
factor มากกวา 60 เรือ่ งและผลงานถูกอางอิงจำนวน 620 ครัง้ (h index = 15) นอกจากนี้
ไดเขียนตำราประกอบการเรียนการสอนจำนวน 2 เลม ซึง่ ผลงานวิจยั พอสรุปไดดงั นี้

Achievements
Research:
Professor Dr. Paisarn Sithigorngul and research team consists of Associate Professor Dr.
Weerawan Sithigorngul, Associate Professor Dr. Parin Chaivisuthangkura, Assistant
Professor Dr. Siwaporn Longyant. The initial works had been involved in the study of
neuro-endocrine system in the eyestalk of shrimp with emphasis on identification of
various hormones especially the hormones involved in ovarian maturation which aimed
to solve the problem of insufficient supply of the black tiger prawn broodstock. However,
due to the urgent need on attacking serious problems about shrimp farming, including
epidemic of various shrimp diseases that caused several billion dollars loss in shrimp
farming, the focus of recent research work has switched to the development of immunological
based diagnosis of shrimp diseases caused by viral and bacterial infections for partially
replacement of the molecular based diagnostic methods which have high cost and
required highly skill personnel and special laboratory. The monoclonal antibody approach
could provide high stability and consistent quality of antibody with unlimited supply;
therefore, it had potential for commercialization. These projects have been supported
by different granting agencies and the works were published in over 60 articles in peer-review
journals with 620 citations (h index = 15). The recent research work can be summarized
as following;
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 13 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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1. สามารถผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะตอไวรัสและแบคทีเรียที่กอโรคในกุงโดยใชเชื้อ
กอโรคหรือ recombinant proteins ขององคประกอบตางๆ ของเชือ้ กอโรค ไดแก โมโนโคลน
อลแอนติบอดีจำเพาะตอไวรัสโรคหัวเหลือง (yellow head virus = YHV) ไวรัสตัวแดงดวงขาว
(white spot syndrome virus = WSSV) monodon baculovirus (MBV), hepatopacreatic
parvovirus (HPV), Taura syndrome virus (TSV), Infectious hypodermal and
hematopoietic necrosis virus (IHHNV), infectious myonecrosis virus (IMNV),
Macrocrachium rosenbergii nodavirus (MrNV), extra small virus (XSV), แบคทีเรีย
Vibrio cholerae, V. alginolyticus, V. harveyi, Aeromonas hydrophila และแบคทีเรีย
อีกหลายชนิดกำลังอยูในระหวางการผลิต ซึ่งแอนติบอดีที่ไดนี้สามารถใชในการวินิจฉัยการ
ติดเชือ้ โดย immunoassay แบบตางๆ ในหองปฏิบตั กิ าร ซึง่ สวนใหญเปนการใชงานวิจยั โดย
นักวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. โมโนโคลนอลแอนติบอดีทผี่ ลิตไดนำไปเผยแพรเชิงพาณิชยโดยบริษทั MBS-Asia Ltd. สาขา
ของ Maines Biological Service Inc. ไดแก โมโนโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะตอไวรัส YHV,
WSSV, MBV, TSV และ IHHNV ภายใตการประสานงานของหนวยธุรกิจเทคโนโลยีชวี ภาพกงุ
(SBBU) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
3. โมโนโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะตอ YHV และ WSSV สามารถนำมาพัฒนาตอเปนชุดตรวจ
strip test โดยความรวมมือจากบริษทั แปซิฟค ไบโอเทค ซึง่ เปนชุดตรวจทีม่ คี วามจำเพาะสูง
ราคาไมแพงนัก (เมือ่ เทียบกับ PCR) รผู ลเร็ว (ภายในเวลา 15 นาที) ใชไดงา ยโดยเกษตรกร
และบุคคลทั่วไปโดยไมตองใชเครื่องมือเพิ่มเติม ซึ่งชุดตรวจนี้ไดดำเนินการเชิงพาณิชย
โดย SBBU (ชุดตรวจ YHV) นิวเวิลดไบโอเทค (ชุดตรวจ WSSV) และบริษทั มารีน ลีดเดอร

V. cholerae O1 test strip result. Sample
containing 107 CFU/ml of (A) V. cholerae
O1 Ogawa, (B) O1 Inaba, (C) O139,
(D) O141 and (E) NVC were applied to
the test strips. Only V. cholerae O1
Ogawa and Inaba gave positive results.

1. Production of monoclonal antibodies (MAbs) specific to various shrimp viruses and
bacteria using the pathogens or recombinant proteins including; Viruses: yellow
head virus (YHV), white spot syndrome virus (WSSV), monodon baculovirus (MBV),
hepatopancreatic parvovirus (HPV), Taura syndrome virus (TSV), infectious hypodermal
and hematopoietic necrosis virus (IHHNV), infectious myonecrosis virus (IMNV),
Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV), extra small virus (XSV), and bacteria:
Vibrio harveyi, V. alginolyticus, V. chlolerae, Aeromonas hydrophila and other Vibrio spp.
These MAbs have been the useful tools for diagnosis of the pathogens with various
immuno-assays in various laboratories both in Thailand and abroad.
2. Some of these MAbs specific to shrimp virus have been conducted to commercialize
by MBS-Asia Ltd, subsidiary of Maines Biological Service Inc. (MAbs specific to YHV,
WSSV, MBV, TSV, IHHNV) under supervision of SBBU, BIOTEC. All MAbs are also
available as a research tool in various studies by other scientists upon requested.
3. With co-operation to Pacific Biotech. Co. Ltd., the MAbs specific to YHV and WSSV
had been developed into highly specific, simple, inexpensive (compare to the cost
of PCR) and rapid pond-site immunochromatographic strip tests which can be easily
used by any shrimp farmers without any requirement for additional equipment. The
strip test kits have been commercialized by SBBU (BIOTEC) for YHV, New World Biotech
Co., Ltd. for WSSV, and Marine Leader Co. Ltd. for dual strip test of WSSV and YHV.
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(ชุดตรวจ YHV และ WSSV ในชุดเดียวกัน)
4. ชุดตรวจ strip test ที่พัฒนาเสร็จแลวและอยูในระหวางการขอจดอนุสิทธิบัตรและพรอม
ทีด่ ำเนินการเชิงพาณิชยได คือ ชุดตรวจ MBV, V. cholerae O1 และ V. cholerae O139
5. ชุดตรวจ strip test สำหรับ IMNV กำลังอยใู นระหวางการทดสอบการใชภาคสนามทีป่ ระเทศ
อินโดนีเซีย เนือ่ งจากไวรัสชนิดนีย้ งั ไมมกี ารระบาดในประเทศไทย ชุดตรวจ strip test สำหรับ
V. cholerae ทุกสายพันธกุ ำลังอยใู นระหวางการปรับปรุงใหมคี วามไวสูงขึน้
สวนชุดตรวจ strip test สำหรับไวรัสและแบคทีเรียชนิดตางๆ ทีส่ รางโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ไดแลวกำลังอยใู นระหวางการดำเนินการ คาดวาจะสำเร็จในอนาคตอันใกลนี้ ซึง่ ชุดตรวจเหลานี้
นอกจากใชในการวินิจฉัยโรคในกุงไดแลว บางชุดยังสามารถใชตรวจสอบการปนเปอนของ
เชื้อกอโรคในผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาจใชตรวจโรคติดเชื้อในมนุษยไดดวย

4. The other three immunochromatographic strip tests that are successfully developed
and under patent pending and ready for commercialization are: MBV, V. cholerae
O1, and V. cholerae O139.
5. The test kit for IMNV detection is under field evaluation in Indonesia since this virus
has not been reported in Thailand, and the test kit for detection of all V. cholerae
serovars is under improvement for increasing its sensitivity.
Hopefully the test kits for the other viruses and the bacteria will be available in the
near future. These test kits are not only benefit to the shrimp farming but also for
detection of these pathogens in various agricultural products and some can be used
in clinical samples as well.

Teaching and extension:
Professor Dr. Paisarn Sithigorngul has been responsible for teaching both undergraduate
and graduate levels at the Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot
University. He has taken in-charge for the Basic Biology, various courses related to
Immunology and Cell Biology. His knowledge and experiences on research has been
transferred to students and teachers in the secondary school. He has supervised a
number of graduate students since 1990, and currently 13 Ph.D. candidates and 3
M.Sc. students are under his supervision.
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ดานการเรียนการสอนและวิชาชีพ

Dual test strip results. Pleopod homogenate
samples from (A) uninfected shrimp, (B)
WSSV infected shrimp, (C) YHV infected
shrimp or (D) a combination of B and C
were applied to the test strip. W = the
test line for WSSV, Y = the test line for
YHV and C = the control line.

ศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล รับผิดชอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา
และระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทัง้ วิชาพืน้ ฐานทางชีววิทยา วิทยาภูมคิ มุ กัน และเซลลวทิ ยา ซึง่ สวนหนึง่
ไดนำองคความรูจากงานวิจัยถายทอดใหนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของตางๆ ปจจุบันมีนักศึกษาใน
ความดูแลในฐานะอาจารยทปี่ รึกษาหลักและรวมในระดับปริญญาเอก 13 คนและปริญญาโท 3 คน
นอกจากนี้ ยังมีสว นรวมในการพัฒนาดานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเปนกรรมการ
และวิทยากรอบรมครูชวี วิทยาจากโรงเรียนตางๆ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร ตัง้ แตเริม่ ตนจนถึง
ปจจุบัน และเปนวิทยากรรับเชิญแกสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) (1)
ในการอบรมครูมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวขอตางๆ (2) อบรมเขมนักเรียนรอบ 1, 2 และ 3
เพือ่ เตรียมตัวนักเรียนสำหรับไปแขงขันชีววิทยาโอลิมปกนานาชาติตงั้ แต พ.ศ. 2538 จนถึงปจจุบนั
และ (3) ไดรบั ทุนสนับสนุนในการจัดทำสือ่ การสอนในรูปแบบสไลดถาวรสำหรับกลองจุลทรรศน
พรอมโปสเตอรประกอบจำนวน 15 ชุด สำหรับเปนอุปกรณการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายซึ่งจำหนายโดยศึกษาภัณฑพาณิชย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทยและคณะกรรมการผูตัดสิน
ทีใ่ หเกียรติมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร ประเทศไทย”
ครัง้ ที่ 18 พ.ศ. 2554 ใหแกขา พเจา ซึง่ เปนความภูมใิ จและกำลังใจขับเคลือ่ นในการทำงานวิจยั
เกีย่ วกับโรคและชีววิทยาของกงุ ตอไป ขอขอบพระคุณ Professor Antony O. W. Stretton อาจารย
He also has been a committee and lecturer in the project for Biology Teacher Training
Program for the late secondary education levels conducted by The Science Society of
Thailand since 2005. In co-operation with the Institute for the Promotion of Teaching
Science and Technology (IPST), he has involved in training the teachers on various
topics in Biology, three rounds of intensive tutoring and selection of the students for
International Biology Olympiad Competition since 1996. Recently, with support from
IPST, the permanent microscopic slides and their counterpart poster teaching aids of 15
topics in Biology for the late secondary education levels were made available at
Suksaphanpanich.
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ที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ใหความเมตตาชวยเหลืออุปกรณวิทยาศาสตร ความรู และ
ทุนหลังปริญญาเอกอยางตอเนื่องเพื่อเริ่มงานวิจัยในประเทศไทย คณาจารยจำนวนมากเกินกวา
จะเอยนาม ในคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร คณะเวชศาสตร
เขตรอน และ CENTEX shrimp มหาวิทยาลัยมหิดล ทีใ่ หความอนุเคราะหชว ยเหลือดานตางๆ
ทำใหสามารถทำงานวิจัยไดสำเร็จ ภาควิชาชีววิทยาและฝายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีส่ นับสนุนการทำงานวิจยั มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณแหลงทุนตางๆ สำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แหงชาติ (NCRT) ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ (BIOTEC) สำนักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก) ฝายวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีใ่ หทนุ สนับสนุนการวิจยั
บริษทั แปซิฟค ไบโอเทค ที่ใหความรวมมืออยางดีในการพัฒนาและผลิตชุดตรวจตางๆ จนสำเร็จ
สมบูรณ และกำลังสำคัญทีส่ ดุ ขอขอบคุณอาจารยในทีมวิจยั นักศึกษาทัง้ ปริญญาตรีและบัณฑิต
ศึกษา ทัง้ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่เปนสวนสำคัญในการสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณคาตอวงวิชาการและสังคม
สุดทายขอขอบคุณ คุณพอบุนปวยและคุณแมทองพูล ที่ลวงลับทั้งสองที่ทุมเทกำลังในการ
เลีย้ งดูบตุ รทุกคนรวมทัง้ ขาพเจาใหไดรบั โอกาสสูงสุดในชีวติ ภรรยารองศาสตราจารย ดร. วีระวรรณ
สิทธิกรกุล ซึง่ เปนทัง้ ผรู ว มงานวิจยั กำลังใจ และสนับสนุนทุกรูปแบบ รวมถึงนางสาวณัฐพร สิทธิกรกุล
ลูกสาวทีช่ วยเติมเต็มชีวิตครอบครัวใหสมบูรณ
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finally my daughter who fulfills our family life.
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MBV test strip result. PL
homogenate samples from
(A) MBV infected PL 15 and
(B) uninfected PL 10.
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1. Production of monoclonal antibodies against VP1 capsid protein for improvement of Taura
syndrome virus detection. SWU Research Division. (2011-2012).
2. Development of slide and poster for biology teaching in the secondary school (Hydra,
Earthworm and Digestive system). IPST (2011).
3. Development of monoclonal antibodies immunochromatographic strip tests specific for
detection of Vibrio cholerae
contamination in agricultural product and environment.
..
Agricultural Research Development Agency (ARRD) (2010-2011).
4. Development of monoclonal antibody (MAb) based lateral flow chromatographic detection
strips (LCDA) for new shrimp virus. CENTEX shrimp, National Center for Genetic Engineering
and Biotechnology (BIOTEC), NSTDA (2007-2011).
5. Production of monoclonal antibodies specific to vitellin for development of gonad inhibiting
hormone assay in Macrobrachium rosenbergii. SWU Research Division. (2010-2011).
6. Development of dual strip test for simple detection of white spot syndrome virus and yellow
head virus. SWU Research Division. (2010-2011).
7. Development of strip test for detection of Vibrio parahaemolyticus and V. vulnificus. SWU
Res. Division. (2009-2011).
8. Development of slide and poster for biology teaching in the secondary school (Tongue and Taste
Bud, Thyroid and Parathyroid, Kidney, Adrenal gland, Neuron, Immune System). IPST (2009).
9. Production of monoclonal antibodies for development of immuno-test kits for virus and
bacteria in shrimp and aquatic animal. BIOTEC, NSTDA (2005-2009).
10. Development of slide and poster for biology teaching in the secondary school (Pancreas,
Testis, Ovary, Paramecium, Mitosis)). IPST (2008).
11. Cloning and expression of VP2 capsid protein of Taura syndrome virus and monoclonal
antibodies production for development of disease diagnostic kit in shrimp. SWU. Research
Division (2008).
12. Cloning and expression of VP15 and VP75 proteins of white spot syndrome virus for
monoclonal antibody production. SWU. Research division (2006-2007).
13. Development of simple detection kit for Taura syndrome virus: strip test. BIOTEC, NSTDA (2007).
14. Development of slide and poster for biology teaching in the secondary school (Blood). IPST (2007).
15. Production of monoclonal antibodies against VP3 Taura syndrome virus. BIOTEC, NSTDA,
(2004-2005).
16. Development of white spot syndrome virus test kit: Flow through sandwich ELISA and strip
test. BIOTEC, NSTDA, (2004-2005).
17. Survey of the potential carriers of yellow head virus in prawn culture areas: Emphasis on
shrimps and crabs. BIOTEC, NSTDA, (2003-2004).
18. Production of monoclonal antibodies against eyestalk neuropeptide hormones in the giant
tiger prawn Penaeus monodon. BIOTEC, NSTDA (2001-2003).
19. Development of diagnostic test kit for yellow head virus by used immunological technique.
SWU Research Division (2002-2004).
20. Development of vaccine for protection of yellow head virus infection in Penaeus monodon.
SWU Research Division (2002-2004).
21. Development of monoclonal antibodies for diagnosis for hepatopancreatic parvovirus in Penaeus
monodon. SWU Research Division (2002-2004).
22. Development of immune test kit for commercialization: MAb against Vibrio vulnificus และ V.
parahaemolyticus. SWU Research Division (2003-2004).
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23 Survey of yellow head viral infection in Metapenaeus shrimp. SWU Research Division (2000).
24. Production of monoclonal antibodies against YHV and WSSV for specific detection of viral
infection in Penaeus monodon, BIOTEC, NSTDA, (2000-2002).
25. Antibody production against gonad inhibiting hormones C-terminal decapeptide and its binding
capacity to the peptide in the eyestalk of Penaeus monodon. SWU Research Division (2000).
26. Purification and characterization of neuropeptide hormones from eyestalk of the giant tiger
prawn Penaeus monodon NRCT-JSPS (1998-2000).
27. Sequence analysis of FMRFamide-like substances (New-isoforms) from the eyestalk of the giant
freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. SWU Research Division (2002-2004). (1999).
28. Sequence analysis and immunocytochemical localization of crustacean hyperglycemic hormone in
the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. SWU Research Division (1998).
29. Purification of FMRFamide-like substances from the eyestalk of the giant freshwater prawn
Macrobrachium rosenbergii. SWU Research Division (1997).
30. Purification of crustacean hyperglycemic hormone in the giant freshwater prawn Macrobrachium
rosenbergii. SWU Research Division (1996).
31. Preliminary purification and characterization of vitellin in the giant freshwater prawn
Macrobrachium rosenbergii. SWU Research Division (1995).
32. Purification and characterization of gonad inhibiting hormone (GIH) in the Jinga shrimp,
Metapenaeus affinis. BIOTEC, NSTDA (1993-1994).
33. Purification of gonad inhibiting hormone in the giant freshwater prawn Macrobrachium
rosenbergii. I: preliminary study. SWU Research Division (1993).
34. Immunocytochemical localization of neuropeptides in the eyestalk of giant tiger prawn Penaeus
monodon. BIOTEC, NSTDA, (1992).
35. Immunocytochemical localization of neuropeptides in the eyestalk of giant freshwater prawn
Macrobrachium rosenbergii. SWU Research Division (1992).
36. Cross reactivity of gonad inhibiting hormone between Macrobrachium rosenbergii and Penaeus
monodon. STDB (1990-1991).
37. Determination of glucose in hemolymph of Macrobrachium rosenbergii. SWU Research
Division (1990-1991).
38. Gonad inhibiting hormone activity during ovarian maturation in the giant freshwater prawn,
Macrobrachium rosenbergii. NRCT and SWU Research Division (1988-1989).
39. Ovarian development of Macrobrachium rosenbergii after spawning. NRCT (1988-1989).

Immunohistochemical analysis of
tissues from WSSV-infected P.
vannamei using VP19-specific
W25-8D (column 1) and
VP28-specific W29 (column 2)
MAbs. Consecutive sections
were counterstained with
eosin for clear visualization
of immunoreactivity. Strong
immunoreactivity was exhibited
in subcutaneous epithelium of
mouth appendage (A) and gill
tissues (B). E = subcutaneous
epithelium; C = connective
tissue; H = hemocoel.
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