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รายงานผลการด�ำเนินงาน
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ เป็ นทางการเมือ่ วันที่
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในประเทศไทย
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว มูลนิธฯิ ได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยจัดให้มกี จิ กรรมสามประเภทด้วยกัน
• ประเภทแรก คือ การจัดให้มรี างวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำหรับบุคคลหรือสถาบัน
		 ทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ประเภททีส่ อง คือ การให้เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุน
		 อาจารย์ และ/หรือ นักวิจยั ทีก่ ำ� ลังค้นคว้าหรือมีโครงการค้นคว้าวิจยั ทีเ่ ป็ นรากฐานอันจะ
		 อ�ำนวยประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
• ประเภททีส่ าม คือ รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยมอบให้แก่บคุ ลากรผูร้ บั ผิดชอบทาง
		 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
		 ที่มผี ลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพือ่ น�ำไปพัฒนา
		 และเพิม่ พูนความสนใจของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ในปี พทุ ธศักราช 2539
		 มูลนิธฯิ ยังได้ให้การสนับสนุนแก่หอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัล
		 การศึกษาวิทยาศาสตร์อกี ด้วย
มูลนิธิโทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้รบั เงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใช้ดอกผลจากกองทุนนี้ นอกจากนี้ยงั ได้รบั เงินบริจาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลุม่ บริษทั โทเรในประเทศไทย 4 บริษทั

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี พทุ ธศักราช 2562 ซึง่ เป็ นปี ทย่ี ส่ี บิ หกของการด�ำเนินกิจกรรมนี้ ในด้านบุคคลทีม่ ผี ลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี คี ณ
ุ ภาพเป็ นเลิศ ซึง่ ได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีม่ กี ารตรวจสอบ
คุณภาพอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็ นผลงานทีม่ คี ุณค่าต่อสังคมในด้านการสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการและในด้านศักยภาพของการน�ำไปประยุกต์ใช้ คณะกรรมการสาขารางวัลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเรเพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้พจิ ารณาผลงานของบุคคล
และสถาบันที่ได้รบั การเสนอชื่อ และได้เสนอผลต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติเป็ น
เอกฉันท์ยกย่องให้ ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี เป็นผู ้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็ นนักวิจยั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการแปรรูปอาหาร
ได้ศกึ ษากระบวนการเตรียมตัวอย่างและการอบแห้งวัสดุทห่ี ลากหลาย จนได้องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการเปลีย่ นแปลงสมบัตเิ ชิงเคมี-กายภาพของวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ระหว่าง
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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กระบวนการอบแห้ง น�ำไปสูค่ วามสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ทม่ี คี ณ
ุ ภาพสูง เป็ นทีต่ อ้ งการ
ของผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ ยังได้พฒั นาและศึกษากระบวนการอบแห้งแบบใหม่ ได้แก่ กระบวนการ
อบแห้งแบบใช้ไอน�ำ้ ร้อนยวดยิง่ ทีส่ ภาวะความดันต�ำ่ ซึง่ สามารถลดการเปลีย่ นแปลงหรือสูญเสีย
คุณลักษณะต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญของอาหาร เช่น สี รูปร่าง เนื้อสัมผัส ตลอดจนสารอาหารทีส่ ำ� คัญ
ได้เป็ นอย่างดี และได้ร่วมมือกับบริษทั ผูผ้ ลิตอาหารในการพัฒนาต่อยอดกระบวนการอบแห้ง
ดังกล่าวไปเป็ นเครื่องอบแห้งที่สามารถใช้ในการผลิตผักและผลไม้อบแห้งคุณภาพสู งในระดับ
อุตสาหกรรม งานวิจยั ทีส่ ำ� คัญอีกงานหนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาและศึกษากระบวนการแยกสารผ่าน
เยือ่ ด้วยไฟฟ้ าส�ำหรับการขจัดแร่ธาตุทไ่ี ม่ตอ้ งการออกจากสารละลาย โดยไม่ทำ� ให้คณ
ุ ลักษณะต่าง ๆ
ทีส่ ำ� คัญของสารละลายนัน้ เปลีย่ นแปลงไปจนไม่เป็ นทีย่ อมรับ ทัง้ นี้ เน้นไปทีก่ ารขจัดโซเดียมออก
จากน�ำ้ ปลา เพือ่ ผลิตน�ำ้ ปลาโซเดียมต�ำ่ ทีย่ งั คงมีคณ
ุ ลักษณะ (ความเค็ม สี กลิน่ รส ฯลฯ) เป็ นที่
ยอมรับของผูบ้ ริโภค องค์ความรูท้ ไ่ี ด้นำ� ไปสู่ความสามารถในการพัฒนากระบวนการให้เหมาะสม
กับการน�ำไปใช้กบั น�ำ้ ปลา ซึง่ เป็ นสารละลายทีม่ ปี ริมาณเกลือสูง และมีสารให้กลิน่ -รสเป็ นจ�ำนวน
มากได้เป็ นครัง้ แรก ศ. ดร.สักกมน มีผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 180
เรือ่ ง และมีค่า h-index = 38 ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติดา้ นการวิจยั ต่าง ๆ เช่น รางวัลนักเทคโนโลยี
รุ่นใหม่ ประจ�ำ พ.ศ. 2547 TRF-CHE-Scopus Researcher Award ประจ�ำ พ.ศ. 2552 รางวัล
นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำ พ.ศ. 2555 Ajinomoto Award for Outstanding Food Science
& Technology Researcher ประจ�ำ พ.ศ. 2561 รางวัลนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์ดเี ด่น ด้าน
นักวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�ำ พ.ศ. 2562 ได้รบั ทุนส่งเสริม
กลุม่ วิจยั (เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.) ประจ�ำ พ.ศ. 2558 และ 2561 และได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นภาคีสมาชิก
ส�ำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา เมือ่ พ.ศ. 2559
ส�ำหรับหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้รบั รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำปี พทุ ธศักราช
2562 คือ ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านการวิจยั เชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อตัง้ ขึ้นเมือ่ ปี
พ.ศ. 2558 ซึง่ ในปัจจุบนั มีบคุ ลากรทัง้ สิ้น 16 คน โดยเป็ นอาจารย์สำ� นักวิชาวิทยาศาสตร์ 6 คน มี
ภารกิจหลัก คือ ศึกษาวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของเชื้อรา ตลอดจน
สร้างความร่ วมมือด้านวิชาการระหว่างนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและนักวิจยั จาก
ต่างประเทศ ปัจจุบนั ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ ได้คน้ พบเชื้อราและเห็ดชนิดใหม่มากกว่า 800 ชนิด มี
การจัดเก็บสายพันธุ ท์ ่สี ำ� คัญกว่า 10,000 ตัวอย่าง ตัวอย่างแห้งกว่า 20,000 ตัวอย่าง ซึ่งมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีประโยชน์ต่องานวิจยั และอุตสาหกรรม ผลงานวิจยั ของศูนย์
ความเป็ นเลิศฯ คิดเป็ นร้อยละ 65 ของการศึกษาด้านเชื้อราในประเทศไทย และมีการตีพมิ พ์
ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการชัน้ น�ำระดับนานาชาติมากกว่า 800 เรื่อง ส่งผลให้บคุ ลากรของศูนย์
ความเป็ นเลิศได้รบั รางวัลระดับนานาชาติ เช่น Young Asian Mycologist Award ในปี
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 จากงานด้านโรคพืชวิทยาในภูมภิ าคเอเชีย ได้รบั รางวัล Top Peer
Reviewer Award ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 และได้รบั รางวัลผลงานอ้างอิงมากทีส่ ุด Highly cited
researcher ด้าน Plant & Animal Science จาก Clarivate Analytics ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2562 เนื่องด้วยผลงานวิจยั ทีถ่ กู ตีพมิ พ์มมี าตรฐานสูงและถูกน�ำไปใช้อา้ งอิงอย่างมากมาย
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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ท�ำให้ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ ได้ถกู จัดอันดับเป็ นที่ 1 ของโลกในสาขาราวิทยา เมือ่ ปี พ.ศ. 2560 โดย
The Center for World University Rankings (CWUR) และได้อนั ดับที่ 1 ของเอเชียด้าน Plant
and Animal Science และอันดับที่ 19 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Best Global
Universities ในปี พ.ศ. 2563 โดย U.S. News นอกจากนี้ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ ถือเป็ นส่วนส�ำคัญ
ทีส่ นับสนุนให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รบั การจัดอันดับอยูใ่ นกลุม่ 601-800 โดย Times Higher
Education World University Rankings 2020 ตลอดจนได้อนั ดับที่ 1 ของไทยด้าน Life
Sciences และมีคะแนนอยู่ในอันดับ 251–300 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกใน
ปี พ.ศ. 2563 ซึง่ ได้รบั คะแนนสูงสุดในหมวดการอ้างอิงงานวิจยั

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแลว้ นัน้ มูลนิธิฯ ยังได้ให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทีห่ วั ข้อวิจยั จะต้องเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนา
องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปี พทุ ธศักราช 2562 นี้ ได้มอบทุน
ช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ สิ้น 21 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา มีจำ� นวน 9 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การแก้ไขยีนในกลว้ ยไม้หวายด้วยระบบคริสเปอร์แคสเพือ่ เพิม่ ความทนทาน
ต่อน�ำ้ เค็ม
ชื่อนักวิจยั
ดร.อนงค์ภทั ร สุทธางคกูล
หน่วยงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ชื่อโครงการ ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลงในการควบคุมแมลงวันผลไม้
ศัตรู พริก (Bactrocera latifrons Hendel) ในสภาพโรงเรือ นและไร่
ชื่อนักวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
หน่วยงาน สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ชื่อโครงการ ต้นแบบการกระตุน้ การผลิตสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์ในหน่อไม้ฝรัง่ เพือ่ ใช้
ยับยัง้ ภาวะกระดูกพรุนในผูส้ ูงอายุ
ชื่อนักวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิ ร ศรีภญ
ิ โญวณิชย์
หน่วยงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ชื่อโครงการ การตรวจสอบแบบรวดเร็วและไม่ทำ� ลายของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงด้วย
hyperspectral imaging
ชื่อนักวิจยั
รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ สิรภิ ทั ราวรรณ
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมจากน�ำ้ มันมะรุม
ชื่อนักวิจยั
ดร.จินตนา จุลทัศน์
หน่วยงาน คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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6. ชือ่ โครงการ
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

ศักยภาพการดัดแปลงโครงสร้างทางกายภาพของชานอ้อยเพื่อใช้เป็ นวัสดุ
เพาะเลี้ยงในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสาร lovastatin และสารสีเหลือง
จากเชื้อรา Monascus purpureus
นางสาวประภัสสร รักถาวร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

7. ชื่อโครงการ การผลิตแอคติโนมัยซินจาก Streptomyces sp. TBRC 8912 เพือ่ ควบคุม
แบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv.oryzae สาเหตุของโรคขอบใบแห้งในข้าว
ชื่อนักวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จวงจันทร์ จ�ำปาทอง
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. ชื่อโครงการ การประดิษฐ์นวัตกรรมจากข้าวไทยเพือ่ ใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
วัยสูงอายุ
ชื่อนักวิจยั
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ตันเจริญ
หน่วยงาน สาขาวิขาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. ชื่อโครงการ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเชื้อราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซ่าและเชื้อราไตรโคเดอร์มาใน
การควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน
ชื่อนักวิจยั
ดร.รุจริ า ดีวฒั นวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สาขาเคมี มีจำ� นวน 4 โครงการ
10. ชื่อโครงการ นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษส�ำหรับทดสอบอัลบูมนิ ครีอะตินนิ และ
กลูโคสในปัสสาวะ ภายในคราวเดียวกัน แบบรูผ้ ลเร็ว เพือ่ การวินิจฉัยโรคไต
ในพื้นทีห่ ่างไกล
ชื่อนักวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชัน้
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
		
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. ชื่อโครงการ การสังเคราะห์และประเมินผลวัสดุนาโนยึดติดเยือ่ เมือกชนิดใหม่สำ� หรับเป็ น
ระบบน�ำส่งยาเคมีบำ� บัดไปยังกระเพาะปัสสาวะ
ชื่อนักวิจยั
ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. ชือ่ โครงการ
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การศึกษาผลของเมทฟอร์มนิ ต่อความผิดปกติของไมโทคอนเดรียของเซลล์
สร้างเส้นใยทีไ่ ด้จากผูป้ ่ วยโรคตาบอดทางพันธุกรรมลอน
ดร.ชยานนท์ พีระพิทยมงคล
สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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13. ชื่อโครงการ การค้นหาสารยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียจากต้นกระทือลิงโดยวิธีการแยกส่วนด้วย
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อนักวิจยั
ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวฒั นา
หน่วยงาน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาฟิสิกส์ มีจำ� นวน 3 โครงการ
14. ชือ่ โครงการ
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน
15. ชือ่ โครงการ
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การเพิม่ ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์
โดยการใช้วสั ดุเพอรอฟสไกต์สองมิตทิ ม่ี กี ารน�ำไฟฟ้ าสูงเป็ นสารดูดกลืนแสง
ผูช้ ่วยศาสตราจาย์ ดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประดิษฐ์ทรงกลมกลวงระดับไมครอนซิงก์ออกไซด์เจือด้วยซีเรียมเพื่อ
การประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดสียอ้ มไวแสง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เหลากูล
สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16. ชื่อโครงการ การบูรณาการทฤษฎีของโลหะผสมเข้ากับการค�ำนวณกลศาสตร์ควอนตัมเพือ่
พัฒนาและปรับปรุงสมบัตขิ องวัสดุสองมิตจิ ากธาตุในกลุม่ นิโคเจนในฐานะวัสดุ
พลังงานและวัสดุอเิ ล็กทรอนิกส์อบุ ตั ใิ หม่
ชื่อนักวิจยั
ดร.อรรณพ เอกธาราวงศ์
หน่วยงาน สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจำ� นวน 5 โครงการ
17. ชื่อโครงการ การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาผสมส�ำหรับการเปลีย่ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้
เป็ นโอเลฟิ นส์เบา
ชื่อนักวิจยั
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑรู ย์
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18. ชื่อโครงการ การพัฒนาลูกกะเทาะข้าวโพดของชุดกะเทาะแบบไหลตามแกน
ชื่อนักวิจยั
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชวนอุดม
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. ชื่อโครงการ นวัตกรรมเสริมก�ำลังองค์อาคารคอนกรีตที่มกี ำ� ลังอัดต�ำ่ โดยใช้แผ่นเหล็ก
เหนี่ยวอัดแรงรัดรอบภายหลัง
ชื่อนักวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิม่ ใจ
หน่วยงาน สาขาวิศวกรรมโยธา ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
		
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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20. ชื่อโครงการ การฟื้ นคืนสภาพของมรดกวัฒนธรรมต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อนักวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิตยิ า ปิ ดตังนาโพธิ์
หน่วยงาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
21. ชื่อโครงการ ผลของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อการเคลือ่ นทีข่ องสารอทราซีนและ
การย่อยสลายทางชีวภาพในดินในพื้นทีป่ ลูกอ้อยหนาแน่น ประเทศไทย
ชื่อนักวิจยั
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเลิศ โชติพนั ธรัตน์
หน่วยงาน ภาควิชาธรณีวทิ ยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์นนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ได้คดั เลือกให้มผี ูไ้ ด้รบั รางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เงินรางวัลรวม 230,000 บาท
รางวัลที่ 1

ไม่มผี ูไ้ ด้รบั รางวัล

รางวัลที่ 2

เงินรางวัล รางวัลละ 80,000 บาท ได้แก่
1. อาจารย์นิรมล รอดไพ
		 โรงเรียนห้วยน�ำ้ หอมวิทยาคาร อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อผลงาน: การศึกษาเส้นใยกากชานอ้อยในการผลิตคอนกรีตบล๊อก
2. อาจารย์ไมตรี สุดเรือง
โรงเรียนสตรีพทั ลุง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
		 ชื่อผลงาน: แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเปลือกทุเรียนโดยใช้จลุ นิ ทรีย ์
		 Effective Microorganisms ในการสกัดเส้นใย
รางวัลที่ 3

เงินรางวัล รางวัลละ 60,000 บาท ได้แก่
อาจารย์สร้อยฟ้ า ขยันงาน
		 โรงเรียนสังวาลย์วทิ ยา อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อผลงาน: การศึกษาพัฒนาแผ่นปลูกกล ้วยไม้เอื้องแซะจากเปลือกไม้
		 ในท้องถิน่ ในการปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติ
รางวัลชมเชย

เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่
อาจารย์กรี ติ ทะเย็น
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
		 ชื่อผลงาน: การเลี้ยงหนอนรถด่วน (Omphisa fuscidenttalis)
		 ในท่อดินเผาเพือ่ จ�ำหน่ายตลอดปี และลดการสูญพันธุ ์
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 260,000 บาท
รางวัลที่ 1

ไม่มผี ูไ้ ด้รบั รางวัล

รางวัลที่ 2

เงินรางวัล รางวัลละ 100,000 บาท ได้แก่
อาจารย์นาฏอนงค์ ทูไ้ พเราะ
โรงเรียนด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: การสกัดและทดสอบสมบัตขิ องสารสีแดงทีใ่ ช้ทาไข่แดง		
		 ตามภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ จากว่านหอมแดง (Eleutherine bulbosa)

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล รางวัลละ 80,000 บาท ได้แก่
1. อาจารย์สมชาย พันธุส์ นั ติกลุ
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง
ชื่อผลงาน: กระถางมะม่วงทนแล ้ง
2. อาจารย์สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์
		 โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
		 ชื่อผลงาน: การสังเคราะห์และพัฒนาชุดทดสอบสารตรวจจับโลหะหนัก
		 ในน�ำ้ เสียโดยใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็ก
นอกจากนี้ โรงเรียนของผูไ้ ด้รบั รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทัง้ 6 โรงเรียนยังได้รบั เงินสนับสนุ น
ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 25,000 บาท ได้แก่
1. โรงเรียนห้วยน�ำ้ หอมวิทยาคาร อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
2. โรงเรียนสตรีพทั ลุง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
3. โรงเรียนสังวาลย์วทิ ยา อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. โรงเรียนด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง
6. โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
มูลนิธิโทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพือ่ การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ป่ ุน กลุ่มบริษทั โทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้
ด�ำเนินการคัดเลือกผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัล และหวังว่าความพยายามของมูลนิธฯิ ในการด�ำเนินกิจกรรม
ดังที่ได้กล่าวมานี้ จะเป็ นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่ วยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าสืบต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ประธานมูลนิธิโทเร
เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Professor Dr. Sakamon Devahastin
เกิดเมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 ทีก่ รุงเทพมหานคร เป็ นบุตร
คนที่ 1 ในจ�ำนวน 2 คน ของนายตวงศักดิ์ และนางสุมาลี เทพหัสดิน
ณ อยุธยา

การศึกษา
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2544

ประถมศึกษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Engineering (Chemical Engineering), McGill University, Canada
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering), McGill University, Canada

Profile
SAKAMON DEVAHASTIN

Born: 		
Family:		
Education:
1986		
1991		
1995		
1997		
2001		

June 1, 1974, Thailand.
First child of the two children of Mr. Tuangsak and Mrs. Sumalee
Devahastin
Primary Education, The Holy Redeemer School
Secondary Education, Suankularb Wittayalai School
Bachelor of Engineering (Chemical Engineering), Kasetsart University
Master of Engineering (Chemical Engineering), McGill University, Canada
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering), McGill University, Canada

Professional Experiences:
Academic Position
2001		 Lecturer, Department of Food Engineering, Faculty of Engineering,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
2002		 Assistant Professor, Department of Food Engineering, Faculty of
Engineering, KMUTT
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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ประวัติการท�ำงาน
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
2544
อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี (มจธ.)
2545
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
2548 		
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
2557-ปัจจุบนั
ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
ต�ำแหน่งทางด้านบริหาร
2555-2559
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
ด้านบริการวิชาการ
• Editor, Drying Technology – An International Journal
• บรรณาธิการ วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ.
• Editorial Board Member, International Journal of Food Engineering;
Thermal Sciences
• Scientific Adviser, International Foundation for Science (IFS), Sweden
• Secretariat, Advisory Panel, International Drying Symposia (IDS) Series
• Thailand Delegate, International Association for Engineering and
Food (IAEF)
• Chair, 6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC2009), Bangkok, Thailand
(พ.ศ. 2552)

2005		
2014-present

Associate Professor, Department of Food Engineering, Faculty
of Engineering, KMUTT
Professor, Department of Food Engineering, Faculty of Engineering,
KMUTT

Other Position Held
2012-2016		 Associate Dean for Research and Academic Affairs, Faculty of
Engineering, KMUTT
Academic Service
• Editor, Drying Technology – An International Journal
• Editor, KMUTT R & D Journal
• Editorial Board Member, International Journal of Food Engineering;
Thermal Sciences
• Scientific Adviser, International Foundation for Science (IFS), Sweden
• Secretariat, Advisory Panel, International Drying Symposia (IDS) Series
• Thailand Delegate, International Association for Engineering and
Food (IAEF)
• Chair, 6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC2009), Bangkok,
Thailand (2009)
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Chair, International Congress on Food Engineering and Technology
(IFET2012), Bangkok, Thailand (พ.ศ. 2555)
Member, Annual Meeting Scientific Program Hot Topics Work
Group, Institute of Food Technologists, USA (พ.ศ. 2557)
ประธานกรรมการวิชาการ การประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 17-18 และ 9th-10th TSAE International Conference (พ.ศ. 25592560)
คณะอนุกรรมการเทคนิคด้านนวัตกรรมอาหาร ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2553-2560)
กรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิเ ฉพาะกิจ สาขาวิศ วกรรมศาสตร์ 2 ส�ำ นัก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินข้อเสนอโครงการวิจยั ให้แก่หน่วยงานให้ทนุ ต่าง ๆ เช่น
ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัต กรรม ส�ำ นัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Research Council of Norway,
Qatar National Research Fund, National Research Foundation
(South Africa), National Fund for Scientific & Technological
Development (Chile), Hong Kong Research Grants Council
ผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาต�ำแหน่งทางวิชาการให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี มหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Chair, International Congress on Food Engineering and Technology
(IFET2012), Bangkok, Thailand (2012)
Member, Annual Meeting Scientific Program Hot Topics Work
Group, Institute of Food Technologists, USA (2014)
Chair, Academic Committee, 17th-18th Thai Society of Agricultural
Engineering (TSAE) National Conferences and 9th-10th TSAE
International Conferences (2016-2017)
Member, Subcommittee on Food Innovation, National Science and
Technology Development Agency (2010-2017)
Member, Ad hoc Advisory Committee, Engineering 2, Office of
the Civil Service Commission
Reviewer for Various Granting Agencies, including the National
Research Council of Thailand, Thailand Science Research and
Innovation, National Science and Technology Development Agency,
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Research Council of Norway,
Qatar National Research Fund, National Research Foundation
(South Africa), National Fund for Scientific & Technological
Development (Chile), Hong Kong Research Grants Council
Reviewer for Academic Position Promotion for Chiang Mai
University, Chulalongkorn University, Kasetsart University, King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Maejo University,
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 10 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•
•
•

•
•
•

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และ Universiti Putra Malaysia
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ Anna University (India),
Institute of Chemical Technology (India), Monash University, University
of New South Wales, University of Queensland, University of Sydney
ผูท้ รงคุณวุฒิพจิ ารณาผลงานให้แก่วารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า
20 วารสาร
บรรยายและให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการแก่ หน่ วยงานและบริษทั ต่ าง ๆ ใน
ประเทศไทย แคนาดา มาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอินเดีย และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Prince of Songkla University, Rajamangala University of Technology
Isan, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Rajamangala
University of Technology Thanyaburi, Rajabhat Pibulsongkram
University, Rajabhat Rajanagarindra University, Suranaree University
of Technology and Universiti Putra Malaysia
Doctoral Thesis Examiner for Anna University (India), Institute of
Chemical Technology (India), Monash University, University of New
South Wales, University of Queensland, University of Sydney
Reviewer of research manuscripts for more than 20 international
journals
Consultant for various organizations and companies in Thailand as
well as Cambodia, Canada, Germany, India, Indonesia, South Korea,
Malaysia and P.R. China

Awards and Honors
• Associate Fellow, The Academy of Science, The Royal Society of Thailand
• Dean’s Honour for Doctoral Thesis, McGill University (2001)
• Young Technologist Award, Foundation for the Promotion of Science
and Technology under the Patronage of H.M. the King of Thailand (2004)
• Young Scientist of Drying in Asia-Pacific Region, 5th Asia-Pacific
Drying Conference, Hong Kong, P.R. China (2007)
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 11 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
• ภาคีสมาชิก ส�ำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
• Dean’s Honour for Doctoral Thesis, McGill University (พ.ศ. 2544)
• รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2547)
• Young Scientist of Drying in Asia-Pacific Region, 5th Asia-Pacific
Drying Conference, Hong Kong, P.R. China (พ.ศ. 2550)
• TRF-CHE-Scopus Researcher Award, Engineering and Multidisciplinary Technology Category, Thailand Research Fund,
Commission on Higher Education and ScopusTM (พ.ศ. 2552)
• รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั สภาวิจยั
แห่งชาติ (พ.ศ. 2555)
• Award for Excellence in Drying: Transferring Fundamental Results into
Practice, Association Française pour le Séchage dans l’Industrie et
l’Agriculture (AFSIA), France (พ.ศ. 2557)
• เมธีวจิ ยั อาวุโส ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) (ประจ�ำ พ.ศ. 2558 และ 2561)
• High-Profile International Expert, School of Food Science and Technology,
Jiangnan University, Wuxi, P.R. China (พ.ศ. 2561-2563)
• Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher,
Ajinomoto Foundation and Food Science and Technology Association of
Thailand (พ.ศ. 2561)
• รางวัล นิ สิต เก่ า วิศ วกรรมศาสตร์ดีเ ด่ น ด้า นนัก วิช าการ คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2562)

•
•
•
•
•
•
•

TRF-CHE-Scopus Researcher Award, Engineering and Multidisciplinary
Technology Category, Thailand Research Fund, Commission on Higher
Education and ScopusTM (2009)
National Outstanding Researcher Award, Engineering and Industrial
Research Category, National Research Council of Thailand (2012)
Award for Excellence in Drying: Transferring Fundamental Results into
Practice, Association Française pour le Séchage dans l’Industrie et
l’Agriculture (AFSIA), France (2014)
Senior Research Scholar, Thailand Research Fund (2015 and 2018)
High-Profile International Expert, School of Food Science and Technology,
Jiangnan University, Wuxi, P.R. China (2018-2020)
Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher,
Ajinomoto Foundation and Food Science and Technology Association of
Thailand (2018)
Outstanding Alumni Award – Academic Excellence Category, Faculty of
Engineering, Kasetsart University (2019)

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 12 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Research Works of Prof. Dr. Sakamon Devahastin

ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้รบั การสนับสนุนการวิจยั อย่างต่อเนื่องจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยได้รบั ทุนส่งเสริมนักวิจยั รุ่นใหม่ (สกว. พ.ศ. 2545)
ทุนวิจยั และพัฒนา (สกว. พ.ศ. 2545) ทุนเพิม่ ขีดความสามารถด้านการวิจยั ของอาจารย์รุ่นกลาง
ในสถาบันอุดมศึกษา (สกว.-สกอ. พ.ศ. 2548) ทุนวิจยั ด้านอุตสาหกรรม (สกว.-สสว. พ.ศ. 2550
และ 2552) ทุนองค์ความรูใ้ หม่ทเ่ี ป็ นพื้นฐานต่อการพัฒนา (สกว. พ.ศ. 2551 2554 และ 2557)
และทุนส่งเสริมกลุม่ วิจยั (เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. พ.ศ. 2558 และ 2561) นอกจากนี้ ยังเคยได้รบั
ทุนอุดหนุนการวิจยั พัฒนาและวิศวกรรม จากศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
ใน พ.ศ. 2545 2547 และ 2548 ตลอดจนทุนวิจยั จาก International Foundation for Science
(IFS) ใน พ.ศ. 2546 และ 2550 ด้วยการสนับสนุนดังกล่าว ท�ำให้สามารถผลิตบทความทีไ่ ด้รบั
การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประมาณ 180 บทความ (ซึง่ ได้รบั การอ้างอิง
ประมาณ 4330 ครัง้ และมีค่า h-index เท่ากับ 38; ข้อมูลจาก ScopusTM เดือนมกราคม พ.ศ.
2563) ผลงานทีน่ ำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 100 เรื่อง หนังสือ 3 เล่ม
บทในหนังสือ 17 บท และอนุสทิ ธิบตั ร 3 เรื่อง ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิตมากกว่า 70 คน
และ 20 คน ตามล�ำดับ

Research Works of Professor Dr. Sakamon Devahastin
Prof. Dr. Sakamon Devahastin has continuously been supported by various national
and international granting agencies. He was awarded the New Researcher Grant
(TRF, 2002), Research & Development Grant (TRF, 2002), Mid-Career Researcher Grant
(TRF-CHE, 2005), Translational Research Grant (TRF-OSMEP, 2007 and 2009), Basic
Research Grant (TRF, 2008, 2011 and 2014) and Senior Research Scholar Grant (TRF,
2015 and 2018). He was also awarded the Research, Development and Engineering
Support Grant from the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
(BIOTEC, 2002, 2004 and 2005) as well as the Research Grant from the International
Foundation for Science (IFS, 2003 and 2007). These supports have allowed the conduct
of high-quality research, which has led to around 180 publications in international
journals (with the total number of citations of around 4330 and h-index of 38; ScopusTM
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ผลงานวิจัยโดยสรุป
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา เริ่มต้นท�ำงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการ
แปรรู ปอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการอบแห้ง ภายใต้การดู แลและให้ค�ำปรึกษาของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (คณะพลังงานสิง่ แวดล ้อมและวัสดุ มจธ.) ตัง้ แต่ พ.ศ. 2544
โดยเริ่มจากการพัฒนาและศึกษากระบวนการอบแห้งแบบใช้ไอน�ำ้ ร้อนยวดยิง่ ทีส่ ภาวะความดันต�ำ่
ซึง่ สามารถลดการเปลีย่ นแปลงหรือสูญเสียคุณลักษณะต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญของอาหาร เช่น สี รูปร่าง
เนื้อสัมผัส ตลอดจนสารอาหารทีส่ ำ� คัญ หลังการอบแห้งได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้พฒั นาและ
ศึ กษากระบวนการอบแห้งแบบกระแสชน ทัง้ ในกรณี ท่ีใช้อากาศร้อนและไอน�ำ้ ร้อนยวดยิ่ง
เป็ นตัวกลางในการอบแห้ง ซึง่ เป็ นกระบวนการทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการอบแห้งวัสดุทม่ี คี วามชื้นสูง
เช่น เศษเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยจากการศึกษา พบว่า การอบแห้งแบบกระแสชน
เป็ นกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง และใช้เวลาในการอบแห้ง (ลดความชื้น) วัสดุ
สัน้ มาก เมือ่ เทียบกับกระบวนการอบแห้งอืน่ ทีใ่ ช้กนั โดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรม จึงเป็ นกระบวนการ
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการน�ำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานต่อไปในอนาคต
นอกจากงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ยังได้ร่วมงาน
กับรองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ (ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มจธ.) ในการศึกษา
กระบวนการเตรียมตัวอย่างและการอบแห้งวัสดุท่หี ลากหลาย จนได้องค์ความรูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ
การเปลีย่ นแปลงสมบัตเิ ชิงเคมี-กายภาพของวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ระหว่าง
การอบแห้ง น�ำไปสู่ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ท่มี คี ุณภาพสู ง เป็ นที่ตอ้ งการของ
ผูบ้ ริโภค ด้วยต้นทุนและการใช้พลังงานทีต่ ำ� ่ กว่าเทคโนโลยีทม่ี กี ารใช้งานกันอยู่ในปัจจุบนั
งานวิจยั ทีส่ ำ� คัญอีกงานหนึง่ ของศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ (โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐมล จินดาพรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม)
data as of January 2020), along with more than 100 presentations at
international conferences, 3 books, 17 book chapters, 3 petty
patents and more than 70 master’s and 20 doctoral graduates.
Achievements
Prof. Dr. Sakamon Devahastin started his research in food processing,
with emphasis on drying, in 2001 under the guidance of Prof.
Dr. Somchart Soponronnarit (School of Energy, Environment and
Materials, KMUTT). Earlier research was on the development and study
of the so-called low-pressure superheated steam drying (LPSSD)
process. Such a process is of interest as it is capable of minimizing
changes or losses of important characteristics of food, including
color, shape, texture as well as important nutrients, upon drying. In
addition to LPSSD process, Prof. Dr. Devahastin also studied the use
of either hot air or superheated steam in the so-called impinging stream drying
process, which is a process suitable for drying high-moisture materials, e.g., residues
from food processing operations. This drying process has noted to exhibit higher
thermal efficiency and requires significantly shorter drying time compared with that
required by other more conventional industrial drying processes. The process therefore
has significant potential for future development and application.
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ได้แก่ การพัฒนาและศึกษากระบวนการแยกสารผ่านเยือ่ ด้วยไฟฟ้ าส�ำหรับการขจัด
แร่ธาตุทไ่ี ม่ตอ้ งการออกจากสารละลาย โดยไม่ทำ� ให้คุณลักษณะต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ
ของสารละลายนัน้ เปลีย่ นแปลงไปจนไม่เป็ นทีย่ อมรับ ทัง้ นี้ การวิจยั เน้นไปทีก่ าร
ขจัดโซเดียมออกจากน�ำ้ ปลาเพื่อผลิตน�ำ้ ปลาโซเดียมต�ำ่ ที่ยงั คงมีคุณลักษณะ
(ความเค็ม สี กลิน่ รส ฯลฯ) เป็ นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค งานวิจยั ครอบคลุมถึง
การออกแบบและสร้างเครือ่ งแยกสารผ่านเยือ่ ด้วยไฟฟ้ า ทัง้ ในระดับห้องปฏิบตั กิ าร
และระดับต้นแบบอุตสาหกรรม ตลอดจนการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ
ที่มีต่ อ ประสิท ธิ ภ าพของเครื่ อ งแยกสารและคุ ณ ภาพของน�ำ้ ปลาที่ผ ลิต ได้
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้นำ� ไปสู่ความสามารถในการพัฒนากระบวนการให้เหมาะสมกับ
การน�ำไปใช้กบั น�ำ้ ปลา ซึง่ เป็ นสารละลายทีม่ ปี ริมาณเกลือสูง และมีสารให้กลิน่ -รส
เป็ นจ�ำนวนมากได้เป็ นครัง้ แรก
ในแง่ของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั นัน้ ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน
ณ อยุธยา และคณะ ได้ร่วมมือกับบริษทั เนเชอรัลโปรดิวซ์เซส จ�ำกัด ในการพัฒนา
ต่อยอดกระบวนการอบแห้งแบบใช้ไอน�ำ้ ร้อนยวดยิง่ ทีส่ ภาวะความดันต�ำ่ ไปเป็ น
เครื่องอบแห้งทีส่ ามารถใช้ในการผลิตผักและผลไม้อบแห้งคุณภาพสูงในระดับ
อุตสาหกรรม โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากฝ่ ายอุตสาหกรรม
สกว. นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับบริษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์เนชันแนล
่ จ�ำกัด ในการพัฒนา
กระบวนการผลิตน�ำ้ ปลาและซีอวิ ๊ โซเดียมต�ำ่ จากความร่วมมือดังกล่าว ท�ำให้บริษทั
ไมท์ต้ ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ได้รบั ประกาศเกียรติคุณเป็ นองค์กรดีเด่นด้าน
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (ลดโซเดียม) จากเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ใน พ.ศ. 2559

In addition to the aforementioned research studies, Prof. Dr. Sakamon Devahastin
has also collaborated with Associate Prof. Dr. Naphaporn Chiewchan (Department of
Food Engineering, KMUTT) to study various pretreatment and drying processes for
an array of materials; the studies have resulted in fundamental knowledge of the
changes in physicochemical properties of the many tested materials, especially fruit
and vegetables, undergoing drying. Such knowledge has led in turn to an ability to
produce high-quality alternative products that are in high demand by consumers at
a lower cost and energy consumption than that capable by the currently employed
technologies.
Another important research study of Prof. Dr. Sakamon Devahastin and colleagues
(in particular Assistant Prof. Dr. Nathamol Chindapan of the Department of Food
Technology, Siam University) involved the development and study of an electrodialysis
demineralization process for solutions; an important aspect of the study is the ability
to perform the demineralization process without excessively affecting, in an adverse
fashion, the desirable characteristics of the treated solutions. The study focused on
the removal of sodium from fish sauce, with the aim to produce low-sodium fish sauce
that exhibits acceptable consumer-related characteristics (saltiness, color, aroma and
flavor). The study included the design and fabrication of electrodialyzers, both at
laboratory and pilot scales, as well as the study of the effects of various parameters
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งานวิจัยในปัจจุบันและอนาคต
งานวิจยั ในปัจจุบนั ของศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ เป็ นงานที่
เกีย่ วข้องกับการน�ำเทคโนโลยีขนั้ สูงต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ไอน�ำ้ ร้อนยวดยิง่ เป็ นตัวกลางการให้ความร้อน
การใช้กระแสไฟฟ้ าความต่างศักย์ตำ� ่ และการใช้แสงทีค่ วามยาวคลืน่ ต่าง ๆ ในการเหนี่ยวน�ำให้เกิด
ปฏิกริ ยิ าเคมีและการท�ำงานของยีนบางชนิดในพืช ตลอดจนเทคนิคการดัดแปรโครงสร้างโมเลกุล
ของวัสดุ มาประยุกต์ใช้กบั กระบวนการแปรรูปอาหาร เพือ่ ให้สามารถผลิตอาหารและส่วนประกอบ
อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ทัง้ ในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการและคุณลักษณะต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการของ
ผูบ้ ริโภค ตัวอย่างของงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ การศึกษากระบวนการคัว่ โดยใช้ไอน�ำ้ ร้อนยวดยิง่
ในการผลิตเมล็ดกาแฟคัว่ ที่มกี ลิน่ -รสแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากกระบวนการแบบดัง้ เดิม
การดัดแปรโครงสร้างโมเลกุลของรงควัตถุจากพืช เพือ่ ผลิตเป็ นสีธรรมชาติท่มี คี วามเสถียรสู ง
การผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลสโดยวิธที ป่ี ราศจากการใช้สารเคมี เพือ่ ใช้เป็ นสารเติมแต่งอาหารจาก
ธรรมชาติ ตลอดจนเพือ่ เป็ นส่วนประกอบของอาหารส�ำหรับผูท้ ม่ี ภี าวะกลืนยาก
นอกจากงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ยังมีงานในส่วนของการพัฒนากระบวนการอบแห้งแบบใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอยทีใ่ ช้ไอน�ำ้ ร้อนยวดยิง่ เป็ นตัวกลางการอบแห้ง
ซึง่ เป็ นกระบวนการทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการผลิตอาหารผงทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเด่นและเหนือกว่าผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตได้โดยวิธีการแบบดัง้ เดิม เช่น มีโครงสร้างที่มคี วามพรุนสู ง ความหนาแน่ นต�ำ่ และมี
ความสามารถในการปลดปล่อยสารทีห่ อ่ หุม้ แตกต่างไปจากโครงสร้างแบบเดิม นอกจากการพัฒนา
และศึกษากระบวนการอบแห้งดังกล่าวแลว้ ยังจะได้พฒั นาเทคนิคการวิเคราะห์ภาพแบบใหม่
ทีส่ ามารถใช้ตรวจติดตามการเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะของอนุ ภาคภายในเครื่องอบแห้ง เพือ่ ให้
เข้าใจกลไกการอบแห้งแบบพ่นฝอยได้ดขี ้นึ อันจะน�ำไปสูค่ วามสามารถในการเลือกสภาวะการผลิต
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณลักษณะตามทีต่ อ้ งการ
affecting the efficiency of the electrodialyzers and the demineralized fish sauce.
The study has resulted in an ability to develop, for the first time, an electrodialysis
process that is suitable for fish sauce, which is a highly salted solution and at the
same time contains a large number of flavor and aroma compounds.
In terms of research utilization, Prof. Dr. Sakamon Devahastin and colleagues have
collaborated, with partial support from TRF, with Natural Produces Co., Ltd., to
successfully develop the LPSSD process into an industrial scale dryer for fruit and
vegetables. The team has also collaborated with Mighty International Co., Ltd., to develop
processes for the production of low-sodium fish sauce and soy sauce. Through the
latter collaboration, Mighty International Co., Ltd., was indeed named an excellent
organization creating healthy (low-sodium) product from the Low Salt Thai Network in 2016.
Present and Future Works
The current research works of Prof. Dr. Sakamon Devahastin and colleagues are those
involving the application of various advanced technologies to food processing, with
the aim to produce high-quality foods and food ingredients, both from nutritional and
other consumer-driven characteristics points of view. These include the use of superheated
steam as the heating medium, use of low-voltage electricity and lights of various
wavelengths to induce desired chemical reactions as well as up-regulation of selected
genes in plants and use of some techniques to modify molecular structure of materials
of interest. Sample research topics along this line are (1) study of superheated steam
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งานวิจยั อีกกลุม่ หนึ่งทีก่ ำ� ลังสนใจศึกษา ได้แก่ การพิมพ์อาหารแบบ 3 มิติ เพือ่ ผลิตโครงสร้าง
ประกอบที่มคี วามซับซ้อนสู งจากวัสดุหลากหลายชนิด ตลอดจนการศึกษาผลของกระบวนการ
แปรรูปอาหารแบบต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อการย่อย ตลอดจนไมโครไบโอต้าในล�ำไส้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมูลนิธโิ ทเรเพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ส�ำหรับ “รางวัลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร ประเทศไทย” ครัง้ ที่ 26 ประจ�ำ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการมูลนิธิ
โทเรฯ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับงานวิจยั ด้านการแปรรูปอาหาร ขอขอบพระคุณส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ และ International Foundation for Science ทีใ่ ห้การสนับสนุนเงินทุนส�ำหรับการวิจยั
ขอขอบพระคุณครูอาจารย์ทส่ี งสอน
ั ่ ให้ความรู ้ และทักษะในการท�ำงานวิจยั อย่างดีเยีย่ ม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ Prof. Dr. Arun Mujumdar (McGill University) และ ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
(มจธ.) ขอขอบพระคุณ ศ. ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ และ รศ. ดร.ทิพาพร อยูว่ ทิ ยา ส�ำหรับความรู ้
ความช่วยเหลือ และค�ำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ขอขอบคุณ
ผูร้ ่วมวิจยั อันได้แก่ รศ. ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ และ
รศ. ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และอีกหลายท่าน
ทีไ่ ม่ได้เอ่ยนามในทีน่ ้ ี ตลอดจนนักศึกษาทุกท่านทีเ่ ป็ น
ก�ำลังส�ำคัญในการสร้างผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพสูง ท้าย
ทีส่ ุด ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และบุคคลอันเป็ นทีร่ กั
ทัง้ หลายทีใ่ ห้การสนับสนุนและเป็ นก�ำลังใจเสมอมา

roasting process for the production of coffee beans that possess different flavor and
aroma from those obtained via a conventional roasting process, (2) molecular
modification of plant pigments to allow the production of highly stable natural colorants,
(3) development of chemical-free processes for the production of nanocellulose that can
be used as natural food additives as well as ingredients of dysphagia diets.
In addition to the above-mentioned research works, the team is also developing a
novel drying process viz. superheated steam spray drying process, which has a
potential to produce food powder with superior characteristics to that produced
via other conventional processes. Such superiority includes highly porous structure,
with lower bulk density and ability to release encapsulated compound in a
different fashion from that allowed by a more conventional structure. A novel image
analysis technique that allows in situ monitoring of changing characteristics of
powder within a spray drying chamber is also under development. This novel
technique is expected to result in better understanding of the spray drying process,
leading eventually to an ability to select suitable operating conditions, which would
lead in turn to the production of a product with the more precise desired
characteristics.
Another group of research works under investigation is 3D food printing for the
production of sophisticated composite structures as well as study of the effects of
various food processing technologies on digestion and gut microbiota.
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List of Publications (2015 - January 2020)
International Journals
1. Shi, H., Zhang, M., Devahastin, S. New development of efficient processing techniques on typical medicinal fungi: A review. Food
Reviews International. 2020; 36: 39-57.
2. Phuhongsung, P., Zhang, M., Devahastin, S. Investigation on 3D printing ability of soy protein isolate gels and correlations with their
rheological and textural properties via LF-NMR spectroscopic characteristics. LWT – Food Science and Technology. 2020; 122: 109019.
3. Impoolsup, T., Chiewchan, N., Devahastin, S. On the use of microwave pretreatment to assist zero-waste chemical-free production
process of nanofibrillated cellulose from lime residue. Carbohydrate Polymers. 2020; 230: 115630.
4. Kuljarachanan, T., Chiewchan, N., Devahastin, S. Profiles of major glucosinolates in different parts of white cabbage and their
evolutions during processing by various methods into vegetable powder. International Food Research Journal. 2019; 26: 1763-1772.
5. Hnin, K.K., Zhang, M., Devahastin, S., Wang, B. Influence of novel infrared freeze drying of rose flavored yogurt melts on their
physicochemical properties, bioactive compounds and energy consumption. Food and Bioprocess Technology. 2019; 12: 2062-2073.
6. Kunchitwaranont, A., Chiewchan, N., Devahastin, S. Use and understanding of the role of spontaneously formed nanocellulosic fiber from
lime (Citrus aurantifolia Swingle) residues to improve stability of sterilized coconut milk. Journal of Food Science. 2019; 84: 3674-3681.
7. Hnin, K.K., Zhang, M., Wang, B., Devahastin, S. Different drying methods effect on quality attributes of restructured rose powder-yam
snack chips. Food Bioscience. 2019; 32: 100486.
8. Wilawan, N., Ngamwonglumlert, L., Devahastin, S., Chiewchan, N. Changes in enzyme activities and amino acids and their relations
with phenolic compounds contents in okra treated by LED lights of different colors. Food and Bioprocess Technology. 2019; 12: 1945-1954.
9. Sungsinchai, S., Niamnuy, C., Wattanapan, P., Charoenchaitrakool, M., Devahastin, S. Texture modification technologies and their opportunities
for the production of dysphagia foods: A review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2019; 18: 1898-1912.
10. Niamnuy, C., Poomkokrak, J., Dittanet, P., Devahastin, S. Impacts of spray drying conditions on stability of isoflavones in
microencapsulated soybean extract. Drying Technology. 2019; 37: 1844-1862.
11. Zhao, Y., Zhang, M., Devahastin, S., Liu, Y. Progresses on processing methods of umami substances: A review. Trends in Food
Science & Technology. 2019; 93: 125-135.
12. Zhang, X.-T., Zhang, M., Devahastin, S., Guo, Z. Effect of combined ultrasonication and modified atmosphere packaging on storage
quality of pakchoi (Brassica chinensis L.). Food and Bioprocess Technology. 2019; 12: 1573-1583.
13. Sangkret, S., Pongmalai, P., Devahastin, S., Chiewchan, N. Enhanced production of sulforaphane by exogenous glucoraphanin hydrolysis
catalyzed by myrosinase extracted from Chinese flowering cabbage (Brassica rapa var. parachinensis). Scientific Reports. 2019; 9: 9882.
14. Teng, X., Zhang, M., Devahastin, S. New developments on ultrasound-assisted processing and flavor detection of spices: A review.
Ultrasonics Sonochemistry. 2019; 55: 297-307.
15. Taecho, J., Soponronnarit, S., Devahastin, S., Wattanasiritham, L.S., Thuwapanichayanan, R., Prachayawarakorn, S. Effect of heating
method and temperature in combination with hypoxic treatment on aminobutyric acid, phenolics content and antioxidant activity of
germinated rice. International Journal of Food Science and Technology. 2019; 54: 1330-1341.
16. Prateepchanachai, S., Thakhiew, W., Devahastin, S., Soponronnarit, S. Improvement of mechanical and heat-sealing properties of edible chitosan
films via addition of gelatin and CO2 treatment of film-forming solutions. International Journal of Biological Macromolecules. 2019; 131: 589-600.
17. Chindapan, N., Soydok, S., Devahastin, S. Roasting kinetics and chemical composition changes of robusta coffee beans during hot
air and superheated steam roasting. Journal of Food Science. 2019; 84: 292-302.
18. Shen, X., Zhang, M., Devahastin, S., Guo, Z. Effect of pressurized argon and nitrogen treatments in combination with modified
atmosphere on quality characteristics of fresh-cut potatoes. Postharvest Biology and Technology. 2019; 149: 159-165.
19. Bawornruttanaboonya, K., Devahastin, S., Mujumdar, A.S., Laosiripojana, N. Comparative numerical evaluation of biogas autothermal
reforming in conventional and split-and-recombine microreactors. International Journal of Hydrogen Energy. 2018; 43: 22874-22884.
20. Jiranuntakul, W., Nakwiang, N., Berends, P., Kasemsuwan, T., Saetung, T., Devahastin, S. Physicochemical, microstructural, and microbiological
properties of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) after high-pressure processing. Journal of Food Science. 2018; 83: 2324-2336.
21. Bawornruttanaboonya, K., Devahastin, S., Mujumdar, A.S., Laosiripojana, N. Comparative evaluation of autothermal reforming of
biogas into synthesis gas over bimetallic Ni-Re/Al2O3 catalyst in fixed bed and coated-wall microreactors: A computational study.
International Journal of Hydrogen Energy. 2018; 43: 13237-13255.
22. Cheephat, C., Daorattanachai, P., Devahastin, S., Laosiripojana, N. Partial oxidation of methane over monometallic and bimetallic Ni-,
Rh-, Re-based catalysts: Effects of Re addition, co-fed reactants and catalyst support. Applied Catalysis A: General. 2018; 563: 1-8.
23. Khukutapan, D., Chiewchan, N., Devahastin, S. Characterization of nanofibrillated cellulose produced by different methods from
cabbage outer leaves. Journal of Food Science. 2018; 83: 1660-1667.
24. Bawornruttanaboonya, K., Laosiripojana, N., Mujumdar, A.S., Devahastin, S. Catalytic partial oxidation of CH4 over bimetallic Ni-Re/Al2O3:
Kinetic determination for application in microreactor. AIChE Journal. 2018; 64: 1691-1701.
25. Jongaroontaprangsee, S., Chiewchan, N., Devahastin, S. Production of nanofibrillated cellulose with superior water redispersibility
from lime residues via a chemical-free process. Carbohydrate Polymers. 2018; 193: 249-258.
26. Ratanasanya, S., Chindapan, N., Polvichai, J., Sirinaovakul, B., Devahastin, S. Particle swarm optimization as alternative tool to
sensory evaluation to produce high-quality low-sodium fish sauce via electrodialysis. Journal of Food Engineering. 2018; 228: 84-90.
27. Pongmalai, P., Fu, N., Soponronnarit, S., Chiewchan, N., Devahastin, S., Chen, X.D. Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage
sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model. Journal of Functional Foods. 2018; 43: 186-195.
28. Saetung, T., Devahastin, S., Chiewchan, N. Use of low-voltage direct-current electricity treatment to increase phenolics content of
postharvest okra: Effects of some treatment parameters. International Journal of Food Science and Technology. 2018; 53: 441-448.
29. Panchan, N., Niamnuy, C., Dittanet, P., Devahastin, S. Optimization of synthesis conditions for carboxymethyl cellulose-based hydrogel from rice straw
by microwave-assisted method and its application in heavy metal ions removal. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 2018; 93: 413-425.
30. Chindapan, N., Niamnuy, C., Devahastin, S. Physical properties, morphology and saltiness of salt particles as affected by spray drying
conditions and potassium chloride substitution. Powder Technology. 2018; 326: 265-271.
31. Jinorose, M., Stienkijumpai, A., Devahastin, S. Use of digital image analysis as a monitoring tool for non-uniform deformation of
shrinkable materials during drying. Journal of Chemical Engineering of Japan. 2017; 50: 785-791.
32. Sungsinchai, S., Niamnuy, C., Jaree, A., Devahastin, S. Influences of pretreatment and drying methods on composition, micro/molecular
structures and some health-related functional characteristics of dietary fibre powder from orange pulp residues. International Journal
of Food Science and Technology. 2017; 52: 2217-2229.
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33. Leelatanawit, R., Saetung, T., Phuengwas, S., Karoonuthaisiri, N., Devahastin, S. Selection of reference genes for quantitative real-time
PCR in postharvest tomatoes (Lycopersicon esculentum) treated by continuous low-voltage direct current electricity to increase
secondary metabolites. International Journal of Food Science and Technology. 2017; 52: 1942-1950.
34. Bawornruttanaboonya, K., Devahastin, S., Mujumdar, A.S., Laosiripojana, N. A computational fluid dynamic evaluation of a new
microreactor design for catalytic partial oxidation of methane. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017; 115: 174-185.
35. Prateepchanachai, S., Thakhiew, W., Devahastin, S., Soponronnarit, S. Mechanical properties improvement of chitosan films via the
use of plasticizer, charge modifying agent and film solution homogenization. Carbohydrate Polymers. 2017; 174: 253-261.
36. Ngamwonglumlert, L., Devahastin, S., Chiewchan, N. Natural colorants: Pigment stability and extraction yield enhancement via utilization of
appropriate pretreatment and extraction methods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2017; 57: 3243-3259.
37. Ngamwonglumlert, L., Devahastin, S., Chiewchan, N. Molecular structure, stability and cytotoxicity of natural green colorants
produced from Centella asiatica L. leaves pretreated by steaming and metal complexations. Food Chemistry. 2017; 232: 387-394.
38. Tawatsinlapasorn, N., Kuljarachanan, T., Chiewchan, N., Devahastin, S. Effects of drying techniques on selected functional properties and
bioactive compounds of dietary fiber from the outer leaves of cabbage. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 2017; 16: 19-30.
39. Yodkaew, P., Chindapan, N., Devahastin, S. Influences of superheated steam roasting and water activity control as oxidation mitigation methods on physicochemical properties, lipid oxidation and free fatty acids compositions of roasted rice. Journal of Food Science. 2017; 82: 69-79.
40. Pongmalai, P., Devahastin, S., Chiewchan, N., Soponronnarit, S. Enhancing the recovery of cabbage glucoraphanin through the monitoring of
sulforaphane content and myrosinase activity during extraction by different methods. Separation and Purification Technology. 2017; 174: 338-344.
41. Rodchuajeen, K., Niamnuy, C., Charunuch, C., Soponronnarit, S., Devahastin, S. Stabilization of rice bran via different moving bed
drying methods. Drying Technology. 2016; 34: 1854-1867.
42. Pruengam, P., Soponronnarit, Prachayawarakorn, S., Devahastin, S. Evolution of mechanical properties of parboiled brown rice kernels
during impinging stream drying. Drying Technology. 2016; 34: 1843-1853.
43. Sriariyakul, W., Swasdisevi, T., Devahastin, S., Soponronnarit, S. Drying of aloe vera puree using hot air in combination with far-infrared radiation and high-voltage electric field: drying kinetics, energy consumption and product quality evaluation. Food and
Bioproducts Processing. 2016; 100: 391-400.
44. Jongaroontaprangsee, S., Chiewchan, N., Methacanon, P., Devahastin, S. In vitro study on the changes in digestive fluid characteristics
as affected by consumption of dietary fiber from lime residues. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 2016; 15: 141-150.
45. Sookjitsumran, W., Devahastin, S., Mujumdar, A.S., Chiewchan, N. Comparative evaluation of microwave-assisted extraction and preheated
solvent extraction of bioactive compounds from a plant material: A case study with cabbages. International Journal of Food Science and
Technology. 2016; 51: 2440-2449.
46. Khomwachirakul, P., Devahastin, S., Swasdisevi, T., Soponronnarit, S. Simulation of flow and drying characteristics of high-moisture
particles in an impinging stream dryer via CFD-DEM. Drying Technology. 2016; 34: 403-419.
47. Ngamwonglumlert, L., Devahastin, S., Chiewchan, N. Effects of pretreatment and drying methods on molecular structure, functional
properties and thermal stability of fibre powder exhibiting colour from Centella asiatica L. International Journal of Food Science and
Technology. 2016; 51: 753-764.
48. Silalai, N., Sirilert, T., Roos, Y.H., Potes, N., Devahastin, S. Role of solids composition on α-relaxation behavior, molecular structure
and stability of spray-dried xanthones encapsulation systems around glass transition. Journal of Food Engineering. 2016; 174: 85-91.
49. Mayachiew, P., Charunuch, C., Devahastin, S. Physicochemical and thermal properties of extruded instant functional rice porridge powder
as affected by the addition of soybean or mung bean. Journal of Food Science. 2015; 80: E2782-E2791.
50. Chiewchan, N., Mujumdar, A.S., Devahastin, S. Application of drying technology to control aflatoxins in foods and feeds: A review. Drying
Technology. 2015; 33: 1700-1707.
51. Ackarabanpojoue, Y., Chindapan, N., Yoovidhya, T., Devahastin, S. Electrodialytic removal of nitrate from pineapple juice: Effect on selected
physicochemical properties, amino acids and aroma components of the juice. Journal of Food Science. 2015; 80: E998-E1004.
52. Bawornruttanaboonya, K., Devahastin, S., Yoovidhya, T., Chindapan, N. Mathematical modeling of transport phenomena and quality changes
of fish sauce undergoing electrodialysis desalination. Journal of Food Engineering. 2015; 159: 76-85.
53. Tanongkankit, Y., Chiewchan, N., Devahastin, S. Evolution of antioxidants in dietary fiber powder produced from white cabbage outer leaves:
Effects of blanching and drying methods. Journal of Food Science and Technology. 2015; 52: 2280-2287.
54. Thakhiew, W., Champahom, M., Devahastin, S., Soponronnarit, S. Improvement of mechanical properties of chitosan-based films via physical
treatment of film-forming solution. Journal of Food Engineering. 2015; 158: 66-72.
55. Pongmalai, P., Devahastin, S., Chiewchan, N., Soponronnarit, S. Enhancement of microwave-assisted extraction of bioactive compounds
from cabbage outer leaves via the application of ultrasonic pretreatment. Separation and Purification Technology. 2015; 144: 37-45.
56. Hiranvarachat, B., Devahastin, S., Soponronnarit, S. Comparative evaluation of atmospheric and vacuum microwave-assisted extraction of
bioactive compounds from fresh and dried Centella asiatica L. Leaves. International Journal of Food Science and Technology. 2015; 50: 750-757.
57. Zielinska, M., Blaszczak, W., Devahastin, S. Effect of superheated steam prefrying treatment on the quality of potato chips.
International Journal of Food Science and Technology. 2015; 50: 158-168
Edited Book
1. Devahastin, S. (Ed.) Food Microstructure and Its Relationship with Quality and Stability. 2018; Woodhead Publishing, Cambridge
(ISBN 978-0-0810-0764-8).
Book Chapters
1. Devahastin, S., Jinorose, M. A concise history of drying (pp. 9-21), in S. Ohtake, K. Izutsu and D. Lechuga-Ballesteros (Eds.) Drying
Technologies for Biotechnology and Pharmaceutical Applications. 2020; Wiley-VCH, Weinheim.
2. Prachayawarakorn, S., Devahastin, S., Soponronnarit, S. Advances in impinging stream processing of agricultural and biological
products (pp. 53-76), in A.S. Mujumdar and H.-W. Xiao (Eds.) Advanced Drying Technologies for Foods. 2020; CRC Press, Boca Raton.
3. Ngamwonglumlert, L., Devahastin, S. Carotenoids (pp. 40-52), in L. Melton, F. Shahidi, P. Varelis (Eds.) Encyclopedia of Food
Chemistry. 2019; Elsevier, Amsterdam.
4. Ngamwonglumlert, L., Devahastin, S. Microstructure and its relationship with quality and storage stability of dried foods (pp. 139-159),
in S. Devahastin (Ed.) Food Microstructure and Its Relationship with Quality and Stability. 2018; Woodhead Publishing, Cambridge.
5. Chindapan, N., Niamnuy, C., Devahastin, S. Nutritional and toxicological aspects of the chemical changes of food components and
nutrients during drying (pp. 833-866), in P.C.K. Cheung, B.M. Metha (Eds.) Handbook of Food Chemistry. 2015; Springer, Berlin.
6. Prachayawarakorn, S., Taechapairoj, C., Nathakaranakule, A., Devahastin, S., Soponronnarit, S. Drying of rice (pp. 595-609), in A.S.
Mujumdar (Ed.) Handbook of Industrial Drying, 4th edition. 2015; CRC Press, Boca Raton.
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Center of Excellence in Fungal Research (CEFR)
Mae Fah Luang University

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านการวิจัยเชื้อรา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลท่าสุด
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
57100

โทร 053916961, 63

Email: coe-fungal@mfu.ac.th

Vision

CEFR acts as a regional center for fungal identification and collaboration for research
throughout South-East Asia, China and Australasia. The Center is dedicated to
provide not only best academic training and research opportunities for young
mycologists, but also housing a regional fungarium and a culture collection for the
northern Thailand region.

Background

In 2012 the institute of excellence in fungal research was established at Mae Fah
Luang University (MFU) with the aim to become a leading research center in
Thailand, Asia, and the world. The institute consisted of three staff members and
10 students (M.Sc. and Ph.D.; local and international). The continuing success has
facilitated the transition of the institute to a Center of Excellence in Fungal Research
(CEFR) in 2015 by MFU. CEFR has facilitated researchers from several schools of
MFU and brought to MFU many international visiting professors who have enabled
and coordinated research efforts. CEFR has major fungal research areas, including
fungal biodiversity and fungal utilization. CEFR has introduced more than 800 new
species of Thai fungi, has deposited more than 10,000 fungal strains in Mae Fah
Luang Culture Collection (MFLUCC) and 20,000 specimens in the Fungarium. These
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วิสัยทัศน์
เป็ น ศู น ย์ก ลางระดับ ภู มิภ าคด้า นการจัด จ�ำ แนกชนิ ด เชื้อ ราและสร้า งความร่ ว มมือ งานวิจ ยั
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และออสตราเลเซีย อุทศิ ตนเพือ่ ให้
การฝึ กอบรมทางวิชาการและสร้างโอกาสการท�ำวิจยั แก่ ผูศ้ ึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ดรุ่นใหม่
อีกทัง้ ท�ำหน้าที่เป็ นคลังเก็บรวบรวมสายพันธุ เ์ ชื้อเห็ดราที่สำ� คัญในภาคเหนือของประเทศไทย
รวมถึงเป็ นศูนย์กลางระดับภูมภิ าคด้านงานวิจยั เทคโนโลยีชวี ภาพของเชื้อรา

ความเป็นมา
โครงการจัดตัง้ สถาบันความเป็ นเลิศทางด้านการวิจยั เชื้อรา ถูกจัดตัง้ ขึ้น ในปี พ.ศ. 2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็ นศู นย์วจิ ยั ชัน้ น�ำของประเทศไทย ระดับเอเชียและระดับโลก ในระยะแรก
ของการจัดตัง้ โครงการฯ มีเพียงศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. เควิน เดวิด ไฮด์ นักวิจยั จ�ำนวน 2 คน
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติจำ� นวน 10 คน จากนัน้ โครงการฯ
ได้ดำ� เนินงานของตามพันธกิจ และประสบความส�ำเร็จอย่างสูง จึงท�ำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เห็นชอบในการปรับเปลีย่ นสถานะโครงการจัดตัง้ สถาบันความเป็ นเลิศทางด้านการวิจยั เชื้อรา
ให้เป็ น “ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านการวิจยั เชื้อรา” ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีภารกิจหลักในการศึกษา
วิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของเชื้อรา ตลอดจนสร้างความร่วมมือ
ด้านวิชาการระหว่างอาจารย์ นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและนักวิจยั จากต่างประเทศ
ปัจจุบนั ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ ได้คน้ พบเชื้อราและเห็ดชนิดใหม่มากกว่า 800 ชนิด มีการจัดเก็บ
สายพันธุท์ ส่ี ำ� คัญกว่า 10,000 ตัวอย่าง ตัวอย่างแห้งกว่า 20,000 ตัวอย่าง ซึง่ มีความหลากหลาย
highly diverse resources established at CEFR
have great potential for future research and
industrial uses. The Center has contributed
to more than 65% of fungal publications from
Thailand and has published more than 800
research articles in international SCI journals.
The Center has significantly enhanced the
image of MFU as a leading academic institute
in the region. Twenty-eight Ph.D. and 6 M.S.
students have graduated from the Center and
another 66 are presently carrying out studies.
CEFR is funded by Mae Fah Luang University,
Government of Thailand, and other funding
agencies, such as Thailand Science Research
and Innovation (TSRI), National Research
Council of Thailand (NRCT), Agricultural
Research Development Agency (ARDA),
Biodiversity-based Economy Development
Office (BEDO).Thai students receive funding
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ทางชีวภาพสูงและมีประโยชน์ต่องานวิจยั และอุตสาหกรรมอย่างยิง่ ผลงานวิจยั ของศูนย์ความเป็ น
เลิศฯ คิดเป็ นร้อยละ 65 ของการศึกษาด้านเชื้อราในประเทศไทย และมีการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ใน
วารสารวิชาการชัน้ น�ำระดับนานาชาติมากกว่า 800 เรื่อง นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ ได้ผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาเอกทีม่ คี วามเชี่ยวชาญด้านเชื้อรา จ�ำนวน 28 คน ระดับปริญญาโท จ�ำนวน
6 คน ปัจจุบนั มีนกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่ทงั้ หมด 66 คน ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ
ได้รบั ทุนสนับสนุนงานวิจยั จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รัฐบาล และแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั
ต่าง ๆ ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วจิ ยั และนวัตกรรม (สกสว.) ส�ำนักงาน
การวิจยั แห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และส�ำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) นอกจากนี้ ยังได้รบั การสนับสนุนทุน
ปริญญากาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจยั และงานวิจยั เพือ่ อุตสาหกรรม (พวอ.)
เนื่องด้วยผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ถกู ตีพมิ พ์มมี าตรฐานสูงและถูกน�ำไปใช้อา้ งอิงอย่างมากมาย ท�ำให้ศูนย์
ความเป็ นเลิศฯ ได้ถูกจัดอันดับเป็ นที่ 1 ของโลกในสาขาราวิทยา เมื่อปี ค.ศ. 2017 โดย
The Center for World University Rankings (CWUR) และได้อนั ดับที่ 1 ของเอเชีย
ด้าน Plant and Animal Science และอันดับที่ 19 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
Best Global Universities ในปี ค.ศ. 2020 โดยU.S.News นอกจากนี้ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ
ถือเป็ นส่วนส�ำคัญทีส่ นับสนุนให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ 601-800
ตลอดจนได้อนั ดับที่ 1 ของไทยด้าน Life Sciences และมีคะแนนอยู่ในอันดับ 251–300 ของ
โลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปี ค.ศ. 2020 ซึง่ ได้รบั คะแนนสูงสุดในหมวดการอ้างอิง
งานวิจยั
from Research and Researchers for Industry Program (RRI) and Royal Golden
Jubilee (RGJ) grants of Thailand. Because of the high standard of research and a
large number of publications, accredited by the high numbers of citations, the
Center was ranked the 1st in the world in the Mycology category for the World
University Rankings (CWUR) 2017 and was ranked the 1st in Thailand, the 1st in
Asia, and the 19th place in the world for the Plant and Animal Science category in
the U.S. News 2020 Best Global Universities rankings. In addition, the Center
contributed to MFU being ranked in the 601-800 University ranking tier and
the 1st university in Thailand and the 251–300 tier in the Life Sciences category in
the THE-WUR 2020 rankings. The above metrics relied heavily on the high level
of the CEFR research citations.
The Center is equipped with many instruments for identification of fungi as well
as for screening purposes. Our center is a home to a variety of research projects:
• Fungal diversity, function and global change
• Taxonomy, phylogeny and evolution of fungi
• Plant pathology and endophytes
• Mushroom cultivation
• Chemical discovery from fungi
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ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านการวิจยั เชื้อรา มีความพร้อมทัง้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบตั ิ
การเฉพาะทางในการท�ำงานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราและ
การใช้ประโยชน์จากเชื้อรา โดยงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ ดังนี้
• ความหลากหลายของเชื้อราและผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก
• อนุกรมวิธานและวงศ์วานวิวฒั นาการของเชื้อรา
• โรคพืชวิทยาและเอนโดไฟต์
• การเพาะเลี้ยงเห็ด
• การค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา

นักศึกษาและความร่วมมือกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศ
เนื่องจากผลงานทีผ่ ่านมาของศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านการวิจยั เชื้อรา ท�ำให้มนี กั ศึกษาทัง้ ภายใน
และต่างประเทศมีความสนใจทีจ่ ะมาศึกษาวิจยั ด้านเชื้อราเพิม่ ขึ้นทุกปี ปัจจุบนั มีนกั ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทัง้ หมดจ�ำนวน 66 คน จากหลายประเทศ
ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณประชาชนจีน สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็ นต้น ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านการวิจยั เชื้อรา ได้ตระหนักถึงการเพิม่ พูน
ความรูใ้ ห้กบั นักศึกษา ดังนัน้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่จะได้รบั การสนับสนุ นให้
เดินทางไปท�ำวิจยั ณ สถาบันวิจยั ต่างประเทศทีม่ คี วามร่วมมือด้านการวิจยั ระยะสัน้ เพือ่ เป็ นการ
เพิม่ พูนความรูและประสบการณ์
้
ของนักศึกษา ฝึ กการท�ำงานร่วมกับผู ้อืน่ รวมถึงเรียนรูเทคโนโลยี
้
ใหม่ ๆ

Students and Collaboration

Due to an impressive results generated from the Center, the number of students
affiliated with CEFR has been increased in both national and international students.
Currently, there are 66 graduate students from different countries, including Thailand,
Lao People’s Democratic Republic, People’s Republic of China, Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka, Republic of India, Republic of Mauritius, Republic of the
Philippines, and Republic of Indonesia. Graduate students are encouraged to travel
to do research in foreign research institutions, where have collaborations with
CEFR and have short-term research cooperation, to learn more experience in
working with others and different technologies. Leading research institutions that
have collaborative research with CEFR are the Helmholtz Center for Infection
Research, Federal Republic of Germany, INRA Bordeaux-Aquitaine Republic of
France, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, People’s
Republic of China, the State Key Laboratory of Mycology, Institute of Microbiology,
Chinese Academy of Sciences, People’s Republic of China. In addition, foreign
professors are invited to teach and disseminate recently updated knowledge on
mycology. Examples of Visiting Professors are; Dr. Eric McKenzie from Landcare
Research, New Zealand, Dr. Alan JL Phillips from the Department of Ciências
da Vida Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade Nova de Lisbo, Portugal,
Dr. Joanne E. Taylor of Massey University, New Zealand, Prof. Dr. D. Jayarama
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ที่ ส ามารถน� ำ มาปรับ ใช้ใ นการเรี ย นและงานวิ จ ัย ของตนเอง โดยสถาบัน วิ จ ัย ชั้น น� ำ
ทีม่ คี วามร่วมมือด้านการวิจยั และให้คำ� ปรึกษากับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั
Helmholtz Centre for Infection Research สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี INRA BordeauxAquitaine สาธารณรัฐฝรัง่ เศส Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of
Sciences สาธารณประชาชนจีน The State Key Laboratory of Mycology, Institute of
Microbiology, Chinese Academy of Sciences สาธารณประชาชนจีน เป็ นต้น นอกจากนี้
ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ ได้เชิญอาจารย์ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากต่างประเทศมาสอนและถ่ายทอดความรูใ้ ห้
กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องปี ละ 4-5 คน โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่
ฟ้ าหลวง ผ่านโครงการ visiting professor อาทิ Dr. Eric McKenzie จาก Landcare Research
ประเทศนิวซีแลนด์ Dr. Alan J. L. Phillips จาก Departamento de Ciências da Vida
Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade Nova de Lisbo สาธารณรัฐโปรตุเกส
Dr. Joanne E. Taylor จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ Dr. D. Jayarama Bhat
จาก Goa University สาธารณรัฐอินเดีย Dr. Rajesh Jeewon จากUniversity of Mauritius
สาธารณรัฐมอริเชียส Dr. Derek Peršoh จาก Ruhr-Universität Bochum สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และ Dr. Philippe Callac จาก INRA Bordeaux-Aquitaine สาธารณรัฐฝรัง่ เศส เป็ นต้น

งานวิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านการวิจยั เชื้อรา ด�ำเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อรา
อย่างต่ อเนื่อง และจะมุ่งเน้นการศึกษาเพิ่มเติมในด้านการใช้ประโยชน์จากเชื้อรา การศึกษา
Bhat of Goa University, India, Dr. Rajesh Jeewon University of Mauritius, Mauritius,
Dr. Derek Peršoh from Ruhr-Universität Bochum, Federal Republic of Germany, and
Dr. Philippe Callac from INRA Bordeaux-Aquitaine. Republic of France.

Research and Innovation

CEFR will be continuing its biodiversity research and keep emphasizing more in terms of utilization of
fungi found in Thailand. Scaling-up
process, development of products (as
food, functional & food ingredients,
nutraceuticals (supplements), or
cosmetic formulations of mushrooms)
are the next goal (see Fig below).
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นวัตกรรมในการเพาะเลี้ยง และการหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบจาก
เชื้อเห็ดรา เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริม ยาและเวชส�ำอาง เป็ นต้น

บุคลากรประจ�ำศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. เควิน เดวิด ไฮด์
อ. ดร.ศรัญยภัทร บุญมี			
อ. ดร.นริษฎา ทองกลาง			
อ. ดร.โอลิเวียร์ ราสเป่ 			
อ. ดร.รูวชิ คิ า เชฮารี จายาวาร์เดนา
อ. ดร.ทิลนิ ี เชทานา				
ดร.จุฑมาศ มอนไข่				
นางสาวภัทรนันท์ สอนแก้ว		
นายกษิภทั หลิมสกุล			
นายศรราม สุขพิศิษฐ์			
นางสาววิลาวรรณ ปัญญาบุญ		
นางสาวนฤมล หวลระลึก			
นางสาววิชชุดา ทาเหลีย่ ม			
นางสาวนฤมล วรรณสว่าง			
นางสาวอารีรตั น์ มะโนวงค์		
นางสาววราภรณ์ อ้ายพุก			

Staff

Emeritus Prof. Dr. Kevin D. Hyde
Dr. Saranyaphat Boonmee
Dr. Naritsada Thongklang
Dr. Olivier Raspé			
Dr. Ruvishika S. Jayawardena
Dr. Thilini Chethana		
Dr. Jutamart Monkai		
Ms. Pattaranan Sornkaew
Mr. Kasipahat Limsakul 		
Mr. Sornram Sukpisit 		
Ms. Wilawan Punyaboon 		
Ms. Naruemon Huanraluek
Ms. Witchuda Taliam 		
Ms. Naruemon Wannasawang
Ms. Areerat Manowong 		
Ms. Waraporn Aiphuk 		

หัวหน้าศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านการวิจยั เชื้อรา
อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิทยาศาสตร์
นักวิจยั
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างชัว่ คราว)
นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างชัว่ คราว)
นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างชัว่ คราว)

- Director
- Lecturer
- Lecturer
- Lecturer
- Lecturer
- Lecturer
- Researcher
- Administrative officer
- Administrative officer
- Scientist
- Scientist
- Scientist
- Scientist
- Scientist
- Scientist
- Scientist
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ผลงานเด่นของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา
•

•

•

ตี พิ ม พ์ผ ลงานวิ จ ัย ในวารสาร
วิช าการระดับ นานาชาติม ากกว่ า
100 เรื่องต่อปี ด�ำเนินการส�ำรวจ
และศึ ก ษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเชื้อราที่กระจายอยู่ใน
พื้นทีต่ ่าง ๆ เกือบทัวโลก
่ ท�ำให้ช่วย
เพิม่ เติมความรูแ้ ละพัฒนางานวิจยั
ด้านเชื้อราในระดับสากล โดยตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบนั ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ มีผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ มากกว่า 800 เรื่อง
ด้วยผลงานวิจยั ที่มกี ารตีพิมพ์อย่างต่ อเนื่องและมีมาตรฐานสู ง ท�ำให้ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.เควิน เดวิด ไฮด์ ได้รับรางวัลผลงานวิจยั
ทีม่ กี ารอ้างอิงสูงสุด (Highly Cited Researcher) ประจ�ำปี พ.ศ. 2557-2562 จากสถาบัน
The Clarivate Analytics
การศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ (งานวิจยั ประยุกต์)
ศึกษาการใช้ประโยชน์ของเชื้อราจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ การศึกษา
นวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้และเห็ดป่ า ศึกษาการปรับปรุงพันธุเ์ ห็ด และศึกษา
การหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราและเห็ด

Achievements of the Center
•

•

•

The Center publishes more than 100 SCI research articles in reputed journals
each year. A survey of the distribution, occurrence, and characterization
of fungi was conducted with the purpose of determining the fungal biodiversity worldwide. CEFR has filled an important void in fungal research.
During the last decade, the Center has published more than 800 SCI
research articles.
Owing to the continuously remarkable outputs published in high reputed
journals, the director of CEFR, Emeritus Prof. Dr. Kevin D. Hyde, has won the
“Highly Cited Researcher” award continuously from 2014-2019 from the
Clarivate Analytics.
Utilization (Applied Research)
Study of the fungal biodiversity and its utilization has involved in isolation,
growing potential/new mushrooms, and secondary metabolite investigation.
- Ten new species, 20 new strains of cultivated mushroom, and successful
breeding of potential mushroom are developed.
- Numerous novel and potential bioactive compound from fungi are
discovered.
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•

•

•

ได้พฒั นาสายพันธุ เ์ ชื้อราชนิดใหม่ 10 สปี ชีส ์ และเห็ดที่สามารถเพาะเลี้ยง
และปรับปรุงพันธุไ์ ด้ 20 สายพันธุ ์
ได้คน้ พบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่หลายชนิดจากเชื้อรา
ได้คน้ พบเชื้อราชนิดใหม่ในประเทศไทยมากกว่า 800 สปี ชสี ์ คิดเป็ นร้อยละ 65 ของเชื้อรา
ในประเทศไทย ท�ำการศึกษาความหลากหลากของเชื้อราในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในกลุม่ ascomycetes และ basidiomycetes เป็ นเวลากว่า 10 ปี และได้รวบรวมเชื้อรา
มากกว่า 1000 สายพันธุ ท์ ่ถี ูกจัดจ�ำแนกโดยใช้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค
ทางอณูชวี วิทยา

The Center introduced more than 800 new species of Thai fungi, accounted
as 65% of fungal studies in Thailand. Two major groups of fungi in Thailand,
ascomycetes and basidiomycetes, have been studied over ten years, and
more than 1000 taxa have been collected and identified based on morphological and molecular approaches.
The Center has more than 10,000 strains in MFLUCC, 20,000 strains in
fungarium that have a very high biodiversity for industrial use, and many
novel mushrooms for industrial cultivation.
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•
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เป็ นคลังเก็บรวบรวมสายพันธุ เ์ ชื้อเห็ดราที่สำ� คัญในเขตภาคเหนือมีจำ� นวนมากกว่า
10,000 สายพันธุแ์ ละ 20,000 ตัวอย่างแห้ง ในจ�ำนวนนี้มสี ายพันธุท์ ่สี ำ� คัญมากกว่า
2,000 สายพันธุ ์ ทีเ่ ป็ นสายพันธุต์ น้ แบบ (Type strains) สายพันธุท์ ใ่ี ช้ในการอ้างอิง
(Reference strains) และสายพันธุท์ ่มี ปี ระโยชน์ต่องานวิจยั และอุตสาหกรรม
ตลอดระยะเวลา 9 ปี (พ.ศ. 2554-2562) ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านการวิจยั เชื้อรา
ได้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก 28 คน ระดับปริญญาโท 6 คน ปัจจุบนั มีจำ� นวน
นักศึกษาระดับระดับปริญญาเอก 66 คน โดยมีจำ� นวนนักศึกษาใหม่เพิม่ ขึ้นทุกปี ประมาณ
ปี ละ 10 คน ศู นย์ความเป็ นเลิศฯ ได้จดั การประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ปี ละ 2 ครัง้ เพือ่ เป็ นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ศูนย์ความเป็ นเลิศฯ

There are 28 Ph.D. and 6 M.Sc. students graduated from CEFR during
2011-2019. Presently, CEFR has 66 Ph.D. students studying and recruits at
least ten new Ph.D. scholars each year. CEFR has organized a bi-annual
post-graduate conference in order to encourage the ability of the student’s
presentation skill. The Center has enhanced the image of MFU as a leading
academic establishment in the region. In fact, students who graduated
from CEFR arecontinuing to work in the mycology field and most of them
were chosen by various institutions and universities even before graduation.
In addition, CEFR alumni have received many awards in the field of mycology
from different respected parties, e.g. Dr. Sajeewa Maharachchikumbura,
graduated under the supervision of Prof. Dr. Kevin D. Hyde, was awarded
the Young Asian Mycologist award in 2017 for his work in Asian pathology,
Dr. Maharachchikumbura received the “Top Peer Reviewer 2019” award and
“Highly cited researcher” award in 2018 and 2019 from Clarivate Analytics,
Dr. Putarak Chomnunti, currently a lecturer at the School of Science, MFU,
won the Young Thai Mycologist Awards 2019, Dr. Hiran Ariyawansa,
currently working as a lecturer at National Taiwan University, received the
“Highly cited researcher” award for 2018, Dr. Sinang Hongsanan, a post-
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มีความภาคภูมใิ จเป็ นอย่างยิง่ ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงทีเ่ ป็ นสถาบันการศึกษาชัน้ น�ำในระดับภูมภิ าค โดยบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
ส่วนใหญ่ได้รบั การจ้างงาน และทาบทามรับเข้าท�ำงานก่อนจบการศึกษา เนื่องจากมีผลงาน
ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติท่มี มี าตรฐานเป็ นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ยังได้รบั รางวัลทางวิชาการ
อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น
1) Dr. Sajeewa Maharachchikumbura ส�ำเร็จการศึกษาจากส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภายใต้การดูแลของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เควิน เดวิด ไฮด์ ได้รบั รางวัล Young
Asian Mycologist award ในปี ค.ศ. 2017 จากงานด้านโรคพืชวิทยาในภูมภิ าคเอเชีย
และได้รบั รางวัล “Top Peer Reviewer Award” ประจ�ำปี ค.ศ. 2019
2) ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์
เกียรติคณุ ดร. เควิน เดวิด ไฮด์ ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงและได้รบั รางวัล Young Thai Mycologist Awards ประจ�ำปี ค.ศ. 2019
3) Dr. Hiran Ariyawansa ส�ำเร็จการศึกษาจากส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแลของ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. เควิน เดวิด ไฮด์ ปัจจุบนั เป็ นอาจารย์ ณ National Taiwan
University ได้รบั รางวัลผลงานอ้างอิงมากทีส่ ดุ Highly cited researcher ด้าน Plant &
Animal Science จาก Clarivate Analytics ประจ�ำปี ค.ศ. 2018
4) ดร.สินาง หงสนันทน์ ปัจจุบนั ท�ำงานเป็ นนักวิจยั หลังปริญญาเอก ณ Shenzen University
สาธารณประชาชนจีน ได้รบั รางวัลผลงานอ้างอิงมากทีส่ ดุ Highly cited researcher ด้าน
Plant & Animal Science จาก Clarivate Analytics ประจ�ำปี ค.ศ. 2018
5) ดร.รุ่งทิวา ภูคำ� ศักดิ์ เป็ นนักวิจยั หลังปริญญาเอก ณ Kunming Institute of Botany,

•

doctoral researcher at Shenzen University, was also awarded the “Highly
cited researcher” award for 2018, Dr. Rungtiwa Phukhamsak, a postdoctoral
researcher at Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences,
China, and Dr. Ruvishika S. Jayawardena, a lecturer at School of Science,
MFU, have received the “Highly cited researcher” award for 2018 and 2019,
respectively, from Clarivate Analytics, Ms. Qing Tian, a current PhD student,
also received the “Highly cited researcher” award for 2018.
The center offers training workshops for regional participants in the
following key areas; mushroom cultivation, pathogenic fungal identification,
and taxonomy and phylogeny of fungi

The most significant publications of the CEFR in the field of mycology
1. Hyde KD, Jones EBG, Liu JK, Ariyawansa H et al. 2013. Families of Dothideomycetes. Fungal Diversity 63, 1–313
This research article was a mammoth effort to bring together the top world
mycologists and data on a class of fungi. This single paper provides a starting
point for the classification of Dothideomycetes and inspiration to summarize and
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Chinese Academy of Sciences สาธารณประชาชนจีน ได้รบั รางวัลผลงานอ้างอิงมาก
ทีส่ ดุ Highly Cited Researcher ด้าน Plant & Animal Science จาก Clarivate
Analytics ประจ�ำปี ค.ศ. 2018-2019
6) Dr. Mahamarakkalage Mary Ruvishika Shehali Jayawardena เป็ นอาจารย์
ประจ�ำส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รบั รางวัลผลงานอ้างอิงมากทีส่ ดุ
Highly Cited Researcher ด้าน Plant & Animal Science จาก Clarivate Analytics
ประจ�ำปี ค.ศ. 2018-2019
7) Ms. Qing Tian นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รบั รางวัลผลงานอ้างอิงมากทีส่ ุด
Highly Cited Researcher ด้าน Plant & Animal Science จาก Clarivate Analytics
ประจ�ำปี ค.ศ. 2018 เช่นกัน
•

จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั นักศึกษา เกษตรกรและผูท้ ส่ี นใจ อาทิ
การเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ การบ่งชี้ชนิดโรคพืช การจัดจ�ำแนกชนิดของเชื้อรา เป็ นต้น

gather information on various fungi from Prof. Emeritus Dr. Kevin, researchers and
students. The paper is a reference source to the group of fungi and has been used
by many mycologists working on this group. With over 4,300 downloads of this
paper, the research team led by Prof. Emeritus Dr. Kevin plans to publish the
current content of this group of fungi in the next few months.
2. Hyde KD, Nilsson RH, Alias SA, Ariyawansa HA et al. 2014. One stop shop: backbones trees for important phytopathogenic genera: I. Fungal Diversity 64, 21–125.
This is one of the most important, but practical papers which is dealt with plant
pathogenic fungi and their identification. Many leading mycologists and plant
pathologist from around the world were gathered to provide “one stop shop”, in
order to provide information and species concepts for the major plant pathogens.
The paper has been heavily used (downloaded 14,000 times) since it provides the
foundation to develop a paper series of “one stop shop” plant pathogens. The 2nd
and the 3rd “one stop shop” articles were published in 2019 and the 4th one is in
the process.
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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ส�ำคัญ
1. Hyde KD, Jones EBG, Liu JK, Ariyawansa H et al. 2013. Families of Dothideomycetes. Fungal Diversity 63, 1–313 (ถูกน� ำมาใช้อา้ งอิง 355 ครัง้ )
บทความวิจยั นี้เป็ นบทความวิจยั จากการเขียนร่วมกันของนักราวิทยาระดับโลก ซึง่ เป็ นการรวบรวม
ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดของเชื้อรากลุม่ Dothideomycetes โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดจ�ำแนก
ของเชื้อราในกลุม่ นี้ ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลกว่า 2 ปี บทความวิจยั นี้เป็ นจุดเริ่มต้นและ
เป็ นแรงบันดาลใจในการสรุปและรวบรวมข้อมูลของเชื้อรากลุม่ ต่างๆ ของ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
ดร. เควิน เดวิด ไฮด์ นักวิจยั และนักศึกษา ซึง่ ภายหลัง บทความวิจยั เรื่องนี้ได้ถกู ใช้เป็ นฐาน
ข้อมูลของเชื้อราโดยนักราวิทยาอย่างมากมาย มีจำ� นวนดาวน์โหลดบทความวิจยั มากถึง 4,300 ครัง้
นอกจากนี้ทางคณะวิจยั โดยการน�ำของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เควิน เดวิด ไฮด์ ด�ำเนิน
การเขียนผลงานวิจยั ทีจ่ ะตีพมิ พ์เนื้อหาปัจจุบนั ของเชื้อราในกลุม่ นี้ในอนาคตอันใกล ้อีกด้วย
2. Hyde KD, Nilsson RH, Alias SA, Ariyawansa HA et al. 2014. One stop shop:
backbones trees for important phytopathogenic genera: I. Fungal Diversity 64,
21–125. (ถูกน� ำมาใช้อา้ งอิง 152 ครัง้ )
บทความวิจยั นี้จดั เป็ นบทความทีส่ ำ� คัญมากอันหนึ่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคพืชส�ำคัญและการบ่งชี้
ชนิดโรคพืชทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ได้ทำ� งานร่วมกันกับนักราวิทยาทีม่ ชี ่อื เสียงทัว่ โลกในการเขียนบทความ
“one stop shop” เนื้อหาในบทความวิจยั ได้ให้ขอ้ มูลเชื้อราโรคพืชชนิดต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญอย่าง
ละเอียด บทความฉบับนี้ถกู ดาวน์โหลดมากถึง 14,000 ครัง้ เพือ่ ใช้เป็ นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อรา
โรคพืชนี้ของบทความอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั ได้ทำ� การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อราโรค
พืชอย่างต่อเนื่อง โดยได้มกี ารตีพมิ พ์ เชื้อราโรคพืชฉบับที่ 2 และ 3 (one stop shop 2 และ 3)

3. Chomnunti P, Hongsanan S, Aguirre-Hudson B, Tian Q et al. 2014. The sooty
moulds. Fungal Diversity 66, 1–36.
This paper is involved in the study of sooty molds. This type of fungus is
commonly found on leaves, inflorescences, and fruit, but does not cause disease
in plants. This paper includes the morphology, the genealogical relationships of
black fungus, and also provides details of the single spore isolation technique. This
article has been downloaded 2000 times.
4. Jayasiri SC, Hyde KD, Ariyawansa HA, Bhat J et al. 2015. The Faces of Fungi
database: fungal names linked with morphology, phylogeny and human impacts.
Fungal diversity 74, 3–18.
This research paper is a compilation and preparation of a fungal database. Traditional fungi classification data can be improved together with the morphological
pictures that can be linked to bio-molecular data. This article presents an online
fungal database (FoF database) to scientists. Each fungal name is linked to the
descriptions, photo-plates, fungarium and culture information, GenBank accession
numbers, phylogenetic trees, and economical, ecological and industrial significance.
Taxonomic keys are provided for families, genera and species. This article has
been download 3200 times.
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ในปี ค.ศ. 2019 และอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจะท�ำการตีพมิ พ์ เชื้อราโรคพืชฉบับที่ 4
(one stop shop 4) ต่อไปอีกด้วย
3.Chomnunti P, Hongsanan S, Aguirre-Hudson B, Tian Q et al. 2014. The sooty
moulds. Fungal Diversity 66, 1–36. (ถูกน� ำมาใช้อา้ งอิง 326 ครัง้ )
บทความวิจยั นี้เป็ นบทความทีท่ ำ� การศึกษาเชื้อราด�ำ (sooty moulds) ซึง่ เป็ นเชื้อราทีม่ กี ารศึกษา
น้อยมาก เชื้อรากลุม่ นี้จะพบได้ทวไปทั
ั ่ ง้ บนใบพืช ช่อดอก และบนผลไม้ แต่ไม่ก่อให้เกิดโรคในพืช
บทความนี้ได้ศึกษาด้านสัณฐานวิทยาและความสัมพันธ์ระดับวงศ์วานวิวฒั นาการของเชื้อราด�ำ
4. Jayasiri SC, Hyde KD, Ariyawansa HA, Bhat J et al. 2015. The Faces of Fungi
database: fungal names linked with morphology, phylogeny and human impacts.
Fungal diversity 74, 3–18. (ถูกน� ำมาใช้อา้ งอิง 296 ครัง้ )
บทความวิจยั นี้เป็ นการรวบรวมและจัดท�ำฐานข้อมูลเชื้อรา ปรับปรุงข้อมูลการจัดจ�ำแนกเชื้อรา
แบบดัง้ เดิมร่วมกับภาพบรรยายลักษณะสัณฐานวิทยาทีเ่ ชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลระดับชีวโมเลกุลได้
บทความนี้เป็ นการน�ำเสนอฐานข้อมูลออนไลน์ของเชื้อรา (FoF database) ให้แก่กลุม่ นักวิทยาศาสตร์
การแชร์ขอ้ มูลหรือปัญหาทีเ่ กี่ยวกับการจัดจ�ำแนกกลุม่ และสปี ชสี ข์ องเชื้อรา
5. Hyde KD, Xu J, Rapior S, Jeewon et al. 2019. The amazing potential of fungi:
50 ways we can exploit fungi industrially. Fungal Diversity 97, 1–136 (ถูกน� ำมาใช้
อ้างอิง 15 ครัง้ )
บทความวิจยั นี้เป็ นการรวบรวมข้อมูลของความส�ำคัญของเชื้อเห็ดราในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยการน�ำเชื้อเห็ดราไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 50 ด้าน ซึง่ เป็ นการเขียนร่วมกันของนักราวิทยา
ระดับโลกและใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการเขียนบทความวิจยั นี้ถงึ 2 ปี บทความวิจยั นี้
ถูกตีพมิ พ์ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2019 และถูกดาวน์โหลดมากถึง 19,000 ครัง้
5. Hyde KD, Xu J, Rapior S, Jeewon et al. 2019. The amazing potential of fungi: 50 ways
we can exploit fungi industrially. Fungal Diversity 97, 1–136
This paper shows the importance of fungi in biotechnology and deals with 50
areas in which fungi can be applied. This was a mammoth task bringing many
world experts together. Since its publication in July 2019, the paper has been
downloaded 19,000 times.
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การแก้ไขยีนในกล้วยไม้หวายด้วยระบบคริสเปอร์แคสเพือ่ เพิม่ ความทนทาน
ต่อน�ำ้ เค็ม
ดร. อนงค์ภทั ร สุทธางคกูล
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล ้วยไม้หวายเป็ นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย มีแหล่งเพาะปลูกทีส่ ำ� คัญอยูร่ มิ แม่นำ�้ และ
คลอง เมือ่ เกิดสภาวะแห้งแล ้งทีย่ าวนาน มีการรุกเข้ามาของน�ำ้ เค็ม เกษตรกรต้องใช้นำ�้ ประปาแทน
น�ำ้ จากธรรมชาติทำ� ให้ตน้ ทุนในการเพาะปลูกสูงขึ้น หรืออาจต้องปล่อยให้กลว้ ยไม้ขาดน�ำ้ สร้าง
ความเสียหายต่อทัง้ เศรษฐกิจในประเทศและการส่งออก ทางเลือกหนึ่งในการแก้ปญั หาคือการ
ปรับปรุงพันธุก์ ล ้วยไม้เพือ่ ให้ทนต่อความเค็มทีม่ ากขึ้น เทคนิคคริสเปอร์แคสเป็ นเทคนิคใหม่ทถ่ี กู
พัฒนาขึ้นเพือ่ แก้ไขยีนของสิง่ มีชวี ติ ซึง่ มีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการปรับปรุงพันธุพ์ ชื เนื่องจากเทคนิค
นี้แก้ไขยีนเฉพาะต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการ โดยไม่สง่ ผลต่อยีนในจีโนมต�ำแหน่งอืน่ ๆ หากน�ำมาใช้ก่อการ
กลายในยีนทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการทนทานความเค็ม น่าจะท�ำให้กล ้วยไม้มคี วามทนต่อความ
เค็มสูงขึ้น ดังนัน้ โครงการนี้จงึ มีเป้ าหมายเพือ่ ปรับปรุงกล ้วยไม้หวายพันธุก์ ารค้าทีน่ ยิ มปลูก ได้แก่
พันธุโ์ ซเนียเอียสกุล และขาวสนาน ให้มคี วามทนทานต่อความเค็มเพิม่ ขึ้นโดยใช้เทคนิคคริสเปอร์
แคสใน 2 แนวทาง ทัง้ แก้ไขยีนเป้ าหมายทีร่ ูว้ า่ ส่งเสริมให้พชื ทนเค็มได้ และแก้ไขยีนแบบสุ่มเพือ่
คัดเลือกต้นทีท่ นทานต่อความเค็ม แล ้วตรวจสอบติดตามยีนทีถ่ กู แก้ไข ก่อนใช้ยนี ทีต่ รวจพบมา
แก้ไขยีนเพือ่ สร้างกล ้วยไม้ทนเค็มทีไ่ ม่มดี เี อ็นเอแปลกปลอม (transgene free) โดยนอกจากได้
พันธุท์ นเค็มแล ้ว ยังได้ข ้อมูลและกระบวนการในการพัฒนาพันธุใ์ ห้ตอบสนองกับความต้องการของ
เกษตรกรและตลาดอย่างรวดเร็วและทันกระแสมากขึ้นอีกด้วย

Gene Editing in Dendrobium Orchid Using CRISPR/Cas System
for Salt Tolerant
Dendrobium orchid is an economically important crop for Thailand with major planting sites
along the river using water readily available for planting. During drought, salt water invades
the river, causing the orchid farmers to either switch to tap water or let the plant die. One
way to solve this problem is to use new varieties of orchid that are more tolerant to salt.
CRISPR-Cas9 system is a recently developed genome editing technique with high agricultural
impact since this technique allows the editing at the desire location without affecting other
areas within the genome. If used for editing salt stress genes, this technique could help
producing dendrobium orchids with increase salt tolerance. Therefore, this project aims to
improve salt tolerance in two popular dendrobium orchid varieties including SoniaEarskul and
Kaosanan, using CRISPR-Cas9 technology. Two main strategies are used in concert in this
project. The first one is to edit genes previously identified in other plants to be related to salt
stress response. The other one is to identify novel orchid genes involved in salt tolerance by
screening from randomly mutagenized orchid population before editing the gene to create
transgene-free orchids with increase salt tolerance. In addition to new orchid varieties, this
project will also provide information and procedures for using CRISPR technology to rapidly
develop new plant varieties in response to the demand of farmers and the market.
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ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลงในการควบคุมแมลงวันผลไม้
ศัตรูพริก (Bactrocera latifrons Hendel) ในสภาพโรงเรือนและไร่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกายจันทร์ นิม่ กิง่ รัตน์
สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แมลงวันผลไม้ศัตรูพริก (Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Tephritidae)) เป็ นศัตรูสำ� คัญ
ทีส่ ร้างความเสียหายแก่ผลพริกเชิงปริมาณและคุณภาพ เกษตรกรนิยมใช้สารฆ่าแมลงเป็ นหลักเมือ่
พบการเข้าท�ำลาย แต่การใช้สารฆ่าแมลงทีผ่ ดิ วิธตี อ่ เนือ่ งเป็ นระยะเวลานานท�ำให้แมลงเกิดภาวะดื้อยา
เพิม่ ต้นทุน และเกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต มนุษย์ ศัตรูธรรมชาติ และสิง่ แวดล ้อม รวมถึงสารฆ่า
แมลงทีใ่ ช้ยงั ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลทีต่ อ้ งการให้เกษตรกรลดใช้
สารฆ่าแมลงและส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยป้ อนสู่ตลาดอินทรีย ์ การป้ องกันก�ำจัดศัตรูพชื โดย
ชีววิธเี ป็ นหนึ่งทางเลือกทีน่ ำ� มาใช้ทดแทนสารฆ่าแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ไส้เดือนฝอยก่อโรค
แก่แมลงเป็ นศัตรูธรรมชาติทไ่ี ด้รบั การแนะน�ำให้ใช้อย่างแพร่หลาย นอกจากประสิทธิภาพในการฆ่า
แมลงศัตรูพชื อย่างรวดเร็วแล ้ว ยังให้ผลการควบคุมทีย่ งยื
ั ่ นและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม ถึงแม้ว่า
แมลงชนิดนี้จะเป็ นศัตรูพชื หลักทีส่ ร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ หากแต่การน�ำไส้เดือนฝอยก่อโรค
แก่แมลงมาใช้ควบคุมแมลงชนิดนี้ยงั ไม่มรี ายงานการศึกษามาก่อน ดังนัน้ การศึกษาอย่างครบวงจร
เพือ่ ให้ครอบคลุมประเด็นประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลงทีม่ ตี อ่ แมลงวันผลไม้ศัตรูพริก
ภายใต้สภาพห้องปฏิบตั กิ าร และขยายผลการน�ำไปใช้ทงั้ ในสภาพโรงเรือนและไร่ จึงมีความจ�ำเป็ น
อย่างยิ่งยวด ผลที่ได้จากการทดลองนี้เป็ นประโยชน์แก่เกษตรกรเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางมาตรฐาน
ในการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ศตั รูพริกและแก่ผูบ้ ริโภคได้อกี ด้วย

granted by Toray Science Foundation, Japan

Efficacy of the Entomopathogenic Nematodes Against Chili Fruit Fly
(Bactrocera latifrons Hendel) under Net House and Field Conditions
The only key pest which gives a serious damage on chili fruit’s quality and quantity is
chili fruit fly (Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Tephritidae)). Farmers often use insecticides
to protect their crops. The misuse of insecticides for a long period of time could lead to
cross resistance, high production cost and toxic residues in product, human, natural enemies
and environment. These chemicals, moreover, are unable to reach the larvae inside the
fruits. According to National Policy, to encourage farmers to reduce the use of insecticides
in their crops and promote them to produce safe products through organic chili market
channels are put as first priority. The alternative safe control method so-called “biological
control agents” such as entomopathogenic nematodes (EPNs) are widely recommended. It
is not only because of their speed in killing the insect hosts, but also they can give
sustainable and environmental friendly results. Although chili fruit fly is a major pest that
can cause economic loss in chili fruit, none of studies reported the use of EPNs on chili
fruit fly. Therefore, a complete set of research starting from basic step focused on the EPNs
fitness tests under laboratory scale and further implemented to enhance the control ability
of EPNs under net house and field conditions are undertaken. Field test prove from this
study can provide standard guideline information of the possibility to use EPNs against
chili fruit fly population which can directly benefits to both chili growers and consumers
in our country.
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ต้นแบบการกระตุ้นการผลิตสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์ในหน่อไม้ฝรั่ง
เพือ่ ใช้ยบั ยัง้ ภาวะกระดูกพรุนในผูส้ งู อายุ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ศรีภญ
ิ โญวณิชย์
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั แรกทีน่ ำ� เสนอต้นแบบการกระตุน้ การผลิตสารออกฤทธิ์ในกลุม่ ไฟโตเอคได
สเตอรอยด์ (PEs) ด้วยเทคนิคการใช้ตวั กระตุน้ จากภายนอก กระตุน้ การผลิตสารภายใต้สภาวะ
ควบคุมของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ หน่อไม้ฝรัง่ การศึกษาเบื้องต้นของคณะผูว้ จิ ยั พบว่า ส่วนของ
ล�ำต้นหน่อไม้ฝรัง่ อุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์สำ� คัญของกลุม่ PEs นัน่ คือ สาร β-Hydroxyecdysone
หรือ 20E ที่มกี ารจ�ำหน่ายเชิงการค้าหลายตันต่อปี แต่แหล่งที่มขี องสาร PEs ทัว่ โลกมีจำ� กัด
ดังนัน้ การศึกษาหาวิธกี ารกระตุน้ การผลิตและสะสม PEs ในพืชจึงมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ การวิจยั
นี้ใช้กลยุทธ์การตอบสนองต่อภาวะเครียดของสาร PEs ด้วยตัวกระตุน้ 3 ชนิด ได้แก่ salicylic
acid, calcium chloride และ chitosan ทีค่ วามเข้มข้น 3 ระดับ ประสิทธิภาพของวิธกี ารจะถูก
ประเมินจากปริมาณสาร 20E ด้วยเทคนิค HPLC และจากการก้าวเข้าสู่สงั คมสูงวัย มีผูส้ ูงอายุ
จ�ำนวนมากก�ำลังเผชิญกับโรคทีเ่ กิดจากความเสือ่ มของกระดูกและกลา้ มเนื้อ การศึกษานี้จงึ มุ่ง
ศึกษาผลของการให้สาร 20E จากหน่อไม้ฝรัง่ ปริมาณ 0.6 มก./กก.น�ำ้ หนักตัว/วัน เสริมร่วมกับ
การออกก�ำลังกายด้วยแรงต้าน เป็ นเวลาติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ในการรักษาเพือ่ ลดหรือป้ องกันภาวะ
กระดูกพรุน คณะผูว้ จิ ยั จะท�ำการวัดมวลกระดูกและกล ้ามเนื้อในผูส้ ูงอายุ ร่วมกับวัดค่าอืน่ ๆ อาทิ
ค่าตัวบ่งชี้การเสือ่ มของคลอลาเจนและการสร้างมวลกระดูก ค่าความเข้มข้นของฮอร์โมน กลูโคส
และไขมันในเลือด และการท�ำงานของตับไต ข้อมูลจากงานวิจยั นี้จะสามารถใช้เป็ นทางเลือกหนึ่ง
ของการพัฒนายารักษาโรคกระดูกพรุน ในอนาคตด้วยการใช้สาร β-Hydroxyecdysone

This study proposes for the first time to establish protocol for phytoecdysteroids (PEs)
elicitation on Asparagus by using effective elicitors and control condition under in vitro
culture system. In our preliminary study, stem tissue of Asparagus was found to be an
enriched source of β-Hydroxyecdysone (20E) which is the main active compound of PEs.
Due to the identification of PEs ready sources for commercial is highly desirable, the
extracts are marketed in tons per year amounts at highly competitive prices. Therefore this
study will develop a sustainable source of metabolism-enhancing PEs, the strategy is
adopted by an important role of PEs on stress response. Various elicitors such as salicylic
acid, calcium chloride and chitosan with three different concentrations of each will be
used as elicitors on PEs production. The efficacy of elicitors will be evaluated by 20E
determination using HPLC. Additionally, Thailand has become an aging society, the elderly
are facing with the loss in bone strength and muscle mass. The effects of 20E extract of
Asparagus combined with resistance training on antiosteoporosis in elderly people will be
investigated. The elderly will be matched according to body weight to supplement with
PEs 0.6 mg per kg body weight for 8-weeks. Data on bone and muscle density will be
collected in the program gathering evaluations of bone turnover marker, testosterone,
estrogen, cortisol, lipid profiles, and liver and kidney function test. This information will
provide the alternative potential drugs in the battle against osteoporosis by using β-Hydroxyecdysone.
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A Protocol of Phytoecdysteroids Elicitation in Asparagus for
Antiosteoporosis Effect in Aging
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การตรวจสอบแบบรวดเร็วและไม่ท�ำลายของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
ด้วย Hyperspectral Imaging
รองศาสตราจารย์ ดร. อุบลรัตน์ สิริภทั ราวรรณ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มะม่วงเป็ นผลิตผลเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญและได้รบั ความนิยมบริโภคทัง้ ในประเทศไทยและส่งออกไป
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผลมะม่วงมักประสบปัญหาเรื่องการเกิดโรคแอนแทรคโนสซึง่ มีสาเหตุ
มาจากเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ท�ำให้เกิดการเสือ่ มเสียของคุณภาพและมูลค่าตลาด
ลดลง มะม่วงทีม่ กี ารติดเชื้อแอนแทรคโนสในระยะเริม่ แรกจะไม่ปรากฏอาการของโรคให้เห็นชัดเจน
แต่อาการจะปรากฏชัดเจนขึ้นเมือ่ ผลไม้เข้าสูร่ ะยะสุก ดังนัน้ การตรวจพบการติดเชื้อแอนแทรคโนส
ในมะม่วงตัง้ แต่ระยะเริ่มแรกจะช่วยให้การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ งาน
วิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาวิธแี บบรวดเร็ว ไม่ทำ� ลาย และไม่ใช้สารเคมีในการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิค hyperspectral imaging spectroscopy (HIS) ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วย chemometrics และ/หรือโครงข่ายประสาทเทียม (artificial neural network) เพือ่ ระบุ
การติดเชื้อแอนแทรคโนสของผลมะม่วง เทคนิค HIS ให้ขอ้ มูลหลากมิตแิ บบลูกบาศก์ซง่ึ ประกอบ
ด้วยข้อมูล ทัง้ เชิงคลืน่ และข้อมูลเชิงพื้นที่ ช่วยให้สามารถตรวจสอบอาการของโรคบนพื้นผิวของ
มะม่วงทัง้ ผล ได้ในคราวเดียว ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ทงั้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ความส�ำเร็จของโครงการนี้จะช่วยป้ องกันการแพร่กระจายของผลไม้ทต่ี ดิ เชื้อแอนแทรคโนสเข้าสู่
ห่วงโซ่อาหารและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทัง้ จากการค้าภายในและระหว่างประเทศได้ดว้ ย
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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Rapid and Nondestructive Detection of Anthracnose on Mango
Using Hyperspectral Imaging
Mango is one of the most popular and important economic fruit in Thailand and for
exportation. However, mango fruit is susceptible to anthracnose, the postharvest disease of
mango caused by Colletotrichum gloeosporioides causing quality loss and reduced market
value. The symptom is usually not visible at early stage of anthracnose infection, but it
appears when the fruit enters the ripening stage. Detection at early stage of fungal infection
on fruit is, hence, crucial for effective postharvest management. The objective of this research
is, hence, to develop a rapid, nondestructive and chemical-free method based on hyperspectral imaging spectroscopy (HIS) coupled with chemometrics and/or artificial neural
network (ANN) for early detection of anthracnose infection on mango. The HIS, which
provides not only spectral but spatial information called hypercube data, enables multicomponent information from a sample and is expected to provide a rapid, simple and
accurate detection of mango anthracnose with minimal sample manipulation. This proposed
technique will be able to monitor the quality of fruit for disease control and postharvest
management to prevent the spread of infected fruit. Success of this project would diminish
the rejection of anthracnose-infected mango for national and international trade and help
prevent the distribution of the anthracnose-infected mango fruit to enter the food supply
chain which can consequently reduce economic losses.
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมจากน�้ำมันมะรุม
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โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมจากน�ำ้ มันมะรุม เป็ นโครงการวิจยั
ต่อยอดจากงานวิจยั เดิมในชือ่ โครงการการศึกษาผลของน�ำ้ มันมะรุมต่อเซลล์ผมและการเจริญของ
เส้นขนในสัตว์ทดลอง ซึง่ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (ปี 2554) ซึง่
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ทำ� ให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานของน�ำ้ มันมะรุมเกี่ยวกับฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของ
เส้นผม โดยพบว่าน�ำ้ มันมะรุมสามารถเสริมการเจริญของเซลล์ keratinocyte และ dermal
papilla ได้ และเสริมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเส้นผมคือ vascular
endothelial growth factor (VEGF) รวมทัง้ ยับยัง้ การแสดงออกของยีนทีเ่ กี่ยวข้องกับการหลุด
ร่วงของเส้นผม ได้แก่ transforming growth factor-β1 (TGF-β1) และเอนไซม์ 5α-reductase
(Type I และ II) เมือ่ ศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าน�ำ้ มันมะรุมมีฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้น
ขนในหนู C57BL/6 mice ได้ดว้ ย นอกจากนี้ในโครงการนี้ยงั ได้ศึกษาปริมาณสารส�ำคัญของน�ำ้ มัน
มะรุมเพือ่ ใช้ในการควบคุมคุณภาพของน�ำ้ มันมะรุมอีกด้วย อย่างไรก็ตามภายหลังสิ้นสุดโครงการ
นี้แลว้ ยังไม่ได้มกี ารพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ย่งิ ขึ้นไป ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงมีประสงค์จะ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรูเ้ ดิม ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการเกษตรยิง่ ขึ้น โดยจะพัฒนา
เป็ นผลิตภัณฑ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมซึง่ ก�ำลังเป็ นผลิตภัณฑ์ทต่ี ลาดต้องการอย่างยิง่ ให้
มีมาตรฐานและสามารถน�ำออกสู่ตลาดผูบ้ ริโภคได้

Development of Hair Growth Promoting Product from Moringa
oleifera Oil
The project “Development of Hair Growth Promoting Product from Moringa oleifera Oil”
is a research project extending from previous research in the project title “Study of The
Effects of Moringa oleifera Oil on Hair Cells and Hair Growth in Animal Model” (in
2011). The previous research has provided basic information of M. oleifera oil on hair
growth. It was found that M. oleifera oil can enhance the growth of keratinocyte and
dermal papilla cells and promote the expression of vascular endothelial growth factor
(VEGF) genes. Besides, the M. oleifera oil inhibited the expression of genes related to hair
loss including transforming growth factor-β1 (TGF-β1) and 5α-reductase enzymes (Type
I and II). Moreover, M. oleifera oil revealed hair growth promoting effect in C57BL/6
mice. In addition, this project also studied the amount of important substances of
M. oleifera oil to be used to control the quality of the oil. However, after the completion
of this project, there were no developments to provide further benefit. Therefore, the research
team intends to develop further knowledge to commercial and agricultural benefits by
development into a standard hair growth promoting products which is currently being
market-demanded, and launch to the consumer market.
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ศักยภาพการดัดแปลงโครงสร้างทางกายภาพของชานอ้อยเพือ่ ใช้เป็นวัสดุ
เพาะเลีย้ งในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสาร Lovastatin และสารสีเหลือง
จากเชือ้ รา Monascus purpureus
นางสาวประภัสสร รักถาวร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ชานอ้อย (bagasse) เป็ นหนึ่งในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรทีม่ มี ากทีส่ ุด เป็ นวัสดุทม่ี ศี กั ยภาพสูง
ส�ำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพการหมักและเซลลูโลสชีวภาพเนื่องจากวัสดุเหล่านี้ประกอบ
ด้วยโพลีเมอร์สามกลุม่ คือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน โดยเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส
คือโมเลกุลของน�ำ้ ตาลจ�ำนวนมากมาต่อกันด้วยเหตุน้ ีจงึ เป็ นแหล่งน�ำ้ ตาลทีน่ ่าสนใจส�ำหรับใช้ใน
กระบวนการหมัก เนื่องจากเชื้อจุลนิ ทรียส์ ามารถใช้นำ�้ ตาลส�ำหรับการเจริญเติบโต และผลิตสาร
ชีวภาพที่มมี ูลค่ าสู งได้ เช่น สารลดโคเลสเตอรอล (lovastatin) และเม็ดสีชีวภาพ ส�ำหรับ
กระบวนการหมักนัน้ การปรับสภาพชานอ้อยเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นทีจ่ ะท�ำลายโครงสร้างของสารชีวมวล
lignocellulosic เพือ่ ลดความยากในการเข้าถึงวัสดุเพาะเลี้ยงของเชื้อจุลนิ ทรีย ์ งานวิจยั นี้มจี ดุ มุง่
หมายเพือ่ ศึกษาศักยภาพของชานอ้อยทีถ่ กู ปรับสภาพด้วยเทคโนโลยีสเี ขียว ด้วยเครือ่ ง Ultrasonic
เพือ่ ใช้เป็ นวัสดุในการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3003-M16 (M. purpureus
M16) เพือ่ ใช้ในการผลิตสารลดโคเลสเตอรอล (lovastatin) และสารสีเหลือง (monascin and
ankaflavin) ด้วยกระบวนการหมักบนอาหารแข็ง โดยการหาสภาวะทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดส�ำหรับการ
ปรับสภาพชานอ้อยเพือ่ ใช้เป็ นวัสดุเพาะเลี้ยง โดยใช้วธิ กี ารตอบสนองพื้นผิว (RSM) และออกแบบ
การทดลองแบบ central composite design (CCD) โดยปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, แอมพลิจูดของคลืน่ อัลตร้าซาวด์, ปริมาณชานอ้อย และ
ระยะเวลาในการทรีต

The Potential of Physical Modification of Sugarcane Bagasse Structure
for Use as a Substrate to Increase Lovastatin and Yellow Pigment
Production by Monascus purpureus
Sugarcane bagasse (SCB) as one of the most abundant agricultural wastes, it possesses a great
potential for the biofuel, fermentation, and cellulosic bio refinery industries because these
materials are mainly composed of three groups of polymers, namely cellulose, hemicellulose and
lignin. Cellulose and hemicellulose are sugar rich fractions of interest for use in fermentation
processes, since microorganisms may use the sugars for growth and production of value added
bioactive compounds such as cholesterol lowering agent (lovastatin) and Monascus bio-pigments.
For the fermentative production, physical modification of sugarcane bagasse structure by pretreatment
is necessary to disrupt the complex and recalcitrant structure of lignocellulosic biomass to reduce
the difficulty of microbial accessibility to substrate. In these studies, ultrasound-assisted pretreatment
of SCB was investigated for lovastatin and yellow pigment (monascin and ankaflavin) production
by Monascus purpureus TISTR 3003-M16 (M. purpureus M16) under solid state fermentation.
Optimization of the pretreatment was investigated using central composite design (CCD) technique
and the response surface methodology (RSM). Experimental factors effecting the optimum conditions
were hydrogen peroxide concentration, ultrasound amplitude, SCB dosage and sonication time.
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การผลิตแอคติโนมัยซินจาก Streptomyces sp. TBRC 8912 เพือ่ ควบคุม
แบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุของโรคขอบใบแห้งในข้าว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จวงจันทร์ จ�ำปาทอง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล
่
้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเทศไทยส่งออกข้าวได้เป็ นอันดับสองของโลก ในการเพาะปลูกข้าวนัน้ มักประสบปัญหาศัตรู
พืช คือ โรคขอบใบแห้งซึง่ มีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo)
ซึง่ สร้างความเสียหายได้มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์เมือ่ ข้าวทีป่ ลูกนัน้ เป็ นสายพันธุท์ อ่ี ่อนแอประกอบกับ
สภาพอากาศทีไ่ ม่เหมาะสม เนื่องจากปัญหาดังกล่าว การศึกษานี้จงึ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ควบคุมการ
เจริญเติบโตของ Xoo โดยการใช้สารแอคติโนมัยซินซึง่ ผลิตได้จาก Streptomyces sp. TBRC
8912 จากการรายงานของ จ�ำปาทองและคณะ ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า TBRC 8912 นัน้ สามารถ
ยับยัง้ Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xac) สาเหตุโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้มได้
คาดว่าสามารถน�ำมาผลิตสารต้านแบคทีเรียเชิงการค้าได้ ด้วยเหตุผลดังทีก่ ล่าวมา คณะผูว้ จิ ยั มี
วัตถุประสงค์ท่ี 1) จะผลิตสารแอคติโนมัยซินในสภาวะของแข็งโดยใช้รำ� สกัดน�ำ้ มันในสูตรผสม
โดยร�ำสกัดน�ำ้ มันนัน้ เป็ นของเหลือทางการเกษตรทีไ่ ด้จากโรงงานผลิตน�ำ้ มันร�ำข้าว หากสูตรผสม
ดังกล่าวท�ำให้มกี ารผลิตแอคติโนมัยซินได้สูง จะถือได้วา่ เป็ นการใช้ประโยชน์จากของเหลืออย่าง
คุม้ ค่า 2) ศึกษาตัวท�ำละลายทีเ่ หมาะสมต่อการสกัดเพือ่ ลดมลพิษหรือสารตกค้างในสิง่ แวดล ้อม
ทัง้ นี้ สายพันธุข์ องแบคทีเรียทีแ่ ยกได้จากพื้นทีเ่ พาะปลูกทีม่ กี ารระบาดจะน�ำมาใช้ในการทดสอบ
ทัง้ ในระดับหลอดทดลองและในระดับสิง่ มีชวี ติ (ต้นข้าว) ในโรงเรือนทดสอบ โดยผลทีไ่ ด้จากการ
ศึกษานี้จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาต้นแบบของสารควบคุมแบคทีเรียเพือ่ ควบคุมการระบาดของโรคขอบ
ใบแห้งของข้าวต่อไป

Production of Actinomycins from Streptomyces sp. TBRC 8912 for
Controlling Xanthomonas oryzae pv. oryzae Causing Bacterial Leaf
Blight in Rice
Thailand is the world’s second-biggest rice exporter. During crop growth, bacterial leaf blight
(BLB) disease caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) limits annual rice production in
the country. Yield loss due to BLB can be as much as 70% when susceptible varieties are grown
in environments favorable to the disease. Due to this problem, the present study aims to control
Xoo by using actinomycins as antibacterial agents from Streptomyces sp. TBRC 8912. In 2019,
Jumpathong et al. isolated actinomycins from Streptomyces sp. TBRC 8912. This strain was shown
to have some potential to inhibit growth of Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xac) in vitro, the
agent causing citrus canker. The result suggested that the strain can be a potential commercially
applicable actinomycin D, which could offer value to the bacteriocide market. Thus, we will produce
actinomycins in solid fermentation using defatted rice bran, from the rice oil industry, which can
be cost effective. We will examine the best solvent for extraction to avoid any toxic residue. In
this study, we will isolate, characterize and identify the Xanthomonas oryzae pv. oryzae obtained
from infected rice foliar samples in the lower northern part of Thailand. Actinomycins, obtained from
TBRC 8912, will be tested against Xoo in vitro and in vivo. The results from this study may lead
to applied actinomycins as bacteriocide for controlling bacterial leaf blight in rice.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การประดิษฐ์นวัตกรรมจากข้าวไทยเพือ่ ใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
วัยสูงอายุ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรัญญา ตันเจริญ
สาขาวิขาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อุบตั กิ ารณ์ของโรคปริทนั ต์อกั เสบในผูส้ ูงอายุมอี ตั ราเพิม่ ขึ้น ผูส้ ูงอายุมกั มีเหงือกร่นและพบการ
สะสมของคราบจุลนิ ทรียบ์ ริเวณรากฟันและคอฟันท�ำให้เกิดโรคปริทนั ต์อกั เสบ มีกลิน่ ปาก จาก
การบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นการเกษตร เภสัชศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์เป็ นเวลา 9 ปี เพือ่
พัฒนาวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้เป็ นสารตัง้ ต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยท�ำการเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์
ทีส่ ำ� คัญของพันธุข์ า้ วอินทรียช์ นิดต่างๆ และคัดเลือกข้าวทีม่ สี รรพคุณต่อกระบวนการก่อโรคใน
ช่องปากมาท�ำการศึกษาเชิงลึก พัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจาก
ข้าวสีดำ� เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการลดอักเสบ ช่วยให้เกิดการหายของแผลในช่อง
ปากทัง้ ในระดับเซลล์เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบตั ิการและป้ องกันการอักเสบในเยื่อบุช่องปาก (oral
mucositis) ในสัตว์ทดลองทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบำ� บัด รวมถึงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นำ�้ ยาบ้วน
ปากผสมสารสกัดจากข้าวสีดำ� ซึง่ สามารถป้ องกันคราบจุลนิ ทรียแ์ ละการเกิดกลิน่ ปากส�ำหรับผูส้ ูง
อายุได้ จากการแปรรูปวัตถุดบิ ดังกล่าวท�ำให้เพิม่ มูลค่าให้กบั ข้าวสีอนิ ทรียท์ ป่ี ลูกโดยชาวนาไทยได้
และได้รบั องค์ความรูเ้ กี่ยวกับสารทีม่ ฤี ทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติต่อการยับยัง้ กระบวนการก่อ
โรคในช่องปาก โดยยืน่ จดสิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั รรวมจ�ำนวน 3 เรื่อง ซึง่ ทุนช่วยเหลือจากมูลนิธิ
โทเรฯ จะช่วยให้สามารถต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรมจากข้าวไทยทีใ่ ช้ได้จริง

Innovative Utilization of Thai Rice in Oral Health Care in Elderly Patients
The prevalence of periodontal disease in the elderly is increasing. Gingival recession, an
exposure of the root surface of the tooth most often occurs. This leads to an accumulation
of dental plaque and periodontitis which is accompanied by bad breath. The integration
of knowledge in agriculture, pharmacology and dentistry over 9 years has led us to
develop various innovative products which utilize locally sourced organic rice. Different
strains of black rice have been carefully tested and screened for its efficacy in counteracting mechanisms of oral disease pathogenesis. Thai black rice was selected for further
in-depth research, and by combining various technological methods, our evidences show
that black rice extract (BRE) can reduce periodontal inflammation. Further research in
animals undergoing chemotherapy reveals that BRE can also prevent oral mucositis. In
addition, a prototype of BRE-based antiseptic mouthwash that can prevent plaque accumulation and bad breath in the elderly patients has been developed. Using black rice as
a basis material in manufacturing, our product can thus increase the cost and profit margins
of rice sales and agriculture. Insofar, our innovation has received up to 3 patents and thus
has great potential for expanding the pool of knowledge of the Thai people in both the
fields of agriculture and science. Hence, a grant from the Thailand Toray Science Foundation
would greatly aid our research, and lead to the pioneering of medicinal products from
Thai rice, as well as bridging the gap between science and the new age of technological
innovation in Thailand.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเชือ้ ราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซ่าและเชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
ในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน
ดร. รุจริ า ดีวฒั นวงศ์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การแยกเชื้อจากตัวอย่างดินในสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี ระยอง และชุมพร พบการอาศัยของ
เชื้อราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซ่าในรากทุเรียนและพบสปอร์บริเวณดินรอบรากทุเรียน การศึกษาผล
ของเชื้อราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซ่าต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนในโรงเรือน พบว่าเชื้อราอาร์บสั
คูลาร์ไมคอร์ไรซ่าหลายสปี ชสี ม์ ผี ลท�ำให้ตน้ ทุเรียนมีการเจริญเติบโตดีข้นึ ทัง้ ในเรื่องความสูง เส้น
ผ่าศูนย์กลางล�ำต้น การเพิม่ จ�ำนวนราก และบางสปี ชสี ส์ ามารถช่วยเพิม่ ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็ น
ประโยชน์และแคลเซียมได้อกี ด้วย โดยทัว่ ไปพืชทีม่ เี ชื้อราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซาเจริญร่วมอยู่
ด้วยสามารถควบคุมโรคพืชหรือเพิม่ ความต้านทานโรคพืชได้ ส�ำหรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็ นเชื้อ
ราทีม่ กี ารใช้กนั อย่างอย่างแพร่หลายในการควบคุมโรคพืชหลายชนิดรวมถึงโรครากเน่าโคนเน่าซึง่
เกิดจากเชื้อ Phytophthora palmivora ซึง่ เป็ นเชื้อก่อโรคทีส่ ำ� คัญในทุเรียน อย่างไรก็ตามมีรายงาน
ความสัมพันธ์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซ่าในการควบคุมโรคพืชทัง้
ด้านบวกและลบ งานวิจยั นี้จงึ ต้องการศึกษาถึงผลของเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อเชื้อราอาร์บสั คูลาร์
ไมคอร์ไรซ่าในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนเพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ในสวนทุเรียนต่อไป

Interaction Between Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Trichoderma
harzianum in Controlling Stem and Root Rot of Durian.
Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AM) were isolated from soil root zones of durian from
durian orchards in Chantaburi, Rayong, and Chumpon provinces. Effect of mycorrhizal
application on plant growth of durian in greenhouse conditions were studied. Our results
showed that many species of AM improved plant growth including plant height, diameter,
number of roots, and some species of AM increased available phosphorus and calcium
levels. AM symbiosis normally helps plants become more tolerant to diseases. Trichoderma
harzianum is the common fungi used to control many plant diseases including stem and
root rot in durian caused by Phytophthora palmivora which is one of the most important
plant pathogens in durian. However, previous studies have demonstrated both positive and
negative relationships between the two fungi in controlling plant diseases. In this study,
we aimed to study effect of Trichoderma harzianum on AM in controlling stem and root
rot in durian for further application in durian orchard.

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 41 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science and Technology Research Grants

สาขาเคมี
นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษส�ำหรับทดสอบอัลบูมนิ ครีอะตินนิ และ
กลูโคสในปัสสาวะ ภายในคราวเดียวกัน แบบรูผ้ ลเร็ว เพือ่ การวินจิ ฉัยโรคไต
ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ เชิงชัน้
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการนี้ น�ำเสนอการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การตรวจวัดบนกระดาษส�ำหรับหาปริมาณอัลบูมนิ
ครีอะตินนิ และกลูโคส ในปัสสาวะ ในคราวเดียวกัน แบบรูผ้ ลเร็ว เพือ่ ใช้วนิ จิ ฉัยโรคไต โดยออกแบบ
เป็ น “ชุดทดสอบภาคสนาม” ใช้งานง่าย เพือ่ ให้ผูป้ ่ วยในพื้นทีห่ า่ งไกลตรวจคัดกรองได้ดว้ ยตนเอง
หลักการทดสอบอาศัยการท�ำปฏิกริ ยิ าและการตรวจวัดบนกระดาษ โดยได้ประดิษฐ์ช้นิ งานอุปกรณ์
การตรวจวัด ด้วยการประทับหมึกกันน�ำ้ บนกระดาษกรองเพือ่ สร้างลวดลายและขอบเขตส�ำหรับก�ำหนด
ทิศทางการไหลของของเหลวบนกระดาษ ขัน้ ตอนการทดสอบท�ำได้โดยหยดตัวอย่างปัสสาวะและน�ำ้ ยา
เคมี (< 10 ไมโครลิตร) ลงบนอุปกรณ์การตรวจวัด โดยน�ำ้ ยาเคมีทใ่ี ช้จะมีความจ�ำเพาะเจาะจงและมี
ความไวในการวิเคราะห์สูงกับสารทีต่ อ้ งการทดสอบแต่ละชนิด ได้แก่ เททระโบรโมฟี นอล์ฟทาลีนเอ
ธิลเอสเทอร์ กรดพิคริก และกรดไดไนโทรซาลิซลิ กิ ส�ำหรับการตรวจวัดอัลบูมนิ ครีอะตินนิ และ
กลูโคส ตามล�ำดับ หลังจากเกิดปฏิกริ ยิ าแล ้ว จึงถ่ายรูปสีของผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดขึ้น ด้วยกล ้องโทรศัพท์
มือถือ (หรือแท็บเล็ต) และประมวลผลภาพถ่ายแบบอัตโนมัตผิ า่ นแอพพลิเคชันทีพ่ ฒั นาขึ้นบนโทรศัพท์
มือถือ เพือ่ เปลีย่ นความเข้มสีให้เป็ นความเข้มข้นของสารทีต่ รวจวัด แล ้วรายงานผลการทดสอบบน
หน้าจอโทรศัพท์ ในเวลา 2 นาที พบว่า อุปกรณ์การตรวจวัดนี้มคี วามแม่นและความเทีย่ งสูง ให้ผล
วิเคราะห์น่าเชือ่ ถือ จุดเด่นและข้อดีของนวัตกรรมทีพ่ ฒั นาขึน้ คือ ตรวจวัดสาร 3 ตัวแปร ได้พร้อมกัน
ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษเพียง 1 ชิ้น ซึง่ มีราคาถูก สะดวก รวดเร็ว ผู ้ป่ วยสามารถตรวจคัดกรอง
โรคไตจากเบาหวานได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งเดินทางมายังโรงพยาบาล เหมาะกับผู ้ป่ วยในท้องทีห่ า่ งไกล

granted by Toray Science Foundation, Japan

Innovative Paper-based Devices for Rapid and Simultaneous Measurement
of Urinary Albumin, Creatinine and Glucose for Clinical Diagnosis of
Kidney Dysfunction in Rural Area
This work presents development of innovative device for rapid and simultaneous measurement of urinary albumin, creatinine and glucose for clinical diagnosis of kidney dysfunction.
The device is designed as a simple and self-screening test kit for patients in rural area.
Detection principle is based on the concept of microfluidic paper-based analytical device
(µPAD). The µPAD is easily patterned by contact stamping of the indelible ink onto the
laboratory filter paper in order to assign and control the liquid flow pathway on the
paper. Trace aliquots of urine sample and chromogenic reagents (<10 µL) are dropped
onto the fabricated µPAD where the specific reactions are occurred. Those reagents are:
tetrabromophenolphthalein ethyl ester, picric acid and 3,5-dinitrosalicylic acid which are
highly specific and sensitive to albumin, creatinine and glucose, respectively. The colored
products are developed and captured by a camera of a smart mobile phone (or tablet),
installed with the developed application. Images of the products are automatically processed,
and the results are reported on the mobile phone screen within 2 min. The developed
device provides high accuracy, high precision and reliable results. Benefits of this prototype
are simultaneous determination of three analytes within a single µPAD and cost-effectiveness.
Furthermore, the users in rural area far away from hospital can easily perform their own
screening tests for clinical diagnosis of diabetic nephropathy.
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สาขาเคมี
การสังเคราะห์และประเมินผลวัสดุนาโนยึดติดเยือ่ เมือกชนิดใหม่ ส�ำหรับเป็น
ระบบน�ำส่งยาเคมีบำ� บัดไปยังกระเพาะปัสสาวะ
ดร. ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็ นมะเร็งทีพ่ บได้บอ่ ยเป็ นอันดับที่ 9 การรักษาโดยให้ยาเคมีบำ� บัดแบบ
ฉีดเข้าระบบไหลเวียนไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร เนื่องจากปริมาณยาทีไ่ ปถึงบริเวณทีต่ อ้ งการมีปริมาณ
ต�ำ่ มาก การรักษาด้วยเคมีบำ� บัดแบบเฉพาะทีโ่ ดยการให้ยาเคมีบำ� บัดในกระเพาะปัสสาวะ (Intravesical therapy) เป็ นการรักษาแบบมาตรฐานวิธหี นึ่ง ซึง่ ประสิทธิภาพในการรักษาขึ้นอยู่กบั ระยะ
เวลาทีย่ าสัมผัสกับเนื้อเยือ่ มะเร็งและความเข้มข้นของยาในกระเพาะปัสสาวะ โดยปกติแลว้ ยาจะ
ถูกขับออกอย่างรวดเร็วเมือ่ มีการขับปัสสาวะ ซึง่ ส่งผลต่อระยะเวลาทีย่ าสัมผัสกับเนื้อเยือ่ มะเร็ง
และความเข้มข้นของยาในกระเพาะปัสสาวะ ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็ นในการพัฒนาวัสดุนำ� ส่งทีม่ ี
สมบัตกิ ารยึดติดเยือ่ เมือกทีด่ เี พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษา ซึง่ ในปัจจุบนั พอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่
เมือกทีม่ อี ยูไ่ ม่สามารถยึดติดเยือ่ เมือกได้ยาวนานเพียงพอ และยังขาดการศึกษาเกีย่ วกับหมูฟ่ งั ก์ชนั
ใหม่ๆ ส�ำหรับน�ำมาใช้ในระบบน�ำส่งยาแบบยึดติดเยื่อเมือก ดังนัน้ การโครงการวิจยั นี้จึงมี
วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ สัง เคราะห์แ ละพัฒ นาระบบน�ำ ส่ ง แบบยึด ติด เยื่อ เมือ กชนิ ด ใหม่ เ พื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการน�ำส่งยาเคมีบำ� บัดไปยังกระเพาะปัสสาวะ โดยสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่มี หี มู่
ฟังก์ชนั ทีม่ คี วามจ�ำเพาะต่อเยือ่ เมือก และใช้ในการพัฒนาเป็ นอนุภาคนาโนยึดติดเยือ่ เมือกทีบ่ รรจุ
ยา doxorubicin โดยศึกษาสมบัตทิ างเคมีกายภาพของพอลิเมอร์และอนุภาคนาโนทีเ่ ตรียมได้ สมบัติ
การยึดติดเยือ่ เมือก ความสามารถในการบรรจุยา การปลดปล่อยยา ความเป็ นพิษ ฤทธิ์ตา้ นมะเร็ง
ของอนุภาคนาโนทีเ่ ตรียมได้ กลไกการฆ่าเซลล์มะเร็ง และการสะสมของอนุภาคนาโนในเซลล์มะเร็ง

Bladder cancer has been ranked to be the ninth most common malignancy in the world.
Systemically treatment for the bladder diseases often unsuccessful because only a small
fraction of the drugs reaches the target site. Intravesical instillation is one of the standard
treatment of bladder cancer. The efficacy of the intravesical treatment depends on the
residence time and the drug concentration of the drug inside the bladder. Unfortunately,
the drug is quickly washed out during bladder emptying. This results in the reduction in
both the concentration and retention time of the drug in the bladder. Therefore, there is
a need for the further development of mucoadhesive materials in order to improve the
efficacy of the drug delivery systems. Most of the available mucoadhesive polymers cannot
sufficiently prolong the retention time of the delivery system. Only a limit number of studies
employed new functional groups for developing novel mucoadhesive nanomaterials. This
study aims to synthesize novel mucoadhesive nanoparticles for improved delivery of a
chemotherapeutic agent to the bladder. The polymers are newly synthesized to bear
specific functional and subsequently employed to develop the doxorubicin-loaded mucoadhesive nanoparticles. The physicochemical and mucoadhesive properties, drug loading,
in vitro mucoadhesive properties, ex vivo mucoadhesive properties, in vitro drug release
study, cytotoxicity, anticancer activity, cancer-killing mechanism and intracellular accumulation
of the mucoadhesive nanoparticles are investigated.
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สาขาเคมี
การศึกษาผลของเมทฟอร์มนิ ต่อความผิดปกติของไมโทคอนเดรียของเซลล์
สร้างเส้นใยที่ได้จากผู้ป่วยโรคตาบอดทางพันธุกรรมลอน
ดร. ชยานนท์ พีระพิทยมงคล
สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคตาบอดทางพันธุกรรมลอน (LHON, Leber’s Hereditary Optic Neuropathy) ทีพ่ บในคนไทย
เกิดจากการกลายพันธุข์ องต�ำแหน่ง 11778 ของจีโนมไมโทคอนเดรีย ทีก่ ำ� หนดการสร้าง ND4 ทีเ่ ป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของ complex I โดยเป็ นโรคทีย่ งั ไม่มที างรักษา Drug repurposing เป็ นแนวทาง
ทีจ่ ะค้นคว้ายารักษาโรค จากยาเดิมทีม่ ไี ว้ใช้ในการรักษาโรคอืน่ เช่น metformin มีความปลอดภัยสูง
ดูดซึมเข้าสูร่ ะบบประสาทได้ดี ออกฤทธิผ์ า่ นการกระตุนการท�
้ ำงานของ AMPK ส่งผลให้ 1) ลดการแตกหัก
ของไมโทคอนเดรียผ่านการยับยัง้ การท�ำงานของโปรตีน DRP1 2) กระตุน้ กระบวนการ autophagy
โดยตรง และผ่านการยับยัง้ การท�ำงานของ mTORC1 วัตถุประสงค์หลัก คือศึกษาความผิดปกติของ
ไมโทคอนเดรียในเซลล์สร้างเส้นใยทีไ่ ด้มาจากผู ้ป่ วยโรคลอน ทดสอบผลของ metformin ทีค่ วามเข้มข้น
ต่าง ๆ เทียบกับเมือ่ รวมกับ idebenone ต่อ เซลล์ดงั กล่าว รวมถึงความเป็นไปได้ในการน�ำยา metformin
มาใช้ในผู ้ป่ วย ตัวอย่างการศึกษาคือเซลล์สร้างเส้นใยทีไ่ ด้จากผู ้ป่ วยโรคลอน ในประเทศไทย โดยจะ
เลือกเฉพาะตัวอย่างทีม่ สี ดั ส่วนของ mutant mitochondrial DNA ~100% และจากคนปกติเป็ น
ตัวควบคุมกลุม่ ละ 3-5 คน โดยเปรียบเทียบผลในสภาพทีม่ ี metformin ทัง้ ในสภาวะปกติ และ
สภาวะทีม่ ตี วั กระตุน้ โดยเพาะเลีย้ งเซลล์สร้างเส้นใย pretreat ด้วย metformin ทีค่ วามเข้มข้นต่าง ๆ
และตรวจสอบการท�ำงานของไมโทคอนเดรีย ได้แก่ ความต่างศักย์ทางไฟฟ้ าของเยือ่ หุม้ การแตกหัก
และอนุมลู อิสระ โดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ วัดโดย high content imaging รวมถึงวัดปริมาณ
ATP ในเซลล์ วัด oxygen consumption rate วัดโปรตีน AMPK และ DRP1

The Effects of Metformin on Mitochondrial Dysfunction in Leber’s
Hereditary Optic Neuropathy’s Fibroblasts
Leber’s Hereditary Optic Neuropathy (LHON) is a rare disease; however, it is the most
frequent mitochondrial disease that causes blindness in Thailand and worldwide. The most
common mutation is m.11778G>A in ND4 subunit of mitochondrial respiratory complex I.
Nonetheless, there is still no effective treatment available. Drug repurposing is a strategy
to identify a new use for the old approved drug. One such a drug is metformin. It is safe
and absorbed well through nervous system. The known target is AMP-activated protein
kinase (AMPK) operating to inhibit mitochondrial fragmentation through dynamin related
protein 1 (DRP1) while directly enhancing autophagy and indirectly through inhibition of
mechanistic target of rapamycin C1 (mTORC1). The objective is to study the mitochondrial
dysfunction of fibroblasts obtained from the LHON’s patients, investigate various dosages
of metformin alone or in combination with idebenone on mitochondrial functions. The
potential applications of metformin are the main focus of this study. Derma fibroblasts were
cultured from LHON’s patients and healthy volunteers (n=3-5 each group). Cells are pretreated with metformin for 24 h and subject to stress. Various improvement in mitochondrial
functions are investigated i.e. mitochondrial membrane potential, mitochondrial fragmentation
and reactive oxygen species using High Content Imaging. ATP content, oxygen consumption
rate as well as protein levels of phosphorylated AMPK and DRP1 are assessed.
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สาขาเคมี
การค้นหาสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากต้นกระทือลิงโดยวิธีการแยกส่วน
ด้วยฤทธิ์ทางชีวภาพ
ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวฒั นา
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปัจจุบนั เชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชวี นะเป็ นปัญหาส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของผู ้ป่ วยทัวโลก
่
ดังนัน้ การค้นหาสารยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียเพือ่ น�ำไปพัฒนาเป็ นยาปฏิชวี นะกลุม่ ใหม่จงึ มีความส�ำคัญ
เป็นอย่างยิง่ จากการศึกษาเบื้องต้นของคณะผู ้วิจยั พบว่าสารสกัดจากต้นกระทือลิง ซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจ
และอัตลักษณ์ทส่ี ำ� คัญของจังหวัดสระบุรี มีฤทธิ์ในการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียได้ดี และมีองค์ประกอบ
ทางเคมีทน่ี ่าสนใจ เช่น สารในกลุม่ เทอร์ปีนอยด์ทม่ี กี ารรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพทีห่ ลากหลาย อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่มกี ารศึกษาว่าสารชนิดใดในต้นกระทือลิงทีเ่ ป็ นสารส�ำคัญทีอ่ อกฤทธิ์ยบั ยัง้ เชื้อแบคทีเรีย
ในโครงการวิจยั นี้จะเลือกสารสกัดไดคลอโรมีเทนของส่วนเหง ้าซึง่ มีฤทธิ์การยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียได้ดี
ทีส่ ดุ มาผ่านกระบวนการแยกส่วนด้วยฤทธิท์ างชีวภาพ ซึง่ จะท�ำให้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการแยก
องค์ประกอบทางเคมีทเ่ี ป็ นสารออกฤทธิ์สำ� คัญได้อย่างเฉพาะเจาะจง ความรูท้ ไ่ี ด้จากงานวิจยั นี้สามารถ
น�ำไปใช้ได้ในหลายด้าน เช่น การน�ำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทีค่ น้ พบไปใช้เป็ นสารมาตรฐานอ้างอิงเพือ่
ใช้กำ� หนดคุณภาพของยาหรือเวชภัณฑ์ทพ่ี ฒั นามาจากต้นกระทือลิงได้ รวมถึงใช้ประกอบการศึกษา
วิจยั ปัจจัยการปลูก, การเก็บเกีย่ ว, การสกัด และการตัง้ ต�ำรับยา นอกจากนี้โครงสร้างเคมีของสารออกฤทธิ์
ส�ำคัญสามารถน�ำไปใช้เป็ นสารต้นแบบส�ำหรับกระบวนการค้นคว้าและพัฒนายาต้านเชื้อแบคทีเรีย
แผนปัจจุบนั ต่อไปได้ ซึง่ อาจเป็ นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาทีเ่ ป็ นสาเหตุสำ� คัญ
ทีท่ ำ� ให้เกิดการเสียชีวติ ของคนทัวโลกในปั
่
จจุบนั และจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึ้นในอนาคต

The Discovery of Antibacterial Agents from Globba Schomburgkii Hook.f.
using Bioactivity-guided Fractionation Technique
Antibiotic resistance bacteria have increasingly posed a major threat globally. As a result,
the discovery of new antibacterial agent is greatly in demand. In our preliminary study,
Globba Schomburgkii Hook.f., an ornamental plant with high economic and cultural value
of Saraburi, has been shown to possess significant antibacterial property. The analysis of
chemical constituents revealed a wide range of chemical species, especially terpenoids
which are well known for their broad spectrum of biological activities. However, the
correlation between the chemical species and the antibacterial activity has never been
clarified. Therefore in this work, the dichloromethane extract of rhizomes which exhibited
the greatest inhibitory effect against bacterial strains is selected for further investigation.
Bioassay-guided fractionation of this extract will be performed to identify the bioactive
species. The knowledge from this research can be applied in many aspects; for example,
the identity of the bioactive species can be used as reference standards for the quality
control of products from G. Schomburgkii as well as for the future research on the
cultivation, harvesting, extraction method, and formulation of the plant extract. In addition,
the structures of bioactive species can serve as a new scaffold for the research on antibacterial drug discovery and development, which can contribute as a part of the solution
for the problem caused by the world-threatening antibiotic resistance bacteria in the future.
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สาขาฟิสิกส์
การเพิม่ ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์
โดยการใช้วสั ดุเพอรอฟสไกต์สองมิตทิ มี่ กี ารน�ำไฟฟ้าสูงเป็นสารดูดกลืนแสง
ผูช้ ่วยศาสตราจาย์ ดร. พงศ์เทพ ประจงทัศน์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์จดั เป็ นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ทไ่ี ด้รบั ความสนใจอย่างสูง
ในปัจจุบนั เนื่องจากมีตน้ ทุนในการผลิตต�ำ่ และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นพลังงานแสงอาทิตย์
เป็ นพลังงานไฟฟ้ าสูง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ยงั ไม่สามารถ
ผลิตเพือ่ การค้าได้เพราะสารประกอบเพอรอฟสไกต์ซง่ึ เป็ นสารดูดกลืนแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
นี้ เกิดการสลายตัวในบรรยากาศทีม่ คี วามชื้นสูงได้งา่ ย ท�ำให้อายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ตำ� ่
นักวิจยั ได้พยายามหาวิธกี ารต่างๆเพือ่ ลดการสลายตัวของสารประกอบเพอรอฟสไกต์ และยืดอายุ
การใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ให้ยาวนานขึ้น เช่นการดัดแปลงโครงสร้างสามมิตขิ องสารประกอบ
เพอรอฟสไกต์ให้มโี ครงสร้างแบบสองมิตสิ ามารถเพิม่ อายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่าง
มีนยั ส�ำคัญ และมีแนวโน้มว่าจะสามารถน�ำไปใช้งานได้จริง ถึงแม้วา่ เซลล์แสงอาทิตย์ทส่ี ร้างจาก
เพอรอฟสไกต์สองมิติจะมีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น แต่ ประสิทธิภาพกลับลดต�ำ่ ลง เนื่องจาก
ประจุไฟฟ้ าอิสระทีเ่ กิดขึ้นในเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้ในบางทิศทางในโครงสร้างของ
สารประกอบเพอรอฟสไกต์สองมิติ งานวิจยั นี้ได้ตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึ้น จึงได้เสนอให้มกี ารใช้
โมเลกุลทีม่ หี มูแ่ อมโมเนียมหนึ่งและสองหมูใ่ นการเตรียมสารประกอบเพอรอฟสไกต์สองมิติ โดย
นักวิจยั คาดหวังว่าเซลล์แสงอาทิตย์ทไ่ี ด้จะมีอายุการใช้งานและประสิทธิภาพสูงเนื่องจากประจุไฟฟ้ า
อิสระสามารถเคลือ่ นทีใ่ นเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดขี ้นึ งานวิจยั นี้มคี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาเซลล์แสง
อาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์เพือ่ ต่อยอดสู่การผลิตเพือ่ การค้าในอนาคต

Efficiency and Stability Enhancement of Perovskite Solar Cells Using
Highly Conductive Two-Dimensional Perovskite Materials as Light
Absorbers
Organic-inorganic hybrid perovskite materials have emerged as superior light absorbers
in highly efficient solution-processed solar cells due to their excellent optical and electronic
properties. Recently, a perovskite solar cell (PSC) with a certified power conversion efficiency of over 25% has been reported, which is on a par with well-established silicon
solar cells. However, the commercialization of PSCs is still restricted by their poor stability
in a humid environment, leading to a rapid loss of device efficiency and lifetime. Various
approaches, for example, compositional engineering and additive addition have been used
to improve the moisture stability of PSCs. To date, incorporation of two-dimensional (2D)
perovskites into PSCs demonstrates the excellent device stability for more than one year.
Although the stability of PSCs based on 2D perovskites is relatively high, their efficiencies
are not high enough to warrant their commercialization. This is mainly caused by restriction of out-of-plane charge transport in the 2D perovskite structures. In this work, various
monoammonium and diammonium salts are used as spacers to form highly conductive and
stable 2D perovskites. The resultant 2D PSCs have been expected to be very stable and
exhibit high photocurrent and efficiency as a result of enhanced charge transport within
the 2D perovskites. This work is very important for the development of highly efficient and
stable commercial PSCs.
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สาขาฟิสิกส์
การประดิษฐ์ทรงกลมกลวงระดับไมครอนซิงก์ออกไซด์เจือด้วยซีเรียมเพื่อ
การประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา เหลากูล
สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในงานวิจยั นี้ อนุภาคทรงกลมกลวง ZnO ทีเ่ จือด้วย Ce ในปริมาณทีแ่ ตกต่างกันคือ 0, 0.25, 0.5
และ 1.0 mol% ถูกสังเคราะห์ได้โดยวิธไี ฮโดรเทอร์มอลแบบไร้แม่แบบ ตัวอย่างทีผ่ ่านการแคล
ไซน์แลว้ ถูกน�ำไปศึกษาสมบัตเิ ฉพาะด้วยเทคนิคต่างๆ ได้แก่ XRD, SEM, TEM, HR-TEM,
SAED, EDX และ UV-Vis spectroscopy ผลจากการศึกษาด้วยเทคนิค XRD แสดงให้เห็นว่า
ตัวอย่างทีเ่ ตรียมได้ทงั้ หมดมีโครงสร้างผลึกเป็ นแบบเฮกซะโกนอลเวิรท์ ไซต์ โดยมีขนาดผลึกเพิม่
ขึ้นตามอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการแคลไซน์ ผลจากการศึกษาภาพถ่ายทางจุลภาคด้วยเทคนิค FE-SEM
และ TEM แสดงให้เห็นว่า สารตัวอย่างที่ผ่านการแคลไซน์มขี นาดเส้นผ่านศู นย์กลางในช่วง
4.6–5.3 โมโครเมตร ผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค UV-Vis spectroscopy แสดงให้เห็นว่าความ
สามารถการสะท้อนแสงมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นเมือ่ ตัวอย่างถูกแคลไซน์ทอ่ี ณ
ุ หภูมสิ ูงขึ้น ค่าช่องว่างแถบ
พลังงานของตัวอย่างสามารถค�ำนวณได้จากสเปกตรัมการดูดกลืนในย่าน UV-Vis ซึง่ พบว่ามีค่า
ในช่วง 3.05 – 3.13 eV ประสิทธิภาพการผันแสงเป็ นพลังงานถูกตรวจสอบด้วยฉายแสงทีม่ คี วาม
เข้ม A.M. 1.5 ผลจากการทดสอบพบว่า ทรงกลมกลวง ZnO ทีเ่ จือด้วย Ce ปริมาณ 0.25 mol%
และแคลไซน์ท่ี 600 ºC ให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 2.24% ทัง้ นี้เป็ นผลอันเนื่องมาจากการมี
ขนาดอนุภาคทีใ่ หญ่กว่าและความพรุนตัวทีม่ สี ูงกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับสารตัวอย่างชนิดอืน่

In this work, Ce doped ZnO hollow spheres with different Ce contents of 0, 0.25, 0.50
and 1.0 mol% were synthesized via a template-free hydrothermal method. The calcined
samples were characterized by XRD, SEM, TEM, HR-TEM, SAED, EDX and UV-Vis spectroscopic techniques. The results from XRD showed that all the samples possessed a
hexagonal wurtzite structure. The crystallite size of as-synthesized powders was found to
be increased with increasing calcination temperature. FE-SEM and TEM images exhibited
that the calcined samples have a hollow sphere morphology with an average diameter
in the range of 4.6–5.3 µm. The results from UV-Vis spectroscopy technique indicated that
the reflectivity tended to increase with increasing calcine temperature. The energy band
gap (Eg) of the samples were evaluated using UV–Vis absorption spectra and it was found
to be in the range of 3.05 – 3.13 eV. The light-to-electricity conversion efficiency was
carried out using the A.M. 1.5 direct spectrum and the result showed that the 0.25 mol%
Ce doped ZnO hollow sphere calcined at 600 ºC film-based dye-sensitized solar cell
has the highest efficiency of 2.24%. This result is contributed to the relative lager particle
size and higher porosity compared to the other samples.
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สาขาฟิสิกส์
การบูรณาการทฤษฎีของโลหะผสมเข้ากับการค�ำนวณกลศาสตร์ควอนตัม
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของวัสดุสองมิติจากธาตุในกลุ่มนิโคเจนใน
ฐานะวัสดุพลังงานและวัสดุอเิ ล็กทรอนิกส์อบุ ตั ใิ หม่
ดร. อรรณพ เอกธาราวงศ์
สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการวิจยั มุง่ เน้นไปทีก่ ารศึกษาอุณหพลศาสตร์เชิงโครงสร้างและพฤติกรรมของสารผสมสองมิตจิ าก
ธาตุในกลุม่ นิโคเจน นันคื
่ อบิสมัทและพลวง (Bi1-xSbx) โดยอาศัยการบูรณาการทฤษฎีของโลหะผสม เข้า
กับการค�ำนวณทางกลศาสตร์ควอนตัม วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจยั คือการสร้างองค์ความรูพื้ น้ ฐาน
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์และปรับปรุงสมบัตทิ างกายภาพของ Bi1-xSbx ในฐานะทีเ่ ป็น
วัสดุอเิ ล็กทรอนิกส์และวัสดุพลังงานเทอร์โมอิเล็กทริคอุบตั ใิ หม่ เพือ่ น�ำไปสร้างเป็นนวัตกรรมและประยุกต์
ใช้งานจริงเพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
อุตสาหกรรมพลังงาน เช่น อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์รนุ่ ใหม่ หรือ อุปกรณ์เก็บเกีย่ วพลังงานเทอร์โมอิเล็ก
ทริคประสิทธิภาพสูง ในโครงการวิจยั นี้ อาจารย์ ดร. อรรณพ เอกธาราวงศ์ในฐานะทีเ่ ป็นหัวหน้าโครงการ
จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นผู ้วิจยั หลัก และมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ์ เป็นนักวิจยั ผู ้ร่วมโครงการ
นอกจากนี้ ทางคณะผู ้วิจยั ได้ร่วมมือกับกลุม่ วิจยั จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยลิน
เชอปิงแห่งราชอาณาจักรสวีเดนและมหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ การร่วมมือกับสองกลุม่ วิจยั ดังกล่าวมี
จุดประสงค์เพือ่ ให้โครงการวิจยั ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ น�ำไปสูก่ ารสร้างการสร้างองค์ความรูและ
้
นวัตกรรม ทัง้ ในเชิงวิชาการและอุตสาหกรรม โครงการวิจยั นี้มรี ะยะเวลาด�ำเนินการรวมทัง้ สิ้น 1 ปี โดย
การค�ำนวณกลศาสตร์ควอนตัมทัง้ หมดจะถูกค�ำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงซึง่ ถูกติดตัง้ อยู่
ทีภ่ าควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีส่ ถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน จังหวัด
นครราชสีมา ผลผลิตจากการศึกษาของโครงการวิจยั จะถูกเผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจยั ทีถ่ กู ตี
พิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ (ควอร์ไทล์ท่ี 1 จากฐานข้อมูลของ Scopus) อย่างน้อย 1 ฉบับ

Integration of the Alloy Theoretical Framework and the Quantum Mechanics
Calculation to Develop and Further Improve Properties of Pnictogen-based
Two-dimensional Materials as the Next-generation Energy and Electronic Materials
The project aims at revealing the configurational thermodynamics and alloying behavior of the
two-dimensional Bi1-xSbx (bismuth-antimony) alloys in order to probe the alloy design route for
tailoring and further improving the alloy properties for their advanced technological applications in
electronic, spintronic, and high-performance thermoelectric-energy harvesting devices. The project will
be carried out by Dr. Annop Ektarawong as a principal investigator, together with Assoc. Prof.
Thiti Bovornratanaraks as a co-investigator of the project. In order to additionally facilitate the
progress of the project towards the high-quality research output and to accomplish the goals of
the project, a research collaboration with two foreign research groups from 1) Linköping University,
Sweden, and 2) the National University of Singapore, Singapore, is established. During the grant
period of 1 year, the investigation will be carried out via large-scale and high-throughput quantum
mechanics calculations, based on the density functional theory, in combination with the alloy theory.
The state-of-the-art quantum mechanics calculations will be performed by using the high-performance
computing clusters, having been installed at the Department of Physics, Faculty of Science,
Chulalongkorn University, and the Synchrotron Light Research Institute (SLRI), Nakhon Ratchasima.
The theoretical knowledge on the configurational thermodynamics of Bi and Sb atoms in the
two-dimensional alloys of Bi1-xSbx, gained from the investigation, will be demonstrated through
newly established phase diagrams, which will subsequently be served as a recipe for future
development of high-quality two-dimensional Bi1-xSbx alloys with optimally desired properties. Moreover,
at least one publication reporting the scientific results, obtained from the investigation, in international
scientific peer-reviewed journals (Quartile 1 based on the Scopus database) is warranted.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ยิ าผสมส�ำหรับการเปลีย่ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้
เป็นโอเลฟินส์เบา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธงไทย วิฑูรย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเพิม่ ขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้ บรรยากาศท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศอย่าง
ถาวร จึงเป็ นเรื่องเร่งด่วนทีจ่ ะหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชนั้ บรรยากาศ
หนึ่งในวิธที ท่ี ำ� ได้คอื การกักเก็บและการแปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็ นสารเคมีเพิม่ มูลค่า
โอเลฟิ นส์เบาประกอบด้วยเอทิลนี โพรพิลนี และบิวทิลนี เป็ นสารตัง้ ต้นที่สำ� คัญในอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมีซง่ึ น�ำมาใช้ผลิตสิง่ ของ เครื่องใช้ ทีจ่ ำ� เป็ นในการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ ปัจจุบนั โอเลฟิ นส์
เบาผลิตได้จากกระบวนการสลายตัวทางความร้อนของแนฟทาซึง่ ผลิตได้จากน�ำ้ มันดิบ อย่างไร
ก็ตามปริมาณของน�ำ้ มันดิบมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความผันผวนของราคาน�ำ้ มันและ
การเติบโตของตลาดโอเลฟิ นส์เบา ท�ำให้เกิดการค้นหาวัตถุดบิ ใหม่เพือ่ มาผลิตโอเลฟิ นส์เบาทดแทน
น�ำ้ มันดิบ การน�ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาแปรรูปเป็ นโอเลฟิ นส์เบาไม่เพียงแต่ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูช่ น้ั บรรยากาศแต่ยงั เพิม่ มูลค่าให้กบั ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อกี ด้วย อย่างไร
ก็ตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มคี วามเสถียรสูงจ�ำเป็ นต้องใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าเข้ามาช่วยเพือ่ เพิม่ ค่า
การแปลงผันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในงานวิจยั นี้ทำ� การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ยิ าผสมชนิดใหม่
ซึง่ ประกอบด้วยตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีม่ เี หล็กเป็ นองค์ประกอบหลักผสมกับอิเดียมออกไซด์/ซาโป-34
ส�ำหรับใช้ในการแปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นโอเลฟิ นส์เบา โดยศึกษาผลของลักษณะการ
ผสมกันได้แก่ การบรรจุตวั เร่งปฏิกริ ยิ าสองชัน้ , การคลุกเคล ้า และการบดผสม ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ทีม่ เี หล็กเป็ นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกริ ยิ าอิเดียมออกไซด์/ซาโป-34 ต่อความว่องไวและ
เสถียรภาพในการเร่งปฏิกริ ยิ า

Development of Hybrid Catalysts for CO2 Conversion to Light Olefins
A continuously rising of CO2 in atmosphere can lead to irreversible transformation of
ecosystem. It is urgent to find solutions to reduce CO2 emissions. One of feasible solutions
is to capture CO2 and convert it into valuable chemicals. Light olefins including ethylene,
propylene and butylene are the most important petrochemicals derivative in an industrial
manufacturing of many chemicals that we currently rely on. Today’s commercial production
of light olefins is steam cracking and catalytic cracking of naphtha, light diesel and
other petroleum fractions. However, a rapid depletion of the limited fossil resources, oil
price uncertainty, high energy-intensive processes, together with a large market demand
of light olefins bring the massive challenges for exploration of alternative approaches and
sustainable feedstock for their production. Therefore, recycling CO2 into light olefins not
only offers an opportunity to mitigate CO2 emission but also generating revenue. However,
the molecule of CO2 is very stable which results in a low CO2 conversion unless catalysts
are used. In this work, we develop novel hybrid catalysts containing Fe-based catalysts
admixed with In2O3/SAPO-34 catalyst for direct CO2 conversion into light olefins. The
effect of mixing features including dual-bed, granule stacking, mortar-mixing of Fe-based
catalyst and In2O3/SAPO-34 catalyst on the catalytic activity and stability is systematically
investigated.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาลูกกะเทาะข้าวโพดของชุดกะเทาะแบบไหลตามแกน
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชวนอุดม
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถอื เป็ นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งทีม่ คี วามส�ำคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปของโลก
ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้น จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
และการแปรรูปไปสู่พลังงาน ข้าวโพดนอกจากผลิตเป็ นอาหารสัตว์แลว้ ยังสามารถน�ำมาแปรรูป
เป็ นอาหารคนและผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมได้ เมือ่ ข้าวโพดออกสู่ตลาดมากมีปญั หาเรื่องความชื้น
สูงท�ำให้คุณภาพผลผลิตต�ำ่ เกษตรกรจึงต้องดูแลและรักษาคุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะขัน้ ตอน
ในการเก็บเกี่ยวข้าวโพดและการกะเทาะ ซึ่งเป็ นกระบวนการผลิตที่มคี วามส�ำคัญในการขนส่ง
การผลิต การเก็บรักษา และการค้าขาย ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ออกแบบและพัฒนา
ลูกกะเทาะข้าวโพดแบบไหลตามแกน ทีม่ ขี นาดความยาวลูกกะเทาะ 900 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง
ลูกกะเทาะ 300 mm การทดสอบลูกกะเทาะจ�ำนวน 4 ชนิด กับ concave clearance 4 ระดับ
คือ 15, 20, 25 และ 30 mm และ ความเร็วรอบลูกกะเทาะ 3 ระดับคือ 6, 10 และ 14 m/s มีค่า
ชี้ผลประกอบไปด้วย ประสิทธิภาพการกะเทาะ ความสูญเสียรวม ปริมาณเมล็ดแตกหัก ก�ำลังงาน
ทีใ่ ช้ และพลังงานจ�ำเพาะทีใ่ ช้ในการกะเทาะ รวมทัง้ การสร้างสมการเพือ่ ประเมินสมรรถนะการ
ท�ำงานของชุดกะเทาะ เพือ่ ให้สามารถใช้งานลูกกะเทาะได้อย่างถูกต้องต่อไป

Development of Maize Shelling Drums of Axial Flow Shelling Unit
Maize is an economically important crop of the world which tends to increase in the
animal husbandry industries, feed industries, and energy transformation. Also, Maize can
be transformed into human food and industrial products. Presently, high moisture causes to
the low quality of the crop, especially in the harvesting and shelling processes. This research
aims to design and develop drum of an axial flow maize shelling unit. The shelling unit
has 900 mm of length and 300 mm of diameter. The concave clearances are 15, 20,
25, 30 mm and the rotor speeds are 6, 10, 14 m/s. The indicators of the research are
a total loss, grain damage, power requirements, and specific energy consumption. Finally,
the prediction model will be created to select a proper shelling unit in the future.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
นวัตกรรมเสริมก�ำลังองค์อาคารคอนกรีตที่มีก�ำลังอัดต�่ำโดยใช้แผ่นเหล็ก
เหนีย่ วอัดแรงรัดรอบภายหลัง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ ์ อิม่ ใจ
สาขาวิศวกรรมโยธา ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ในประเทศไทยในเขตพื้นทีเ่ สีย่ งภัยพิบตั ิ มิได้ถกู ออกแบบเพือ่ รับแรงจาก
ภัยพิบตั ิ เช่น แผ่นดินไหว และวัสดุก่อสร้างทีม่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่ และขาดการควบคุมคุณภาพขณะก่อสร้าง
มีความเสีย่ งทีเ่ กิดการวิบตั ไิ ด้ภายใต้แผ่นดินไหวทีร่ นุ แรงขนาด 6.1 ริกเตอร์ เช่น ในปี 2557 ที่ อ�ำเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึง่ เป็ นแผ่นดินไหวทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทยทีเ่ คยมีมา เกิดความเสียหาย
กว่า 300 ล ้านดอลลาร์สหรัฐ อาคารกว่า 15,000 แห่งได้รบั ความเสียหาย รวมถึงอาคารทีถ่ ล่มไป 20
อาคาร และอาคารมีความเสียหายอย่างรุนแรงกว่า 400 แห่ง การส�ำรวจตรวจสอบหลังเกิดแผ่นดิน
ไหวพบว่า โครงสร้างส่วนใหญ่ถกู สร้างขึ้นด้วยคอนกรีตทีม่ กี ำ� ลังอัดต�ำ่ และมีรายละเอียดการเสริมแรง
ไม่เพียงพอ ผลจากเหตุการณ์น้ ที ำ� ให้มีผู ้เสียชีวติ หนึ่งราย และบาดเจ็บ 107 ราย โดยรวม ประชาชน
กว่า 50,000 คนได้รบั ผลกระทบจากแผ่นดินไหว การเสริมก�ำลังโครงสร้างอาคารจากภัยพิบตั ิ เช่น
แผ่นดินไหว เป็ นแนวทางลดความสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ซึง่ ในปัจจุบนั การประยุกต์ใช้การใช้
เหล็กพืดรัดรอบอัดแรงขณะท�ำการติดตัง้ ส�ำหรับองค์อาคารคอนกรีต โดยเฉพาะ องค์อาคารรับ
แรงอัด สามารถเพิม่ ก�ำลังและความเหนีย่ วได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ วิธนี ้จี ะมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ กรณี
คอนกรีตก�ำลังต�ำ่ จะมีการเสียรูปภายแรงจากภัยพิบตั ิ เช่น แผ่นดินไหว มากกว่าคอนกรีตก�ำลังอัด
ทีส่ ูง การวิจยั นี้จงึ มีเป้ าหมายเพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการเสริมก�ำลังโดยใช้แผ่นเหล็กเหนีย่ ว
รัดรอบส�ำหรับเสาคอนกรีตทีม่ กี ำ� ลังต�ำ่ เพือ่ ลดการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ และป้ องกันความเสีย่ ง
โดยเฉพาะพื้นทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งสูง และให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปใช้งานในทางปฏิบตั ิ

A Novel Cost-effective Strengthening System for Concrete Structures
Using Ductile Post-tensioned Metal Straps
Much of the existing building stock in Thailand has been designed according to old standards and
often suffers from poor quality materials and inadequate construction practices. As a result, these structures
have deficient seismic load resistance and can collapse under extreme loads, as observed during the
Mw 6.1 Mae Lao earthquake that struck northern Thailand in 2014. The Mae Lao earthquake is the
largest earthquake recorded in Thailand and caused the largest amount of losses in modern Thai
history (US$300 million). More than 15,000 buildings were damaged, including 20 that collapsed and
over 400 that were severely damaged. Post-earthquake investigations revealed that most of such structures
were built with low strength concrete and had inadequate reinforcement detailing. The earthquake
sequence disrupted the population of Chiang Rai province, resulting in one death and 107 injuries; in
total, more than 50,000 people were affected by the earthquake. The strengthening of deficient structures
is an effective way of reducing their vulnerability and thus losses and the societal risk. Among the
different techniques currently available for seismic rehabilitation of reinforced concrete (RC) structures,
Post-tensioned Metal Strapping (PTMS) has demonstrated to offer very cost-effective solutions to apply
‘active confinement’ on concrete elements. In rural Thailand, numerous existing concrete structures are
built using relatively low strength concrete. The application of active confinement with PTMS on
low-strength concrete is expected to be extremely effective, mainly because low strength concrete expands
faster under compression than normal/high strength concrete. This project will investigate experimentally
and analytically the performance of deficient concrete structures strengthened with PTMS through a
comprehensive experimental programme. The results of this study will prove instrumental in understanding
the effectiveness of PTMS to improve structural performance and the overall seismic behaviour of deficient
RC buildings, and in providing guidelines for this new efficient and economic strengthening technique.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การฟืน้ คืนสภาพของมรดกวัฒนธรรมต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วิตยิ า ปิ ดตังนาโพธิ ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศก�ำลังคุกคามมรดกวัฒนธรรม และสภาพแวดล ้อมทีม่ คี วามส�ำคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ ทัง้ ในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา และประเทศทีพ่ ฒั นาแล ้ว หายนะทางธรรมชาติจาก
น�ำ้ ท่วมไม่ใช่เรื่องใหม่สำ� หรับประเทศไทย แต่เกิดขึ้นถีแ่ ละทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการ
พัฒนาเมืองอย่างไร้ทศิ ทาง และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โครงการวิจยั นี้มงุ่ เน้นสนับสนุน
หน่วยงานและภาคส่วนทีด่ ูแลรับผิดชอบมรดกวัฒนธรรม และพื้นทีท่ างประวัตศิ าสตร์ ณ อุทยาน
ประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา เพือ่ หาแนวทางในการปรับตัวอยู่ร่วมกับน�ำ้ รองรับผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยจะศึกษาภูมปิ ญั ญาพื้นถิน่ ผ่านการบูรณาการร่วมกับองค์
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม บนพื้นฐานของหลักการคืนสภาพอย่างสมดุล (Principle of
Resilience) ทีห่ ลายประเทศน�ำไปปฏิบตั เิ ป็ นแนวทางเพือ่ ปรับตัวอยูร่ ่วมกับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวยังไม่ได้รบั การเผยแพร่หรือประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง
ในประเทศไทย ดังนัน้ โครงการวิจยั นี้จงึ เป็ นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ และศิลป์ โดยอาศัยทัง้
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ผสานกับวิถที างธรรมชาติ และนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมและจับต้องได้ (ราคาไม่สูง)
เพือ่ อนาคตทีส่ ามารถฟื้ นคืนสภาพและสมดุล

granted by Toray Science Foundation, Japan

Resilience of Cultural Heritage to Climate Change in Southeast Asia
Climate change is threatening cultural heritage and historic environment either in developed
or developing countries. Natural hazards such as fluvial flooding are not new, but their
frequency and intensity is increasing due to rampant urbanisation and climate change.
Accordingly, this project aims to support managers of built cultural heritage sites in
Ayutthaya World Heritage Park to adapt to the impacts of climate change and associated
flooding events. The project will also examine how local knowledge such as traditional
skills could complement scientific knowledge in community adaptation based on principle
of resilience to adapt for climate change. Although this notion has been implemented for
climate change adaptation which can be seen in many countries; however, this principle
has been less applied to Thailand. Therefore, this research will integrate climate change
sciences into cultural heritage disciplines through natural-based wisdom with affordable
innovation for resilient future.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ผลของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อการเคลือ่ นทีข่ องสารอทราซีน
และการย่อยสลายทางชีวภาพในดินในพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยหนาแน่น ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีเลิศ โชติพนั ธรัตน์
ภาควิชาธรณีวทิ ยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมทางการเกษตรเป็ นสาเหตุหลักทีก่ ่อให้เกิดการปนเปื้ อนของสารเคมีทางการเกษตรทีช่ ะล ้าง
จากดินลงสูน่ ำ�้ บาดาล อทราซีนมักพบปนเปื้ อนในแหล่งน�ำ้ ทัง้ น�ำ้ ผิวดินและน�ำ้ บาดาลและยังสามารถ
คงอยู่ในดินได้เป็ นระยะเวลาหลายเดือนซึง่ เป็ นสาเหตุหนึ่งของมลพิษในสิง่ แวดล ้อม จึงมีรายงาน
ว่ามักพบอทราซีนในดินและน�ำ้ ในหลายพื้นทีข่ องประเทศไทย นอกจากนี้พบอทราซีนในพื้นทีป่ ลูก
อ้อยในแถบอเมริกา ยุโรป หรือจีนเนื่องจากเป็ นพื้นทีท่ ม่ี ปี ญั หาการปนเปื้ อนเกินค่ามาตรฐานซึง่ อยู่
ในโซนอากาศหนาว ต่างจากประเทศไทยทีต่ งั้ อยู่ในโซนเขตร้อนทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ ูงสุดในฤดูรอ้ นสูงกว่า
40 องศาเซลเซียส ด้วยอุณหภูมทิ แ่ี ตกต่างกันในพื้นทีจ่ งึ เป็ นสาเหตุหนึ่งทีส่ ่งผลต่อการย่อยสลาย
ทางชีวภาพและการเคลือ่ นย้ายอทราซีน ดังนัน้ การศึกษาการเคลือ่ นย้ายสารอทราซีนในพื้นทีป่ ลูก
อ้อยในพื้นทีเ่ ขตร้อน ประเทศไทยน่าจะมีความแตกต่างจากแถบอเมริกาหรือยุโรปอย่างมีนยั ส�ำคัญ
การศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาการเคลือ่ นย้ายสารอทราซีนในดินโดยพิจารณาปัจจัยการดู ดซับในดิน
การย่อยสลาย และการเคลือ่ นย้ายในดินเกษตรกรรมในพื้นทีป่ ลูกอ้อยทีม่ สี มบัตติ ่างกัน (ทัง้ การ
เติมหรือไม่เติมวัสดุปรับปรุงดิน) โดยการทดลองในห้องปฏิบตั ิการและการใช้แบบจ�ำลองทาง
คณิตศาสตร์ ผลของการจ�ำลองด้วยแบบจ�ำลองไฮดรัสจะได้แผนทีค่ วามเสีย่ งของการเคลือ่ นตัว
ของอทราซีนภายใต้ภมู อิ ากาศและชนิดของดินทีแ่ ตกต่างกันเพือ่ ช่วยในการวางแผนในการฟื้ นฟูใน
พื้นทีป่ ลูกอ้อยต่อไป

Effects of Climate Change on Migration and Biodegradation of
Atrazine in Various Soils in Intensively Sugarcane Areas, Thailand
Agricultural activities are one of a major cause of contamination of agriculture chemicals,
which can potentially be released from soil to groundwater. Atrazine can remain in soils
for several months and frequently contaminated to groundwater and surface water, which
is one of pollution issues in the surrounding environments. Consequently, atrazine has been
frequently found in soil and water in some regions of Thailand. The sugarcane areas with
high atrazine concentrations exceeding over the standard are mostly in the US, Europe or
China, where locate in a cold climate zone. But the climate of Thailand is tropical in
which the highest temperature rises to 40 °C in the dry season. The high temperature in
soil may consequently affect the decay or persistence of atrazine. Due to the different
weather zones, the fate and transport of atrazine in the tropical sugarcane area (Thailand)
may be significantly different. As mentioned, therefore, the aim of this study is to explain
sorption, degradation, and transport of atrazine (with and without soil amendments) through
different agricultural soils in tropical sugarcane areas by bench-scale experiments and
mathematical modeling. By incorporating experimental results with HYDRUS-1D, the risk
map of fate and transport of atrazine under different climatic conditions and soil types
can finally be generated to get the proper way to remediate atrazine in the sugarcane
field.
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การศึกษาเส้นใยกากชานอ้อย
ในการผลิตคอนกรีตบล็อก
ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์นิรมล รอดไพ
โรงเรียนห้วยน�้ำหอมวิทยาคาร
จังหวัดนครสวรรค์

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ปัจจุบนั ทางเลือกใหม่ในการก่อสร้างคือการใช้ อิฐบล๊อก คอนกรีต และไฟเบอร์ซเี มนต์ ในการก่อสร้าง
จะมีส่วนประกอบของ คือ ปูน ทราย หิน และน�ำ้ ซึง่ เป็ นวัสดุทไ่ี ด้มาจากธรรมชาติ หินได้มาจาก
การระเบิดภูเขา ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักที่ทำ� ให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงและเป็ นมลพิษจาก
การระเบิดภูเขา เพือ่ ชะลอการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีความพยายามทีจ่ ะน�ำวัสดุเหลือใช้
จากเกษตรกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในชุมชนหมู่บา้ นร้อยละ 80 มีการประกอบอาชีพ
ปลูกอ้อยเป็ นหลักและน�ำไปส่งโรงงานน�ำ้ ตาลทีอ่ ยู่ใกล ้หมูบ่ า้ น หลังจากการหีบน�ำ้ ตาลของโรงงาน
น�ำ้ ตาลแลว้ จะเหลือกากชานอ้อยซึง่ เป็ นวัสดุเหลือทิ้ง กากชานอ้อยมีเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบ
ถึงร้อยละ 45-55 เป็ นเส้นใยทีม่ คี วามหยุน่ เหนียวแข็งแรง ทนทาน เหมาะทีจ่ ะน�ำมาพัฒนาใช้ในงาน
เพื่อเสริมเส้นใยในการขึ้นรู ปของอิฐ บล็อ กเพื่อ ทดแทนการใช้หิน ประกอบกับ ชุม ชนแถบนี้
ปลู กยางพารา จึงมีแนวคิดในการน�ำน�ำ้ ยางพารามาเสริมการขึ้นรู ปคอนกรีตบล็อกเพื่อสร้าง
ความหยืดหยุ่น ไม่เปราะแตกง่าย
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2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง
เพื่อ ศึ ก ษาประสิท ธิ ภ าพคอนกรี ต บล็อ กที่ผ ลิต ขึ้น จาก
กากชานอ้อยและมีส่วนผสมของน�ำ้ ยางพารา
วิธีด�ำเนินการทดลอง
ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของกากชานอ้อยในการขึ้นรู ปชิ้ นงานตามพิมพ์เพื่อน� ำไปสู่
การท�ำคอนกรีตบล็อก
- เตรียมกากชานอ้อยส�ำหรับใช้เป็ นส่วนผสม น�ำกากชานอ้อยมาตากแดดจนแห้ง
- ออกแบบส่วนผสมของชิ้นงาน ทดลองขึ้นรูปชิ้นงาน
- น�ำส่วนผสมทีไ่ ด้ใส่ลงในแบบพิมพ์ช้ นิ งานเพือ่ ทดสอบแรงดัดและแรงอัด
- ท�ำการปรับผิวให้เรียบโดยการปาดหน้าให้เรียบโดยเกรียงใบโพธิ์ บ่มทิ้งไว้โดยใส่ถงุ
พลาสติกมัดปากถุงเพื่อป้ องกันการระเหยของน�ำ้ เป็ นเวลา 28 วัน หลังจากนัน้
น�ำมาผึง่ ลมเพือ่ ให้แห้ง
- ทดสอบและเปรียบเทียบสมบัติของชิ้นงานโดยทดสอบสมบัติทางกายภาพและ
สมบัตเิ ชิงกล
ตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพชิ้นงานคอนกรีตบล็อก โดยใช้เครื่องอัดผลิตคอนกรีตบล็อก
- เมือ่ ทราบอัตราส่วนในการผสมที่ได้ประสิทธิภาพที่ดที ่สี ุดแลว้ (หลังจากตรวจสอบ
คุณภาพ) น�ำอัตราส่วนนัน้ มาขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกโดยใช้เครือ่ งอัดผลิตคอนกรีตบล็อก
- ผสมตามอัตราส่วนทีไ่ ด้ประสิทธิภาพทีด่ ที ส่ี ุด แล ้วน�ำมาขึ้นรูปชิ้นงานคอนกรีตบล็อก
โดยใช้เครื่องอัดผลิตคอนกรีตบล็อก หลังจากนัน้ ถอดแบบออก บ่มทิ้งไว้โดยใช้
พลาสติกอย่างหนาคลุมเพือ่ ป้ องกันการระเหยของน�ำ้ เป็ นเวลา 28 วัน หลังจากนัน้
น�ำมาผึง่ ลมเพือ่ ให้แห้ง
- ท�ำการทดสอบสมบัตขิ องคอนกรีตบล็อกโดยทดสอบสมบัตทิ างกายภาพและสมบัตเิ ชิงกล
ผลการทดลอง
- ลักษณะโดยทัวไปของคอนกรี
่
ตบล็อกทีพ่ ฒั นาขึน้ ทัง้ 5 อัตราส่วน (0.1-0.5 กก.) พบว่าเป็นไปตาม
มาตรฐาน การพองตัวเป็ นไปตามมาตรฐาน ค่าความต้านทานแรงดัดต�ำ่ กว่าเกณฑ์เล็กน้อย และ
ความต้านทานแรงดึงตัง้ ฉากสูงกว่าตัวเปรียบเทียบ
- ผลทดสอบก�ำลังอัดของคอนกรีตบล็อกทีพ่ ฒั นาขึ้นพบว่ากากชานอ้อย+น�ำ้ ยางพาราข้นมีค่า
ก�ำลังอัดมากทีส่ ุดและมากกว่าคอนกรีตตามมาตรฐาน มอก. 57-2533
- การใช้งานจริงของคอนกรีตบล็อกทีพ่ ฒั นาขึ้น สามารถใช้สว่านไฟฟ้ าขันยึดตะปูเกลียว ใช้ปูน
กาวซีเมนต์ฉาบรอยต่อของคอนกรีตบล็อกและใช้เลือ่ ยวงเดือนเลือ่ ยได้

3. ประโยชน์และการน�ำไปใช้

- สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั กากชานอ้อยและน�ำ้ ยางพารา
- สามารถก�ำจัดของเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม ลดการท�ำลายสิง่ แวดล ้อมและลดการใช้ทรัพยากร
- ได้คอนกรีตบล็อกทีม่ ตี น้ ทุนในการผลิตต�ำ่ มีคุณภาพดี
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แผ่นฉนวนกันความร้อนจาก
เปลือกทุเรียนโดยใช้จุลินทรีย์
Effective Microorganisms
ในการสกัดเส้นใย
ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์ไมตรี สุดเรือง
โรงเรียนสตรีพัทลุง
จังหวัดพัทลุง

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน

ฉนวนกันความร้อนทีใ่ ช้ทใ่ี นปัจจุบนั ท�ำจากเส้นใยสังเคราะห์ทม่ี สี ว่ นประกอบของใยแก้วหรือใยหิน
ซึง่ มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานผลิต ผูต้ ดิ ตัง้ และผูใ้ ช้ จากปัญหาดังกล่าวกลุม่ ผูท้ ำ� โครงงาน
จึงเกิดความคิดทดลองผลิตฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติทม่ี สี มบัตใิ กลเ้ คียงกับเส้นใย
สังเคราะห์โดยใช้เส้นใยจากเปลือกทุเรียน เนื่องจากเปลือกทุเรียนมีองค์ประกอบของเส้นใย
เซลลูโลสอยู่มากร้อยละ 30-40 และเส้นใยดังกล่าวมีสมบัตเิ ป็ นฉนวนความร้อนโดยธรรมชาติ
นอกจากนี้ ในการได้มาของเส้นใยธรรมชาติตอ้ งผ่านขัน้ ตอนการสกัดซึ่งส่วนใหญ่ใช้โซเดียม
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) มีขนั้ ตอนทีย่ ุ่งยากและมีอนั ตรายเนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซด์มสี ภาพ
เป็ นด่างแก่ มฤี ทธิ์ในการกัดกร่ อนและต้องใช้นำ�้ ในการลา้ งเป็ นปริมาณมาก ผู จ้ ดั ท�ำโครงงาน
จึงทดลองใช้จลุ นิ ทรีย ์ Effective Microorganisms (EM) มาสกัดเส้นใยแทน ซึง่ จากการศึกษา
พบว่าจุลนิ ทรียก์ ลุม่ พวกสร้างกรดแลคติกมีประสิทธิภาพในการย่อยอินทรียส์ ารโดยไม่ใช้อากาศ
หายใจและมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเปลือกเมล็ดพืชได้ดี

2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง

วัตถุประสงค์การทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพของเส้นใยจากเปลือกทุเรียนทีส่ กัดด้วยจุลนิ ทรีย ์ Effective
Microorganisms และโซเดียมไฮดรอกไซด์
2. เพือ่ ศึกษาอัตราส่วนระหว่างเส้นใยจากเปลือกทุเรียนกับน�ำ้ ยางพาราทีเ่ หมาะสมต่อการสร้าง
แผ่นฉนวนกันความร้อน
3. เพือ่ หาน�ำ้ หนักและระยะเวลากดทับทีเ่ หมาะสมต่อการสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อน
4. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเปลือกทุเรียนด้านการน�ำความร้อน
อัตราการเผาไหม้และอัตราการดูดซับน�ำ้
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วิธดี ำ� เนินการทดลองและผลการทดลอง
วิธีด�ำเนินการทดลอง
- การสกัดเส้นใยจากเปลือกทุเรียนโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และจุลนิ ทรีย ์ Effective Microorganisms
- การหาอัตราส่วนระหว่างเส้นใยจากเปลือกทุเรียนกับน�ำ้ ยางพาราทีเ่ หมาะสมในการสร้างแผ่นฉนวน
- การเตรียมฉนวนกันความร้อนจากเปลือกทุเรียนขนาด 10×20 ตารางเซนติเมตร
- การหาน�ำ้ หนักและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการกดทับทีเ่ หมาะสมในการสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อน
- การสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเปลือกทุเรียนขนาด 50×50 ตารางเซนติเมตร
- การสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อนขนาด 50×50 ตารางเซนติเมตร โดยใช้อตั ราส่วนระหว่าง
เส้นใยจากเปลือกทุเรียนต่อน�ำ้ ยางพารา 1.5:1 โดยมวลต่อปริมาตร น�ำ้ หนักทีใ่ ช้ในการกดทับ
คือ 20 นิวตัน และระยะเวลาทีใ่ ช้ในการกดทับคือ 30 นาที
- การหาประสิทธิภาพของแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียน
ผลการทดลอง
- เส้นใยจากเปลือกทุเรียนทีไ่ ด้จากการสกัดด้วยจุลนิ ทรีย ์ Effective Microorganisms มีคณ
ุ ภาพ
ดีกว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ เส้นใยมีลกั ษณะเป็ นเส้นเรียบ อ่อนนุ่ม ไม่ขาดแหว่ง
ไม่มกี ลิน่ และ มีค่า pH ประมาณ 7 ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- อัตราส่วนระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนต่อน�ำ้ ยางพาราทีเ่ หมาะสมคืออัตราส่วน 1.5:1 โดยมวล
ต่อปริมาตร ท�ำให้ได้แผ่นฉนวนกันความร้อนทีไ่ ด้มลี กั ษณะเหมาะสมทีส่ ุด
- น�ำ้ หนักและระยะเวลาที่ใช้ในการกดทับที่เหมาะสมในการสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อน คือ
น�ำ้ หนักกดทับ 20 นิวตันต่อพื้นที่ 200 ตารางเซนติเมตร และระยะเวลากดทับ 30 นาที ท�ำให้
ได้แผ่นฉนวนทีม่ เี ส้นใยยึดติดกันดี เรียบ มีความหนาแน่น 310.41 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียนมีคา่ การน�ำความร้อนเฉลีย่ 0.04 ± 0.04 W/m2.C
ซึง่ ใกล ้เคียงกับแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้วและ Polyethylene (PE) ไม่มอี ตั ราการเผาไหม้
เหมือนกับแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้วและดีกว่าแผ่นฉนวน PE และมีอตั ราการดูดซับน�ำ้
ร้อยละ 225.31 ± 27.46 ซึง่ น้อยกว่าฉนวนกันความร้อนใยแก้ว

3. ประโยชน์และการน�ำไปใช้

- สามารถสกัดเส้นใยธรรมชาติโดยการหมักด้วยจุลนิ ทรีย ์ Effective Microorganisms
ท�ำให้ได้เส้นใยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ราคาถูกและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
- ได้แผ่นฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติทป่ี ลอดภัยต่อ
สุขภาพ มีกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ใช้สารเคมี ใช้พลังงานน้อย
- เป็ นการน�ำเปลือกทุเรียนซึง่ เป็ นของเหลือใช้ในท้องถิน่ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์
- เป็ นการเพิม่ การใช้ประโยชน์จากน�ำ้ ยางพาราทีม่ รี าคาตกต�ำ่
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การศึกษาพัฒนาแผ่นปลูกกล้วยไม้
เอื้องแซะจากเปลือกไม้ในท้องถิ่น
ในการปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติ
ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์สร้อยฟ้า ขยันงาน
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน

เอื้องแซะ (Dendrobium scabrilingue Lindl.) เป็ นกลว้ ยไม้ท่มี ถี ่นิ ก�ำเนิดทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย จากการทดลองสกัดกลิน่ หอมจากเอื้องแซะเพือ่ หาองค์ประกอบทางเคมี พบว่า
สารหอมในดอก มี n-butanol สูงถึงร้อยละ 96 ซึง่ สามารถน�ำสารหอมทีไ่ ด้ไปปรับปรุงสูตรผลิต
น�ำ้ หอมจากดอกเอื้องแซะได้ ปัจจุบนั ดอกเอื้องแซะเป็ นที่นิยมในการปลูกเลี้ยงและส่งออกไป
ต่างประเทศในแต่ละปี เป็ นจ�ำนวนมาก การน�ำกลว้ ยไม้เอื้องแซะที่ได้จากการขยายพันธุ โ์ ดยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ในห้องปฏิบตั กิ ารคืนสู่ป่าโดยใช้ตะแกรงเหล็กครอบต้นกลา้ เอื้องแซะและน�ำไป
ติดบริเวณล�ำต้นของต้นไม้ใหญ่พบว่าอัตราการรอดชีวติ น้อยและตะแกรงเหล็กที่นำ� ไปติดก็เป็ น
การสร้างปัญหาให้กบั สภาพแวดล ้อมในป่ าชุมชนอีกด้วย และจากการออกส�ำรวจป่ าในชุมชนสังเกต
พบว่ากล ้วยไม้เอื้องแซะเจริญเติบโตบนเปลือกไม้ในท้องถิน่ เช่น เปลือกไม้สน เปลือกไม้ตองตึง
และเปลือกไม้ก่อเป็ นส่วนใหญ่ คณะผูจ้ ดั ท�ำโครงงานจึงจัดท�ำโครงงานนี้ข้ นึ เพื่อศึกษาพัฒนา
แผ่นปลูกกล ้วยไม้เอื้องแซะจากเปลือกไม้ในท้องถิน่ ในการปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติ

2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง

วัตถุประสงค์การทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาสมบัตแิ ละอัตราส่วนของเปลือกไม้ในท้องถิน่ ทีเ่ หมาะสมในการท�ำแผ่นปลูกกล ้วยไม้
เอือ้ งแซะ
2. เพือ่ ศึกษาปริมาณตัวประสานทีม่ ผี ลต่อสมบัตขิ องแผ่นปลูกกล ้วยไม้เอือ้ งแซะจากเปลือกไม้ในท้องถิน่
3. เพื่อศึกษาผลของแผ่นปลูกกลว้ ยไม้จากเปลือกไม้ในท้องถิ่นต่อการเจริญเติบโตและอัตรา
การมีชวี ติ รอดของกล ้วยไม้เอื้องแซะในสภาพป่ าธรรมชาติ
วิธีด�ำเนินการทดลอง
- ศึกษาสมบัตแิ ละอัตราส่วนของเปลือกไม้ในท้องถิน่ ทีเ่ หมาะสมในการท�ำแผ่นปลูกกล ้วยไม้เอื้องแซะ
- ศึกษาปริมาณตัวประสานทีม่ ผี ลต่อสมบัตขิ องแผ่นปลูกกล ้วยไม้เอื้องแซะจากเปลือกไม้ในท้องถิน่
- ศึกษาผลของแผ่นปลูกกล ้วยไม้จากเปลือกไม้ในท้องถิน่ ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการมีชวี ติ รอด
ของกล ้วยไม้เอื้องแซะในสภาพป่ าธรรมชาติ
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ผลการทดลอง
- ลักษณะทางกายภาพของเปลือกไม้ในท้องถิน่ คือ
เปลือกสนมีสนี ำ�้ ตาลแดง เปลือกแก่นนอกสุดหลุด
เป็ นเกล็ดหรือเป็ นแผ่น ค่า pH ของเปลือกไม้ใน
ท้องถิน่ คือ เปลือกสน เปลือกตองตึงและเปลือกก่อ
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 6.7, 6.0 และ 5.7 ตามล�ำดับ
และค่าเฉลีย่ เวลาในการดูดซับน�ำ้ ของแผ่นปลูก
กล ้วยไม้ทีม่ ปี ริมาณตัวประสาน 5 กรัม 10 กรัม
และ 15 กรัม มีค่าเฉลีย่ เวลาในการดูดซับ 26.81, 27.33 และ 50.80 วินาที ตามล�ำดับ
- ลักษณะการผุพงั ของแผ่นปลูกกล ้วยไม้จากเปลือกไม้ในท้องถิน่ ทีม่ ปี ริมาณตัวประสานต่างกันไป
แปะปลูกกล ้วยไม้เอื้องแซะกับต้นไม้ใหญ่ในสภาพแวดล ้อมป่ าธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่า
แผ่นปลูกกล ้วยไม้จากเปลือกไม้ในท้องถิน่ ทีม่ ปี ริมาณ 5 กรัม มีระดับการผุพงั ระดับ 1 ในสัปดาห์
ที่ 1-3 มีระดับการผุพงั ระดับ 2 ในสัปดาห์ท่ี 4-7 และมีระดับการผุพงั ระดับ 3 ในสัปดาห์
ที่ 8-12 แผ่นปลูกกล ้วยไม้จากเปลือกไม้ในท้องถิน่ ทีม่ ปี ริมาณ 10, 15 กรัม มีค่าระดับการผุพงั
เท่ากันคือ ระดับ 1 ในสัปดาห์ท่ี 1-8 และมีระดับการผุพงั ระดับ 3 ในสัปดาห์ท่ี 9-12
- จ�ำนวนเฉลีย่ ของใบ ล�ำต้นและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล�ำต้นของกล ้วยไม้ทีใ่ ช้แผ่นปลูกกล ้วยไม้
จากเปลือกไม้ในท้องถิน่ ปลูกโดยใช้ตะแกรงเหล็กครอบพร้อมขุยมะพร้าวและปลูกโดยใช้ตะแกรง
เหล็กครอบอย่างเดียว (ไม่ใช้วัสดุปลูก) พบว่าจ�ำนวนใบ จ�ำนวนรากและความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของล�ำต้นของกล ้วยไม้ทใ่ี ช้แผ่นปลูกกล ้วยไม้เท่ากับ 5.3 ใบ 7.3 ราก และ 1.4 เซนติเมตร
ตามล�ำดับ จ�ำนวนใบ จ�ำนวนรากและความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำต้นของกล ้วยไม้ทีใ่ ช้
ตะแกรงเหล็กปลูกพร้อมขุยมะพร้าวเท่ากับ 5 ใบ 6.3 ราก และ 1.0 เซนติเมตร ตามล�ำดับ
จ�ำนวนใบ จ�ำนวนราก และความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำต้นของกล ้วยไม้ทใ่ี ช้ตะแกรง
เหล็กครอบเพียงอย่างเดียวเท่ากับ 3.3 ใบ 4.3 ราก และ 0.7 เซนติเมตร ตามล�ำดับ
- อัตราการมีชวี ติ รอดของกล ้วยไม้เอื้องแซะเมือ่ น�ำไปปลูกในป่ าธรรมชาติ โดยใช้แผ่นปลูกกล ้วยไม้
จากเปลือกไม้ในท้องถิน่ ปลูกโดยใช้ตะแกรงเหล็กครอบพร้อมขุยมะพร้าวและปลูกโดยใช้ตะแกรง
เหล็กครอบอย่างเดียว (ไม่ใช้วสั ดุปลูก) พบว่าอัตราการมีชวี ติ รอดเท่ากับร้อยละ 83, 80 และ
30 ตามล�ำดับ

3. ประโยชน์และการน�ำไปใช้

- เป็ นการน�ำเปลือกไม้ของพืชในท้องถิน่ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
- เป็นแนวทางในการลดการใช้ตะแกรงเหล็กและตะแกรงพลาสติกในการครอบปลูกกล ้วยไม้เอื้องแซะ
- เพิม่ ประชากรของกล ้วยไม้เอื้องแซะให้อยู่คู่กบั ป่ าในท้องถิน่
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Science Education Awards

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การสกัดและทดสอบสมบัตขิ องสารสีแดง
ที่ใช้ทาไข่แดงตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ว่านหอมแดง (Eleutherine bulbosa)
ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์นาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ
โรงเรียนด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน

การท�ำไข่แดงเพือ่ มอบให้แก่กนั ของชาวอาข่าเป็ นมรดกทางภูมปิ ญั ญาที่แสดงวัฒนธรรมการน�ำ
พืชสมุนไพรมาใช้ จากการสังเกตพบว่าการใช้วา่ นหอมแดง (Eleutherine bulbosa) เพียงไม่ก่ตี น้
สามารถย้อมสีเปลือกไข่นบั สิบฟองให้เปลีย่ นเป็ นสีแดงในเวลาไม่ก่นี าทีได้ แม้ปจั จุบนั จะมีสยี อ้ ม
สังเคราะห์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพหลายชนิด แต่ชาวบ้านยังนิยมใช้วา่ นหอมแดงในการย้อมสีเปลือกไข่
จึงท�ำให้สนใจพืชชนิดดังกล่าว ซึง่ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องพบว่าว่านหอมแดง
ยังมีสรรพคุณทางยาอีกมากมายโดยเฉพาะมีสมบัตใิ นการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียและไวรัสหลายชนิด
นักวิจยั จึงมีแนวคิดในการน�ำว่านหอมแดงมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิง่ ขึ้น จากการทีส่ ารสีแดงของ
ว่า นหอมแดงติด สีเ ปลือ กไข่ไ ด้จึง ท�ำ ให้นึ ก ถึง การทดสอบการแปรงฟัน ในวัย เด็ก ที่มีก ารใช้
สารย้อ มสีฟ นั เพื่อ ใช้วิเ คราะห์ค วามสะอาดของฟัน และการเกิด คราบหิน ปู น หรือ ไบโอฟิ ล ม์
ในช่องปาก งานวิจยั นี้มจี ุดมุ่งหมายเพือ่ ศึกษาการสกัดและทดสอบสมบัติของสารสีแดงที่ใช้ใน
การท�ำไข่แดงตามภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ จากว่านหอมแดงเพือ่ พัฒนาเป็ นสารทดสอบการเกิดไบโอฟิ ลม์
ในชีวติ ประจ�ำวันทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ โดยใช้ขอ้ สังเกตจากการติดสีของเปลือกไข่และฤทธิ์ในการยับยัง้
เชื้อจุลนิ ทรียข์ องสารสีแดงจากว่านหอมแดง

2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในทีใ่ ช้
สะสมสารสีแดงของว่านหอมแดง
2. เพือ่ ศึกษาผลของชนิดตัวท�ำละลายในการสกัด
ต่อสมบัติของสารสีแดงจากว่านหอมแดง
3. เพือ่ ศึกษาผลของสารสกัดสีแดงต่อการติดสี
สารประกอบชนิดต่าง ๆ และไบโอฟิ ลม์ จากแบคทีเรีย
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วิธีด�ำเนินการทดลอง
- การทดลองที่ 1 การศึกษาโครงสร้างการสะสมสารสีแดงของว่านหอมแดง โดยน�ำว่านหอมแดง
ทีเ่ จริญเติบโตเต็มทีม่ าศึกษาโครงสร้างภายนอกและมาตัดตามขวางเพือ่ หาต�ำแหน่งทีม่ กี ารสะสม
สารสีแดงภายใต้กล ้องจุลทรรศน์ โดยเปรียบเทียบระหว่างใบสะสมอาหารด้านในกับด้านนอก
- การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของชนิดตัวท�ำละลายในการสกัดต่อสมบัตขิ องสารสีแดงจากว่านหอมแดง
โดยท�ำการสกัดสารสีแดงจากว่านหอมแดง ด้วยตัวท�ำละลายชนิดต่างๆ ได้แก่ เฮกเซน เอทานอล
และน�ำ้
- การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของสารสกัดสีแดงต่อการติดสีสารประกอบชนิดต่างๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน
และไบโอฟิ ลม์ โดยแบ่งสารออกเป็ นสองกลุม่ คือ กลุม่ ทีไ่ ม่ละลายน�ำ้ สามารถน�ำสารแต่ละชนิด
ทดสอบการติดสีของสารสกัดโดยตรง ส่วนสารทีล่ ะลายน�ำ้ น�ำมาท�ำให้อยูร่ ูปสารละลายและใช้ถงุ
เซลโลเฟนตัดเป็ นชิ้นขนาด 2x2 cm2 เป็ นตัวดูดซับสารก่อนน�ำไปทดสอบ จากนัน้ บันทึกการติดสี
เปรียบเทียบกับสารสียอ้ มอีรโี ทรซิน สารสียอ้ มอะลิซาลินและสารสกัดสีแดงจากเปลือกแก้วมังกร

ผลการทดลอง
- ว่านหอมแดงมีการสะสมสารสีแดงในเนื้อเยือ่ พาเรงไคมา โดยต�ำแหน่งใบสะสมอาหารด้านนอก
จะมีการสะสมสารสีแดงหนากว่าใบสะสมอาหารด้านใน
- การสกัดสารสีแดงด้วยน�ำ้ ท�ำให้ได้ร้อยละของผลผลิตมากทีส่ ดุ รองลงมาคือเอทานอลและเฮกเซน
ตามล�ำดับ ทัง้ นี้สารสีแดงที่สกัดได้ดว้ ยน�ำ้ มีสมบัติการติดสีแดงของเปลือกไข่เข้มมากขึ้น
เมือ่ อุณหภูมขิ องสารเพิม่ สูงขึ้น และมีการเปลีย่ นเฉดสีแดงเมือ่ ค่า pH ของสารละลายเปลีย่ นไป
ซึ่งมีสมบัติใ กลเ้ คียงกับสารย้อมสีแดงของอะลิซาลีนและสอดคลอ้ งกับผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบในสารสกัดจากว่านหอมแดง
- สารสกัดสีแดงจากว่านหอมแดงสามารถติดสีสารประกอบแคลเซียมและไบโอฟิ ลม์ จากแบคทีเรีย
ได้ไม่แตกต่างจากการใช้สารสีแดงของอะลิซาลีนและสารอีรโี ทรซิน

3. ประโยชน์และการน�ำไปใช้

- ได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทส่ี ร้างมูลค่าให้กบั พืชสมุนไพรในท้องถิน่
- สามารถน�ำภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาเป็ นส่วนหนึง่ ในการป้ องกันปัญหาสุขภาพทีอ่ าจเกิดจากการสะสม
ไบโอฟิ ลม์
- ช่วยลดการน�ำเข้าสียอ้ มและยังสามารถพัฒนาสียอ้ มเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 61 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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กระถางมะม่วงทนแล้ง

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์สมชาย พันธุ์สันติกุล
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
จังหวัดล�ำปาง

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมทีม่ กี ารปลูกพืชผักและผลไม้เป็ นจ�ำนวนมาก ในเขตพื้นที่
ภาคเหนือส่วนใหญ่เป็ นพื้นทีท่ ม่ี คี วามลาดชัน แหล่งน�ำ้ ตามธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน�ำ้ ไว้ได้
ท�ำให้นำ�้ ฝนทีต่ กลงมาไหลลงสูพ่ ้นื ทีด่ า้ นล่างจนหมด ประกอบกับภาคเหนือมีช่วงฤดูแล ้งทีย่ าวนาน
ถึง 8 เดือน จึงส่งผลกระทบต่อการปลูกต้นไม้ต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุม่ เกษตรกรทีเ่ ป็ นชาวสวนผลไม้
ที่ตอ้ งประสบกับปัญหาในการปลูกผลไม้ในช่วงปี แรกของการปลูกที่ตอ้ งดู แลรดน�ำ้ เป็ นพิเศษ
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงน�ำกระบวนการทางสะเต็มศึกษามาใช้ออกแบบและประดิษฐ์กระถางมะม่วง
ทนแล ้งจากดินเหนียว โดยกระถางมีคุณสมบัตพิ เิ ศษทีส่ ามารถกักเก็บน�ำ้ เพือ่ รักษาความชื้นในดิน
และตัวกระถางมีอายุการใช้งานที่สอดคลอ้ งกับช่วงการเติบโตของต้นมะม่วงเพื่อให้ตน้ มะม่วง
สามารถเจริญเติบโตได้ดแี ละช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน�ำ้ และลดปริมาณน�ำ้ ทีใ่ ช้รด
ต้นมะม่วงในช่ วงฤดู แลง้ นอกจากนัน้ ยังช่ วยชาวสวนประหยัดเวลาและลดค่ าใช้จ่ายต่ าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเข้าสวนรดน�ำ้ ต้นมะม่วงอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาสมบัตขิ องดินเผาจากแหล่งบ้านพิชยั ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล�ำปาง
2. เพือ่ ออกแบบและประดิษฐ์กระถางมะม่วงทนแล ้ง
3. เพือ่ ศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของกระถางมะม่วงทนแล ้ง

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 62 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

วิธีด�ำเนินการทดลอง
1. ศึกษาสมบัตขิ องดินเผาด้านความแกร่งและการซับน�ำ้ โดยการท�ำแท่งดินทดสอบจ�ำนวน 80 แท่ง
แล ้วน�ำไปเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 200, 400, 600 และ 800 ˚C เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงแล ้วน�ำไปเข้าเครือ่ งกด
หักเพือ่ หาความแกร่งและต้มเทียบมวลก่อนและหลังต้มแล ้วหาค่าเฉลีย่ เพือ่ หาค่าการซับน�ำ้
2. ออกแบบและประดิษฐ์กระถางต้นมะม่วงทนแลง้ โดยออกแบบกระถางให้มสี องชัน้ มีส่วน
กักเก็บน�ำ้ และส่วนปลูกต้นมะม่วง เจาะรูตรงฐานรอยต่อระหว่างชัน้ และด้านข้างต�ำ่ กว่าตรงรอยต่อ
เล็กน้อย น�ำไปเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ่างๆ ข้างต้น เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงเท่ากัน
3. ศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของกระถาง โดยศึกษาอายุการใช้งานและการเก็บรักษาความชื้น
ของกระถางมะม่วงทนแลง้ เทียบกับกระถางทัว่ ไปและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นมะม่วงที่
ปลูกลงแปลงโดยใช้กระถางมะม่วงทนแล ้งเทียบกับการปลูกแบบไม่ใช้กระถาง

ผลการทดลอง
ผลการศึกษาพบว่าดินเผาทีอ่ ณ
ุ ภูมติ ำ� ่ จะมีความแกร่งน้อยกว่าดินเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ ูงและมีการซับน�ำ้ ได้
มากกว่าดินเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ ูง ซึง่ สอดคลอ้ งกับกระถางมะม่วงทนแลง้ ทีอ่ อกแบบและประดิษฐ์ข้นึ
โดยพบว่ากระถางทีเ่ ผาทีอ่ ณ
ุ ภูมติ ำ� ่ มีอายุการใช้งานน้อย ส่วนกระถางทีเ่ ผาทีอ่ ณ
ุ หภูมทิ ส่ี ูงมีอายุการ
ใช้งานทีย่ าวนาน ส่วนในด้านการเก็บรักษาความชื้นของกระถางมะม่วงทนแลง้ เทียบกับกระถาง
ทัว่ ไปพบว่ากระถางมะม่วงทนแลง้ สามารถกักเก็บความชื้นได้ดกี ว่ากระถางทัว่ ไป 13 เท่า และ
กระถางทีเ่ ผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 600 ˚C สามารถใช้ปลูกต้นมะม่วงให้เจริญเติบโตได้ดใี นช่วงระยะเวลา 1
ปี แรกของการปลูก

3. ประโยชน์และการน�ำไปใช้

1. ได้กระถางส�ำหรับปลูกต้นมะม่วงและต้นไม้ชนิดอืน่ ทีม่ รี ะยะการเจริญเติบใกล ้เคียงกับต้นมะม่วง
2. ช่วยประหยัดน�ำ้ และเวลาในการดูแลรดน�ำ้ ต้นมะม่วงของชาวสวน
3. ได้กระถางต้นแบบทีส่ ามารถน�ำไปศึกษาต่อยอดส�ำหรับการใช้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจชนิดอืน่ ๆ

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 63 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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การสังเคราะห์และพัฒนาชุดทดสอบ
สารตรวจจับโลหะหนักในน�ำ้ เสีย
โดยใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็ก
ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์
โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์
จังหวัดระยอง

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน

การปนเปื้ อนของโลหะหนักซึง่ มีสาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นปัญหาทีม่ มี าอย่างยาวนาน
และพบได้ทวั ่ ไปในแหล่งน�ำ้ ในประเทศไทย ปัจจุบนั ชุดทดสอบโลหะหนักในน�ำ้ โดยทัว่ ไปแบ่งได้
เป็ น 2 แบบหลัก คือ แบบสารละลายและแบบแผ่นทดสอบ ชุดทดสอบโลหะหนักแบบสารละลาย
มีลกั ษณะส�ำคัญคือ มีเซนเซอร์สำ� หรับจับโลหะหนักกระจายตัวอยู่ในตัวท�ำละลาย ซึง่ มักจะเกิด
การรวมตัวกันของเซนเซอร์แล ้วตกตะกอนส่งผลให้อายุการใช้งานสัน้ นอกจากนี้ยงั ท�ำให้ส้นิ เปลือง
ค่าขนส่งอันเนื่องมาจากน�ำ้ หนักของตัวท�ำละลายทีเ่ พิม่ ขึ้นมา ชุดทดสอบโลหะหนักอีกรูปแบบคือ
แบบแผ่นทดสอบ ซึง่ มีลกั ษณะเด่นคือ เซนเซอร์จะถูกเคลือบไว้บนกระดาษเพือ่ ใช้สำ� หรับทดสอบ
อย่างไรก็ตาม ชุดทดสอบแบบแผ่นก็ยงั มีขอ้ จ�ำกัด นัน่ คือ ไม่สามารถวัดการเปลีย่ นแปลงด้าน
การเรืองแสงเป็ นตัวเลขได้ ท�ำให้ไม่สามารถใช้สำ� หรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักแบบละเอียดได้
งานวิจยั นี้จงึ มีเป้ าหมายเพือ่ พัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักในน�ำ้ โดยการสังเคราะห์เซนเซอร์ทางเคมี
ส�ำหรับตรวจจับโลหะหนักและแก้ไขข้อจ�ำกัดทีพ่ บในชุดทดสอบโลหะหนักทัว่ ไปเพือ่ ท�ำให้สามารถ
วิเคราะห์ค่าการปนเปื้ อนได้ละเอียดยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง
1. เพือ่ สังเคราะห์เซนเซอร์ทางเคมีตดิ บนอนุภาคนาโนแม่เหล็ก (RB-MNPs)
2. เพือ่ ตรวจสอบสมบัตทิ างเคมีและทางกายภาพของเซนเซอร์ทต่ี ดิ บนอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
3. เพือ่ พัฒนาชุดตรวจสอบโลหะหนักทีป่ นเปื้ อนในน�ำ้ เสีย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 64 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

วิธีด�ำเนินการทดลอง
- การสังเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัตขิ องเซนเซอร์จาก Rhodamine B ทีต่ ดิ บนอนุภาคนาโน
แม่เหล็ก (RB-MNPs) เพือ่ พัฒนาเป็ นชุดตรวจจับโลหะหนักในน�ำ้ โดยการสังเคราะห์ในโครงงานนี้
แบ่งเป็ นสองส่วนคือ การสังเคราะห์เซนเซอร์จาก Rhodamine B (RB sensors) และการสังเคราะห์
อนุภาคนาโนแม่เหล็ก (MNPs) จากนัน้ น�ำ RB sensors และ MNPs มาเชือ่ มต่อกันด้วยปฏิกริ ยิ า
click จนได้ RB-MNPs
- การตรวจสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพ และคุณสมบัตทิ างแสงของเซนเซอร์ทเ่ี ชือ่ มอยูบ่ นอนุภาค
นาโนแม่เหล็กหลังจากตรวจจับโลหะหนักในน�ำ้ ชนิดต่างๆ
- การประยุกต์ผลการศึกษาการจับโลหะหนักในน�ำ้ ทีเ่ ก็บจากแหล่งน�ำ้ ใกล ้แหล่งอุตสาหกรรม ท�ำซ�ำ้
3 ครัง้ โดย A1-A3 คือคลองส�ำโรง B1-B3 คือคลองหัวล�ำภู และ C1-C3 คือ คลองต�ำหรุ และ
พัฒนาแอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับตรวจจับโลหะหนักในน�ำ้
ผลการทดลอง
- พบว่า RB-MNPs มีลกั ษณะเป็ นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 155 nm และสามารถตรวจ
จับ Cu2+ Ni2+ Hg2+ และ Co2+ ได้ ซึง่ จะเปลีย่ นเป็ นโทนสีชมพูทแ่ี ตกต่างกัน และ Fe2+ Fe3+ Pb2+
ซึง่ จะเปลีย่ นเป็ นโทนสีส ้มทีแ่ ตกต่างกัน
- จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับค่าการดูดกลืนแสงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มข้นกับค่าการเรืองแสงจะได้กราฟมาตรฐาน (calibration curve) ซึง่ สามารถใช้ตรวจวัด
ความเข้มข้นของ Cu2+ เชิงปริมาณได้ Limit of detection (LOD) ของการตรวจจับ Cu2+ มีค่า
เท่ากับ 10 µM หรือ 0.6 ppm
- จากการศึกษาการตรวจจับโลหะหนักในสารละลายทีม่ โี ลหะหนัก 2 ชนิดพบว่ามีค่าการเรืองแสง
สูงกว่าในสารละลายทีม่ โี ลหะหนักชนิดเดียว นอกจากนี้ RB-MNPs สามารถตรวจจับ Cu2+ใน
ตัวอย่างน�ำ้ ในบริเวณคลองบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ และสามารถ
ประยุกต์เทคโนโลยีโดยการใช้ค่า RGB จากภาพถ่ายเพือ่ หาค่าความเข้มข้นซึง่ ให้ความสะดวก
ต่อผูใ้ ช้

3. ประโยชน์และการน�ำไปใช้

- ได้ชดุ ทดสอบโลหะหนักในน�ำ้ โดยการสังเคราะห์เซนเซอร์ทางเคมีสำ� หรับตรวจจับโลหะหนัก
และแก้ไขข้อจ�ำกัดทีพ่ บในชุดทดสอบโลหะหนักทัว่ ไป
- ได้แนวทางใหม่ในการประยุกต์องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปญั หาด้าน
สิง่ แวดล ้อม
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 65 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
1. วัตถุประสงค์
บริษทั โทเรอินดัสตรีส ์ อิงค์ ประเทศญี่ป่ ุน (Toray Industries, Inc.) ได้ดำ� เนินธุ รกิจใน
ประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ช่อื “Toray” เป็ นทีร่ ูจ้ กั ส�ำหรับนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป และกลุ่มผูผ้ ลิตเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป โดยเป็ นผูร้ ิเริ่มผ้าใยสังเคราะห์เป็ น
รายแรกในประเทศไทย
“Toray” ได้พจิ ารณาว่างานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นสิง่ ส�ำคัญมากต่อการเจริญทาง
ด้านการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริกาได้พฒั นา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกว้างไกลเป็ นอย่างมาก ท�ำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างสูง
ในด้านการค้าและการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพือ่ เป็ นการส่งเสริม สนับสนุ น และให้กำ� ลังใจแก่ผูท้ อ่ี ยู่ในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray”
จึงได้จดั หาทุนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าขึ้น
โดยให้เงินสนับสนุนโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทัง้ ให้รางวัลแก่หน่วยงาน
และบุคคลหรือผูค้ น้ คว้าทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั วงการวิทยาศาสตร์ และให้การสนับสนุ นครู-อาจารย์
ทีส่ อนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้มกี ารเสริมสร้างความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์
ด้วยการคิดสร้างสือ่ การสอนและการทดลองต่างๆ
ด้วยหวังที่ว่าจะได้มสี ่วนช่วยเสริมสร้างให้ชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวไทยดีย่งิ ขึ้น “Toray” และ
กลุม่ บริษทั “Toray” ในประเทศไทย มีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้จดั ตัง้ มูลนิธโิ ทเรเพือ่ การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึ้น

2. ประวัติมูลนิธิ
2.1 Toray Industries, Inc. ได้ก่อตัง้ มูลนิธิ “Toray Science Foundation” ในประเทศ
		 ญี่ป่ ุนเมื่อปี พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ก่อให้เกิดการพัฒนา
		 ทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เป็ นอันมาก ในปี พ.ศ. 2532 มูลนิธไิ ด้ขยายความ
		 ช่วยเหลือมายังประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยให้ความสนับสนุนแก่เยาวชน
		 คณาจารย์ และสถาบันทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง เช่น ในปี พ.ศ. 2536 ได้บริจาค
		 ให้งานค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์แก่อาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็ นจ�ำนวนเงิน
		 1 ล ้านบาท เป็ นต้น
2.2 มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อก�ำเนิดในปี พ.ศ. 2536
		 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใช้เป็ นกองทุนถาวรเพือ่ น�ำดอกผลมาใช้
		 ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง้ สิ่งแวดลอ้ ม
		 ในประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงทางการแพทย์และคณิตศาสตร์)
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 66 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

3. กิจกรรมของมูลนิธิ
เพือ่ ให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ขา้ งต้น มูลนิธฯิ จึงได้แบ่งการด�ำเนินงานเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
3.1 มอบรางวัลส�ำหรับผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 มอบทุนซึง่ เป็ นความช่วยเหลือด้านการเงินให้ส�ำหรับงานวิจยั พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
		 และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลให้ผูร้ เิ ริ่มและสร้างสรรค์งานเกี่ยวกับการสอนและการทดลองต่างๆ ทาง
		 ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพือ่ กระต้นุ ให้นักเรียน
		 เกิดความสนใจทีจ่ ะศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป
การจัดสรรเงินบริจาคของมูลนิธฯิ แบ่งกิจกรรมเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
รางวัลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
S & T Awards

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
S & T Research Grants

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
Science Education Awards

คุณสมบัตขิ องผูไ้ ด้รบั รางวัล
1. บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงาน
ทีม่ คี วามสามารถสูงและประสบ
ความส�ำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงาน
ทีค่ น้ พบวิทยาการใหม่ในงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงาน
ทีค่ น้ คว้างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทจ่ี ะยังประโยชน์ให้แก่
สังคมอย่างกว้างขวาง

คุณสมบัตขิ องผูไ้ ด้รบั ทุน
1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน หรือนักวิจยั
ในสถาบันวิจยั ชัน้ น�ำในประเทศไทย
ทีก่ ำ� ลังมีโครงการค้นคว้าวิจยั หรือ
ต้องการค้นคว้าวิจยั เพือ่ พัฒนา
องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีสญั ชาติไทยและ
ค้นคว้าวิจยั ในประเทศไทย

คุณสมบัตขิ องผูไ้ ด้รบั รางวัล
1. ครู-อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบการศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ ผี ลงาน
ดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่ม
ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์เพือ่ น�ำ
ไปพัฒนาและเพิม่ พูนความสนใจ
ของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์

ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น
วิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล ้อม
วิทยาศาสตร์พลังงาน เป็ นต้น
3. เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
4. เกษตรศาสตร์รวมทังสัตวแพทยศาสตร์
้
5. นวัตกรรมหรือสิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทย่ี งั
ประโยชน์แก่สงั คมอย่างกว้างขวาง
(ยกเว้น คณิตศาสตร์และ
แพทยศาสตร์คลินิก)

ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1. เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
2. ฟิ สกิ ส์

ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1. งานวิจยั หรือคิดค้นสิง่ ประดิษฐ์
ในสาขาฟิ สกิ ส์ เคมี หรือ
วิทยาศาสตร์สาขาอืน่
2. งานทีเ่ ป็ นความคิดริเริม่ ในการสร้าง
สือ่ การสอนวิทยาศาสตร์ และการ
ตรวจวัดอืน่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Tests) ซึง่ ได้ทดสอบ
ในการสอนทีโ่ รงเรียนและได้ผลดี

ยอดเงินรางวัลปี ละ 800,000 บาท

3. เคมี
4. วิศวกรรมศาสตร์
(ยกเว้น คณิตศาสตร์และ
แพทยศาสตร์คลินิก)

ยอดเงินทุนปี ละ 4,000,000 บาท
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 67 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ยอดเงินรางวัลปี ละ 700,000 บาท

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1-26 (พ.ศ. 2537-2562)
ปี ท่ไี ด้รบั รางวัล
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บุคคล/สถาบัน ที่ได้รบั รางวัล
ทูลเกล ้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. วิชยั ริ้วตระกูล
ประเภทสถาบัน ศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดข้าวฟ่ างแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประเภทสถาบัน ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั สิง่ ประดิษฐ์สารกึ่งตัวน�ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ไพบูลย์ นัยเนตร
ประเภทสถาบัน ศูนย์วจิ ยั นิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ และศาสตราจารย์ ดร. วิวฒั น์ ตัณฑะพานิชกุล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. สุรนิ ทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาทพร สมิตะมาน
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ เดชะอ�ำไพ
ประเภทสถาบัน คณะผูว้ จิ ยั เรื่องกุง้ กุลาด�ำ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ประเภทสถาบัน ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เคมีซุปราโมเลคิวลาร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. สุรนันต์ สุภทั รพันธุ ์
ประเภทสถาบัน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา มีวุฒสิ ม
ประเภทสถาบัน หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
ประเภทสถาบัน หน่วยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน กลุม่ บรรพชีวนิ วิทยา กรมทรัพยากรธรณี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ และศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิรโิ รจน์
ประเภทสถาบัน สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วดี อรรถธรรม
ประเภทสถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ นาคะสรรค์
ประเภทสถาบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิชยั อัสสะบ�ำรุงรัตน์
ประเภทสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล ้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. นทีทพิ ย์ กฤษณามระ
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
ประเภทสถาบัน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
ประเภทสถาบัน กลุม่ วิจยั : บทบาทของแมลงและสัตว์ขาปล ้องทีเ่ ป็ นปัญหาในชุมชุน ปศุสตั ว์ และสาธารณสุขของประเทศไทย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. โมไนย ไกรฤกษ์
ประเภทสถาบัน ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิรกิ ลุ
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
ประเภทสถาบัน สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ประเภทสถาบัน ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านการวิจยั เชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 68 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สรุปผลการจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1-26 (พ.ศ. 2537-2562)
ในช่วง 26 ปี ของการด�ำเนินงาน จนถึงปัจจุบนั (ปี พ.ศ. 2562) การด�ำเนินงานของมูลนิธฯิ ได้รบั ความสนใจ
และร่วมมือจากอาจารย์และนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ทัว่ ประเทศ ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามา
เป็ นจ�ำนวนมากอย่างต่อเนื่อง รวมแล ้วทัง้ สิ้น 3,432 ข้อเสนอโครงการ โดยมูลนิธฯิ ได้ให้การสนับสนุนเงินทุน
วิจยั เป็ นจ�ำนวน 99,400,000 บาท (เก้าสิบเก้าล ้านสีแ่ สนบาทถ้วน) มีนกั วิจยั จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั
ในประเทศไทย จ�ำนวนกว่า 50 แห่ง ทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั รวมเป็ นจ�ำนวน 467 คน ใน 4 สาขา ได้แก่ เกษตรศาสตร์
และชีววิทยา เคมี วิศวกรรมศาสตร์ และฟิ สกิ ส์ โดยมีรายละเอียดของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจยั ทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุนเงินทุน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2537-2562 สรุปได้ดงั นี้
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

จ�ำนวนโครงการ
ที่ได้รบั เงินทุน
60
58
38
29
26
23
20
20
17
13
13
12
12
11
10
9
9
9
8
7
6
5
5
5
3
2
2
2
2

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
โรงเรียนนายเรือ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สวทช.
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล ้า
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิทยสิรเิ มธี
สภากาชาดไทย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ สวทช.

รวมทัง้ สิ้น

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 69 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

จ�ำนวนโครงการ
ที่ได้รบั เงินทุน
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

467

การกระจายของครูที่สมัครและได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1-26 (พ.ศ. 2537-2562) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ 75 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
รวม 1,613 โครงการ ได้รบั รางวัลทัง้ สิ้น 226 โครงการ โดยจังหวัดทีย่ งั ไม่เคยสมัคร คือ จังหวัด
สมุทรสงครามและระนอง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เชียงราย
กรุงเทพฯ
ขอนแก่น
สมุทรปราการ
อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี
กาฬสินธุ ์
เชียงใหม่
ล�ำปาง
แม่ฮ่องสอน
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สระแก้ว
นครนายก
สงขลา
นครสวรรค์
หนองคาย
อุบลราชธานี
สุรนิ ทร์
ระยอง
อ�ำนาจเจริญ
นครพนม
พิษณุโลก
น่าน
นครปฐม
ชัยภูมิ
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
หนองบัวล�ำภู
จันทบุรี
กาญจนบุรี
ศรีสะเกษ
เพชรบูรณ์
ปทุมธานี
พะเยา
มหาสารคาม

จ�ำนวนโครงการ จ�ำนวนรางวัล
89
21
61
20
105
16
67
13
39
12
60
11
32
10
53
9
63
8
52
7
12
7
76
6
32
6
21
6
21
6
17
5
41
4
34
4
26
4
39
3
19
3
17
3
10
3
32
2
29
2
28
2
26
2
14
2
14
2
12
2
10
2
8
2
7
2
36
1
30
1
23
1
22
1
21
1

จังหวัด
ชลบุรี
อุทยั ธานี
ก�ำแพงเพชร
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
นนทบุรี
ยะลา
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
แพร่
ยโสธร
สกลนคร
ประจวบคีรขี นั ธ์
ตราด
สุโขทัย
บุรรี มั ย์
ตรัง
อยุธยา
เพชรบุรี
ตาก
พังงา
สตูล
เลย
สมุทรสาคร
สระบุรี
ชัยนาท
นราธิวาส
พิจติ ร
อุตรดิตถ์
มุกดาหาร
ลพบุรี
ล�ำพูน
กระบี่
ภูเก็ต
ชุมพร
สิงห์บรุ ี
ระนอง
สมุทรสงคราม

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 70 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

จ�ำนวนโครงการ จ�ำนวนรางวัล
18
1
17
1
15
1
13
1
13
1
11
1
11
1
11
1
10
1
9
1
9
1
9
1
8
1
6
1
16
0
15
0
12
0
11
0
9
0
8
0
8
0
8
0
7
0
7
0
7
0
6
0
6
0
6
0
6
0
5
0
5
0
4
0
3
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0

Thailand Toray Science Foundation
Organization (2019)
Thailand Toray Science
Foundation
1. Honorary Chairman
Mr. Akihiro Nikkaku
President
Toray Industries, Inc., Japan
2. Organization
(1) Chairman
Dr. Yongyuth Yuthavong
Ministry of Science and Technology
(2) Managing Director
Mr. Kazuaki Takabayashi
President,
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.
(3) Directors
Dr. Yodhathai Thebtaranonth
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Dr. Pairash Thajchayapong
Ministry of Science and Technology
Dr. Jisnuson Svasti
Mahidol University
Mr. Yoshiharu Okumura
President,
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.
Mr. Akihiro Maekawa
Managing Director,
Toray Textiles (Thailand) Public Co., Ltd.
Mr. Narong Lertkitsiri
Director, Toray Industries
(Thailand) Co., Ltd.
3. Term of Directorship: 2 years
4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

The Committee of Nomination (Awards)
1. Organization
(1) Chairman: Dr. Yodhathai Thebtaranonth
(2) Members: Dr. Naksitte Coowatanachai
Dr. Vichai Boonsaeng
Dr. Saichol Ketsa
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. Thira Sutabutra
Dr. Somsak Ruchirawat
Dr. Suthat Yoksan
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) Chairman:
Dr. Jisnuson Svasti
Vice-chairman: Dr. Sunanta Vibuljan
(2) Members:
Ms. Duangsamorn Klongsara
Dr. Kumthorn Thirakhupt
Dr. Buncha Polpoka
Dr. Boonchoat Paosawatyanyong
Dr. Kwan Arayathanitkul
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science
Education Awards to the Managing Board.

