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รายงานผลการ´�าเนินงาน

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัต ัง้เป็นทางการเมือ่วนัที ่

2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ร่วมส่งเสรมิความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีนประเทศไทย

เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว มลูนิธฯิ ไดด้ �าเนินกจิกรรมเพือ่การพฒันาและส่งเสรมิความกา้วหนา้ 

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศไทย โดยจดัใหม้กีจิกรรมสามประเภทดว้ยกนั

 • ประเภทแรก คอื การจดัใหม้รีางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีส�าหรบับคุคลหรอืสถาบนั

  ทีม่ผีลงานดเีด่นดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 • ประเภททีส่อง คอื การใหเ้งนิทนุช่วยเหลอืทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนุน

  อาจารย ์ และ/หรอื นกัวจิยัทีก่ �าลงัคน้ควา้หรอืมโีครงการคน้ควา้วจิยัทีเ่ป็นรากฐานอนัจะ 

  อ�านวยประโยชนใ์หแ้ก่วงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศไทย

 • ประเภททีส่าม คอื รางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร ์โดยมอบใหแ้ก่บคุลากรผูร้บัผดิชอบทาง

  การเรียนการสอนวทิยาศาสตรข์องโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 

  ที่มผีลงานดเีด่นในการสรา้งสรรคแ์ละริเริ่มทางการศึกษาวทิยาศาสตร ์เพือ่น�าไปพฒันา 

  และเพิม่พนูความสนใจของนกัเรยีนต่อวชิาวทิยาศาสตร ์นอกจากนี้ในปีพทุธศกัราช 2539

  มลูนิธฯิ ยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนแก่หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนทีไ่ดร้บัรางวลั 

  การศึกษาวทิยาศาสตรอ์กีดว้ย

มูลนิธิโทเร เพือ่การส่งเสริมวทิยาศาสตร ์ ประเทศไทย ไดร้บัเงนิกองทุนประเดมิจาก Toray 

Industries, Inc., Japan โดยใชด้อกผลจากกองทนุนี้ นอกจากนี้ยงัไดร้บัเงนิบรจิาคจาก Toray

Science Foundation, Japan และกลุม่บรษิทัโทเรในประเทศไทย 4 บรษิทั

รางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปีพทุธศกัราช 2562 ซึง่เป็นปีทีย่ีส่บิหกของการด�าเนินกจิกรรมนี้ ในดา้นบคุคลทีม่ผีลงานทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพเป็นเลศิ ซึง่ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีม่กีารตรวจสอบ

คุณภาพอย่างเคร่งครดั ตลอดจนเป็นผลงานทีม่คุีณค่าต่อสงัคมในดา้นการสรา้งความกา้วหนา้         

ทางวชิาการและในดา้นศกัยภาพของการน�าไปประยุกตใ์ช ้คณะกรรมการสาขารางวลัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมลูนิธโิทเรเพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย ไดพ้จิารณาผลงานของบคุคล

และสถาบนัที่ไดร้บัการเสนอชื่อ และไดเ้สนอผลต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมมีติเป็น

เอกฉนัทย์กย่องให ้ ศาสตราจารย ์ ดร.สกักมน เทพหสัดิน ณ อยุธยา คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีเป็นผูไ้ดร้บัรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประเภทบคุคล 

ศาสตราจารย ์ดร.สกักมน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เป็นนกัวจิยัทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการแปรรูปอาหาร 

ไดศึ้กษากระบวนการเตรยีมตวัอย่างและการอบแหง้วสัดุทีห่ลากหลาย จนไดอ้งคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการเปลีย่นแปลงสมบตัเิชงิเคม-ีกายภาพของวสัดุชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะผกัและผลไม ้ระหวา่ง
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กระบวนการอบแหง้ น�าไปสู่ความสามารถในการผลติผลติภณัฑใ์หมท่ีม่คุีณภาพสูง เป็นทีต่อ้งการ

ของผูบ้รโิภค นอกจากน้ี ยงัไดพ้ฒันาและศึกษากระบวนการอบแหง้แบบใหม ่ไดแ้ก่ กระบวนการ

อบแหง้แบบใชไ้อน�า้รอ้นยวดยิง่ทีส่ภาวะความดนัต�า่ ซึง่สามารถลดการเปลีย่นแปลงหรอืสูญเสยี

คุณลกัษณะต่าง ๆ ทีส่ �าคญัของอาหาร เช่น ส ี รูปร่าง เน้ือสมัผสั ตลอดจนสารอาหารทีส่ �าคญั 

ไดเ้ป็นอย่างดี และไดร่้วมมอืกบับริษทัผูผ้ลติอาหารในการพฒันาต่อยอดกระบวนการอบแหง้ 

ดงักล่าวไปเป็นเครื่องอบแหง้ที่สามารถใชใ้นการผลติผกัและผลไมอ้บแหง้คุณภาพสูงในระดบั

อตุสาหกรรม งานวจิยัทีส่ �าคญัอกีงานหนึ่ง ไดแ้ก่ การพฒันาและศึกษากระบวนการแยกสารผ่าน

เยือ่ดว้ยไฟฟ้าส�าหรบัการขจดัแร่ธาตทุีไ่มต่อ้งการออกจากสารละลาย โดยไมท่ �าใหคุ้ณลกัษณะต่าง ๆ  

ทีส่ �าคญัของสารละลายนัน้เปลีย่นแปลงไปจนไมเ่ป็นทีย่อมรบั ท ัง้น้ี เนน้ไปทีก่ารขจดัโซเดยีมออก

จากน�า้ปลา เพือ่ผลติน�า้ปลาโซเดยีมต�า่ทีย่งัคงมคุีณลกัษณะ (ความเค็ม ส ีกลิน่ รส ฯลฯ) เป็นที่

ยอมรบัของผูบ้รโิภค องคค์วามรูท้ีไ่ดน้�าไปสู่ความสามารถในการพฒันากระบวนการใหเ้หมาะสม

กบัการน�าไปใชก้บัน�า้ปลา ซึง่เป็นสารละลายทีม่ปีรมิาณเกลอืสูง และมสีารใหก้ลิน่-รสเป็นจ�านวน

มากไดเ้ป็นคร ัง้แรก ศ. ดร.สกักมน มผีลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตมิากกวา่ 180 

เรือ่ง และมค่ีา h-index = 38  ไดร้บัรางวลัเชดิชูเกยีรตดิา้นการวจิยัต่าง ๆ  เช่น รางวลันกัเทคโนโลยี

รุ่นใหม ่ประจ�า พ.ศ. 2547 TRF-CHE-Scopus Researcher Award ประจ�า พ.ศ. 2552 รางวลั

นกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิประจ�า พ.ศ. 2555 Ajinomoto Award for Outstanding Food Science 

& Technology Researcher ประจ�า พ.ศ. 2561 รางวลันิสติเก่าวศิวกรรมศาสตรด์เีด่น ดา้น 

นกัวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ�า พ.ศ. 2562 ไดร้บัทนุส่งเสรมิ

กลุม่วจิยั (เมธวีจิยัอาวุโส สกว.) ประจ�า พ.ศ. 2558 และ 2561 และไดร้บัแต่งต ัง้ใหเ้ป็นภาคสีมาชกิ 

ส�านกัวทิยาศาสตร ์ราชบณัฑติยสภา เมือ่ พ.ศ. 2559  

ส�าหรบัหน่วยงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหร้บัรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจ�าปีพทุธศกัราช 

2562 คือ ศูนยค์วามเป็นเลศิทางดา้นการวิจยัเช้ือรา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ก่อต ัง้ขึ้นเมือ่ปี  

พ.ศ. 2558 ซึง่ในปจัจบุนัมบีคุลากรท ัง้สิ้น 16 คน โดยเป็นอาจารยส์ �านกัวชิาวทิยาศาสตร ์6 คน มี

ภารกจิหลกั คอื ศึกษาวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพและการใชป้ระโยชนข์องเชื้อรา ตลอดจน

สรา้งความร่วมมือดา้นวิชาการระหว่างนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงและนกัวิจยัจาก 

ต่างประเทศ ปจัจบุนัศูนยค์วามเป็นเลศิฯ ไดค้น้พบเชื้อราและเหด็ชนิดใหมม่ากกวา่ 800 ชนิด มี

การจดัเก็บสายพนัธุท์ี่ส �าคญักว่า 10,000 ตวัอย่าง ตวัอย่างแหง้กว่า 20,000 ตวัอย่าง ซึ่งม ี

ความหลากหลายทางชวีภาพสูงและมปีระโยชนต่์องานวจิยัและอตุสาหกรรม ผลงานวจิยัของศูนย์

ความเป็นเลศิฯ คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของการศึกษาดา้นเชื้อราในประเทศไทย และมกีารตีพมิพ ์

ผลงานวจิยัในวารสารวชิาการช ัน้น�าระดบันานาชาตมิากกวา่ 800 เรื่อง ส่งผลใหบ้คุลากรของศูนย์

ความเป็นเลศิไดร้บัรางวลัระดบันานาชาติ เช่น Young Asian Mycologist Award ในปี  

พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 จากงานดา้นโรคพชืวทิยาในภมูภิาคเอเชยี ไดร้บัรางวลั Top Peer 

Reviewer Award ประจ�าปี พ.ศ. 2562 และไดร้บัรางวลัผลงานอา้งองิมากทีสุ่ด Highly cited 

researcher ดา้น Plant & Animal Science จาก Clarivate Analytics ประจ�าปี พ.ศ. 2561 

และ พ.ศ. 2562  เน่ืองดว้ยผลงานวจิยัทีถ่กูตพีมิพม์มีาตรฐานสูงและถกูน�าไปใชอ้า้งองิอย่างมากมาย 
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ท�าใหศู้นยค์วามเป็นเลศิฯ ไดถ้กูจดัอนัดบัเป็นที ่1 ของโลกในสาขาราวทิยา เมือ่ปี พ.ศ. 2560 โดย 

The Center for World University Rankings (CWUR) และไดอ้นัดบัที ่1 ของเอเชยีดา้น Plant 

and Animal Science และอนัดบัที ่19 ของโลกจากการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลก Best Global 

Universities ในปี พ.ศ. 2563 โดย U.S. News นอกจากน้ีศูนยค์วามเป็นเลศิฯ ถอืเป็นส่วนส�าคญั

ทีส่นบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงไดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในกลุม่ 601-800 โดย Times Higher 

Education World University Rankings 2020 ตลอดจนไดอ้นัดบัที ่ 1 ของไทยดา้น Life 

Sciences และมคีะแนนอยู่ในอนัดบั 251–300 ของโลกในการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลกใน 

ปี พ.ศ. 2563 ซึง่ไดร้บัคะแนนสูงสุดในหมวดการอา้งองิงานวจิยั

ทุนช่วยเหลือทาง´้านวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกจากรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีลว้นัน้ มลูนิธิฯ ยงัไดใ้หทุ้นช่วยเหลอืทางดา้นวจิยั 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยทีห่วัขอ้วจิยัจะตอ้งเป็นประโยชนต่์อส่วนรวมและต่อการพฒันา 

องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปีพทุธศกัราช 2562 นี้ ไดม้อบทนุ

ช่วยเหลอืทางดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมท ัง้สิ้น 21 ทนุวจิยั ดงัน้ี

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา มจี �านวน 9 โครงการ

1. ชื่อโครงการ การแกไ้ขยนีในกลว้ยไมห้วายดว้ยระบบครสิเปอรแ์คสเพือ่เพิม่ความทนทาน

ต่อน�า้เค็ม

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.อนงคภ์ทัร สุทธางคกูล

 หน่วยงาน  สาขาวชิาพนัธุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

2. ชื่อโครงการ ประสทิธิภาพของไสเ้ดอืนฝอยก่อโรคแก่แมลงในการควบคุมแมลงวนัผลไม ้

ศตัรูพริก (Bactrocera latifrons Hendel) ในสภาพโรงเรือนและไร่

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประกายจนัทร ์นิ่มกิ่งรตัน ์

 หน่วยงาน  สาขาวชิากฏีวทิยาและโรคพชืวทิยา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น

3. ชื่อโครงการ  ตน้แบบการกระตุน้การผลติสารไฟโตเอคไดสเตอรอยดใ์นหน่อไมฝ้ร ัง่ เพือ่ใช ้

ยบัย ัง้ภาวะกระดูกพรุนในผูสู้งอายุ

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิรพิร ศรภีญิโญวณิชย์

 หน่วยงาน  สาขาวชิาพฤกษศาสตร ์ภาควชิาวทิยาศาสตร ์คณะศิลปศาสตร ์

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

4. ชื่อโครงการ การตรวจสอบแบบรวดเรว็และไมท่ �าลายของโรคแอนแทรคโนสในมะมว่งดว้ย 

hyperspectral imaging

 ชื่อนกัวจิยั รองศาสตราจารย ์ดร.อบุลรตัน ์สริภิทัราวรรณ

 หน่วยงาน  ภาควชิาเทคโนโลยทีางอาหาร คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

5. ชื่อโครงการ การพฒันาผลติภณัฑเ์สรมิการเจรญิเตบิโตของเสน้ผมจากน�า้มนัมะรุม 

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.จนิตนา จลุทศัน์

 หน่วยงาน  คณะแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี
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6.  ชือ่โครงการ  ศกัยภาพการดดัแปลงโครงสรา้งทางกายภาพของชานออ้ยเพื่อใชเ้ป็นวสัดุ     

เพาะเลี้ยงในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสาร lovastatin และสารสเีหลอืง

จากเชื้อรา Monascus purpureus

 ชื่อนกัวจิยั  นางสาวประภสัสร รกัถาวร

 หน่วยงาน  สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

7.  ชื่อโครงการ  การผลติแอคตโินมยัซนิจาก Streptomyces sp. TBRC 8912 เพือ่ควบคุม

แบคทเีรยี Xanthomonas oryzae pv.oryzae สาเหตขุองโรคขอบใบแหง้ในขา้ว

 ชื่อนกัวจิยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จวงจนัทร ์จ�าปาทอง

 หน่วยงาน  ภาควชิาวทิยาศาสตรก์ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยันเรศวร

8.  ชื่อโครงการ  การประดษิฐน์วตักรรมจากขา้วไทยเพือ่ใชใ้นการดูแลสุขภาพช่องปากและฟนั

วยัสูงอายุ

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรญัญา ตนัเจรญิ

 หน่วยงาน  สาขาวขิาเภสชัวทิยา คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

9.  ชื่อโครงการ  ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเชื้อราอารบ์สัคูลารไ์มคอรไ์รซ่าและเชื้อราไตรโคเดอรม์าใน

การควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทเุรยีน

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.รุจริา ดวีฒันวงศ์

 หน่วยงาน  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

สาขาเคมี มจี �านวน 4 โครงการ

10. ชื่อโครงการ  นวตักรรมอปุกรณต์รวจวดับนกระดาษส�าหรบัทดสอบอลับูมนิ ครอีะตนิิน และ

กลูโคสในปสัสาวะ ภายในคราวเดยีวกนั แบบรูผ้ลเรว็ เพือ่การวนิิจฉยัโรคไต    

ในพื้นทีห่่างไกล

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวุฒ ิเชงิช ัน้

 หน่วยงาน  ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์

  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

11. ชื่อโครงการ  การสงัเคราะหแ์ละประเมนิผลวสัดุนาโนยดึตดิเยือ่เมอืกชนิดใหม่ส �าหรบัเป็น

ระบบน�าส่งยาเคมบี �าบดัไปยงักระเพาะปสัสาวะ

 ชื่อนกัวจิยั ดร.ประสพชยั พฒันโ์รจนโสภณ

 หน่วยงาน  ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม  คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร

12. ชือ่โครงการ  การศึกษาผลของเมทฟอรม์นิต่อความผดิปกติของไมโทคอนเดรียของเซลล ์   

สรา้งเสน้ใยทีไ่ดจ้ากผูป่้วยโรคตาบอดทางพนัธุกรรมลอน

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.ชยานนท ์พรีะพทิยมงคล

 หน่วยงาน  สาขาวชิาชวีเคม ีคณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
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13. ชื่อโครงการ  การคน้หาสารยบัย ัง้เชื้อแบคทเีรียจากตน้กระทอืลงิโดยวธิีการแยกส่วนดว้ย

ฤทธิ์ทางชวีภาพ

 ชื่อนกัวจิยั ดร.ธนธรณ ์ขอทววีฒันา

 หน่วยงาน  สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

สาขาฟิสิกส์ มจี �านวน 3 โครงการ

14. ชือ่โครงการ  การเพิม่ประสทิธภิาพและเสถยีรภาพของเซลลแ์สงอาทติยช์นิดเพอรอฟสไกต ์ 

โดยการใชว้สัดุเพอรอฟสไกตส์องมติทิีม่กีารน�าไฟฟ้าสูงเป็นสารดูดกลนืแสง

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจาย ์ดร.พงศเ์ทพ ประจงทศัน์

 หน่วยงาน  ภาควชิาวสัดุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

15. ชือ่โครงการ  การประดิษฐท์รงกลมกลวงระดบัไมครอนซงิกอ์อกไซดเ์จือดว้ยซเีรียมเพื่อ         

การประยุกตใ์นเซลลแ์สงอาทติย ์ชนิดสยีอ้มไวแสง

 ชื่อนกัวจิยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปวณีา  เหลากูล

 หน่วยงาน  สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

16. ชื่อโครงการ  การบูรณาการทฤษฎขีองโลหะผสมเขา้กบัการค�านวณกลศาสตรค์วอนตมัเพือ่

พฒันาและปรบัปรุงสมบตัขิองวสัดุสองมติจิากธาตใุนกลุม่นิโคเจนในฐานะวสัดุ

พลงังานและวสัดุอเิลก็ทรอนิกสอ์บุตัใิหม ่

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.อรรณพ เอกธาราวงศ์

 หน่วยงาน  สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มจี �านวน 5 โครงการ

17. ชื่อโครงการ  การพฒันาตวัเร่งปฏกิิริยาผสมส�าหรบัการเปลีย่นกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์ห ้

เป็นโอเลฟินสเ์บา

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร.ธงไทย วฑิรูย์

 หน่วยงาน  สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

18. ชื่อโครงการ  การพฒันาลูกกะเทาะขา้วโพดของชดุกะเทาะแบบไหลตามแกน

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ชวนอดุม

 หน่วยงาน  สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น

19. ชื่อโครงการ  นวตักรรมเสริมก�าลงัองคอ์าคารคอนกรีตที่มกี�าลงัอดัต�า่โดยใชแ้ผ่นเหลก็     

เหนี่ยวอดัแรงรดัรอบภายหลงั

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทนงศกัดิ์ อิม่ใจ 

 หน่วยงาน สาขาวศิวกรรมโยธา ส�านกัวชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
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20. ชื่อโครงการ  การฟ้ืนคนืสภาพของมรดกวฒันธรรมต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศใน

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วติยิา ปิดตงันาโพธิ์

 หน่วยงาน  สาขาวชิาสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร

21. ชื่อโครงการ ผลของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อการเคลือ่นทีข่องสารอทราซนีและ

การย่อยสลายทางชวีภาพในดนิในพื้นทีป่ลูกออ้ยหนาแน่น ประเทศไทย

 ชื่อนกัวจิยั รองศาสตราจารย ์ดร.ศรเีลศิ โชตพินัธรตัน์

 หน่วยงาน ภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

รางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร์
ส�าหรบัผลการตดัสนิรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตรน์ ัน้ คณะกรรมการรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร์

ไดค้ดัเลอืกใหม้ผูีไ้ดร้บัรางวลัในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

ระ´ับมัธยมศึกษาตอนต้น เงนิรางวลัรวม 230,000 บาท

รางวลัที ่1  ไมม่ผูีไ้ดร้บัรางวลั

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั รางวลัละ 80,000 บาท ไดแ้ก่

 1. อาจารยน์ิรมล รอดไพ

    โรงเรยีนหว้ยน�า้หอมวทิยาคาร อ�าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์

    ชื่อผลงาน: การศึกษาเสน้ใยกากชานออ้ยในการผลติคอนกรตีบลอ๊ก

 2. อาจารยไ์มตร ี สุดเรอืง

    โรงเรยีนสตรพีทัลงุ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ

                    ชื่อผลงาน: แผ่นฉนวนกนัความรอ้นจากเปลอืกทเุรยีนโดยใชจ้ลุนิทรยี ์

    Effective Microorganisms ในการสกดัเสน้ใย

รางวลัที ่3  เงนิรางวลั รางวลัละ 60,000 บาท ไดแ้ก่

    อาจารยส์รอ้ยฟ้า ขยนังาน

    โรงเรยีนสงัวาลยว์ทิยา อ�าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน

    ชื่อผลงาน: การศึกษาพฒันาแผ่นปลูกกลว้ยไมเ้อื้องแซะจากเปลอืกไม ้         

    ในทอ้งถิน่ในการปลูกคนืสู่ป่าธรรมชาติ

รางวลัชมเชย  เงนิรางวลั รางวลัละ 10,000 บาท ไดแ้ก่

    อาจารยก์รีต ิ ทะเยน็

    โรงเรยีนหว้ยซอ้วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก อ�าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย

    ชื่อผลงาน: การเลี้ยงหนอนรถด่วน (Omphisa fuscidenttalis)                      
    ในท่อดนิเผาเพือ่จ�าหน่ายตลอดปีและลดการสูญพนัธุ์
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ระ´ับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงนิรางวลัรวม 260,000 บาท

รางวลัที ่1  ไมม่ผูีไ้ดร้บัรางวลั

รางวลัที ่2  เงนิรางวลั รางวลัละ 100,000 บาท ไดแ้ก่

    อาจารยน์าฏอนงค ์ทูไ้พเราะ

    โรงเรยีนด�ารงราษฎรส์งเคราะห ์อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย

    ชื่อผลงาน: การสกดัและทดสอบสมบตัขิองสารสแีดงทีใ่ชท้าไขแ่ดง  

      ตามภมูปิญัญาทอ้งถิน่จากวา่นหอมแดง (Eleutherine bulbosa)

รางวลัที ่3  เงนิรางวลั รางวลัละ 80,000 บาท ไดแ้ก่

 1. อาจารยส์มชาย พนัธุส์นัตกิลุ

    โรงเรยีนแจห่้มวทิยา อ�าเภอแจห่้ม จงัหวดัล �าปาง

    ชื่อผลงาน: กระถางมะมว่งทนแลง้

 2. อาจารยสุ์รนนัท ์อนนัตชยัศิลป์

  โรงเรยีนก�าเนิดวทิย ์อ�าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง

  ชื่อผลงาน: การสงัเคราะหแ์ละพฒันาชดุทดสอบสารตรวจจบัโลหะหนกั           

  ในน�า้เสยีโดยใชอ้นุภาคนาโนแมเ่หลก็

นอกจากน้ี โรงเรียนของผูไ้ดร้บัรางวลัที่ 2 และรางวลัที่ 3 ท ัง้ 6 โรงเรียนยงัไดร้บัเงนิสนบัสนุน 

หอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์โรงเรยีนละ 25,000 บาท ไดแ้ก่

           1. โรงเรยีนหว้ยน�า้หอมวทิยาคาร อ�าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์

           2. โรงเรยีนสตรพีทัลงุ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ

           3. โรงเรยีนสงัวาลยว์ทิยา อ�าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน

           4. โรงเรยีนด�ารงราษฎรส์งเคราะห ์อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย

           5. โรงเรยีนแจห่้มวทิยา อ�าเภอแจห่้ม จงัหวดัล �าปาง

           6. โรงเรยีนก�าเนิดวทิย ์อ�าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง

มลูนิธิโทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ ประเทศไทย ขอขอบคุณมลูนิธิโทเร เพือ่การส่งเสรมิ 

วทิยาศาสตร ์ ประเทศญี่ปุ่ น กลุ่มบริษทัโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได ้

ด�าเนินการคดัเลอืกผูท้ีไ่ดร้บัรางวลั และหวงัวา่ความพยายามของมลูนิธฯิ ในการด�าเนินกจิกรรม 

ดงัที่ไดก้ล่าวมาน้ี จะเป็นส่วนส�าคญัส่วนหน่ึงของสงัคมที่จะช่วยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร ์

ของประเทศไทยใหเ้จรญิรุดหนา้สบืต่อไป

ศาสตราจารย์ ´ร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ประธานมูลนิธิโทเร
เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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ศาสตราจารย์ ́ ร.สักกมน เทพหัส´นิ ณ อยธุยา
Professor Dr. Sakamon Devahastin

เกดิเมือ่วนัที ่ 1 มถินุายน พ.ศ. 2517 ทีก่รุงเทพมหานคร เป็นบตุร   

คนที ่1 ในจ�านวน 2 คน ของนายตวงศกัดิ์ และนางสุมาล ีเทพหสัดนิ 

ณ อยุธยา 

การศึกษา
พ.ศ. 2529   ประถมศึกษา โรงเรยีนมหาไถศึ่กษา 

พ.ศ. 2534   มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั

พ.ศ. 2538   วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเคม)ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2540    Master of Engineering (Chemical Engineering), McGill University, Canada    

พ.ศ. 2544   Doctor of Philosophy (Chemical Engineering), McGill University, Canada

 P ro f i l e  P ro f i l e 
SAKAMON DEVAHASTIN

Born:   June 1, 1974, Thailand.
Family:  First child of the two children of Mr. Tuangsak and Mrs. Sumalee 

Devahastin

Education:
1986  Primary Education, The Holy Redeemer School 
1991  Secondary Education, Suankularb Wittayalai School
1995  Bachelor of Engineering (Chemical Engineering), Kasetsart University
1997  Master of Engineering (Chemical Engineering), McGill University, Canada
2001  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
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ประวัติการท�างาน

ต�าแหน่งทางวิชาการ

2544 อาจารย ์ ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.)

2545 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์มจธ.
2548   รองศาสตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์มจธ.
2557-ปจัจบุนั  ศาสตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์มจธ.

ต�าแหน่งทาง´้านบริหาร
2555-2559 รองคณบดฝ่ีายวจิยัและวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มจธ.

´้านบริการวิชาการ
• Editor, Drying Technology – An International Journal
• บรรณาธกิาร วารสารวจิยัและพฒันา 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  Associate Professor, Department of Food Engineering, Faculty         
of Engineering, KMUTT

2014-present 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)
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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)

• ประธานกรรมการวชิาการ การประชมุสมาคมวศิวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
 คร ัง้ที ่17-18 และ 9th-10th TSAE International Conference (พ.ศ. 2559-

2560)
• คณะอนุกรรมการเทคนิคดา้นนวตักรรมอาหาร ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
 และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(พ.ศ. 2553-2560)
• กรรมการผูท้รงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2 ส�านกังาน 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน
• ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิขอ้เสนอโครงการวจิยัใหแ้ก่หน่วยงานใหท้นุต่าง ๆ เช่น 
 ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 
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

• ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการใหแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนารี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อสีาน มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

• 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, 
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มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั และ Universiti Putra Malaysia

• กรรมการสอบวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอกของ Anna University (India), 
Institute of Chemical Technology (India), Monash University, University 
of New South Wales, University of Queensland, University of Sydney

• ผูท้รงคุณวุฒิพจิารณาผลงานใหแ้ก่วารสารวชิาการระดบันานาชาติมากกว่า  
20 วารสาร

• บรรยายและใหค้�าปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานและบริษทัต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย แคนาดา มาเลเซยี ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรฐัเกาหล ี
สาธารณรฐัประชาชนจนี สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี สาธารณรฐัอนิเดยี และ
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี

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)
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รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

• ภาคสีมาชกิ ส�านกัวทิยาศาสตร ์ราชบณัฑติยสภา
• Dean’s Honour for Doctoral Thesis, McGill University (พ.ศ. 2544)
• รางวลันกัเทคโนโลยรุ่ีนใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน 

พระบรมราชูปถมัภ ์(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 Multidis-

ciplinary Technology Category, Thailand Research Fund,  
Commission on Higher Education and ScopusTM (พ.ศ. 2552)

• รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาติ สาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมวจิยั สภาวจิยั 
แห่งชาต ิ(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)

• เมธวีจิยัอาวุโส ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) (ประจ�า 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)

• รางวลันิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น ดา้นนกัวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(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)
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ศาสตราจารย ์ดร.สกักมน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา ไดร้บัการสนบัสนุนการวจิยัอย่างต่อเนื่องจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ท ัง้ในและต่างประเทศ โดยไดร้บัทนุส่งเสรมินกัวจิยัรุ่นใหม ่(สกว. พ.ศ. 2545) 
ทนุวจิยัและพฒันา (สกว. พ.ศ. 2545) ทนุเพิม่ขดีความสามารถดา้นการวจิยัของอาจารยรุ่์นกลาง
ในสถาบนัอดุมศึกษา (สกว.-สกอ. พ.ศ. 2548) ทนุวจิยัดา้นอตุสาหกรรม (สกว.-สสว. พ.ศ. 2550 
และ 2552) ทนุองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่ป็นพื้นฐานต่อการพฒันา (สกว. พ.ศ. 2551 2554 และ 2557) 
และทนุส่งเสรมิกลุม่วจิยั (เมธวีจิยัอาวุโส สกว. พ.ศ. 2558 และ 2561) นอกจากนี้ ยงัเคยไดร้บั
ทนุอดุหนุนการวจิยั พฒันาและวศิวกรรม จากศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ
ใน พ.ศ. 2545 2547 และ 2548 ตลอดจนทนุวจิยัจาก International Foundation for Science 
(IFS) ใน พ.ศ. 2546 และ 2550 ดว้ยการสนบัสนุนดงักลา่ว ท�าใหส้ามารถผลติบทความทีไ่ดร้บั
การตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตปิระมาณ 180 บทความ (ซึง่ไดร้บัการอา้งองิ
ประมาณ 4330 คร ัง้ และมค่ีา h-index เท่ากบั 38; ขอ้มลูจาก ScopusTM เดอืนมกราคม พ.ศ. 
2563) ผลงานทีน่�าเสนอต่อทีป่ระชมุวชิาการระดบันานาชาตมิากกวา่ 100 เรื่อง หนงัสอื 3 เลม่       
บทในหนงัสอื 17 บท และอนุสทิธบิตัร 3 เรื่อง ผลติมหาบณัฑติและดุษฎบีณัฑติมากกวา่ 70 คน 
และ 20 คน ตามล �าดบั

ผลงานวจิยัของศาสตราจารย์ ́ ร.สักกมน เทพหัส´ิน ณ อยธุยา
Research Works of Prof. Dr. Sakamon Devahastin

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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ผลงานวิจัยโ´ยสรุป

ศาสตราจารย ์ ดร.สกักมน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เริ่มตน้ท�างานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการ
แปรรูปอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการอบแหง้ ภายใตก้ารดูแลและใหค้�าปรึกษาของ
ศาสตราจารย ์ดร.สมชาต ิโสภณรณฤทธิ์ (คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มจธ.) ต ัง้แต่ พ.ศ. 2544 
โดยเริ่มจากการพฒันาและศึกษากระบวนการอบแหง้แบบใชไ้อน�า้รอ้นยวดยิง่ทีส่ภาวะความดนัต�า่ 
ซึง่สามารถลดการเปลีย่นแปลงหรอืสูญเสยีคุณลกัษณะต่าง ๆ ทีส่ �าคญัของอาหาร เช่น ส ีรูปร่าง 
เน้ือสมัผสั ตลอดจนสารอาหารทีส่ �าคญั หลงัการอบแหง้ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากน้ี ยงัไดพ้ฒันาและ
ศึกษากระบวนการอบแหง้แบบกระแสชน ท ัง้ในกรณีที่ใชอ้ากาศรอ้นและไอน�า้รอ้นยวดยิ่ง            
เป็นตวักลางในการอบแหง้ ซึง่เป็นกระบวนการทีเ่หมาะสมส�าหรบัการอบแหง้วสัดุทีม่คีวามชื้นสูง 
เช่น เศษเหลอืทิ้งจากกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยจากการศึกษา พบวา่ การอบแหง้แบบกระแสชน
เป็นกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพเชงิความรอ้นสูง และใชเ้วลาในการอบแหง้ (ลดความชื้น) วสัดุ              
ส ัน้มาก เมือ่เทยีบกบักระบวนการอบแหง้อืน่ทีใ่ชก้นัโดยท ัว่ไปในอตุสาหกรรม จงึเป็นกระบวนการ
ทีม่ศีกัยภาพสูงในการน�าไปพฒันาและประยุกตใ์ชง้านต่อไปในอนาคต
นอกจากงานวจิยัดงักลา่วขา้งตน้ ศาสตราจารย ์ดร.สกักมน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา ยงัไดร่้วมงาน
กบัรองศาสตราจารย ์ ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ (ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร มจธ.) ในการศึกษา
กระบวนการเตรียมตวัอย่างและการอบแหง้วสัดุที่หลากหลาย จนไดอ้งคค์วามรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั     
การเปลีย่นแปลงสมบตัเิชงิเคม-ีกายภาพของวสัดุชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะผกัและผลไม ้ ระหว่าง     
การอบแหง้ น�าไปสู่ความสามารถในการผลติผลติภณัฑใ์หม่ที่มคุีณภาพสูง เป็นที่ตอ้งการของ        
ผูบ้รโิภค ดว้ยตน้ทนุและการใชพ้ลงังานทีต่ �า่กวา่เทคโนโลยทีีม่กีารใชง้านกนัอยู่ในปจัจบุนั
งานวจิยัทีส่ �าคญัอกีงานหน่ึงของศาสตราจารย ์ดร.สกักมน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา และคณะ  (โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กบั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐมล จนิดาพรรณ ภาควชิาเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลยัสยาม) 

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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ไดแ้ก่ การพฒันาและศึกษากระบวนการแยกสารผ่านเยือ่ดว้ยไฟฟ้าส�าหรบัการขจดั 
แร่ธาตทุีไ่มต่อ้งการออกจากสารละลาย โดยไมท่ �าใหคุ้ณลกัษณะต่าง ๆ ทีส่ �าคญั
ของสารละลายนัน้เปลีย่นแปลงไปจนไมเ่ป็นทีย่อมรบั ท ัง้น้ี การวจิยัเนน้ไปทีก่าร
ขจดัโซเดียมออกจากน�า้ปลาเพื่อผลติน�า้ปลาโซเดียมต�า่ที่ยงัคงมคุีณลกัษณะ 
(ความเค็ม ส ีกลิน่ รส ฯลฯ) เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค งานวจิยัครอบคลมุถงึ
การออกแบบและสรา้งเครือ่งแยกสารผ่านเยือ่ดว้ยไฟฟ้า ท ัง้ในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร
และระดบัตน้แบบอตุสาหกรรม ตลอดจนการศึกษาอทิธิพลของตวัแปรต่าง ๆ  
ที่มีต่อประสิทธิภาพของเครื่องแยกสารและคุณภาพของน�า้ปลาที่ผลิตได ้ 
องคค์วามรูท้ีไ่ดน้�าไปสู่ความสามารถในการพฒันากระบวนการใหเ้หมาะสมกบั
การน�าไปใชก้บัน�า้ปลา ซึง่เป็นสารละลายทีม่ปีรมิาณเกลอืสูง และมสีารใหก้ลิน่-รส
เป็นจ�านวนมากไดเ้ป็นคร ัง้แรก 

ในแงข่องการใชป้ระโยชนผ์ลงานวจิยันัน้ ศาสตราจารย ์ดร.สกักมน เทพหสัดนิ 
ณ อยุธยา และคณะ ไดร่้วมมอืกบับรษิทั เนเชอรลัโปรดวิซเ์ซส จ�ากดั ในการพฒันา
ต่อยอดกระบวนการอบแหง้แบบใชไ้อน�า้รอ้นยวดยิง่ทีส่ภาวะความดนัต�า่ไปเป็น
เครื่องอบแหง้ทีส่ามารถใชใ้นการผลติผกัและผลไมอ้บแหง้คุณภาพสูงในระดบั
อตุสาหกรรม โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณบางส่วนจากฝ่ายอตุสาหกรรม 
สกว. นอกจากน้ี ยงัไดร่้วมมอืกบับรษิทั ไมทต์ี้ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ�ากดั ในการพฒันา
กระบวนการผลติน�า้ปลาและซอีิว๊โซเดยีมต�า่ จากความร่วมมอืดงักลา่ว ท�าใหบ้รษิทั 
ไมทต์ี้ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ�ากดั ไดร้บัประกาศเกยีรตคิุณเป็นองคก์รดเีด่นดา้น
สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑสุ์ขภาพ (ลดโซเดยีม) จากเครอืขา่ยลดบรโิภคเค็ม 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

งานวจิยัในปจัจบุนัของศาสตราจารย ์ ดร.สกักมน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา และคณะ เป็นงานที่

เกีย่วขอ้งกบัการน�าเทคโนโลยขี ัน้สูงต่าง ๆ  ไดแ้ก่ การใชไ้อน�า้รอ้นยวดยิง่เป็นตวักลางการใหค้วามรอ้น      
การใชก้ระแสไฟฟ้าความต่างศกัยต์�า่และการใชแ้สงทีค่วามยาวคลืน่ต่าง ๆ  ในการเหน่ียวน�าใหเ้กดิ
ปฏกิริยิาเคมแีละการท�างานของยนีบางชนิดในพชื ตลอดจนเทคนิคการดดัแปรโครงสรา้งโมเลกลุ
ของวสัดุ มาประยุกตใ์ชก้บักระบวนการแปรรูปอาหาร เพือ่ใหส้ามารถผลติอาหารและส่วนประกอบ
อาหารทีม่คุีณภาพสูง ท ัง้ในแงข่องคุณค่าทางโภชนาการและคุณลกัษณะต่าง ๆ  ทีเ่ป็นทีต่อ้งการของ
ผูบ้รโิภค ตวัอย่างของงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ การศึกษากระบวนการคัว่โดยใชไ้อน�า้รอ้นยวดยิง่
ในการผลติเมลด็กาแฟคัว่ที่มกีลิน่-รสแตกต่างจากผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ากกระบวนการแบบดัง้เดมิ  
การดดัแปรโครงสรา้งโมเลกุลของรงควตัถจุากพชื เพือ่ผลติเป็นสธีรรมชาติที่มคีวามเสถยีรสูง  
การผลติเสน้ใยนาโนเซลลูโลสโดยวธิทีีป่ราศจากการใชส้ารเคม ีเพือ่ใชเ้ป็นสารเตมิแต่งอาหารจาก
ธรรมชาต ิตลอดจนเพือ่เป็นส่วนประกอบของอาหารส�าหรบัผูท้ีม่ภีาวะกลนืยาก
นอกจากงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมงีานในส่วนของการพฒันากระบวนการอบแหง้แบบใหม ่     
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการอบแหง้แบบพน่ฝอยทีใ่ชไ้อน�า้รอ้นยวดยิง่เป็นตวักลางการอบแหง้ 
ซึง่เป็นกระบวนการทีม่ศีกัยภาพสูงในการผลติอาหารผงทีม่คุีณลกัษณะเด่นและเหนือกวา่ผลติภณัฑ์
ที่ผลติไดโ้ดยวธิีการแบบดัง้เดิม เช่น มโีครงสรา้งที่มคีวามพรุนสูง ความหนาแน่นต�า่ และม ี            
ความสามารถในการปลดปลอ่ยสารทีห่่อหุม้แตกต่างไปจากโครงสรา้งแบบเดมิ นอกจากการพฒันา
และศึกษากระบวนการอบแหง้ดงักล่าวแลว้ ยงัจะไดพ้ฒันาเทคนิคการวเิคราะหภ์าพแบบใหม ่       
ทีส่ามารถใชต้รวจตดิตามการเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะของอนุภาคภายในเครื่องอบแหง้ เพือ่ให ้
เขา้ใจกลไกการอบแหง้แบบพน่ฝอยไดด้ขีึ้น อนัจะน�าไปสู่ความสามารถในการเลอืกสภาวะการผลติ
ทีเ่หมาะสม เพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณลกัษณะตามทีต่อ้งการ

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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งานวจิยัอกีกลุม่หน่ึงทีก่ �าลงัสนใจศึกษา ไดแ้ก่ การพมิพอ์าหารแบบ 3 มติ ิ เพือ่ผลติโครงสรา้ง
ประกอบที่มคีวามซบัซอ้นสูงจากวสัดุหลากหลายชนิด ตลอดจนการศึกษาผลของกระบวนการ
แปรรูปอาหารแบบต่าง ๆ ทีม่ต่ีอการย่อย ตลอดจนไมโครไบโอตา้ในล �าไส ้
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ชวีภาพแห่งชาต ิและ International Foundation for Science ทีใ่หก้ารสนบัสนุนเงนิทนุส�าหรบัการวจิยั 

ขอขอบพระคุณครูอาจารยท์ีส่ ัง่สอน ใหค้วามรู ้และทกัษะในการท�างานวจิยัอย่างดเียีย่ม โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ Prof. Dr. Arun Mujumdar (McGill University) และ ศ. ดร.สมชาต ิโสภณรณฤทธิ์  

(มจธ.) ขอขอบพระคุณ ศ. ดร.รตันา จริะรตันานนท ์และ รศ. ดร.ทพิาพร อยู่วทิยา ส�าหรบัความรู ้ 

ความช่วยเหลอื และค�าปรกึษาในเรื่องต่าง ๆ ขอขอบคุณ

ผูร่้วมวจิยั อนัไดแ้ก่ รศ. ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ และ    

รศ. ดร.สมเกยีรต ิ ปรชัญาวรากร และอกีหลายท่าน 

ทีไ่มไ่ดเ้อ่ยนามในทีน่ี้  ตลอดจนนกัศึกษาทกุท่านทีเ่ป็น

ก�าลงัส �าคญัในการสรา้งผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพสูง ทา้ย

ทีสุ่ด ขอขอบพระคุณบดิา มารดา และบคุคลอนัเป็นทีร่กั 

ท ัง้หลายทีใ่หก้ารสนบัสนุนและเป็นก�าลงัใจเสมอมา

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 CO

2
 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/Al

2
O

3
 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 CH

4
 over bimetallic Ni-Re/Al

2
O

3
: 

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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secondary metabolites. International Journal of Food Science and Technology. 2017; 52: 1942-1950.
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microreactor design for catalytic partial oxidation of methane. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017; 115: 174-185.
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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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ศูนย์ความเป็นเลิศทาง´้านการวิจัยเชื้อรา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Center of Excellence in Fungal Research (CEFR)
 Mae Fah Luang University

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 

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทาง´้านการวิจัยเชื้อรา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ท่ี 1 ต�าบลท่าสุ´

อ�าเภอเมือง 
จังหวั´เชียงราย 

57100
โทร 053916961, 63

Email: coe-fungal@mfu.ac.th
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วิสัยทัศน์
เป็นศูนยก์ลางระดบัภูมิภาคดา้นการจดัจ�าแนกชนิดเชื้ อราและสรา้งความร่วมมืองานวิจยั          

ทางวชิาการระดบันานาชาต ิ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ จนี และออสตราเลเซยี อทุศิตนเพือ่ให ้    

การฝึกอบรมทางวชิาการและสรา้งโอกาสการท�าวจิยัแก่ผูศึ้กษาเกี่ยวกบัเชื้อราและเห็ดรุ่นใหม ่ 

อีกท ัง้ท �าหนา้ที่เป็นคลงัเก็บรวบรวมสายพนัธุเ์ชื้อเห็ดราที่ส �าคญัในภาคเหนือของประเทศไทย  

รวมถงึเป็นศูนยก์ลางระดบัภมูภิาคดา้นงานวจิยัเทคโนโลยชีวีภาพของเชื้อรา

ความเป็นมา
โครงการจดัต ัง้สถาบนัความเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา ถกูจดัต ัง้ขึ้น ในปี พ.ศ. 2555 โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นศูนยว์จิยัช ัน้น�าของประเทศไทย ระดบัเอเชียและระดบัโลก ในระยะแรก      

ของการจดัต ัง้โครงการฯ มเีพยีงศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ ดร. เควนิ เดวดิ ไฮด ์นกัวจิยัจ�านวน 2 คน 

และนกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษาท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตจิ�านวน 10 คน จากนัน้โครงการฯ      

ไดด้ �าเนินงานของตามพนัธกจิ และประสบความส�าเรจ็อย่างสูง จงึท�าใหม้หาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

เห็นชอบในการปรบัเปลีย่นสถานะโครงการจดัต ัง้สถาบนัความเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา        

ใหเ้ป็น “ศูนยค์วามเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา” ในปี พ.ศ. 2558 โดยมภีารกจิหลกัในการศึกษา

วจิยัความหลากหลายทางชีวภาพและการใชป้ระโยชนข์องเชื้อรา ตลอดจนสรา้งความร่วมมอื        

ดา้นวชิาการระหว่างอาจารย ์ นกัวจิยัของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงและนกัวจิยัจากต่างประเทศ 

ปจัจบุนัศูนยค์วามเป็นเลศิฯ ไดค้น้พบเชื้อราและเหด็ชนิดใหมม่ากกวา่ 800 ชนิด มกีารจดัเก็บ    

สายพนัธุท์ีส่ �าคญักวา่ 10,000 ตวัอย่าง ตวัอย่างแหง้กวา่ 20,000 ตวัอย่าง ซึง่มคีวามหลากหลาย

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 



Science and Technology AwardsScience and Technology Awards

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย22

ทางชวีภาพสูงและมปีระโยชนต่์องานวจิยัและอตุสาหกรรมอย่างยิง่ ผลงานวจิยัของศูนยค์วามเป็น

เลศิฯ คดิเป็นรอ้ยละ 65 ของการศึกษาดา้นเชื้อราในประเทศไทย และมกีารตพีมิพผ์ลงานวจิยัใน

วารสารวชิาการช ัน้น�าระดบันานาชาตมิากกวา่ 800 เรื่อง นอกจากนี้ ศูนยค์วามเป็นเลศิฯ ไดผ้ลติ

บณัฑติระดบัปรญิญาเอกทีม่คีวามเชี่ยวชาญดา้นเชื้อรา จ�านวน 28 คน ระดบัปรญิญาโท จ�านวน 

6 คน ปจัจบุนัมนีกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษาทีก่ �าลงัศึกษาอยู่ท ัง้หมด 66 คน ศูนยค์วามเป็นเลศิฯ 

ไดร้บัทนุสนบัสนุนงานวจิยัจาก มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง รฐับาล และแหลง่ทนุสนบัสนุนการวจิยั

ต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรม (สกสว.) ส�านกังาน

การวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ส �านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) (สวก.) และส�านกังาน

พฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน) (สพภ.) นอกจากนี้ ยงัไดร้บัการสนบัสนุนทนุ

ปรญิญากาญจนาภเิษก (คปก.) และโครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพือ่อตุสาหกรรม (พวอ.) 

เนื่องดว้ยผลงานวจิยัทีไ่ดถ้กูตพีมิพม์มีาตรฐานสูงและถกูน�าไปใชอ้า้งองิอย่างมากมาย ท�าใหศู้นย์

ความเป็นเลศิฯ ไดถู้กจดัอนัดบัเป็นที่ 1 ของโลกในสาขาราวทิยา เมื่อปี ค.ศ. 2017 โดย                

The Center for World University Rankings (CWUR) และไดอ้นัดบัที่ 1 ของเอเชีย             

ดา้น Plant and Animal Science และอนัดบัที ่19 ของโลก จากการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลก 

Best Global Universities ในปี ค.ศ. 2020 โดยU.S.News นอกจากน้ีศูนยค์วามเป็นเลศิฯ        

ถอืเป็นส่วนส�าคญัทีส่นบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงไดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในกลุม่ 601-800 

ตลอดจนไดอ้นัดบัที ่1 ของไทยดา้น Life Sciences และมคีะแนนอยู่ในอนัดบั 251–300 ของ

โลกในการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลกในปี ค.ศ. 2020 ซึง่ไดร้บัคะแนนสูงสุดในหมวดการอา้งองิ

งานวจิยั

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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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 

ศูนยค์วามเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา มคีวามพรอ้มท ัง้เครื่องมอืวทิยาศาสตรแ์ละหอ้งปฏบิตัิ

การเฉพาะทางในการท�างานวจิยัเกี่ยวกบัการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราและ     

การใชป้ระโยชนจ์ากเชื้อรา โดยงานวจิยัแบง่ออกเป็น 5 กลุม่ ดงัน้ี

• ความหลากหลายของเชื้อราและผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของโลก

• อนุกรมวธิานและวงศว์านววิฒันาการของเชื้อรา

• โรคพชืวทิยาและเอนโดไฟต์

• การเพาะเลี้ยงเหด็

• การคน้พบสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพจากเชื้อรา

นักศึกษาและความร่วมมือกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศ
เนื่องจากผลงานทีผ่่านมาของศูนยค์วามเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา ท�าใหม้นีกัศึกษาท ัง้ภายใน

และต่างประเทศมคีวามสนใจทีจ่ะมาศึกษาวจิยัดา้นเชื้อราเพิม่ขึ้นทกุปี ปจัจบุนัมนีกัศึกษาระดบั

บณัฑติศึกษาทีก่ �าลงัศึกษา ณ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ท ัง้หมดจ�านวน 66 คน จากหลายประเทศ 

ไดแ้ก่ ประเทศไทย สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณประชาชนจนี สาธารณรฐั

สงัคมนิยมประชาธปิไตยศรลีงักา สาธารณรฐัอนิเดยี สาธารณรฐัมอรเิชยีส สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์

สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เป็นตน้ ศูนยค์วามเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา ไดต้ระหนกัถงึการเพิม่พนู

ความรูใ้หก้บันกัศึกษา ดงันัน้ นกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษาส่วนใหญ่จะไดร้บัการสนบัสนุนให ้     

เดนิทางไปท�าวจิยั ณ สถาบนัวจิยัต่างประเทศทีม่คีวามร่วมมอืดา้นการวจิยัระยะส ัน้ เพือ่เป็นการ

เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณข์องนกัศึกษา ฝึกการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ รวมถงึเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม ่ๆ  
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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 biodi-
versity research and keep emphasiz-
ing 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).

ที่สามารถน�ามาปร ับใช ใ้นการเรียนและงานวิจ ัยของตนเอง โดยสถาบ ันวิจ ัยช ั้นน�า 

ทีม่คีวามร่วมมอืดา้นการวจิยัและใหค้�าปรกึษากบันกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษา ไดแ้ก่ ศูนยว์จิยั 

Helmholtz Centre for Infection Research สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี INRA Bordeaux- 

Aquitaine สาธารณรฐัฝร ัง่เศส Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of 

Sciences สาธารณประชาชนจนี The State Key Laboratory of Mycology, Institute of 

Microbiology, Chinese Academy of Sciences สาธารณประชาชนจนี เป็นตน้ นอกจากนี้ 

ศูนยค์วามเป็นเลศิฯ ไดเ้ชญิอาจารยผู์ท้รงคุณวุฒจิากต่างประเทศมาสอนและถ่ายทอดความรูใ้ห ้

กบันกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษาอย่างต่อเนื่องปีละ 4-5 คน โดยการสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัแม่

ฟ้าหลวง ผ่านโครงการ visiting professor อาท ิDr. Eric McKenzie จาก Landcare Research 

ประเทศนิวซแีลนด ์Dr. Alan J. L. Phillips จาก Departamento de Ciências da Vida 

Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade Nova de Lisbo สาธารณรฐัโปรตเุกส 

Dr. Joanne E. Taylor จาก Massey University ประเทศนิวซแีลนด ์Dr. D. Jayarama Bhat 

จาก Goa University สาธารณรฐัอนิเดยี Dr. Rajesh Jeewon จากUniversity of Mauritius 

สาธารณรฐัมอรเิชยีส Dr. Derek Peršoh จาก Ruhr-Universität Bochum สหพนัธส์าธารณรฐั

เยอรมนี และ Dr. Philippe Callac จาก INRA Bordeaux-Aquitaine สาธารณรฐัฝร ัง่เศส เป็นตน้

งานวิจัยและนวัตกรรม
ศูนยค์วามเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา ด�าเนินการศึกษาความหลากหลายทางชวีภาพของเชื้อรา

อย่างต่อเน่ือง และจะมุ่งเนน้การศึกษาเพิ่มเติมในดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากเชื้อรา การศึกษา
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Staff
Emeritus Prof. Dr. Kevin D. Hyde  - Director
Dr. Saranyaphat Boonmee  - Lecturer
Dr. Naritsada Thongklang  - Lecturer
Dr. Olivier Raspé   - Lecturer 
Dr. Ruvishika S. Jayawardena  - Lecturer
Dr. Thilini Chethana  - Lecturer
Dr. Jutamart Monkai  - Researcher
Ms. Pattaranan Sornkaew  - Administrative officer
Mr. Kasipahat Limsakul   - Administrative officer
Mr. Sornram Sukpisit   - Scientist
Ms. Wilawan Punyaboon   - Scientist
Ms. Naruemon Huanraluek  - Scientist
Ms. Witchuda Taliam   - Scientist
Ms. Naruemon Wannasawang  - Scientist
Ms. Areerat Manowong   - Scientist
Ms. Waraporn Aiphuk   - Scientist

นวตักรรมในการเพาะเลี้ยง และการหาสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพ เพือ่สรา้งผลติภณัฑต์น้แบบจาก

เชื้อเหด็รา เช่น ผลติภณัฑอ์าหาร อาหารเสรมิ ยาและเวชส�าอาง เป็นตน้

บุคลากรประจ�าศูนย์ความเป็นเลิศทาง´้านการวิจัยเชื้อรา
ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ ดร. เควนิ เดวดิ ไฮด ์    หวัหนา้ศูนยค์วามเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา

อ. ดร.ศรญัยภทัร บญุม ี   อาจารยป์ระจ�าส �านกัวทิยาศาสตร์

อ. ดร.นรษิฎา ทองกลาง   อาจารยป์ระจ�าส �านกัวทิยาศาสตร์

อ. ดร.โอลเิวยีร ์ราสเป่   อาจารยป์ระจ�าส �านกัวทิยาศาสตร์

อ. ดร.รูวชิคิา เชฮาร ีจายาวารเ์ดนา        อาจารยป์ระจ�าส �านกัวทิยาศาสตร์

อ. ดร.ทลินิี เชทานา    อาจารยป์ระจ�าส �านกัวทิยาศาสตร์

ดร.จฑุมาศ มอนไข ่   นกัวจิยั

นางสาวภทัรนนัท ์สอนแกว้         เจา้หนา้ทีบ่รหิาร

นายกษภิทั หลมิสกลุ   เจา้หนา้ทีบ่รหิาร

นายศรราม สุขพศิิษฐ ์   นกัวทิยาศาสตร์

นางสาววลิาวรรณ ปญัญาบญุ         นกัวทิยาศาสตร์

นางสาวนฤมล หวลระลกึ   นกัวทิยาศาสตร์

นางสาววชิชดุา ทาเหลีย่ม   นกัวทิยาศาสตร์

นางสาวนฤมล วรรณสวา่ง   นกัวทิยาศาสตร ์(ลูกจา้งช ัว่คราว)

นางสาวอารรีตัน ์มะโนวงค ์         นกัวทิยาศาสตร ์(ลูกจา้งช ัว่คราว)

นางสาววราภรณ ์อา้ยพกุ   นกัวทิยาศาสตร ์(ลูกจา้งช ัว่คราว)
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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 bio- 
diversity 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.

ผลงานเ´่นของศูนย์ความเป็นเลิศทาง´้านการวิจัยเชื้อรา

• ตีพิมพ์ผลงานวิจ ัย ในวารสาร

วิชาการระดบันานาชาติมากกว่า 

100 เรื่องต่อปี ด�าเนินการส�ารวจ

และศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพของเชื้อราที่กระจายอยู่ใน

พื้นทีต่่าง ๆ  เกอืบท ัว่โลก ท�าใหช่้วย

เพิม่เตมิความรูแ้ละพฒันางานวจิยั

ดา้นเชื้อราในระดบัสากล โดยตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2553 จนถงึปจัจบุนั ศูนยค์วามเป็นเลศิฯ มผีลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั

นานาชาต ิมากกวา่ 800 เรื่อง 

• ดว้ยผลงานวจิยัที่มกีารตีพิมพอ์ย่างต่อเน่ืองและมมีาตรฐานสูง ท�าใหผู้อ้ �านวยการ        

ศูนยค์วามเป็นเลศิฯ ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ  ดร.เควนิ เดวดิ ไฮด ์ไดร้บัรางวลัผลงานวจิยั

ทีม่กีารอา้งองิสูงสุด (Highly Cited Researcher) ประจ�าปี พ.ศ. 2557-2562 จากสถาบนั 

The Clarivate Analytics

• การศึกษาดา้นการใชป้ระโยชน ์(งานวจิยัประยุกต)์  

 ศึกษาการใชป้ระโยชนข์องเชื้อราจากฐานความหลากหลายทางชวีภาพ ไดแ้ก่ การศึกษา

นวตักรรมในการเพาะเลี้ยงเหด็กนิไดแ้ละเหด็ป่า ศึกษาการปรบัปรุงพนัธุเ์หด็ และศึกษา

การหาสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพจากเชื้อราและเหด็ 
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• 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 morpho-
logical 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.

- ไดพ้ฒันาสายพนัธุเ์ชื้อราชนิดใหม่ 10 สปีชีส ์ และเห็ดที่สามารถเพาะเลี้ยง        

และปรบัปรุงพนัธุไ์ด ้20 สายพนัธุ์

- ไดค้น้พบสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพชนิดใหมห่ลายชนิดจากเชื้อรา

• ไดค้น้พบเชื้อราชนิดใหมใ่นประเทศไทยมากกวา่ 800 สปีชสี ์คดิเป็นรอ้ยละ 65 ของเชื้อรา

ในประเทศไทย ท�าการศึกษาความหลากหลากของเชื้อราในประเทศไทย โดยเฉพาะ        

ในกลุม่ ascomycetes และ basidiomycetes เป็นเวลากวา่ 10 ปีและไดร้วบรวมเชื้อรา  

มากกว่า 1000 สายพนัธุท์ี่ถูกจดัจ�าแนกโดยใชล้กัษณะทางสณัฐานวทิยาและเทคนิค     

ทางอณูชวีวทิยา 
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• 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-

• เป็นคลงัเก็บรวบรวมสายพนัธุเ์ชื้อเห็ดราที่ส �าคญัในเขตภาคเหนือมจี�านวนมากกว่า 

10,000 สายพนัธุแ์ละ 20,000 ตวัอย่างแหง้ ในจ�านวนน้ีมสีายพนัธุท์ี่ส �าคญัมากกว่า    

2,000 สายพนัธุ ์ ทีเ่ป็นสายพนัธุต์น้แบบ (Type strains) สายพนัธุท์ีใ่ชใ้นการอา้งองิ 

(Reference strains) และสายพนัธุท์ี่มปีระโยชนต่์องานวจิยัและอุตสาหกรรม

• ตลอดระยะเวลา 9 ปี (พ.ศ. 2554-2562) ศูนยค์วามเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา        

ไดผ้ลติบณัฑติในระดบัปรญิญาเอก 28 คน ระดบัปรญิญาโท 6 คน ปจัจบุนั มจี �านวน

นกัศึกษาระดบัระดบัปรญิญาเอก 66 คน โดยมจี�านวนนกัศึกษาใหมเ่พิม่ขึ้นทกุปี ประมาณ

ปีละ 10 คน ศูนยค์วามเป็นเลศิฯ ไดจ้ดัการประชุมทางวชิาการระดบับณัฑติศึกษา        

ปีละ 2 คร ัง้ เพือ่เป็นการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา  ศูนยค์วามเป็นเลศิฯ 
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มคีวามภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงในการสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหแ้ก่มหาวทิยาลยั

แมฟ้่าหลวงทีเ่ป็นสถาบนัการศึกษาช ัน้น�าในระดบัภมูภิาค โดยบณัฑติทีส่ �าเรจ็การศึกษา

ส่วนใหญ่ไดร้บัการจา้งงาน และทาบทามรบัเขา้ท�างานก่อนจบการศึกษา เน่ืองจากมผีลงาน

ตีพมิพร์ะดบันานาชาติที่มมีาตรฐานเป็นจ�านวนมาก อกีท ัง้ยงัไดร้บัรางวลัทางวชิาการ    

อย่างมากมาย ยกตวัอย่างเช่น

1) Dr. Sajeewa Maharachchikumbura ส�าเรจ็การศึกษาจากส�านกัวชิาวทิยาศาสตร์

ภายใตก้ารดูแลของ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.เควนิ เดวดิ ไฮด ์ไดร้บัรางวลั Young 

Asian Mycologist award ในปี ค.ศ. 2017 จากงานดา้นโรคพชืวทิยาในภมูภิาคเอเชยี 

และไดร้บัรางวลั “Top Peer Reviewer Award” ประจ�าปี ค.ศ. 2019 

2) ดร.พทุธรกัษ ์ชมนนัต ิส�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกภายใตก้ารดูแลของศาสตราจารย์

เกยีรตคุิณ ดร. เควนิ เดวดิ ไฮด ์ปจัจบุนัเป็นอาจารยป์ระจ�าส �านกัวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

แมฟ้่าหลวงและไดร้บัรางวลั Young Thai Mycologist Awards ประจ�าปี ค.ศ. 2019 

3) Dr. Hiran Ariyawansa ส�าเรจ็การศึกษาจากส�านกัวชิาวทิยาศาสตรภ์ายใตก้ารดูแลของ 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ ดร. เควนิ เดวดิ ไฮด ์ปจัจบุนัเป็นอาจารย ์ณ National Taiwan 

University ไดร้บัรางวลัผลงานอา้งองิมากทีสุ่ด Highly cited researcher ดา้น Plant & 

Animal Science จาก Clarivate Analytics ประจ�าปี ค.ศ. 2018 

4) ดร.สนิาง หงสนนัทน ์ปจัจบุนัท�างานเป็นนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก ณ Shenzen University 

สาธารณประชาชนจนี ไดร้บัรางวลัผลงานอา้งองิมากทีสุ่ด Highly cited researcher ดา้น 

Plant & Animal Science จาก Clarivate Analytics ประจ�าปี ค.ศ. 2018 

5) ดร.รุ่งทวิา ภคู�าศกัดิ์ เป็นนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก 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 Dothideo-
mycetes. 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 สาธารณประชาชนจนี ไดร้บัรางวลัผลงานอา้งองิมาก

ทีสุ่ด Highly Cited Researcher ดา้น Plant & Animal Science จาก Clarivate  

Analytics ประจ�าปี ค.ศ. 2018-2019 

6) Dr. Mahamarakkalage Mary Ruvishika Shehali Jayawardena เป็นอาจารย์

ประจ�าส �านกัวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ไดร้บัรางวลัผลงานอา้งองิมากทีสุ่ด 

Highly Cited Researcher ดา้น Plant & Animal Science จาก Clarivate Analytics 

ประจ�าปี ค.ศ. 2018-2019 

7) Ms. Qing Tian นกัศึกษาระดบัปรญิญาเอก ไดร้บัรางวลัผลงานอา้งองิมากทีสุ่ด  

Highly Cited Researcher ดา้น Plant & Animal Science จาก Clarivate Analytics 

ประจ�าปี ค.ศ. 2018 เช่นกนั

• จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่ถา่ยทอดความรูใ้หก้บันกัศึกษา เกษตรกรและผูท้ีส่นใจ อาท ิ

การเพาะเลี้ยงเหด็เศรษฐกจิ การบง่ชี้ชนิดโรคพชื การจดัจ�าแนกชนิดของเชื้อรา เป็นตน้

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: back-
bones 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.



รางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย31

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระ´ับนานาชาติที่ส�าคัญ

1. Hyde KD, Jones EBG, Liu JK, Ariyawansa H et al. 2013. Families of Dothideo-
mycetes. Fungal Diversity 63, 1–313 (ถกูน�ามาใชอ้า้งองิ 355 คร ัง้)

บทความวจิยัน้ีเป็นบทความวจิยัจากการเขยีนร่วมกนัของนกัราวทิยาระดบัโลก ซึง่เป็นการรวบรวม

ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้หมดของเชื้อรากลุม่ Dothideomycetes โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัจ�าแนก    

ของเชื้อราในกลุม่น้ี ใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มลูกว่า 2 ปี บทความวจิยัน้ีเป็นจดุเริ่มตน้และ     

เป็นแรงบนัดาลใจในการสรุปและรวบรวมขอ้มลูของเชื้อรากลุม่ต่างๆ ของ ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ 

ดร. เควนิ เดวดิ ไฮด ์ นกัวจิยัและนกัศึกษา ซึง่ภายหลงั บทความวจิยัเรื่องน้ีไดถ้กูใชเ้ป็นฐาน

ขอ้มลูของเชื้อราโดยนกัราวทิยาอย่างมากมาย มจี�านวนดาวนโ์หลดบทความวจิยัมากถงึ 4,300 คร ัง้ 

นอกจากนี้ทางคณะวจิยั โดยการน�าของ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร. เควนิ เดวดิ ไฮด ์ด�าเนิน

การเขยีนผลงานวจิยัทีจ่ะตพีมิพเ์นื้อหาปจัจบุนัของเชื้อราในกลุม่นี้ในอนาคตอนัใกลอ้กีดว้ย

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. (ถกูน�ามาใชอ้า้งองิ 152 คร ัง้)

บทความวจิยัน้ีจดัเป็นบทความทีส่ �าคญัมากอนัหน่ึง มเีน้ือหาเกี่ยวกบัโรคพชืส�าคญัและการบ่งชี้

ชนิดโรคพชืทีส่ �าคญั ซึง่ไดท้ �างานร่วมกนักบันกัราวทิยาทีม่ชีื่อเสยีงท ัว่โลกในการเขยีนบทความ 

“one stop shop” เนื้อหาในบทความวจิยัไดใ้หข้อ้มลูเชื้อราโรคพชืชนิดต่าง ๆ ทีส่ �าคญัอย่าง

ละเอยีด บทความฉบบันี้ถกูดาวนโ์หลดมากถงึ 14,000 คร ัง้ เพือ่ใชเ้ป็นฐานขอ้มลูเกี่ยวกบัเชื้อรา

โรคพชืนี้ของบทความอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง นอกจากนี้ยงัไดท้ �าการรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัเชื้อราโรค

พชือย่างต่อเนื่อง โดยไดม้กีารตพีมิพ ์เชื้อราโรคพชืฉบบัที ่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. Tradi-
tional 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 และอยู่ในระหวา่งการรวบรวมขอ้มลูและจะท�าการตพีมิพ ์เชื้อราโรคพชืฉบบัที ่4 

(one stop shop 4) ต่อไปอกีดว้ย

3.Chomnunti P, Hongsanan S, Aguirre-Hudson B, Tian Q et al. 2014. The sooty 
moulds. Fungal Diversity 66, 1–36. (ถกูน�ามาใชอ้า้งองิ 326 คร ัง้)

บทความวจิยันี้ เป็นบทความทีท่ �าการศึกษาเชื้อราด�า (sooty moulds) ซึง่เป็นเชื้อราทีม่กีารศึกษา

นอ้ยมาก เชื้อรากลุม่น้ีจะพบไดท้ ัว่ไปท ัง้บนใบพชื ช่อดอก และบนผลไม ้แต่ไมก่่อใหเ้กดิโรคในพชื 

บทความนี้ไดศึ้กษาดา้นสณัฐานวทิยาและความสมัพนัธร์ะดบัวงศว์านววิฒันาการของเชื้อราด�า

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. (ถกูน�ามาใชอ้า้งองิ 296 คร ัง้)

บทความวจิยัน้ีเป็นการรวบรวมและจดัท�าฐานขอ้มูลเชื้อรา ปรบัปรุงขอ้มูลการจดัจ�าแนกเชื้อรา     

แบบดัง้เดมิร่วมกบัภาพบรรยายลกัษณะสณัฐานวทิยาทีเ่ชื่อมโยงเขา้กบัขอ้มลูระดบัชวีโมเลกลุได ้

บทความน้ีเป็นการน�าเสนอฐานขอ้มลูออนไลนข์องเชื้อรา (FoF database) ใหแ้ก่กลุม่นกัวทิยาศาสตร ์

การแชรข์อ้มลูหรอืปญัหาทีเ่กี่ยวกบัการจดัจ�าแนกกลุม่และสปีชสีข์องเชื้อรา

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 (ถกูน�ามาใช้
อา้งองิ 15 คร ัง้)

บทความวจิยัน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลของความส�าคญัของเชื้อเห็ดราในดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 

โดยการน�าเชื้อเหด็ราไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นต่างๆ 50 ดา้น ซึง่เป็นการเขยีนร่วมกนัของนกัราวทิยา

ระดบัโลกและใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มลูส�าหรบัการเขยีนบทความวจิยัน้ีถงึ 2 ปี บทความวจิยัน้ี

ถกูตพีมิพใ์นเดอืนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2019 และถกูดาวนโ์หลดมากถงึ 19,000 คร ัง้

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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การแก้ไขยนีในกล้วยไม้หวาย´้วยระบบครสิเปอร์แคสเพ่ือเพิม่ความทนทาน  
ต่อน�า้เค็ม
ดร. อนงคภ์ทัร สทุธางคกูล
สาขาวชิาพนัธุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

กลว้ยไมห้วายเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ �าคญัของประเทศไทย มแีหลง่เพาะปลูกทีส่ �าคญัอยู่รมิแมน่�า้และ

คลอง เมือ่เกดิสภาวะแหง้แลง้ทีย่าวนาน มกีารรุกเขา้มาของน�า้เค็ม เกษตรกรตอ้งใชน้�า้ประปาแทน

น�า้จากธรรมชาตทิ �าใหต้น้ทนุในการเพาะปลูกสูงขึ้น หรอือาจตอ้งปลอ่ยใหก้ลว้ยไมข้าดน�า้ สรา้ง

ความเสยีหายต่อท ัง้เศรษฐกิจในประเทศและการส่งออก ทางเลอืกหน่ึงในการแกป้ญัหาคือการ

ปรบัปรุงพนัธุก์ลว้ยไมเ้พือ่ใหท้นต่อความเค็มทีม่ากขึ้น เทคนิคครสิเปอรแ์คสเป็นเทคนิคใหมท่ีถ่กู

พฒันาขึ้นเพือ่แกไ้ขยนีของสิง่มชีวีติ ซึง่มปีระโยชนอ์ย่างยิง่ต่อการปรบัปรุงพนัธุพ์ชื เน่ืองจากเทคนิค

น้ีแกไ้ขยนีเฉพาะต�าแหน่งทีต่อ้งการ โดยไมส่่งผลต่อยนีในจโีนมต�าแหน่งอืน่ ๆ  หากน�ามาใชก่้อการ

กลายในยนีทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการทนทานความเค็ม น่าจะท�าใหก้ลว้ยไมม้คีวามทนต่อความ

เค็มสูงขึ้น ดงันัน้โครงการน้ีจงึมเีป้าหมายเพือ่ปรบัปรุงกลว้ยไมห้วายพนัธุก์ารคา้ทีนิ่ยมปลูก ไดแ้ก่ 

พนัธุโ์ซเนียเอยีสกลุ และขาวสนาน ใหม้คีวามทนทานต่อความเค็มเพิม่ขึ้นโดยใชเ้ทคนิคครสิเปอร์

แคสใน 2 แนวทาง ท ัง้แกไ้ขยนีเป้าหมายทีรู่ว้า่ส่งเสรมิใหพ้ชืทนเค็มได ้และแกไ้ขยนีแบบสุ่มเพือ่

คดัเลอืกตน้ทีท่นทานต่อความเค็ม แลว้ตรวจสอบตดิตามยนีทีถ่กูแกไ้ข ก่อนใชย้นีทีต่รวจพบมา

แกไ้ขยนีเพือ่สรา้งกลว้ยไมท้นเค็มทีไ่มม่ดีเีอน็เอแปลกปลอม (transgene free) โดยนอกจากได ้

พนัธุท์นเค็มแลว้ ยงัไดข้อ้มลูและกระบวนการในการพฒันาพนัธุใ์หต้อบสนองกบัความตอ้งการของ

เกษตรกรและตลาดอย่างรวดเรว็และทนักระแสมากขึ้นอกีดว้ย

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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ประสิทธภิาพของไส้เ´อืนฝอยก่อโรคแก่แมลงในการควบคมุแมลงวนัผลไม้
ศัตรพูรกิ (Bactrocera latifrons Hendel) ในสภาพโรงเรอืนและไร่
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประกายจนัทร ์นิม่กิง่รตัน ์
สาขาวชิากฏีวทิยาและโรคพชืวทิยา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น

แมลงวนัผลไมศ้ตัรูพรกิ (Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Tephritidae)) เป็นศตัรูส �าคญั      

ทีส่รา้งความเสยีหายแก่ผลพรกิเชงิปรมิาณและคุณภาพ เกษตรกรนิยมใชส้ารฆ่าแมลงเป็นหลกัเมือ่

พบการเขา้ท�าลาย แต่การใชส้ารฆ่าแมลงทีผ่ดิวธิต่ีอเน่ืองเป็นระยะเวลานานท�าใหแ้มลงเกดิภาวะดื้อยา 

เพิม่ตน้ทนุ และเกดิสารพษิตกคา้งในผลผลติ มนุษย ์ศตัรูธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสารฆ่า

แมลงทีใ่ชย้งัไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ จากนโยบายเร่งด่วนของรฐับาลทีต่อ้งการใหเ้กษตรกรลดใช ้

สารฆ่าแมลงและส่งเสรมิการผลติพชืปลอดภยัป้อนสู่ตลาดอนิทรยี ์ การป้องกนัก�าจดัศตัรูพชืโดย     

ชวีวธิเีป็นหน่ึงทางเลอืกทีน่�ามาใชท้ดแทนสารฆ่าแมลงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ไสเ้ดอืนฝอยก่อโรค

แก่แมลงเป็นศตัรูธรรมชาตทิีไ่ดร้บัการแนะน�าใหใ้ชอ้ย่างแพร่หลาย นอกจากประสทิธภิาพในการฆ่า

แมลงศตัรูพชือย่างรวดเรว็แลว้ ยงัใหผ้ลการควบคุมทีย่ ัง่ยนืและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ถงึแมว้า่

แมลงชนิดน้ีจะเป็นศตัรูพชืหลกัทีส่รา้งความเสยีหายทางเศรษฐกจิ  หากแต่การน�าไสเ้ดอืนฝอยก่อโรค

แก่แมลงมาใชค้วบคุมแมลงชนิดน้ียงัไมม่รีายงานการศึกษามาก่อน ดงันัน้การศึกษาอย่างครบวงจร

เพือ่ใหค้รอบคลมุประเดน็ประสทิธภิาพของไสเ้ดอืนฝอยก่อโรคแก่แมลงทีม่ต่ีอแมลงวนัผลไมศ้ตัรูพรกิ

ภายใตส้ภาพหอ้งปฏบิตักิาร และขยายผลการน�าไปใชท้ ัง้ในสภาพโรงเรอืนและไร่ จงึมคีวามจ�าเป็น

อย่างยิ่งยวด ผลที่ไดจ้ากการทดลองน้ีเป็นประโยชนแ์ก่เกษตรกรเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางมาตรฐาน 

ในการควบคุมประชากรแมลงวนัผลไมศ้ตัรูพรกิและแก่ผูบ้รโิภคไดอ้กีดว้ย

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.gr
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ต้นแบบการกระตุ้นการผลิตสารไฟโตเอคไ´สเตอรอย´์ในหน่อไม้ฝรั่ง      
เพือ่ใช้ยบัยัง้ภาวะกระ´กูพรนุในผูสู้งอายุ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริพร ศรีภญิโญวณิชย ์
สาขาวชิาพฤกษศาสตร ์ภาควชิาวทิยาศาสตร ์คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

งานวจิยันี้ เป็นงานวจิยัแรกทีน่�าเสนอตน้แบบการกระตุน้การผลติสารออกฤทธิ์ในกลุม่ไฟโตเอคได      
สเตอรอยด ์ (PEs) ดว้ยเทคนิคการใชต้วักระตุน้จากภายนอก กระตุน้การผลติสารภายใตส้ภาวะ
ควบคุมของการเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่หน่อไมฝ้ร ัง่ การศึกษาเบื้องตน้ของคณะผูว้จิยัพบวา่ ส่วนของ
ล �าตน้หน่อไมฝ้ร ัง่อดุมไปดว้ยสารออกฤทธิ์ส �าคญัของกลุม่ PEs นัน่คอื สาร β-Hydroxyecdysone 
หรือ 20E ที่มกีารจ�าหน่ายเชิงการคา้หลายตนัต่อปี แต่แหล่งที่มขีองสาร PEs ท ัว่โลกมจี�ากดั  
ดงันัน้ การศึกษาหาวธิกีารกระตุน้การผลติและสะสม PEs ในพชืจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ การวจิยั
นี้ใชก้ลยุทธก์ารตอบสนองต่อภาวะเครยีดของสาร PEs ดว้ยตวักระตุน้ 3 ชนิด ไดแ้ก่ salicylic 
acid, calcium chloride และ chitosan ทีค่วามเขม้ขน้ 3 ระดบั ประสทิธภิาพของวธิกีารจะถกู
ประเมนิจากปรมิาณสาร 20E ดว้ยเทคนิค HPLC และจากการกา้วเขา้สู่สงัคมสูงวยั มผูีสู้งอายุ
จ�านวนมากก�าลงัเผชญิกบัโรคทีเ่กิดจากความเสือ่มของกระดูกและกลา้มเน้ือ การศึกษาน้ีจงึมุ่ง
ศึกษาผลของการใหส้าร 20E จากหน่อไมฝ้ร ัง่ ปรมิาณ 0.6 มก./กก.น�า้หนกัตวั/วนั เสรมิร่วมกบั
การออกก�าลงักายดว้ยแรงตา้น เป็นเวลาตดิต่อกนั 8 สปัดาห ์ในการรกัษาเพือ่ลดหรอืป้องกนัภาวะ
กระดูกพรุน คณะผูว้จิยัจะท�าการวดัมวลกระดูกและกลา้มเน้ือในผูสู้งอายุ ร่วมกบัวดัค่าอืน่ ๆ  อาท ิ
ค่าตวับง่ชี้การเสือ่มของคลอลาเจนและการสรา้งมวลกระดูก ค่าความเขม้ขน้ของฮอรโ์มน กลูโคส
และไขมนัในเลอืด และการท�างานของตบัไต ขอ้มลูจากงานวจิยันี้จะสามารถใชเ้ป็นทางเลอืกหนึ่ง

ของการพฒันายารกัษาโรคกระดูกพรุน ในอนาคตดว้ยการใชส้าร β-Hydroxyecdysone

A Protocol of Phytoecdysteroids Elicitation in Asparagus for  
Antiosteoporosis Effect in Aging
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-Hy-
droxyecdysone. gr
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การตรวจสอบแบบรว´เร็วและไม่ท�าลายของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
´้วย Hyperspectral Imaging
รองศาสตราจารย ์ดร. อบุลรตัน ์สริิภทัราวรรณ
ภาควชิาเทคโนโลยทีางอาหาร คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

มะมว่งเป็นผลติผลเศรษฐกจิทีส่ �าคญัและไดร้บัความนิยมบรโิภคท ัง้ในประเทศไทยและส่งออกไป   

ต่างประเทศ อย่างไรกต็ามผลมะมว่งมกัประสบปญัหาเรื่องการเกดิโรคแอนแทรคโนสซึง่มสีาเหตุ

มาจากเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ท�าใหเ้กดิการเสือ่มเสยีของคุณภาพและมลูค่าตลาด

ลดลง มะมว่งทีม่กีารตดิเชื้อแอนแทรคโนสในระยะเริม่แรกจะไมป่รากฏอาการของโรคใหเ้หน็ชดัเจน 

แต่อาการจะปรากฏชดัเจนขึ้นเมือ่ผลไมเ้ขา้สู่ระยะสุก ดงันัน้การตรวจพบการตดิเชื้อแอนแทรคโนส         

ในมะมว่งต ัง้แต่ระยะเริ่มแรกจะช่วยใหก้ารจดัการหลงัการเกบ็เกี่ยวท�าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ งาน

วจิยัน้ี จงึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาวธิแีบบรวดเร็ว ไมท่ �าลาย และไมใ่ชส้ารเคมใีนการวเิคราะห ์

โดยใชเ้ทคนิค hyperspectral imaging spectroscopy (HIS) ควบคู่ไปกบัการวเิคราะหข์อ้มลู

ดว้ย chemometrics และ/หรอืโครงขา่ยประสาทเทยีม (artificial neural network)  เพือ่ระบุ

การตดิเชื้อแอนแทรคโนสของผลมะมว่ง เทคนิค HIS ใหข้อ้มลูหลากมติแิบบลูกบาศกซ์ึง่ประกอบ

ดว้ยขอ้มลู   ท ัง้เชงิคลืน่และขอ้มลูเชงิพื้นที ่ช่วยใหส้ามารถตรวจสอบอาการของโรคบนพื้นผวิของ

มะมว่งท ัง้ผล   ไดใ้นคราวเดยีว ผลการวเิคราะหส์ามารถแสดงไดท้ ัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

ความส�าเร็จของโครงการน้ีจะช่วยป้องกนัการแพร่กระจายของผลไมท้ีต่ดิเชื้อแอนแทรคโนสเขา้สู่

ห่วงโซ่อาหารและลดความสูญเสยีทางเศรษฐกจิท ัง้จากการคา้ภายในและระหว่างประเทศไดด้ว้ย

การจดัการหลงัการเกบ็เกี่ยวทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

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 hyper-
spectral 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 multi-
component 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�้ามันมะรุม

ดร. จนิตนา จุลทศัน์
คณะแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

โครงการการพฒันาผลติภณัฑเ์สรมิการเจรญิเตบิโตของเสน้ผมจากน�า้มนัมะรุม เป็นโครงการวจิยั 

ต่อยอดจากงานวจิยัเดมิในชือ่โครงการการศึกษาผลของน�า้มนัมะรุมต่อเซลลผ์มและการเจรญิของ

เสน้ขนในสตัวท์ดลอง ซึง่ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(ปี 2554) ซึง่

ในงานวจิยัคร ัง้น้ีท �าใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานของน�า้มนัมะรุมเกี่ยวกบัฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของ

เสน้ผม โดยพบว่าน�า้มนัมะรุมสามารถเสริมการเจริญของเซลล ์ keratinocyte และ dermal 

papilla ได ้ และเสริมการแสดงออกของยนีที่เกี่ยวขอ้งกบัการเจริญของเสน้ผมคือ vascular 

endothelial growth factor (VEGF) รวมท ัง้ยบัย ัง้การแสดงออกของยนีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการหลดุ

ร่วงของเสน้ผม ไดแ้ก่ transforming growth factor-β1 (TGF-β1) และเอนไซม ์5α-reductase 

(Type I และ II) เมือ่ศึกษาในสตัวท์ดลองพบวา่น�า้มนัมะรุมมฤีทธิ์เสรมิการเจรญิเตบิโตของเสน้

ขนในหนู C57BL/6 mice ไดด้ว้ย นอกจากน้ีในโครงการน้ียงัไดศึ้กษาปรมิาณสารส�าคญัของน�า้มนั

มะรุมเพือ่ใชใ้นการควบคุมคุณภาพของน�า้มนัมะรุมอกีดว้ย อย่างไรกต็ามภายหลงัสิ้นสุดโครงการ

น้ีแลว้ ยงัไม่ไดม้กีารพฒันาต่อยอดใหเ้กิดประโยชนย์ิ่งขึ้นไป ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึมปีระสงคจ์ะ

พฒันาต่อยอดองคค์วามรูเ้ดมิ ใหเ้กดิประโยชนใ์นเชงิพาณิชยแ์ละการเกษตรยิง่ขึ้น โดยจะพฒันา

เป็นผลติภณัฑเ์สรมิการเจรญิเตบิโตของเสน้ผมซึง่ก�าลงัเป็นผลติภณัฑท์ีต่ลาดตอ้งการอย่างยิง่ให ้

มมีาตรฐานและสามารถน�าออกสู่ตลาดผูบ้รโิภคได ้ 

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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ศักยภาพการ´ั´แปลงโครงสร้างทางกายภาพของชานอ้อยเพือ่ใช้เป็นวสั´ุ
เพาะเล้ียงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสาร Lovastatin และสารสีเหลือง
จากเชือ้รา Monascus purpureus
นางสาวประภสัสร รกัถาวร
สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

ชานออ้ย (bagasse) เป็นหนึ่งในวสัดุเหลอืทิ้งทางการเกษตรทีม่มีากทีสุ่ด เป็นวสัดุทีม่ศีกัยภาพสูง

ส�าหรบัอตุสาหกรรมเชื้อเพลงิชวีภาพการหมกัและเซลลูโลสชวีภาพเน่ืองจากวสัดุเหลา่น้ีประกอบ

ดว้ยโพลเีมอรส์ามกลุม่ คอื เซลลูโลส เฮมเิซลลูโลส และลกินิน โดยเซลลูโลส และเฮมเิซลลูโลส 

คือโมเลกุลของน�า้ตาลจ�านวนมากมาต่อกนัดว้ยเหตน้ีุจงึเป็นแหลง่น�า้ตาลทีน่่าสนใจส�าหรบัใชใ้น

กระบวนการหมกั เน่ืองจากเชื้อจลุนิทรยีส์ามารถใชน้�า้ตาลส�าหรบัการเจรญิเตบิโต และผลติสาร

ชีวภาพที่มมีูลค่าสูงได ้ เช่น สารลดโคเลสเตอรอล (lovastatin) และเมด็สชีีวภาพ ส�าหรบั

กระบวนการหมกันัน้ การปรบัสภาพชานออ้ยเป็นสิง่จ �าเป็นทีจ่ะท�าลายโครงสรา้งของสารชวีมวล 

lignocellulosic เพือ่ลดความยากในการเขา้ถงึวสัดุเพาะเลี้ยงของเชื้อจลุนิทรยี ์ งานวจิยันี้มจีดุมุง่

หมายเพือ่ศึกษาศกัยภาพของชานออ้ยทีถ่กูปรบัสภาพดว้ยเทคโนโลยสีเีขยีว ดว้ยเครือ่ง Ultrasonic 

เพือ่ใชเ้ป็นวสัดุในการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3003-M16 (M. purpureus 

M16) เพือ่ใชใ้นการผลติสารลดโคเลสเตอรอล (lovastatin) และสารสเีหลอืง (monascin and 

ankaflavin) ดว้ยกระบวนการหมกับนอาหารแขง็ โดยการหาสภาวะทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส�าหรบัการ

ปรบัสภาพชานออ้ยเพือ่ใชเ้ป็นวสัดุเพาะเลี้ยง โดยใชว้ธิกีารตอบสนองพื้นผวิ (RSM) และออกแบบ

การทดลองแบบ central composite design (CCD) โดยปจัจยัที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  

ความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด,์ แอมพลจูิดของคลืน่อลัตรา้ซาวด,์ ปรมิาณชานออ้ย และ

ระยะเวลาในการทรตี

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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การผลิตแอคตโินมยัซินจาก Streptomyces sp. TBRC 8912 เพ่ือควบคมุ
แบคทีเรยี Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตขุองโรคขอบใบแห้งในข้าว
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จวงจนัทร ์จ�าปาทอง
ภาควชิาวทิยาศาสตรก์ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยันเรศวร

ประเทศไทยส่งออกขา้วไดเ้ป็นอนัดบัสองของโลก ในการเพาะปลูกขา้วนัน้ มกัประสบปญัหาศตัรู

พชื คอื โรคขอบใบแหง้ซึง่มสีาเหตมุาจากแบคทเีรยี Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) 

ซึง่สรา้งความเสยีหายไดม้ากถงึ 70 เปอรเ์ซน็ตเ์มือ่ขา้วทีป่ลูกนัน้เป็นสายพนัธุท์ีอ่่อนแอประกอบกบั

สภาพอากาศทีไ่มเ่หมาะสม เนื่องจากปญัหาดงักลา่ว การศึกษานี้จงึมจีดุมุง่หมายเพือ่ควบคุมการ

เจรญิเตบิโตของ Xoo โดยการใชส้ารแอคตโินมยัซนิซึง่ผลติไดจ้าก Streptomyces sp. TBRC 

8912 จากการรายงานของ จ�าปาทองและคณะ ในปี พ.ศ. 2562 พบวา่  TBRC 8912 นัน้สามารถ

ยบัย ัง้ Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xac) สาเหตโุรคแคงเกอรใ์นพชืตระกูลสม้ได ้

คาดวา่สามารถน�ามาผลติสารตา้นแบคทเีรยีเชงิการคา้ได ้ ดว้ยเหตผุลดงัทีก่ลา่วมา คณะผูว้จิยัมี

วตัถปุระสงคท์ี ่ 1) จะผลติสารแอคตโินมยัซนิในสภาวะของแขง็โดยใชร้�าสกดัน�า้มนัในสูตรผสม 

โดยร�าสกดัน�า้มนันัน้ เป็นของเหลอืทางการเกษตรทีไ่ดจ้ากโรงงานผลติน�า้มนัร�าขา้ว หากสูตรผสม

ดงักลา่วท�าใหม้กีารผลติแอคตโินมยัซนิไดสู้ง จะถอืไดว้า่ เป็นการใชป้ระโยชนจ์ากของเหลอือย่าง

คุม้ค่า 2) ศึกษาตวัท�าละลายทีเ่หมาะสมต่อการสกดัเพือ่ลดมลพษิหรอืสารตกคา้งในสิง่แวดลอ้ม 

ท ัง้น้ี สายพนัธุข์องแบคทเีรยีทีแ่ยกไดจ้ากพื้นทีเ่พาะปลูกทีม่กีารระบาดจะน�ามาใชใ้นการทดสอบ

ท ัง้ในระดบัหลอดทดลองและในระดบัสิง่มชีวีติ (ตน้ขา้ว) ในโรงเรอืนทดสอบ โดยผลทีไ่ดจ้ากการ

ศึกษาน้ีจะน�าไปสู่การพฒันาตน้แบบของสารควบคุมแบคทเีรยีเพือ่ควบคุมการระบาดของโรคขอบ

ใบแหง้ของขา้วต่อไป

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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การประ´ษิฐ์นวตักรรมจากข้าวไทยเพ่ือใช้ในการ´แูลสุขภาพช่องปากและฟัน
วยัสูงอายุ
รองศาสตราจารย ์ดร. ศรญัญา ตนัเจริญ
สาขาวขิาเภสชัวทิยา คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

อบุตักิารณข์องโรคปรทินัตอ์กัเสบในผูสู้งอายุมอีตัราเพิม่ขึ้น ผูสู้งอายุมกัมเีหงอืกร่นและพบการ

สะสมของคราบจลุนิทรยีบ์รเิวณรากฟนัและคอฟนัท�าใหเ้กดิโรคปรทินัตอ์กัเสบ มกีลิน่ปาก จาก 

การบูรณาการองคค์วามรูด้า้นการเกษตร เภสชัศาสตร ์และทนัตแพทยศาสตรเ์ป็นเวลา 9 ปี เพือ่

พฒันาวตัถดุบิทีน่�ามาใชเ้ป็นสารตัง้ตน้ในการผลติผลติภณัฑ ์โดยท�าการเปรยีบเทยีบสารออกฤทธิ์

ทีส่ �าคญัของพนัธุข์า้วอนิทรยีช์นิดต่างๆ และคดัเลอืกขา้วทีม่สีรรพคุณต่อกระบวนการก่อโรคใน

ช่องปากมาท�าการศึกษาเชงิลกึ พฒันาเทคโนโลยกีารสกดัและทดสอบประสทิธภิาพสารสกดัจาก

ขา้วสดี �า เกี่ยวกบัการออกฤทธิ์ทางเภสชัวทิยาในการลดอกัเสบ ช่วยใหเ้กดิการหายของแผลในช่อง

ปากท ัง้ในระดบัเซลลเ์พาะเลี้ยงในหอ้งปฏบิตัิการและป้องกนัการอกัเสบในเยื่อบุช่องปาก (oral 

mucositis) ในสตัวท์ดลองทีไ่ดร้บัยาเคมบี �าบดั รวมถงึการพฒันาตน้แบบผลติภณัฑน์�า้ยาบว้น

ปากผสมสารสกดัจากขา้วสดี �า ซึง่สามารถป้องกนัคราบจลุนิทรยีแ์ละการเกดิกลิน่ปากส�าหรบัผูสู้ง

อายุได ้จากการแปรรูปวตัถดุบิดงักลา่วท�าใหเ้พิม่มลูค่าใหก้บัขา้วสอีนิทรยีท์ีป่ลูกโดยชาวนาไทยได ้

และไดร้บัองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัสารทีม่ฤีทธิ์ทางชวีภาพจากธรรมชาตต่ิอการยบัย ัง้กระบวนการก่อ

โรคในช่องปาก โดยยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัรรวมจ�านวน 3 เรื่อง ซึง่ทนุช่วยเหลอืจากมลูนิธ ิ

โทเรฯ จะช่วยใหส้ามารถต่อยอดการพฒันาผลติภณัฑใ์หเ้กดินวตักรรมจากขา้วไทยทีใ่ชไ้ดจ้รงิ

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 counter-
acting 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 accu-
mulation 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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ปฏสัิมพนัธ์ระหว่างเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าและเชือ้ราไตรโคเ´อร์มา
ในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรยีน
ดร. รุจริา ดีวฒันวงศ์
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

การแยกเชื้อจากตวัอย่างดนิในสวนทเุรยีนจงัหวดัจนัทบรุ ี ระยอง และชมุพร พบการอาศยัของ 

เชื้อราอารบ์สัคูลารไ์มคอรไ์รซ่าในรากทเุรยีนและพบสปอรบ์รเิวณดนิรอบรากทเุรยีน การศึกษาผล

ของเชื้อราอารบ์สัคูลารไ์มคอรไ์รซ่าต่อการเจรญิเตบิโตของทเุรยีนในโรงเรอืน พบวา่เชื้อราอารบ์สั 

คูลารไ์มคอรไ์รซ่าหลายสปีชสีม์ผีลท�าใหต้น้ทเุรยีนมกีารเจรญิเตบิโตดขีึ้น ท ัง้ในเรื่องความสูง เสน้

ผ่าศูนยก์ลางล �าตน้ การเพิม่จ�านวนราก และบางสปีชสีส์ามารถช่วยเพิม่ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็น

ประโยชนแ์ละแคลเซยีมไดอ้กีดว้ย โดยท ัว่ไปพชืทีม่เีชื้อราอารบ์สัคูลารไ์มคอรไ์รซาเจรญิร่วมอยู่

ดว้ยสามารถควบคุมโรคพชืหรอืเพิม่ความตา้นทานโรคพชืได ้ส�าหรบัเชื้อราไตรโคเดอรม์าเป็นเชื้อ

ราทีม่กีารใชก้นัอย่างอย่างแพร่หลายในการควบคุมโรคพชืหลายชนิดรวมถงึโรครากเน่าโคนเน่าซึง่

เกดิจากเชื้อ Phytophthora palmivora ซึง่เป็นเชื้อก่อโรคทีส่ �าคญัในทเุรยีน อย่างไรกต็ามมรีายงาน

ความสมัพนัธข์องเชื้อราไตรโคเดอรม์าและเชื้อราอารบ์สัคูลารไ์มคอรไ์รซ่าในการควบคุมโรคพชืท ัง้

ดา้นบวกและลบ งานวจิยัน้ีจงึตอ้งการศึกษาถงึผลของเชื้อราไตรโคเดอรม์าต่อเชื้อราอารบ์สัคูลาร ์

ไมคอรไ์รซ่าในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในทเุรยีนเพือ่น�าไปประยุกตใ์ชใ้นสวนทเุรยีนต่อไป

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.
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นวตักรรมอปุกรณ์ตรวจวั́ บนกระ´าษส�าหรบัท´สอบอลับูมนิ ครอีะตนินิ และ
กลูโคสในปัสสาวะ ภายในคราวเ´ยีวกนั แบบรูผ้ลเรว็ เพือ่การวนิจิฉยัโรคไต 
ในพืน้ท่ีห่างไกล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ณฐัวฒุ ิเชงิช ัน้
ภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

โครงการน้ี น�าเสนอการพฒันานวตักรรมอปุกรณก์ารตรวจวดับนกระดาษส�าหรบัหาปรมิาณอลับูมนิ 
ครอีะตนิิน และกลูโคส ในปสัสาวะ ในคราวเดยีวกนั แบบรูผ้ลเรว็ เพือ่ใชว้นิิจฉยัโรคไต โดยออกแบบ
เป็น “ชดุทดสอบภาคสนาม” ใชง้านงา่ย เพือ่ใหผู้ป่้วยในพื้นทีห่่างไกลตรวจคดักรองไดด้ว้ยตนเอง 
หลกัการทดสอบอาศยัการท�าปฏกิริยิาและการตรวจวดับนกระดาษ โดยไดป้ระดษิฐช์ิ้นงานอปุกรณ์
การตรวจวดั ดว้ยการประทบัหมกึกนัน�า้บนกระดาษกรองเพือ่สรา้งลวดลายและขอบเขตส�าหรบัก�าหนด
ทศิทางการไหลของของเหลวบนกระดาษ ข ัน้ตอนการทดสอบท�าไดโ้ดยหยดตวัอย่างปสัสาวะและน�า้ยา
เคม ี(< 10 ไมโครลติร) ลงบนอปุกรณก์ารตรวจวดั โดยน�า้ยาเคมทีีใ่ชจ้ะมคีวามจ�าเพาะเจาะจงและมี
ความไวในการวเิคราะหสู์งกบัสารทีต่อ้งการทดสอบแต่ละชนิด ไดแ้ก่ เททระโบรโมฟีนอลฟ์ทาลนีเอ
ธลิเอสเทอร ์ กรดพคิรกิ และกรดไดไนโทรซาลซิลิกิ ส �าหรบัการตรวจวดัอลับูมนิ ครอีะตนิิน และ
กลูโคส ตามล �าดบั หลงัจากเกดิปฏกิริยิาแลว้ จงึถา่ยรูปสขีองผลติภณัฑท์ีเ่กดิขึ้น ดว้ยกลอ้งโทรศพัท์
มอืถอื (หรอืแทบ็เลต็) และประมวลผลภาพถา่ยแบบอตัโนมตัผ่ิานแอพพลเิคชนัทีพ่ฒันาขึ้นบนโทรศพัท์
มอืถอื เพือ่เปลีย่นความเขม้สใีหเ้ป็นความเขม้ขน้ของสารทีต่รวจวดั แลว้รายงานผลการทดสอบบน
หนา้จอโทรศพัท ์ในเวลา 2 นาท ีพบวา่ อปุกรณก์ารตรวจวดัน้ีมคีวามแมน่และความเทีย่งสูง ใหผ้ล
วเิคราะหน่์าเชือ่ถอื จดุเด่นและขอ้ดขีองนวตักรรมทีพ่ฒันาขึน้ คอื ตรวจวดัสาร 3 ตวัแปร ไดพ้รอ้มกนั 
ดว้ยอปุกรณต์รวจวดับนกระดาษเพยีง 1 ชิ้น ซึง่มรีาคาถกู สะดวก รวดเรว็ ผูป่้วยสามารถตรวจคดักรอง
โรคไตจากเบาหวานไดด้ว้ยตนเอง ไมต่อ้งเดนิทางมายงัโรงพยาบาล เหมาะกบัผูป่้วยในทอ้งทีห่่างไกล

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 measure-
ment 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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การสังเคราะห์และประเมนิผลวสั´นุาโนยึ́ ติ́ เยือ่เมอืกชนิ́ ใหม่ ส�าหรบัเป็น
ระบบน�าส่งยาเคมบี�าบั´ไปยงักระเพาะปัสสาวะ
ดร. ประสพชยั พฒันโ์รจนโสภณ
ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม  คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร

โรคมะเรง็กระเพาะปสัสาวะเป็นมะเรง็ทีพ่บไดบ้อ่ยเป็นอนัดบัที ่9 การรกัษาโดยใหย้าเคมบี �าบดัแบบ

ฉีดเขา้ระบบไหลเวยีนไมไ่ดผ้ลดเีท่าทีค่วร เน่ืองจากปรมิาณยาทีไ่ปถงึบรเิวณทีต่อ้งการมปีรมิาณ

ต�า่มาก  การรกัษาดว้ยเคมบี �าบดัแบบเฉพาะทีโ่ดยการใหย้าเคมบี �าบดัในกระเพาะปสัสาวะ (Intra-

vesical therapy) เป็นการรกัษาแบบมาตรฐานวธิหีน่ึง ซึง่ประสทิธภิาพในการรกัษาขึ้นอยู่กบัระยะ

เวลาทีย่าสมัผสักบัเน้ือเยือ่มะเร็งและความเขม้ขน้ของยาในกระเพาะปสัสาวะ โดยปกตแิลว้ยาจะ

ถกูขบัออกอย่างรวดเร็วเมือ่มกีารขบัปสัสาวะ ซึง่ส่งผลต่อระยะเวลาทีย่าสมัผสักบัเน้ือเยือ่มะเร็ง

และความเขม้ขน้ของยาในกระเพาะปสัสาวะ ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นในการพฒันาวสัดุน�าส่งทีม่ี

สมบตักิารยดึตดิเยือ่เมอืกทีด่เีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษา ซึง่ในปจัจบุนัพอลเิมอรย์ดึตดิเยือ่

เมอืกทีม่อียู่ไมส่ามารถยดึตดิเยือ่เมอืกไดย้าวนานเพยีงพอ และยงัขาดการศึกษาเกีย่วกบัหมูฟ่งักช์นั

ใหม่ๆ ส�าหรบัน�ามาใชใ้นระบบน�าส่งยาแบบยึดติดเยื่อเมือก ดงันัน้การโครงการวิจยัน้ีจึงมี

วตัถุประสงค์เพื่อสงัเคราะหแ์ละพฒันาระบบน�าส่งแบบยึดติดเยื่อเมือกชนิดใหม่เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการน�าส่งยาเคมบี �าบดัไปยงักระเพาะปสัสาวะ โดยสงัเคราะหพ์อลเิมอรท์ี่มหีมู่

ฟงักช์นัทีม่คีวามจ�าเพาะต่อเยือ่เมอืก และใชใ้นการพฒันาเป็นอนุภาคนาโนยดึตดิเยือ่เมอืกทีบ่รรจุ

ยา doxorubicin โดยศึกษาสมบตัทิางเคมกีายภาพของพอลเิมอรแ์ละอนุภาคนาโนทีเ่ตรยีมได ้สมบตัิ

การยดึตดิเยือ่เมอืก ความสามารถในการบรรจยุา การปลดปลอ่ยยา ความเป็นพษิ ฤทธิ์ตา้นมะเรง็

ของอนุภาคนาโนทีเ่ตรยีมได ้กลไกการฆ่าเซลลม์ะเรง็ และการสะสมของอนุภาคนาโนในเซลลม์ะเรง็

Synthesis and Evaluation of Novel Mucoadhesive Nanomaterials        
as Drug Delivery Systems for Chemotherapeutic Agent to the Bladder
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 muco-
adhesive 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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การศึกษาผลของเมทฟอร์มนิต่อความผิ́ ปกตขิองไมโทคอนเ´รยีของเซลล์
สร้างเส้นใยที่ไ´้จากผู้ป่วยโรคตาบอ´ทางพันธุกรรมลอน
ดร. ชยานนท ์พรีะพทิยมงคล
สาขาวชิาชวีเคม ีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

โรคตาบอดทางพนัธุกรรมลอน (LHON, Leber’s Hereditary Optic Neuropathy) ทีพ่บในคนไทย

เกดิจากการกลายพนัธุข์องต�าแหน่ง 11778 ของจโีนมไมโทคอนเดรยี ทีก่ �าหนดการสรา้ง ND4 ทีเ่ป็น

องคป์ระกอบหน่ึงของ complex I โดยเป็นโรคทีย่งัไมม่ทีางรกัษา Drug repurposing เป็นแนวทาง

ทีจ่ะคน้ควา้ยารกัษาโรค จากยาเดมิทีม่ไีวใ้ชใ้นการรกัษาโรคอืน่ เช่น metformin มคีวามปลอดภยัสูง 

ดูดซมึเขา้สู่ระบบประสาทไดด้ ีออกฤทธิผ่์านการกระตุน้การท�างานของ AMPK ส่งผลให ้1) ลดการแตกหกั

ของไมโทคอนเดรยีผ่านการยบัย ัง้การท�างานของโปรตนี DRP1 2) กระตุน้กระบวนการ autophagy 

โดยตรง และผ่านการยบัย ัง้การท�างานของ mTORC1 วตัถปุระสงคห์ลกั คอืศึกษาความผดิปกตขิอง

ไมโทคอนเดรยีในเซลลส์รา้งเสน้ใยทีไ่ดม้าจากผูป่้วยโรคลอน ทดสอบผลของ metformin ทีค่วามเขม้ขน้

ต่าง ๆ  เทยีบกบัเมือ่รวมกบั idebenone ต่อ เซลลด์งักลา่ว รวมถงึความเป็นไปไดใ้นการน�ายา metformin 

มาใชใ้นผูป่้วย ตวัอย่างการศึกษาคอืเซลลส์รา้งเสน้ใยทีไ่ดจ้ากผูป่้วยโรคลอน ในประเทศไทย โดยจะ

เลอืกเฉพาะตวัอย่างทีม่สีดัส่วนของ mutant mitochondrial DNA ~100% และจากคนปกตเิป็น

ตวัควบคุมกลุม่ละ 3-5 คน โดยเปรยีบเทยีบผลในสภาพทีม่ ีmetformin ท ัง้ในสภาวะปกต ิ และ

สภาวะทีม่ตีวักระตุน้ โดยเพาะเลีย้งเซลลส์รา้งเสน้ใย pretreat ดว้ย metformin ทีค่วามเขม้ขน้ต่าง ๆ 

และตรวจสอบการท�างานของไมโทคอนเดรยี ไดแ้ก่ ความต่างศกัยท์างไฟฟ้าของเยือ่หุม้ การแตกหกั 

และอนุมลูอสิระ โดยใชเ้ทคนิคฟลูออเรสเซนต ์วดัโดย high content imaging รวมถงึวดัปรมิาณ 

ATP ในเซลล ์วดั oxygen consumption rate วดัโปรตนี 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 pre-
treated 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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การค้นหาสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากต้นกระทือลิงโ´ยวิธีการแยกส่วน
´้วยฤทธิ์ทางชีวภาพ
ดร. ธนธรณ ์ขอทววีฒันา
สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ในปจัจบุนั เชื้อแบคทเีรยีดื้อยาปฏชิวีนะเป็นปญัหาส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูป่้วยท ัว่โลก 

ดงันัน้ การคน้หาสารยบัย ัง้เชื้อแบคทเีรยีเพือ่น�าไปพฒันาเป็นยาปฏชิวีนะกลุม่ใหมจ่งึมคีวามส�าคญั

เป็นอย่างยิง่ จากการศึกษาเบื้องตน้ของคณะผูว้จิยั พบวา่สารสกดัจากตน้กระทอืลงิ ซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิ

และอตัลกัษณท์ีส่ �าคญัของจงัหวดัสระบรุ ี มฤีทธิ์ในการยบัย ัง้เชื้อแบคทเีรยีไดด้ ี และมอีงคป์ระกอบ

ทางเคมทีีน่่าสนใจ เช่น สารในกลุม่เทอรปี์นอยดท์ีม่กีารรายงานฤทธิ์ทางชวีภาพทีห่ลากหลาย อย่างไร

กต็าม ยงัไมม่กีารศึกษาวา่สารชนิดใดในตน้กระทอืลงิทีเ่ป็นสารส�าคญัทีอ่อกฤทธิ์ยบัย ัง้เชื้อแบคทเีรยี 

ในโครงการวจิยัน้ีจะเลอืกสารสกดัไดคลอโรมเีทนของส่วนเหงา้ซึง่มฤีทธิ์การยบัย ัง้เชื้อแบคทเีรยีไดด้ี

ทีสุ่ด มาผ่านกระบวนการแยกส่วนดว้ยฤทธิท์างชวีภาพ ซึง่จะท�าใหส้ามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการแยก

องคป์ระกอบทางเคมทีีเ่ป็นสารออกฤทธิ์ส �าคญัไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจง ความรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยัน้ีสามารถ

น�าไปใชไ้ดใ้นหลายดา้น เช่น การน�าสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพทีค่น้พบไปใชเ้ป็นสารมาตรฐานอา้งองิเพือ่

ใชก้�าหนดคุณภาพของยาหรอืเวชภณัฑท์ีพ่ฒันามาจากตน้กระทอืลงิได ้ รวมถงึใชป้ระกอบการศึกษา

วจิยัปจัจยัการปลูก, การเกบ็เกีย่ว, การสกดั และการตัง้ต�ารบัยา นอกจากน้ีโครงสรา้งเคมขีองสารออกฤทธิ์

ส �าคญัสามารถน�าไปใชเ้ป็นสารตน้แบบส�าหรบักระบวนการคน้ควา้และพฒันายาตา้นเชื้อแบคทเีรยี

แผนปจัจบุนัต่อไปได ้ซึง่อาจเป็นส่วนหน่ึงทีจ่ะช่วยแกไ้ขปญัหาเชื้อแบคทเีรยีดื้อยาทีเ่ป็นสาเหตสุ �าคญั

ทีท่ �าใหเ้กดิการเสยีชวีติของคนท ัว่โลกในปจัจบุนั และจะทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึ้นในอนาคต

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 anti-
bacterial 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

การเพิม่ประสิทธภิาพและเสถยีรภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ́ เพอรอฟสไกต์
โ´ยการใช้วสั´เุพอรอฟสไกต์สองมติท่ีิมกีารน�าไฟฟ้าสูงเป็นสาร´ู́ กลืนแสง
ผูช่้วยศาสตราจาย ์ดร. พงศเ์ทพ ประจงทศัน์
ภาควชิาวสัดศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

เซลลแ์สงอาทติยช์นิดเพอรอฟสไกตจ์ดัเป็นเซลลแ์สงอาทติยช์นิดใหมท่ีไ่ดร้บัความสนใจอย่างสูง
ในปจัจบุนัเน่ืองจากมตีน้ทนุในการผลติต�า่ และมปีระสทิธภิาพในการเปลีย่นพลงังานแสงอาทติย์
เป็นพลงังานไฟฟ้าสูง อย่างไรกต็าม ในปจัจบุนัเซลลแ์สงอาทติยช์นิดเพอรอฟสไกตย์งัไมส่ามารถ
ผลติเพือ่การคา้ไดเ้พราะสารประกอบเพอรอฟสไกตซ์ึง่เป็นสารดูดกลนืแสงในเซลลแ์สงอาทติยช์นิด
น้ี เกดิการสลายตวัในบรรยากาศทีม่คีวามชื้นสูงไดง้า่ย ท�าใหอ้ายุการใชง้านของเซลลแ์สงอาทติยต์�า่ 
นกัวจิยัไดพ้ยายามหาวธิกีารต่างๆเพือ่ลดการสลายตวัของสารประกอบเพอรอฟสไกต ์และยดือายุ
การใชง้านของเซลลแ์สงอาทติยใ์หย้าวนานขึ้น เช่นการดดัแปลงโครงสรา้งสามมติขิองสารประกอบ
เพอรอฟสไกตใ์หม้โีครงสรา้งแบบสองมติสิามารถเพิม่อายุการใชง้านของเซลลแ์สงอาทติยไ์ดอ้ย่าง
มนียัส�าคญั และมแีนวโนม้วา่จะสามารถน�าไปใชง้านไดจ้รงิ ถงึแมว้า่เซลลแ์สงอาทติยท์ีส่รา้งจาก
เพอรอฟสไกตส์องมติิจะมอีายุการใชง้านที่เพิ่มขึ้น แต่ประสิทธิภาพกลบัลดต�า่ลง เน่ืองจาก
ประจไุฟฟ้าอสิระทีเ่กดิขึ้นในเซลลแ์สงอาทติยไ์มส่ามารถเคลือ่นทีไ่ดใ้นบางทศิทางในโครงสรา้งของ
สารประกอบเพอรอฟสไกตส์องมติ ิงานวจิยัน้ีไดต้ระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึ้น จงึไดเ้สนอใหม้กีารใช ้
โมเลกลุทีม่หีมูแ่อมโมเนียมหนึ่งและสองหมูใ่นการเตรยีมสารประกอบเพอรอฟสไกตส์องมติ ิโดย
นกัวจิยัคาดหวงัวา่เซลลแ์สงอาทติยท์ีไ่ดจ้ะมอีายุการใชง้านและประสทิธภิาพสูงเน่ืองจากประจไุฟฟ้า
อสิระสามารถเคลือ่นทีใ่นเซลลแ์สงอาทติยไ์ดด้ขีึ้น งานวจิยัน้ีมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาเซลลแ์สง
อาทติยช์นิดเพอรอฟสไกตเ์พือ่ต่อยอดสู่การผลติเพือ่การคา้ในอนาคต

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 effi-
ciency 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 restric-
tion 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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การประ´ิษฐ์ทรงกลมกลวงระ´ับไมครอนซิงก์ออกไซ´์เจือ´้วยซีเรียมเพื่อ
การประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ´สีย้อมไวแสง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปวณีา  เหลากูล
สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ในงานวจิยันี้ อนุภาคทรงกลมกลวง ZnO ทีเ่จอืดว้ย Ce ในปรมิาณทีแ่ตกต่างกนัคอื 0, 0.25, 0.5 

และ 1.0 mol% ถกูสงัเคราะหไ์ดโ้ดยวธิไีฮโดรเทอรม์อลแบบไรแ้มแ่บบ ตวัอย่างทีผ่่านการแคล

ไซนแ์ลว้ถกูน�าไปศึกษาสมบตัเิฉพาะดว้ยเทคนิคต่างๆ ไดแ้ก่ XRD, SEM, TEM, HR-TEM, 

SAED, EDX และ UV-Vis spectroscopy ผลจากการศึกษาดว้ยเทคนิค XRD แสดงใหเ้หน็วา่ 

ตวัอย่างทีเ่ตรยีมไดท้ ัง้หมดมโีครงสรา้งผลกึเป็นแบบเฮกซะโกนอลเวริท์ไซต ์โดยมขีนาดผลกึเพิม่

ขึ้นตามอณุหภมูทิีใ่ชใ้นการแคลไซน ์ผลจากการศึกษาภาพถา่ยทางจลุภาคดว้ยเทคนิค FE-SEM 

และ TEM แสดงใหเ้ห็นว่า สารตวัอย่างที่ผ่านการแคลไซนม์ขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางในช่วง 

4.6–5.3 โมโครเมตร ผลการวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค UV-Vis spectroscopy แสดงใหเ้หน็วา่ความ

สามารถการสะทอ้นแสงมแีนวโนม้เพิม่ขึ้นเมือ่ตวัอย่างถกูแคลไซนท์ีอ่ณุหภมูสูิงขึ้น ค่าช่องวา่งแถบ

พลงังานของตวัอย่างสามารถค�านวณไดจ้ากสเปกตรมัการดูดกลนืในย่าน UV-Vis ซึง่พบวา่มค่ีา

ในช่วง 3.05 – 3.13 eV ประสทิธภิาพการผนัแสงเป็นพลงังานถกูตรวจสอบดว้ยฉายแสงทีม่คีวาม

เขม้ A.M. 1.5 ผลจากการทดสอบพบวา่ ทรงกลมกลวง ZnO ทีเ่จอืดว้ย Ce ปรมิาณ 0.25 mol% 

และแคลไซนท์ี ่600 ºC ใหค่้าประสทิธภิาพสูงสุดเท่ากบั 2.24% ท ัง้น้ีเป็นผลอนัเนื่องมาจากการมี

ขนาดอนุภาคทีใ่หญ่กวา่และความพรุนตวัทีม่สูีงกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสารตวัอย่างชนิดอืน่

Fabrication of Cerium-doped Hollow Zinc Oxide Microspheres for 
Dye Sensitized Solar Cell Application

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 spec-
troscopic 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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การบูรณาการทฤษฎขีองโลหะผสมเข้ากบัการค�านวณกลศาสตร์ควอนตมั
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของวัส´ุสองมิติจากธาตุในกลุ่มนิโคเจนใน
ฐานะวสั´ุพลังงานและวสั´อุเิล็กทรอนกิส์อบัุตใิหม่
ดร. อรรณพ เอกธาราวงศ์
สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

โครงการวจิยัมุง่เนน้ไปทีก่ารศึกษาอณุหพลศาสตรเ์ชงิโครงสรา้งและพฤตกิรรมของสารผสมสองมติจิาก
ธาตใุนกลุม่นิโคเจน นัน่คอืบสิมทัและพลวง (Bi

1-x
Sb

x
) โดยอาศยัการบูรณาการทฤษฎขีองโลหะผสม เขา้

กบัการค�านวณทางกลศาสตรค์วอนตมั วตัถปุระสงคห์ลกัของโครงการวจิยัคอืการสรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐาน
ทีจ่ �าเป็นต่อการพฒันากระบวนการสงัเคราะหแ์ละปรบัปรุงสมบตัทิางกายภาพของ Bi

1-x
Sb

x 
ในฐานะทีเ่ป็น

วสัดุอเิลก็ทรอนิกสแ์ละวสัดุพลงังานเทอรโ์มอเิลก็ทรคิอบุตัใิหม ่เพือ่น�าไปสรา้งเป็นนวตักรรมและประยุกต์
ใชง้านจรงิเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
อตุสาหกรรมพลงังาน เช่น อปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสรุ่์นใหม ่หรอื อปุกรณเ์กบ็เกีย่วพลงังานเทอรโ์มอเิลก็
ทรคิประสทิธภิาพสูง ในโครงการวจิยัน้ี อาจารย ์ดร. อรรณพ เอกธาราวงศใ์นฐานะทีเ่ป็นหวัหนา้โครงการ 
จะท�าหนา้ทีเ่ป็นผูว้จิยัหลกั และมรีองศาสตราจารย ์ดร. ธติ ิ บวรรตันารกัษ ์ เป็นนกัวจิยัผูร่้วมโครงการ 
นอกจากน้ี ทางคณะผูว้จิยัไดร่้วมมอืกบักลุม่วจิยัจากมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัลนิ
เชอปิงแห่งราชอาณาจกัรสวเีดนและมหาวทิยาลยัแห่งชาตสิงิคโปร ์การร่วมมอืกบัสองกลุม่วจิยัดงักลา่วมี
จดุประสงคเ์พือ่ใหโ้ครงการวจิยัด�าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ น�าไปสู่การสรา้งการสรา้งองคค์วามรูแ้ละ
นวตักรรม ท ัง้ในเชงิวชิาการและอตุสาหกรรม โครงการวจิยัน้ีมรีะยะเวลาด�าเนินการรวมท ัง้สิ้น 1 ปี โดย
การค�านวณกลศาสตรค์วอนตมัท ัง้หมดจะถกูค�านวณดว้ยระบบคอมพวิเตอรส์มรรถนะสูงซึง่ถกูตดิต ัง้อยู่
ทีภ่าควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และทีส่ถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน จงัหวดั
นครราชสมีา ผลผลติจากการศึกษาของโครงการวจิยัจะถกูเผยแพร่ในรูปแบบของบทความวจิยัทีถ่กูตี
พมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาต ิ(ควอรไ์ทลท์ี ่1 จากฐานขอ้มลูของ Scopus) อย่างนอ้ย 1 ฉบบั

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 Bi

1-x
Sb

x
 (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 Bi

1-x
Sb

x
, 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 Bi

1-x
Sb

x
 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

การพัฒนาตวัเร่งปฏกิริยิาผสมส�าหรบัการเปล่ียนก๊าซคาร์บอนไ´ออกไซ´์ให้
เป็นโอเลฟินส์เบา
รองศาสตราจารย ์ดร. ธงไทย วฑูิรย ์
สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

การเพิม่ขึ้นของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นช ัน้บรรยากาศท�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศอย่าง

ถาวร จงึเป็นเรื่องเร่งด่วนทีจ่ะหาแนวทางลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดสู่์ช ัน้บรรยากาศ 

หน่ึงในวธิทีีท่ �าไดค้อืการกกัเก็บและการแปรรูปกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์หเ้ป็นสารเคมเีพิม่มลูค่า 

โอเลฟินสเ์บาประกอบดว้ยเอทลินี โพรพลินีและบวิทลินีเป็นสารตัง้ตน้ที่ส �าคญัในอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมซีึง่น�ามาใชผ้ลติสิง่ของ เครื่องใช ้ทีจ่ �าเป็นในการด�ารงชวีติของมนุษย ์ปจัจบุนัโอเลฟินส์

เบาผลติไดจ้ากกระบวนการสลายตวัทางความรอ้นของแนฟทาซึง่ผลติไดจ้ากน�า้มนัดบิ อย่างไร

กต็ามปรมิาณของน�า้มนัดบิมกีารลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัความผนัผวนของราคาน�า้มนัและ

การเตบิโตของตลาดโอเลฟินสเ์บา ท�าใหเ้กดิการคน้หาวตัถดุบิใหมเ่พือ่มาผลติโอเลฟินสเ์บาทดแทน

น�า้มนัดบิ การน�ากา๊ซคารบ์อนไดออกไซดม์าแปรรูปเป็นโอเลฟินสเ์บาไมเ่พยีงแต่ลดการปลอ่ยกา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซดสู่์ช ัน้บรรยากาศแต่ยงัเพิม่มลูค่าใหก้บักา๊ซคารบ์อนไดออกไซดอ์กีดว้ย อย่างไร

กต็ามกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดม์คีวามเสถยีรสูงจ�าเป็นตอ้งใชต้วัเร่งปฏกิริยิาเขา้มาช่วยเพือ่เพิม่ค่า

การแปลงผนัของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ในงานวจิยัน้ีท �าการพฒันาตวัเร่งปฏกิริยิาผสมชนิดใหม่

ซึง่ประกอบดว้ยตวัเร่งปฏกิริยิาทีม่เีหลก็เป็นองคป์ระกอบหลกัผสมกบัอเิดยีมออกไซด/์ซาโป-34 

ส�าหรบัใชใ้นการแปรรูปกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นโอเลฟินสเ์บา โดยศึกษาผลของลกัษณะการ

ผสมกนัไดแ้ก่ การบรรจตุวัเร่งปฏกิริยิาสองช ัน้, การคลกุเคลา้ และการบดผสม ของตวัเร่งปฏกิริยิา

ทีม่เีหลก็เป็นองคป์ระกอบหลกัและตวัเร่งปฏกิริยิาอเิดยีมออกไซด/์ซาโป-34 ต่อความวอ่งไวและ

เสถยีรภาพในการเร่งปฏกิริยิา

Development of Hybrid Catalysts for CO
2
 Conversion to Light Olefins

A continuously rising of CO
2
 in atmosphere can lead to irreversible transformation of 

ecosystem. It is urgent to find solutions to reduce CO
2
 emissions. One of feasible solutions 

is to capture CO
2
 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 CO

2
 into light olefins not 

only offers an opportunity to mitigate CO
2
 emission but also generating revenue. However, 

the molecule of CO
2
 is very stable which results in a low CO

2
 conversion unless catalysts 

are used.  In this work, we develop novel hybrid catalysts containing Fe-based catalysts 
admixed with In

2
O

3
/SAPO-34 catalyst for direct CO

2
 conversion into light olefins. The 

effect of mixing features including dual-bed, granule stacking, mortar-mixing of Fe-based 
catalyst and In

2
O

3
/SAPO-34 catalyst on the catalytic activity and stability is systematically 

investigated.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์

การพัฒนาลูกกะเทาะข้าวโพ´ของชุ´กะเทาะแบบไหลตามแกน
รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย ชวนอดุม
สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ขา้วโพดเลี้ยงสตัวถ์อืเป็นพชืเศรษฐกจิอกีชนิดหนึ่งทีม่คีวามส�าคญัในอตุสาหกรรมแปรรูปของโลก 

ซึง่มแีนวโนม้เพิม่สูงขึ้น จากการขยายตวัของอตุสาหกรรมการเลี้ยงสตัว ์อตุสาหกรรมอาหารสตัว ์

และการแปรรูปไปสู่พลงังาน ขา้วโพดนอกจากผลติเป็นอาหารสตัวแ์ลว้ ยงัสามารถน�ามาแปรรูป

เป็นอาหารคนและผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมได ้ เมือ่ขา้วโพดออกสู่ตลาดมากมปีญัหาเรื่องความชื้น

สูงท�าใหคุ้ณภาพผลผลติต�า่ เกษตรกรจงึตอ้งดูแลและรกัษาคุณภาพผลผลติ  โดยเฉพาะข ัน้ตอน

ในการเก็บเกี่ยวขา้วโพดและการกะเทาะ ซึ่งเป็นกระบวนการผลติที่มคีวามส�าคญัในการขนส่ง  

การผลติ การเกบ็รกัษา และการคา้ขาย ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ออกแบบและพฒันา

ลูกกะเทาะขา้วโพดแบบไหลตามแกน ทีม่ขีนาดความยาวลูกกะเทาะ 900 mm เสน้ผ่านศูนยก์ลาง

ลูกกะเทาะ 300 mm การทดสอบลูกกะเทาะจ�านวน 4 ชนิด กบั concave clearance 4 ระดบั 

คอื 15, 20, 25 และ 30 mm และ ความเรว็รอบลูกกะเทาะ 3 ระดบัคอื 6, 10 และ 14 m/s มค่ีา

ชี้ผลประกอบไปดว้ย ประสทิธภิาพการกะเทาะ ความสูญเสยีรวม ปรมิาณเมลด็แตกหกั ก�าลงังาน

ทีใ่ช ้ และพลงังานจ�าเพาะทีใ่ชใ้นการกะเทาะ รวมท ัง้การสรา้งสมการเพือ่ประเมนิสมรรถนะการ

ท�างานของชดุกะเทาะ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านลูกกะเทาะไดอ้ย่างถกูตอ้งต่อไป

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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นวัตกรรมเสริมก�าลังองค์อาคารคอนกรีตที่มีก�าลังอั´ต�่าโ´ยใช้แผ่นเหล็ก
เหน่ียวอั́ แรงรั́ รอบภายหลัง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทนงศกัดิ ์อิม่ใจ
สาขาวศิวกรรมโยธา ส�านกัวชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงสรา้งอาคารส่วนใหญ่ในประเทศไทยในเขตพื้นทีเ่สีย่งภยัพบิตั ิ มไิดถ้กูออกแบบเพือ่รบัแรงจาก
ภยัพบิตั ิเช่น แผ่นดนิไหว และวสัดุก่อสรา้งทีม่คุีณภาพต�า่ และขาดการควบคุมคุณภาพขณะก่อสรา้ง 
มคีวามเสีย่งทีเ่กดิการวบิตัไิดภ้ายใตแ้ผ่นดนิไหวทีรุ่นแรงขนาด 6.1 รกิเตอร ์เช่น ในปี 2557 ที ่อ �าเภอ
แมล่าว จงัหวดัเชยีงราย ซึง่เป็นแผ่นดนิไหวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยทีเ่คยมมีา เกดิความเสยีหาย
กวา่ 300 ลา้นดอลลารส์หรฐั อาคารกวา่ 15,000 แห่งไดร้บัความเสยีหาย รวมถงึอาคารทีถ่ลม่ไป 20 
อาคาร และอาคารมคีวามเสยีหายอย่างรุนแรงกวา่ 400 แห่ง การส�ารวจตรวจสอบหลงัเกดิแผ่นดนิ
ไหวพบวา่ โครงสรา้งส่วนใหญ่ถกูสรา้งขึ้นดว้ยคอนกรตีทีม่กี �าลงัอดัต�า่และมรีายละเอยีดการเสรมิแรง
ไมเ่พยีงพอ ผลจากเหตกุารณน้ี์ท�าใหม้ผูีเ้สยีชวีติหน่ึงราย และบาดเจบ็ 107 ราย โดยรวม ประชาชน
กวา่ 50,000 คนไดร้บัผลกระทบจากแผ่นดนิไหว การเสรมิก�าลงัโครงสรา้งอาคารจากภยัพบิตั ิ เช่น 
แผ่นดนิไหว เป็นแนวทางลดความสูญเสยีชวีติและทรพัยส์นิ ซึง่ในปจัจบุนั การประยุกตใ์ชก้ารใช ้
เหลก็พดืรดัรอบอดัแรงขณะท�าการตดิต ัง้ ส �าหรบัองคอ์าคารคอนกรตี โดยเฉพาะ องคอ์าคารรบั 
แรงอดั สามารถเพิม่ก�าลงัและความเหน่ียวไดอ้ย่างมนียัส�าคญั ซึง่วธิน้ีีจะมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดกรณี
คอนกรตีก�าลงัต�า่จะมกีารเสยีรูปภายแรงจากภยัพบิตั ิ เช่น แผ่นดนิไหว มากกวา่คอนกรตีก�าลงัอดั 
ทีสู่ง การวจิยัน้ีจงึมเีป้าหมายเพือ่ศึกษาประสทิธภิาพของระบบการเสรมิก�าลงัโดยใชแ้ผ่นเหลก็เหน่ียว
รดัรอบส�าหรบัเสาคอนกรตีทีม่กี �าลงัต�า่ เพือ่ลดการสูญเสยีชวีติ และทรพัยส์นิ และป้องกนัความเสีย่ง

โดยเฉพาะพื้นทีท่ีม่คีวามเสีย่งสูง และใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน�าไปใชง้านในทางปฏบิตัิ

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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การฟ้ืนคืนสภาพของมร´กวฒันธรรมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วติยิา ปิดตงันาโพธิ ์

สาขาวชิาสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศก�าลงัคุกคามมรดกวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามส�าคญั

ทางประวตัศิาสตร ์ท ัง้ในประเทศทีก่ �าลงัพฒันา และประเทศทีพ่ฒันาแลว้ หายนะทางธรรมชาตจิาก

น�า้ท่วมไมใ่ช่เรื่องใหมส่ �าหรบัประเทศไทย แต่เกดิขึ้นถีแ่ละทวคีวามรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากการ

พฒันาเมอืงอย่างไรท้ศิทาง และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โครงการวจิยันี้มุง่เนน้สนบัสนุน

หน่วยงานและภาคส่วนทีดู่แลรบัผดิชอบมรดกวฒันธรรม และพื้นทีท่างประวตัศิาสตร ์ณ อทุยาน

ประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา เพือ่หาแนวทางในการปรบัตวัอยู่ร่วมกบัน�า้รองรบัผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยจะศึกษาภูมปิญัญาพื้นถิน่ผ่านการบูรณาการร่วมกบัองค์

ความรูแ้ละเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม บนพื้นฐานของหลกัการคืนสภาพอย่างสมดุล (Principle of 

Resilience) ทีห่ลายประเทศน�าไปปฏบิตัเิป็นแนวทางเพือ่ปรบัตวัอยู่ร่วมกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ อย่างไรกต็ามหลกัการดงักลา่วยงัไมไ่ดร้บัการเผยแพร่หรอืประยุกตใ์ชอ้ย่างกวา้งขวาง

ในประเทศไทย ดงันัน้โครงการวจิยันี้จงึเป็นการบูรณาการระหวา่งศาสตร ์และศิลป์ โดยอาศยัท ัง้

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ผสานกบัวถิทีางธรรมชาต ิและนวตักรรมทีเ่หมาะสมและจบัตอ้งได ้(ราคาไมสู่ง) 

เพือ่อนาคตทีส่ามารถฟ้ืนคนืสภาพและสมดุล

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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ผลของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศต่อการเคล่ือนท่ีของสารอทราซีน
และการย่อยสลายทางชวีภาพใน´นิในพ้ืนท่ีปลูกอ้อยหนาแน่น ประเทศไทย
รองศาสตราจารย ์ดร. ศรีเลศิ โชตพินัธรตัน ์
ภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

กจิกรรมทางการเกษตรเป็นสาเหตหุลกัทีก่่อใหเ้กดิการปนเป้ือนของสารเคมทีางการเกษตรทีช่ะลา้ง
จากดนิลงสู่น�า้บาดาล อทราซนีมกัพบปนเป้ือนในแหลง่น�า้ท ัง้น�า้ผวิดนิและน�า้บาดาลและยงัสามารถ
คงอยู่ในดนิไดเ้ป็นระยะเวลาหลายเดอืนซึง่เป็นสาเหตหุนึ่งของมลพษิในสิง่แวดลอ้ม จงึมรีายงาน
วา่มกัพบอทราซนีในดนิและน�า้ในหลายพื้นทีข่องประเทศไทย นอกจากนี้พบอทราซนีในพื้นทีป่ลูก
ออ้ยในแถบอเมรกิา ยุโรป หรอืจนีเน่ืองจากเป็นพื้นทีท่ีม่ปีญัหาการปนเป้ือนเกนิค่ามาตรฐานซึง่อยู่
ในโซนอากาศหนาว ต่างจากประเทศไทยทีต่ ัง้อยู่ในโซนเขตรอ้นทีม่อีณุหภมูสูิงสุดในฤดูรอ้นสูงกวา่ 
40 องศาเซลเซยีส ดว้ยอณุหภมูทิีแ่ตกต่างกนัในพื้นทีจ่งึเป็นสาเหตหุนึ่งทีส่่งผลต่อการย่อยสลาย
ทางชวีภาพและการเคลือ่นยา้ยอทราซนี ดงันัน้การศึกษาการเคลือ่นยา้ยสารอทราซนีในพื้นทีป่ลูก
ออ้ยในพื้นทีเ่ขตรอ้น ประเทศไทยน่าจะมคีวามแตกต่างจากแถบอเมรกิาหรอืยุโรปอย่างมนียัส�าคญั  
การศึกษาน้ีจึงมุ่งศึกษาการเคลือ่นยา้ยสารอทราซนีในดินโดยพจิารณาปจัจยัการดูดซบัในดิน  
การย่อยสลาย และการเคลือ่นยา้ยในดนิเกษตรกรรมในพื้นทีป่ลูกออ้ยทีม่สีมบตัต่ิางกนั (ท ัง้การ
เติมหรือไม่เติมวสัดุปรบัปรุงดิน) โดยการทดลองในหอ้งปฏบิตัิการและการใชแ้บบจ�าลองทาง
คณิตศาสตร ์ ผลของการจ�าลองดว้ยแบบจ�าลองไฮดรสัจะไดแ้ผนทีค่วามเสีย่งของการเคลือ่นตวั 
ของอทราซนีภายใตภ้มูอิากาศและชนิดของดนิทีแ่ตกต่างกนัเพือ่ช่วยในการวางแผนในการฟ้ืนฟูใน

พื้นทีป่ลูกออ้ยต่อไป

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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การศึกษาเส้นใยกากชานอ้อย 

ในการผลิตคอนกรีตบล็อก

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์นิรมล รอ´ไพ

โรงเรียนห้วยน�้าหอมวิทยาคาร 
จังหวั´นครสวรรค์

รางวัลที่ 2 ระ´ับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ปจัจบุนัทางเลอืกใหมใ่นการก่อสรา้งคอืการใช ้อฐิบลอ๊ก คอนกรตี และไฟเบอรซ์เีมนต ์ในการก่อสรา้ง 

จะมส่ีวนประกอบของ คอื ปูน ทราย หนิ และน�า้ ซึง่เป็นวสัดุทีไ่ดม้าจากธรรมชาต ิหนิไดม้าจาก

การระเบดิภูเขา ซึ่งเป็นสาเหตุหลกัที่ท �าใหท้รพัยากรธรรมชาติลดนอ้ยลงและเป็นมลพษิจาก             

การระเบดิภเูขา เพือ่ชะลอการสูญเสยีทรพัยากรธรรมชาต ิ จงึมคีวามพยายามทีจ่ะน�าวสัดุเหลอืใช ้   

จากเกษตรกรรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ ซึ่งในชุมชนหมู่บา้นรอ้ยละ 80 มกีารประกอบอาชีพ           

ปลูกออ้ยเป็นหลกัและน�าไปส่งโรงงานน�า้ตาลทีอ่ยู่ใกลห้มูบ่า้น หลงัจากการหบีน�า้ตาลของโรงงาน

น�า้ตาลแลว้จะเหลอืกากชานออ้ยซึง่เป็นวสัดุเหลอืทิ้ง กากชานออ้ยมเีซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบ        

ถงึรอ้ยละ 45-55 เป็นเสน้ใยทีม่คีวามหยุ่นเหนียวแขง็แรง ทนทาน เหมาะทีจ่ะน�ามาพฒันาใชใ้นงาน

เพื่อเสริมเสน้ใยในการขึ้นรูปของอิฐบล็อกเพื่อทดแทนการใชห้ิน ประกอบกบัชุมชนแถบน้ี           

ปลูกยางพารา จึงมแีนวคิดในการน�าน�า้ยางพารามาเสริมการขึ้นรูปคอนกรีตบลอ็กเพื่อสรา้ง 

ความหยดืหยุ่น ไมเ่ปราะแตกงา่ย
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2. วัตถุประสงค์และผลการท´ลอง
วัตถุประสงค์การท´ลอง
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพคอนกรีตบล็อกที่ผลิตขึ้นจาก     

กากชานออ้ยและมส่ีวนผสมของน�า้ยางพารา

วิธี´�าเนินการท´ลอง
ตอนที่ 1   ศึกษาประสิทธิภาพของกากชานออ้ยในการข้ึนรูปช้ินงานตามพิมพเ์พื่อน�าไปสู ่     
  การท�าคอนกรตีบลอ็ก

            - เตรยีมกากชานออ้ยส�าหรบัใชเ้ป็นส่วนผสม น�ากากชานออ้ยมาตากแดดจนแหง้ 

            - ออกแบบส่วนผสมของชิ้นงาน ทดลองขึ้นรูปชิ้นงาน 

            - น�าส่วนผสมทีไ่ดใ้ส่ลงในแบบพมิพช์ิ้นงานเพือ่ทดสอบแรงดดัและแรงอดั 

            - ท�าการปรบัผวิใหเ้รยีบโดยการปาดหนา้ใหเ้รยีบโดยเกรยีงใบโพธิ์ บม่ทิ้งไวโ้ดยใส่ถงุ 

              พลาสติกมดัปากถงุเพื่อป้องกนัการระเหยของน�า้เป็นเวลา 28 วนั หลงัจากนัน้    

              น�ามาผึง่ลมเพือ่ใหแ้หง้

            - ทดสอบและเปรียบเทยีบสมบตัิของชิ้นงานโดยทดสอบสมบตัิทางกายภาพและ 

             สมบตัเิชงิกล 

ตอนที่ 2   ศึกษาประสทิธภิาพช้ินงานคอนกรตีบลอ็ก โดยใชเ้ครื่องอดัผลติคอนกรตีบลอ็ก 
         - เมือ่ทราบอตัราส่วนในการผสมที่ไดป้ระสทิธิภาพที่ดทีี่สุดแลว้ (หลงัจากตรวจสอบ

              คุณภาพ) น�าอตัราส่วนนัน้มาขึ้นรูปคอนกรตีบลอ็กโดยใชเ้ครือ่งอดัผลติคอนกรตีบลอ็ก

-  ผสมตามอตัราส่วนทีไ่ดป้ระสทิธภิาพทีด่ทีีสุ่ด แลว้น�ามาขึ้นรูปชิ้นงานคอนกรตีบลอ็ก

โดยใชเ้ครื่องอดัผลติคอนกรีตบลอ็ก หลงัจากนัน้ถอดแบบออก บ่มทิ้งไวโ้ดยใช ้

พลาสตกิอย่างหนาคลุมเพือ่ป้องกนัการระเหยของน�า้เป็นเวลา 28 วนั หลงัจากนัน้    

น�ามาผึง่ลมเพือ่ใหแ้หง้ 

- ท�าการทดสอบสมบตัขิองคอนกรตีบลอ็กโดยทดสอบสมบตัทิางกายภาพและสมบตัเิชงิกล 

ผลการท´ลอง
-   ลกัษณะโดยท ัว่ไปของคอนกรตีบลอ็กทีพ่ฒันาขึน้ท ัง้ 5 อตัราส่วน (0.1-0.5 กก.) พบวา่เป็นไปตาม

มาตรฐาน การพองตวัเป็นไปตามมาตรฐาน ค่าความตา้นทานแรงดดัต�า่กวา่เกณฑเ์ลก็นอ้ย และ

ความตา้นทานแรงดงึต ัง้ฉากสูงกวา่ตวัเปรยีบเทยีบ 

-   ผลทดสอบก�าลงัอดัของคอนกรีตบลอ็กทีพ่ฒันาขึ้นพบว่ากากชานออ้ย+น�า้ยางพาราขน้มค่ีา        

     ก�าลงัอดัมากทีสุ่ดและมากกวา่คอนกรตีตามมาตรฐาน มอก. 57-2533 

-    การใชง้านจรงิของคอนกรตีบลอ็กทีพ่ฒันาขึ้น สามารถใชส้วา่นไฟฟ้าขนัยดึตะปูเกลยีว ใชปู้น

     กาวซเีมนตฉ์าบรอยต่อของคอนกรตีบลอ็กและใชเ้ลือ่ยวงเดอืนเลือ่ยได ้

3. ประโยชน์และการน�าไปใช้
- สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บักากชานออ้ยและน�า้ยางพารา

- สามารถก�าจดัของเหลอืใชจ้ากภาคเกษตรกรรม ลดการท�าลายสิง่แวดลอ้มและลดการใชท้รพัยากร

- ไดค้อนกรตีบลอ็กทีม่ตีน้ทนุในการผลติต�า่ มคีุณภาพดี
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แผ่นฉนวนกันความร้อนจาก  

เปลือกทุเรียนโดยใช้จุลินทรีย์     

Effective Microorganisms     

ในการสกัดเส้นใย

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์ไมตรี สุ´เรือง

โรงเรียนสตรีพัทลุง 
จังหวั´พัทลุง

รางวัลที่ 2 ระ´ับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ฉนวนกนัความรอ้นทีใ่ชท้ีใ่นปจัจบุนัท�าจากเสน้ใยสงัเคราะหท์ีม่ส่ีวนประกอบของใยแกว้หรอืใยหนิ 
ซึง่มผีลกระทบต่อสุขภาพของคนงานผลติ ผูต้ดิต ัง้และผูใ้ช ้จากปญัหาดงักลา่วกลุม่ผูท้ �าโครงงาน
จงึเกิดความคิดทดลองผลติฉนวนกนัความรอ้นจากวสัดุธรรมชาตทิีม่สีมบตัใิกลเ้คียงกบัเสน้ใย
สงัเคราะหโ์ดยใชเ้สน้ใยจากเปลอืกทุเรียน เน่ืองจากเปลอืกทุเรียนมอีงคป์ระกอบของเสน้ใย
เซลลูโลสอยู่มากรอ้ยละ 30-40 และเสน้ใยดงักลา่วมสีมบตัเิป็นฉนวนความรอ้นโดยธรรมชาต ิ
นอกจากน้ี ในการไดม้าของเสน้ใยธรรมชาติตอ้งผ่านข ัน้ตอนการสกดัซึ่งส่วนใหญ่ใชโ้ซเดียม          
ไฮดรอกไซด ์ (NaOH) มขี ัน้ตอนทียุ่่งยากและมอีนัตรายเน่ืองจากโซเดยีมไฮดรอกไซดม์สีภาพ 
เป็นด่างแก่มฤีทธิ์ในการกดักร่อนและตอ้งใชน้�า้ในการลา้งเป็นปริมาณมาก ผูจ้ดัท�าโครงงาน           
จงึทดลองใชจ้ลุนิทรยี ์Effective Microorganisms (EM) มาสกดัเสน้ใยแทน ซึง่จากการศึกษา
พบวา่จลุนิทรยีก์ลุม่พวกสรา้งกรดแลคตกิมปีระสทิธภิาพในการย่อยอนิทรยีส์ารโดยไมใ่ชอ้ากาศ

หายใจและมปีระสทิธภิาพในการย่อยสลายเปลอืกเมลด็พชืไดด้ี

2. วัตถุประสงค์และผลการท´ลอง
วัตถุประสงค์การท´ลอง
1.  เพือ่ศึกษาและเปรยีบเทยีบคุณภาพของเสน้ใยจากเปลอืกทเุรยีนทีส่กดัดว้ยจลุนิทรยี ์Effective       
  Microorganisms และโซเดยีมไฮดรอกไซด์
2.  เพือ่ศึกษาอตัราส่วนระหว่างเสน้ใยจากเปลอืกทเุรียนกบัน�า้ยางพาราทีเ่หมาะสมต่อการสรา้ง 
  แผ่นฉนวนกนัความรอ้น
3.  เพือ่หาน�า้หนกัและระยะเวลากดทบัทีเ่หมาะสมต่อการสรา้งแผ่นฉนวนกนัความรอ้น
4.  เพือ่ศึกษาประสทิธภิาพของแผ่นฉนวนกนัความรอ้นจากเปลอืกทเุรยีนดา้นการน�าความรอ้น  
  อตัราการเผาไหมแ้ละอตัราการดูดซบัน�า้
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วิธี́ �าเนนิการท´ลองและผลการท´ลอง
วิธี´�าเนินการท´ลอง
-    การสกดัเสน้ใยจากเปลอืกทเุรยีนโดยใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละจลุนิทรยี ์Effective Micro-
    organisms
-   การหาอตัราส่วนระหวา่งเสน้ใยจากเปลอืกทเุรยีนกบัน�า้ยางพาราทีเ่หมาะสมในการสรา้งแผ่นฉนวน
-   การเตรยีมฉนวนกนัความรอ้นจากเปลอืกทเุรยีนขนาด 10×20 ตารางเซนตเิมตร
-    การหาน�า้หนกัและระยะเวลาทีใ่ชใ้นการกดทบัทีเ่หมาะสมในการสรา้งแผ่นฉนวนกนัความรอ้น
-   การสรา้งแผ่นฉนวนกนัความรอ้นจากเปลอืกทเุรยีนขนาด 50×50 ตารางเซนตเิมตร
-  การสรา้งแผ่นฉนวนกนัความรอ้นขนาด 50×50 ตารางเซนตเิมตร โดยใชอ้ตัราส่วนระหว่าง

เสน้ใยจากเปลอืกทเุรยีนต่อน�า้ยางพารา 1.5:1 โดยมวลต่อปรมิาตร น�า้หนกัทีใ่ชใ้นการกดทบั
คอื 20 นิวตนั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการกดทบัคอื 30 นาที

-   การหาประสทิธภิาพของแผ่นฉนวนกนัความรอ้นจากเสน้ใยเปลอืกทเุรยีน

ผลการท´ลอง
-   เสน้ใยจากเปลอืกทเุรยีนทีไ่ดจ้ากการสกดัดว้ยจลุนิทรยี ์Effective Microorganisms มคุีณภาพ     
    ดกีว่าการใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด ์คือ เสน้ใยมลีกัษณะเป็นเสน้เรียบ อ่อนนุ่ม ไม่ขาดแหว่ง  
    ไมม่กีลิน่ และ มค่ีา pH ประมาณ 7 ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรม
-   อตัราส่วนระหวา่งเสน้ใยเปลอืกทเุรยีนต่อน�า้ยางพาราทีเ่หมาะสมคอือตัราส่วน 1.5:1 โดยมวล
    ต่อปรมิาตร ท�าใหไ้ดแ้ผ่นฉนวนกนัความรอ้นทีไ่ดม้ลีกัษณะเหมาะสมทีสุ่ด 
-    น�า้หนกัและระยะเวลาที่ใชใ้นการกดทบัที่เหมาะสมในการสรา้งแผ่นฉนวนกนัความรอ้น คือ 

น�า้หนกักดทบั 20 นิวตนัต่อพื้นที ่200 ตารางเซนตเิมตร และระยะเวลากดทบั 30 นาท ีท�าให ้
ไดแ้ผ่นฉนวนทีม่เีสน้ใยยดึตดิกนัด ีเรยีบ มคีวามหนาแน่น 310.41 กโิลกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร

-    แผ่นฉนวนกนัความรอ้นจากเสน้ใยเปลอืกทเุรยีนมค่ีาการน�าความรอ้นเฉลีย่ 0.04 ± 0.04 W/m2.C 
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัแผ่นฉนวนกนัความรอ้นใยแกว้และ Polyethylene (PE) ไมม่อีตัราการเผาไหม ้
เหมอืนกบัแผ่นฉนวนกนัความรอ้นใยแกว้และดกีวา่แผ่นฉนวน PE และมอีตัราการดูดซบัน�า้
รอ้ยละ 225.31 ± 27.46 ซึง่นอ้ยกวา่ฉนวนกนัความรอ้นใยแกว้

3. ประโยชน์และการน�าไปใช้
-   สามารถสกดัเสน้ใยธรรมชาตโิดยการหมกัดว้ยจลุนิทรยี ์Effective Microorganisms 
    ท�าใหไ้ดเ้สน้ใยทีม่คุีณภาพ ราคาถกูและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
- ไดแ้ผ่นฉนวนกนัความรอ้นจากวสัดุธรรมชาตทิีป่ลอดภยัต่อ

สุขภาพ มกีระบวนการผลติทีไ่มใ่ชส้ารเคม ีใชพ้ลงังานนอ้ย 
- เป็นการน�าเปลอืกทเุรยีนซึง่เป็นของเหลอืใชใ้นทอ้งถิน่มาใช ้
    ใหเ้กดิประโยชน ์
- เป็นการเพิม่การใชป้ระโยชนจ์ากน�า้ยางพาราทีม่รีาคาตกต�า่ 
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การศกึษาพฒันาแผ่นปลกูกล้วยไม้

เอ้ืองแซะจากเปลือกไม้ในท้องถ่ิน

ในการปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติ

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์สร้อยฟ้า ขยันงาน

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 
จังหวั´แม่ฮ่องสอน

รางวัลที่ 3 ระ´ับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
เอื้องแซะ (Dendrobium scabrilingue Lindl.) เป็นกลว้ยไมท้ี่มถีิ่นก�าเนิดทางภาคเหนือ                  
ของประเทศไทย จากการทดลองสกดักลิน่หอมจากเอื้องแซะเพือ่หาองคป์ระกอบทางเคม ี พบวา่
สารหอมในดอก ม ีn-butanol สูงถงึรอ้ยละ 96 ซึง่สามารถน�าสารหอมทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงสูตรผลติ
น�า้หอมจากดอกเอื้องแซะได ้ ปจัจุบนัดอกเอื้องแซะเป็นที่นิยมในการปลูกเลี้ยงและส่งออกไป        
ต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก การน�ากลว้ยไมเ้อื้องแซะที่ไดจ้ากการขยายพนัธุโ์ดยวธิ ี   
เพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่ในหอ้งปฏบิตักิารคืนสู่ป่าโดยใชต้ะแกรงเหลก็ครอบตน้กลา้เอื้องแซะและน�าไป
ติดบริเวณล�าตน้ของตน้ไมใ้หญ่พบว่าอตัราการรอดชีวตินอ้ยและตะแกรงเหลก็ที่น�าไปติดก็เป็น   
การสรา้งปญัหาใหก้บัสภาพแวดลอ้มในป่าชมุชนอกีดว้ย และจากการออกส�ารวจป่าในชมุชนสงัเกต
พบวา่กลว้ยไมเ้อื้องแซะเจรญิเตบิโตบนเปลอืกไมใ้นทอ้งถิน่ เช่น เปลอืกไมส้น เปลอืกไมต้องตงึ
และเปลอืกไมก่้อเป็นส่วนใหญ่ คณะผูจ้ดัท�าโครงงานจึงจดัท�าโครงงานน้ีขึ้นเพื่อศึกษาพฒันา       

แผ่นปลูกกลว้ยไมเ้อื้องแซะจากเปลอืกไมใ้นทอ้งถิน่ในการปลูกคนืสู่ป่าธรรมชาต ิ

2. วัตถุประสงค์และผลการท´ลอง
วัตถุประสงค์การท´ลอง
1. เพือ่ศึกษาสมบตัแิละอตัราส่วนของเปลอืกไมใ้นทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมในการท�าแผ่นปลูกกลว้ยไม ้           
     เอือ้งแซะ
2. เพือ่ศึกษาปรมิาณตวัประสานทีม่ผีลต่อสมบตัขิองแผ่นปลูกกลว้ยไมเ้อือ้งแซะจากเปลอืกไมใ้นทอ้งถิน่
3.  เพื่อศึกษาผลของแผ่นปลูกกลว้ยไมจ้ากเปลอืกไมใ้นทอ้งถิ่นต่อการเจริญเติบโตและอตัรา      

    การมชีวีติรอดของกลว้ยไมเ้อื้องแซะในสภาพป่าธรรมชาติ

วิธี´�าเนินการท´ลอง
- ศึกษาสมบตัแิละอตัราส่วนของเปลอืกไมใ้นทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมในการท�าแผ่นปลูกกลว้ยไมเ้อื้องแซะ 

- ศึกษาปรมิาณตวัประสานทีม่ผีลต่อสมบตัขิองแผ่นปลูกกลว้ยไมเ้อื้องแซะจากเปลอืกไม ้ในทอ้งถิน่ 

- ศึกษาผลของแผ่นปลูกกลว้ยไมจ้ากเปลอืกไม ้ในทอ้งถิน่ต่อการเจรญิเตบิโตและอตัราการมชีวีติรอด

     ของกลว้ยไมเ้อื้องแซะในสภาพป่าธรรมชาติ
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ผลการท´ลอง
- ลกัษณะทางกายภาพของเปลอืกไมใ้นทอ้งถิน่คอื

เปลอืกสนมสีนี�า้ตาลแดง เปลอืกแก่นนอกสุดหลดุ

เป็นเกลด็หรอืเป็นแผ่น ค่า pH ของเปลอืกไมใ้น

ทอ้งถิน่คอื เปลอืกสน เปลอืกตองตงึและเปลอืกก่อ 

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 6.7, 6.0 และ 5.7 ตามล �าดบั 

และค่าเฉลีย่เวลาในการดูดซบัน�า้ของแผ่นปลูก

กลว้ยไมท้ีม่ปีรมิาณตวัประสาน 5 กรมั 10 กรมั

และ 15 กรมั มค่ีาเฉลีย่เวลาในการดูดซบั 26.81, 27.33 และ 50.80 วนิาท ีตามล �าดบั

- ลกัษณะการผพุงัของแผ่นปลูกกลว้ยไมจ้ากเปลอืกไมใ้นทอ้งถิน่ทีม่ปีรมิาณตวัประสานต่างกนัไป

แปะปลูกกลว้ยไมเ้อื้องแซะกบัตน้ไมใ้หญ่ในสภาพแวดลอ้มป่าธรรมชาต ิ จากการศึกษาพบวา่ 

แผ่นปลูกกลว้ยไมจ้ากเปลอืกไมใ้นทอ้งถิน่ทีม่ปีรมิาณ 5 กรมั มรีะดบัการผพุงัระดบั 1 ในสปัดาห ์

ที ่ 1-3 มรีะดบัการผพุงัระดบั 2 ในสปัดาหท์ี ่ 4-7 และมรีะดบัการผพุงัระดบั 3 ในสปัดาห ์    

ที ่8-12 แผ่นปลูกกลว้ยไมจ้ากเปลอืกไมใ้นทอ้งถิน่ทีม่ปีรมิาณ 10, 15 กรมั มค่ีาระดบัการผพุงั

เท่ากนัคอื ระดบั 1 ในสปัดาหท์ี ่1-8 และมรีะดบัการผพุงัระดบั 3 ในสปัดาหท์ี ่9-12

- จ�านวนเฉลีย่ของใบ ล �าตน้และขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางล �าตน้ของกลว้ยไมท้ีใ่ชแ้ผ่นปลูกกลว้ยไม ้

จากเปลอืกไมใ้นทอ้งถิน่ ปลูกโดยใชต้ะแกรงเหลก็ครอบพรอ้มขยุมะพรา้วและปลูกโดยใชต้ะแกรง

เหลก็ครอบอย่างเดยีว (ไมใ่ชว้สัดุปลูก) พบวา่จ�านวนใบ จ�านวนรากและความกวา้งเสน้ผ่านศูนยก์ลาง

ของล �าตน้ของกลว้ยไมท้ีใ่ชแ้ผ่นปลูกกลว้ยไมเ้ท่ากบั 5.3 ใบ 7.3 ราก และ 1.4 เซนตเิมตร 

ตามล �าดบั จ�านวนใบ จ�านวนรากและความกวา้งเสน้ผ่านศูนยก์ลางของล �าตน้ของกลว้ยไมท้ีใ่ช ้

ตะแกรงเหลก็ปลูกพรอ้มขยุมะพรา้วเท่ากบั 5 ใบ 6.3 ราก และ 1.0 เซนตเิมตร ตามล �าดบั 

จ�านวนใบ จ�านวนราก และความยาวเสน้ผ่านศูนยก์ลางของล �าตน้ของกลว้ยไมท้ีใ่ชต้ะแกรง

เหลก็ครอบเพยีงอย่างเดยีวเท่ากบั 3.3 ใบ 4.3 ราก และ 0.7 เซนตเิมตร ตามล �าดบั

- อตัราการมชีวีติรอดของกลว้ยไมเ้อื้องแซะเมือ่น�าไปปลูกในป่าธรรมชาต ิ โดยใชแ้ผ่นปลูกกลว้ยไม ้

จากเปลอืกไมใ้นทอ้งถิน่ ปลูกโดยใชต้ะแกรงเหลก็ครอบพรอ้มขยุมะพรา้วและปลูกโดยใชต้ะแกรง

เหลก็ครอบอย่างเดยีว (ไมใ่ชว้สัดุปลูก) พบวา่อตัราการมชีวีติรอดเท่ากบัรอ้ยละ 83, 80 และ 

30 ตามล �าดบั

3. ประโยชน์และการน�าไปใช้
- เป็นการน�าเปลอืกไมข้องพชืในทอ้งถิน่มาประยุกตใ์หเ้กดิประโยชน์

- เป็นแนวทางในการลดการใชต้ะแกรงเหลก็และตะแกรงพลาสตกิในการครอบปลูกกลว้ยไมเ้อื้องแซะ

- เพิม่ประชากรของกลว้ยไมเ้อื้องแซะใหอ้ยู่คู่กบัป่าในทอ้งถิน่
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การสกดัและทดสอบสมบตัขิองสารสีแดง

ที่ใช้ทาไข่แดงตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก

ว่านหอมแดง (Eleutherine bulbosa)

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์นาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ

โรงเรียน´�ารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวั´เชียงราย

รางวัลที่ 2 ระ´ับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
การท�าไข่แดงเพือ่มอบใหแ้ก่กนัของชาวอาข่าเป็นมรดกทางภูมปิญัญาที่แสดงวฒันธรรมการน�า      

พชืสมนุไพรมาใช ้จากการสงัเกตพบวา่การใชว้า่นหอมแดง (Eleutherine bulbosa) เพยีงไมก่ี่ตน้ 

สามารถยอ้มสเีปลอืกไขน่บัสบิฟองใหเ้ปลีย่นเป็นสแีดงในเวลาไมก่ี่นาทไีด ้ แมป้จัจบุนัจะมสียีอ้ม

สงัเคราะหท์ีม่ปีระสทิธภิาพหลายชนิด แต่ชาวบา้นยงันิยมใชว้า่นหอมแดงในการยอ้มสเีปลอืกไข ่

จงึท�าใหส้นใจพชืชนิดดงักลา่ว ซึง่จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งพบวา่วา่นหอมแดง

ยงัมสีรรพคุณทางยาอกีมากมายโดยเฉพาะมสีมบตัใินการยบัย ัง้เชื้อแบคทเีรยีและไวรสัหลายชนิด 

นกัวจิยัจงึมแีนวคดิในการน�าวา่นหอมแดงมาใชใ้หเ้กดิประโยชนม์ากยิง่ขึ้น จากการทีส่ารสแีดงของ          

ว่านหอมแดงติดสีเปลือกไข่ไดจ้ึงท�าใหนึ้กถึงการทดสอบการแปรงฟนัในวยัเด็กที่มีการใช ้           

สารยอ้มสีฟนัเพื่อใชว้ิเคราะหค์วามสะอาดของฟนัและการเกิดคราบหินปูนหรือไบโอฟิลม์               

ในช่องปาก งานวจิยัน้ีมจีุดมุ่งหมายเพือ่ศึกษาการสกดัและทดสอบสมบตัิของสารสแีดงที่ใชใ้น    

การท�าไขแ่ดงตามภมูปิญัญาทอ้งถิน่จากวา่นหอมแดงเพือ่พฒันาเป็นสารทดสอบการเกดิไบโอฟิลม์

ในชวีติประจ�าวนัทีม่ตีน้ทนุต�า่ โดยใชข้อ้สงัเกตจากการตดิสขีองเปลอืกไข่และฤทธิ์ในการยบัย ัง้   

เชื้อจลุนิทรยีข์องสารสแีดงจากวา่นหอมแดง

2. วัตถุประสงค์และผลการท´ลอง
วัตถุประสงค์การท´ลอง
1. เพือ่ศึกษาโครงสรา้งภายนอกและภายในทีใ่ช ้

สะสมสารสแีดงของวา่นหอมแดง

2.  เพือ่ศึกษาผลของชนิดตวัท�าละลายในการสกดั

ต่อสมบตัิของสารสแีดงจากว่านหอมแดง

3.  เพือ่ศึกษาผลของสารสกดัสแีดงต่อการตดิสี

สารประกอบชนิดต่าง ๆ และไบโอฟิลม์จากแบคทเีรยี
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วิธี´�าเนินการท´ลอง
-   การทดลองที ่1 การศึกษาโครงสรา้งการสะสมสารสแีดงของวา่นหอมแดง โดยน�าวา่นหอมแดง

ทีเ่จรญิเตบิโตเตม็ทีม่าศึกษาโครงสรา้งภายนอกและมาตดัตามขวางเพือ่หาต�าแหน่งทีม่กีารสะสม
สารสแีดงภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน ์โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งใบสะสมอาหารดา้นในกบัดา้นนอก

-    การทดลองที ่2 ศึกษาผลของชนิดตวัท�าละลายในการสกดัต่อสมบตัขิองสารสแีดงจากวา่นหอมแดง 
โดยท�าการสกดัสารสแีดงจากวา่นหอมแดง ดว้ยตวัท�าละลายชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ เฮกเซน เอทานอล
และน�า้ 

-   การทดลองที ่3 ศึกษาผลของสารสกดัสแีดงต่อการตดิสสีารประกอบชนิดต่างๆ ในชวีติประจ�าวนั
และไบโอฟิลม์ โดยแบง่สารออกเป็นสองกลุม่คอื กลุม่ทีไ่มล่ะลายน�า้ สามารถน�าสารแต่ละชนิด
ทดสอบการตดิสขีองสารสกดัโดยตรง ส่วนสารทีล่ะลายน�า้น�ามาท�าใหอ้ยู่รูปสารละลายและใชถ้งุ
เซลโลเฟนตดัเป็นชิ้นขนาด 2x2 cm2 เป็นตวัดูดซบัสารก่อนน�าไปทดสอบ จากนัน้บนัทกึการตดิสี
เปรยีบเทยีบกบัสารสยีอ้มอรีโีทรซนิ สารสยีอ้มอะลซิาลนิและสารสกดัสแีดงจากเปลอืกแกว้มงักร

ผลการท´ลอง
-   วา่นหอมแดงมกีารสะสมสารสแีดงในเน้ือเยือ่พาเรงไคมา โดยต�าแหน่งใบสะสมอาหารดา้นนอก
    จะมกีารสะสมสารสแีดงหนากวา่ใบสะสมอาหารดา้นใน
-   การสกดัสารสแีดงดว้ยน�า้ท �าใหไ้ดร้อ้ยละของผลผลติมากทีสุ่ด รองลงมาคอืเอทานอลและเฮกเซน

ตามล�าดบั ท ัง้น้ีสารสีแดงที่สกดัไดด้ว้ยน�า้มสีมบตัิการติดสีแดงของเปลอืกไข่เขม้มากขึ้น              
เมือ่อณุหภมูขิองสารเพิม่สูงขึ้น และมกีารเปลีย่นเฉดสแีดงเมือ่ค่า pH ของสารละลายเปลีย่นไป 
ซึ่งมีสมบตัิใกลเ้คียงกบัสารยอ้มสีแดงของอะลิซาลีนและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห ์              
องคป์ระกอบในสารสกดัจากวา่นหอมแดง

-   สารสกดัสแีดงจากวา่นหอมแดงสามารถตดิสสีารประกอบแคลเซยีมและไบโอฟิลม์จากแบคทเีรยี

    ไดไ้มแ่ตกต่างจากการใชส้ารสแีดงของอะลซิาลนีและสารอรีโีทรซนิ

3. ประโยชน์และการน�าไปใช้
-   ไดแ้นวทางในการพฒันาผลติภณัฑท์ีส่รา้งมลูค่าใหก้บัพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ 
-   สามารถน�าภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาเป็นส่วนหน่ึงในการป้องกนัปญัหาสุขภาพทีอ่าจเกดิจากการสะสม

ไบโอฟิลม์ 
-   ช่วยลดการน�าเขา้สยีอ้มและยงัสามารถพฒันาสยีอ้มเพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมอาหารและยา 
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กระถางมะม่วงทนแล้ง

รางวัลที่ 3 ระ´ับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์สมชาย พันธุ์สันติกุล

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
จังหวั´ล�าปาง

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีม่กีารปลูกพชืผกัและผลไมเ้ป็นจ�านวนมาก ในเขตพื้นที ่           

ภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นทีท่ีม่คีวามลาดชนั แหลง่น�า้ตามธรรมชาตไิม่สามารถกกัเก็บน�า้ไวไ้ด ้

ท�าใหน้�า้ฝนทีต่กลงมาไหลลงสู่พื้นทีด่า้นลา่งจนหมด ประกอบกบัภาคเหนือมช่ีวงฤดูแลง้ทีย่าวนาน

ถงึ 8 เดอืน จงึส่งผลกระทบต่อการปลูกตน้ไมต่้าง ๆ โดยเฉพาะกลุม่เกษตรกรทีเ่ป็นชาวสวนผลไม ้

ที่ตอ้งประสบกบัปญัหาในการปลูกผลไมใ้นช่วงปีแรกของการปลูกที่ตอ้งดูแลรดน�า้เป็นพเิศษ  

ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึน�ากระบวนการทางสะเตม็ศึกษามาใชอ้อกแบบและประดษิฐก์ระถางมะมว่ง

ทนแลง้จากดนิเหนียว โดยกระถางมคีุณสมบตัพิเิศษทีส่ามารถกกัเกบ็น�า้เพือ่รกัษาความชื้นในดนิ 

และตวักระถางมอีายุการใชง้านที่สอดคลอ้งกบัช่วงการเติบโตของตน้มะม่วงเพื่อใหต้น้มะม่วง

สามารถเจรญิเตบิโตไดด้แีละช่วยแกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัการขาดแคลนน�า้และลดปรมิาณน�า้ทีใ่ชร้ด

ตน้มะม่วงในช่วงฤดูแลง้ นอกจากนัน้ยงัช่วยชาวสวนประหยดัเวลาและลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ                

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้สวนรดน�า้ตน้มะมว่งอกีดว้ย

2. วัตถุประสงค์และผลการท´ลอง
วัตถุประสงค์การท´ลอง
1. เพือ่ศึกษาสมบตัขิองดนิเผาจากแหลง่บา้นพชิยั ต.พชิยั อ.เมอืง จ.ล �าปาง 

2. เพือ่ออกแบบและประดษิฐก์ระถางมะมว่งทนแลง้

3. เพือ่ศึกษาคุณภาพและประสทิธภิาพของกระถางมะมว่งทนแลง้
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วิธี´�าเนินการท´ลอง
1.  ศึกษาสมบตัขิองดนิเผาดา้นความแกร่งและการซบัน�า้ โดยการท�าแท่งดนิทดสอบจ�านวน 80 แท่ง 

แลว้น�าไปเผาทีอ่ณุหภมู ิ200, 400, 600 และ 800 ˚C เป็นเวลา 8 ช ัว่โมงแลว้น�าไปเขา้เครือ่งกด

หกัเพือ่หาความแกร่งและตม้เทยีบมวลก่อนและหลงัตม้แลว้หาค่าเฉลีย่เพือ่หาค่าการซบัน�า้  

2. ออกแบบและประดษิฐก์ระถางตน้มะม่วงทนแลง้ โดยออกแบบกระถางใหม้สีองช ัน้ มส่ีวน 

กกัเกบ็น�า้และส่วนปลูกตน้มะมว่ง เจาะรูตรงฐานรอยต่อระหวา่งช ัน้และดา้นขา้งต�า่กวา่ตรงรอยต่อ

เลก็นอ้ย น�าไปเผาทีอ่ณุหภมูต่ิางๆ ขา้งตน้ เป็นเวลา 8 ช ัว่โมงเท่ากนั 

3.   ศึกษาคุณภาพและประสทิธภิาพของกระถาง โดยศึกษาอายุการใชง้านและการเกบ็รกัษาความชื้น 

ของกระถางมะม่วงทนแลง้เทยีบกบักระถางท ัว่ไปและศึกษาการเจรญิเตบิโตของตน้มะม่วงที่

ปลูกลงแปลงโดยใชก้ระถางมะมว่งทนแลง้เทยีบกบัการปลูกแบบไมใ่ชก้ระถาง

ผลการท´ลอง
ผลการศึกษาพบวา่ดนิเผาทีอ่ณุภมูติ�า่จะมคีวามแกร่งนอ้ยกวา่ดนิเผาทีอ่ณุหภมูสูิงและมกีารซบัน�า้ ได ้

มากกวา่ดนิเผาทีอ่ณุหภมูสูิง ซึง่สอดคลอ้งกบักระถางมะมว่งทนแลง้ทีอ่อกแบบและประดษิฐข์ึ้น 

โดยพบวา่กระถางทีเ่ผาทีอ่ณุภมูติ�า่มอีายุการใชง้านนอ้ย ส่วนกระถางทีเ่ผาทีอ่ณุหภมูทิีสู่งมอีายุการ

ใชง้านทีย่าวนาน ส่วนในดา้นการเก็บรกัษาความชื้นของกระถางมะม่วงทนแลง้เทยีบกบักระถาง

ท ัว่ไปพบว่ากระถางมะม่วงทนแลง้สามารถกกัเก็บความชื้นไดด้กีว่ากระถางท ัว่ไป 13 เท่า และ

กระถางทีเ่ผาทีอ่ณุหภมู ิ600 ˚C สามารถใชป้ลูกตน้มะมว่งใหเ้จรญิเตบิโตไดด้ใีนช่วงระยะเวลา 1 

ปีแรกของการปลูก

3. ประโยชน์และการน�าไปใช้
1.  ไดก้ระถางส�าหรบัปลูกตน้มะมว่งและตน้ไมช้นิดอืน่ทีม่รีะยะการเจรญิเตบิใกลเ้คยีงกบัตน้มะมว่ง

2.  ช่วยประหยดัน�า้และเวลาในการดูแลรดน�า้ตน้มะมว่งของชาวสวน

3.  ไดก้ระถางตน้แบบทีส่ามารถน�าไปศึกษาต่อยอดส�าหรบัการใชป้ลูกตน้ไมเ้ศรษฐกจิชนิดอืน่ ๆ
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รางวัลที่ 3 ระ´ับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การสังเคราะห์และพฒันาชดุทดสอบ

สารตรวจจับโลหะหนักในน�า้เสีย  

โดยใช้อนภุาคนาโนแม่เหลก็

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์

โรงเรียนก�าเนิ´วิทย์ 
จังหวั´ระยอง

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
การปนเป้ือนของโลหะหนกัซึง่มสีาเหตมุาจากโรงงานอตุสาหกรรมเป็นปญัหาทีม่มีาอย่างยาวนาน

และพบไดท้ ัว่ไปในแหลง่น�า้ในประเทศไทย ปจัจบุนัชดุทดสอบโลหะหนกัในน�า้โดยท ัว่ไปแบ่งได ้

เป็น 2 แบบหลกั คอื แบบสารละลายและแบบแผ่นทดสอบ ชดุทดสอบโลหะหนกัแบบสารละลาย

มลีกัษณะส�าคญัคือ มเีซนเซอรส์ �าหรบัจบัโลหะหนกักระจายตวัอยู่ในตวัท�าละลาย ซึง่มกัจะเกดิ 

การรวมตวักนัของเซนเซอรแ์ลว้ตกตะกอนส่งผลใหอ้ายุการใชง้านส ัน้ นอกจากน้ียงัท�าใหส้ิ้นเปลอืง

ค่าขนส่งอนัเน่ืองมาจากน�า้หนกัของตวัท�าละลายทีเ่พิม่ขึ้นมา ชดุทดสอบโลหะหนกัอกีรูปแบบคอื

แบบแผ่นทดสอบ ซึง่มลีกัษณะเด่นคอื เซนเซอรจ์ะถกูเคลอืบไวบ้นกระดาษเพือ่ใชส้ �าหรบัทดสอบ 

อย่างไรก็ตาม ชดุทดสอบแบบแผ่นก็ยงัมขีอ้จ�ากดั นัน่คือ ไม่สามารถวดัการเปลีย่นแปลงดา้น     

การเรอืงแสงเป็นตวัเลขได ้ท�าใหไ้มส่ามารถใชส้ �าหรบัการวเิคราะหป์รมิาณโลหะหนกัแบบละเอยีดได ้

งานวจิยันี้จงึมเีป้าหมายเพือ่พฒันาชดุทดสอบโลหะหนกัในน�า้ โดยการสงัเคราะหเ์ซนเซอรท์างเคมี

ส �าหรบัตรวจจบัโลหะหนกัและแกไ้ขขอ้จ�ากดัทีพ่บในชดุทดสอบโลหะหนกัท ัว่ไปเพือ่ท �าใหส้ามารถ

วเิคราะหค่์าการปนเป้ือนไดล้ะเอยีดยิง่ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์และผลการท´ลอง
วัตถุประสงค์การท´ลอง
1. เพือ่สงัเคราะหเ์ซนเซอรท์างเคมตีดิบนอนุภาคนาโนแมเ่หลก็ (RB-MNPs)

2. เพือ่ตรวจสอบสมบตัทิางเคมแีละทางกายภาพของเซนเซอรท์ีต่ดิบนอนุภาคนาโนแมเ่หลก็

3. เพือ่พฒันาชดุตรวจสอบโลหะหนกัทีป่นเป้ือนในน�า้เสยี
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วิธี´�าเนินการท´ลอง
-  การสงัเคราะหแ์ละตรวจสอบคุณสมบตัขิองเซนเซอรจ์าก Rhodamine B ทีต่ดิบนอนุภาคนาโน

แมเ่หลก็ (RB-MNPs) เพือ่พฒันาเป็นชดุตรวจจบัโลหะหนกัในน�า้ โดยการสงัเคราะหใ์นโครงงานน้ี

แบง่เป็นสองส่วนคอื การสงัเคราะหเ์ซนเซอรจ์าก Rhodamine B (RB sensors) และการสงัเคราะห์

อนุภาคนาโนแมเ่หลก็ (MNPs) จากนัน้น�า RB sensors และ MNPs มาเชือ่มต่อกนัดว้ยปฏกิริยิา 

click จนได ้RB-MNPs 

-   การตรวจสอบคุณสมบตัทิางกายภาพ และคุณสมบตัทิางแสงของเซนเซอรท์ีเ่ชือ่มอยู่บนอนุภาค

นาโนแมเ่หลก็หลงัจากตรวจจบัโลหะหนกัในน�า้ชนิดต่างๆ

- การประยุกตผ์ลการศึกษาการจบัโลหะหนกัในน�า้ทีเ่กบ็จากแหลง่น�า้ใกลแ้หลง่อตุสาหกรรม ท�าซ �า้ 

3 คร ัง้ โดย A1-A3 คอืคลองส�าโรง B1-B3 คอืคลองหวัล �าภ ูและ C1-C3 คอื คลองต�าหรุ และ

พฒันาแอพพลเิคช ัน่ส �าหรบัตรวจจบัโลหะหนกัในน�า้ 

ผลการท´ลอง
-   พบวา่ RB-MNPs มลีกัษณะเป็นทรงกลมขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 155 nm และสามารถตรวจ

จบั Cu2+ Ni2+ Hg2+ และ Co2+ ได ้ซึง่จะเปลีย่นเป็นโทนสชีมพทูีแ่ตกต่างกนั และ Fe2+ Fe3+ Pb2+ 

ซึง่จะเปลีย่นเป็นโทนสสีม้ทีแ่ตกต่างกนั 

-   จากการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขม้ขน้กบัค่าการดูดกลนืแสงและความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ความเขม้ขน้กบัค่าการเรอืงแสงจะไดก้ราฟมาตรฐาน (calibration curve) ซึง่สามารถใชต้รวจวดั

ความเขม้ขน้ของ Cu2+ เชงิปรมิาณได ้Limit of detection (LOD) ของการตรวจจบั Cu2+ มค่ีา

เท่ากบั 10 µM หรอื 0.6 ppm 

-   จากการศึกษาการตรวจจบัโลหะหนกัในสารละลายทีม่โีลหะหนกั 2 ชนิดพบวา่มค่ีาการเรอืงแสง

สูงกวา่ในสารละลายทีม่โีลหะหนกัชนิดเดยีว นอกจากน้ี RB-MNPs สามารถตรวจจบั Cu2+ใน 

ตวัอย่างน�า้ในบรเิวณคลองบรเิวณโรงงานอตุสาหกรรม จงัหวดัสมทุรปราการ  และสามารถ

ประยุกตเ์ทคโนโลยโีดยการใชค่้า RGB จากภาพถา่ยเพือ่หาค่าความเขม้ขน้ซึง่ใหค้วามสะดวก

ต่อผูใ้ช ้

3. ประโยชน์และการน�าไปใช้
-   ไดช้ดุทดสอบโลหะหนกัในน�า้ โดยการสงัเคราะหเ์ซนเซอรท์างเคมสี �าหรบัตรวจจบัโลหะหนกั 

และแกไ้ขขอ้จ�ากดัทีพ่บในชดุทดสอบโลหะหนกัท ัว่ไป

-   ไดแ้นวทางใหมใ่นการประยุกตอ์งคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการแกป้ญัหาดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
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1. วัตถุประสงค์
บริษทั โทเรอินดสัตรีส ์ อิงค ์ ประเทศญี่ปุ่ น (Toray Industries, Inc.) ไดด้ �าเนินธุรกิจใน 

ประเทศไทยมานานกวา่ 50 ปี ผลติภณัฑต่์างๆ ภายใตช้ื่อ “Toray” เป็นทีรู่จ้กัส �าหรบันกัเรยีน 

นกัศึกษา ประชาชนท ัว่ไป และกลุ่มผูผ้ลติเสื้อผา้ส �าเร็จรูป โดยเป็นผูร้ิเริ่มผา้ใยสงัเคราะหเ์ป็น 

รายแรกในประเทศไทย

“Toray” ไดพ้จิารณาวา่งานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นสิง่ส �าคญัมากต่อการเจรญิทาง

ดา้นการพฒันาประเทศและเศรษฐกจิ โดยในปจัจบุนัประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมรกิาไดพ้ฒันา

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปกวา้งไกลเป็นอย่างมาก ท�าใหเ้กิดการแข่งขนักนัอย่างสูง 

ในดา้นการคา้และการพฒันาคุณภาพชวีติ

เพือ่เป็นการส่งเสรมิ สนบัสนุน และใหก้�าลงัใจแก่ผูท้ีอ่ยู่ในงานแขนงน้ีในประเทศไทย “Toray” 

จงึไดจ้ดัหาทุนเพือ่ใหเ้กิดประโยชนแ์ละมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศไทยใหเ้จริญรุดหนา้ขึ้น 

โดยใหเ้งนิสนบัสนุนโครงการวจิยัทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอกีท ัง้ใหร้างวลัแก่หน่วยงาน

และบคุคลหรอืผูค้น้ควา้ทีเ่ป็นประโยชนก์บัวงการวทิยาศาสตร ์ และใหก้ารสนบัสนุนครู-อาจารย ์

ทีส่อนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ใหม้กีารเสรมิสรา้งความคดิในเชงิวทิยาศาสตร์

ดว้ยการคดิสรา้งสือ่การสอนและการทดลองต่างๆ

ดว้ยหวงัที่ว่าจะไดม้ส่ีวนช่วยเสริมสรา้งใหช้ีวติความเป็นอยู่ของชาวไทยดยีิ่งขึ้น “Toray” และ 

กลุม่บรษิทั “Toray” ในประเทศไทย มคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ดจ้ดัต ัง้มลูนิธโิทเรเพือ่การส่งเสรมิ

วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึ้น

2. ประวัติมูลนิธิ
 2.1 Toray Industries, Inc. ไดก่้อตัง้มลูนิธ ิ “Toray Science Foundation” ในประเทศ 

  ญี่ปุ่ นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ไดก่้อใหเ้กิดการพฒันา 

  ทางดา้นเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรเ์ป็นอนัมาก ในปี พ.ศ. 2532 มลูนิธไิดข้ยายความ 

  ช่วยเหลอืมายงัประเทศไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี โดยใหค้วามสนบัสนุนแก่เยาวชน 

  คณาจารย ์และสถาบนัทางวทิยาศาสตรอ์ย่างกวา้งขวาง เช่น ในปี พ.ศ. 2536 ไดบ้รจิาค 

  ใหง้านคน้ควา้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ก่อาจารยใ์นจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัเป็นจ�านวนเงนิ

  1 ลา้นบาท เป็นตน้

 2.2 มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย (TTSF) ไดก่้อก�าเนิดในปี พ.ศ. 2536

  ดว้ยเงนิบรจิาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเ้ป็นกองทนุถาวรเพือ่น�าดอกผลมาใช ้

  ในการส่งเสริมความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีรวมท ัง้สิ่งแวดลอ้ม 

  ในประเทศไทย (แต่ไมร่วมถงึทางการแพทยแ์ละคณิตศาสตร)์

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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3. กิจกรรมของมูลนิธิ
เพือ่ใหบ้รรลถุงึวตัถปุระสงคข์า้งตน้ มลูนิธฯิ จงึไดแ้บง่การด�าเนินงานเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

 3.1 มอบรางวลัส�าหรบัผลงานดเีด่นดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 3.2 มอบทนุซึง่เป็นความช่วยเหลอืดา้นการเงนิใหส้ �าหรบังานวจิยัพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร ์

  และเทคโนโลยี

 3.3 มอบรางวลัใหผู้ร้เิริ่มและสรา้งสรรคง์านเกี่ยวกบัการสอนและการทดลองต่างๆ ทาง

  ดา้นวทิยาศาสตรใ์นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย เพือ่กระต ้นุใหน้กัเรยีน 

  เกดิความสนใจทีจ่ะศึกษาในดา้นวทิยาศาสตรต่์อไป

การจดัสรรเงนิบรจิาคของมลูนิธฯิ แบง่กจิกรรมเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

รางวัลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
S & T Awards

ทุนช่วยเหลือทาง´้านวิจัยและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
S & T Research Grants

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
Science Education Awards

คณุสมบตัขิองผูไ้ดร้บัรางวลั
1. บคุคล คณะบคุคลหรอืหน่วยงาน
 ทีม่คีวามสามารถสูงและประสบ
 ความส�าเรจ็ในงานดา้นวทิยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
2. บคุคล คณะบคุคลหรอืหน่วยงาน
 ทีค่น้พบวทิยาการใหมใ่นงานดา้น
 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
3. บคุคล คณะบคุคลหรอืหน่วยงาน
 ทีค่น้ควา้งานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
 เทคโนโลยทีีจ่ะยงัประโยชนใ์หแ้ก่
 สงัคมอย่างกวา้งขวาง

คณุสมบตัขิองผูไ้ดร้บัทนุ
1. อาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษา
 ของรฐัและเอกชน หรอืนกัวจิยั
 ในสถาบนัวจิยัช ัน้น�าในประเทศไทย
 ทีก่ �าลงัมโีครงการคน้ควา้วจิยัหรอื
 ตอ้งการคน้ควา้วจิยัเพือ่พฒันา
 องคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละ
 เทคโนโลย ีโดยมสีญัชาตไิทยและ
 คน้ควา้วจิยัในประเทศไทย

คณุสมบตัขิองผูไ้ดร้บัรางวลั
1. ครู-อาจารยผู์ร้บัผดิชอบการศึกษา
 วชิาวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนระดบั
 มธัยมศึกษาตอนตน้และระดบั 
 มธัยมศึกษาตอนปลายทีม่ผีลงาน
 ดเีด่นในการสรา้งสรรคแ์ละรเิริ่ม
 ทางการศึกษาวทิยาศาสตรเ์พือ่น�า
 ไปพฒันาและเพิม่พนูความสนใจ
 ของนกัเรยีนต่อวชิาวทิยาศาสตร์

ขอบเขตงานวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

1. วทิยาศาสตรพ์ื้นฐาน
2. วทิยาศาสตรป์ระยุกต ์เช่น
 วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม
 วทิยาศาสตรพ์ลงังาน เป็นตน้
3. เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์
4. เกษตรศาสตรร์วมท ัง้สตัวแพทยศาสตร์
5. นวตักรรมหรอืสิง่ประดษิฐท์าง
 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีย่งั
 ประโยชนแ์ก่สงัคมอย่างกวา้งขวาง
 (ยกเวน้ คณิตศาสตรแ์ละ
 แพทยศาสตรค์ลนิิก)

ขอบเขตงานวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

1. เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา
2. ฟิสกิส์
3. เคมี
4. วศิวกรรมศาสตร์
 (ยกเวน้ คณิตศาสตรแ์ละ
 แพทยศาสตรค์ลนิิก)

ขอบเขตงานวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

1. งานวจิยั หรอืคดิคน้สิง่ประดษิฐ์
 ในสาขาฟิสกิส ์เคม ีหรอื
 วทิยาศาสตรส์าขาอืน่
2. งานทีเ่ป็นความคดิรเิริม่ในการสรา้ง
 สือ่การสอนวทิยาศาสตร ์และการ
 ตรวจวดัอืน่ๆ ทางวทิยาศาสตร์
 (Scientific Tests) ซึง่ไดท้ดสอบ
 ในการสอนทีโ่รงเรยีนและไดผ้ลดี

ยอดเงนิรางวลัปีละ 800,000 บาท ยอดเงนิทนุปีละ 4,000,000 บาท ยอดเงนิรางวลัปีละ 700,000 บาท
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สรปุผลรางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีครัง้ท่ี 1-26 (พ.ศ. 2537-2562) 
ปีที่ไดร้บัรางวลั บคุคล/สถาบนั ที่ไดร้บัรางวลั

 พ.ศ. 2537  ทูลเกลา้ทูลกระหมอ่มถวายรางวลัแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9
  ประเภทบคุคล ศาสตราจารย ์ดร. ปรดีา วบูิลยส์วสัดิ์
  ประเภทสถาบนั  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2538  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. วชิยั ริ้วตระกูล
  ประเภทสถาบนั  ศูนยว์จิยัขา้วโพดขา้วฟ่างแห่งชาต ิจงัหวดันครราชสมีา
 พ.ศ. 2539  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. มนตร ีจฬุาวฒันทล
  ประเภทสถาบนั  หอ้งปฏบิตักิารวจิยัสิง่ประดษิฐส์ารกึ่งตวัน�า จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2540  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ไพบูลย ์นยัเนตร
  ประเภทสถาบนั  ศูนยว์จิยันิวตรอนพลงังานสูง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
 พ.ศ. 2541  ประเภทบคุคล  รองศาสตราจารย ์ดร. มรกต ตนัตเิจรญิ และศาสตราจารย ์ดร. ววิฒัน ์ตณัฑะพานิชกลุ
 พ.ศ. 2542  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. สุรนิทร ์พงศศุ์ภสมทิธิ์ และรองศาสตราจารย ์ดร. ประสาทพร สมติะมาน
 พ.ศ. 2543  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์เดชะอ�าไพ
  ประเภทสถาบนั  คณะผูว้จิยัเรื่องกุง้กลุาด�า มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2544  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ปณิธาน ลกัคุณะประสทิธิ์
  ประเภทสถาบนั  หอ้งปฏบิตักิารวจิยัเคมซุีปราโมเลควิลาร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2545  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. สุรนนัต ์สุภทัรพนัธุ์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
 พ.ศ. 2546  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. วทิยา มวีุฒสิม
  ประเภทสถาบนั  หน่วยปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตน้แบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
 พ.ศ. 2547  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. องัศุมาลย ์จนัทราปตัย์
  ประเภทสถาบนั  หน่วยปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2548  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ทว ีตนัฆศิริ
  ประเภทสถาบนั  กลุม่บรรพชวีนิวทิยา กรมทรพัยากรธรณี
 พ.ศ. 2549  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. สวสัดิ์ ตนัตระรตัน ์และศาสตราจารย ์ดร. สมศกัดิ์ ปญัญาแกว้
 พ.ศ. 2550  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิิรโิรจน์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัอณูชวีวทิยาและพนัธุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2551  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ทพิยว์ด ีอรรถธรรม
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2552  ประเภทบคุคล ศาสตราจารย ์ดร. สุทธวฒัน ์เบญจกลุ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2553  ประเภทบคุคล  รองศาสตราจารย ์ดร. เจรญิ นาคะสรรค์
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2554  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ไพศาล สทิธกิรกลุ และรองศาสตราจารย ์ดร. สุพรรณ ฟู่เจรญิ
 พ.ศ. 2555  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. สุทธชิยั อสัสะบ�ารุงรตัน์
  ประเภทสถาบนั  บณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
 พ.ศ. 2556  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. นททีพิย ์กฤษณามระ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร
 พ.ศ. 2557  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. โกวทิ พฒันาปญัญาสตัย์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 พ.ศ. 2558  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ปรญิญา จนิดาประเสรฐิ
  ประเภทสถาบนั  กลุม่วจิยั: บทบาทของแมลงและสตัวข์าปลอ้งทีเ่ป็นปญัหาในชมุชนุ ปศุสตัว ์และสาธารณสุขของประเทศไทย
 พ.ศ. 2559  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. โมไนย ไกรฤกษ์
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาพชืไร่นา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 พ.ศ. 2560  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. วชัรนิทร ์รุกขไชยศิรกิลุ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2561 ประเภทบคุคล  ดร. อดสิร เตอืนตรานนท์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)
 พ.ศ. 2562 ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สกักมน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา
  ประเภทสถาบนั  ศูนยค์วามเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
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สรุปผลการจั´สรรเงินทุนช่วยเหลือวิจัยทาง´้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1-26 (พ.ศ. 2537-2562)

ในช่วง 26 ปี ของการด�าเนินงาน จนถงึปจัจบุนั (ปี พ.ศ. 2562) การด�าเนินงานของมลูนิธฯิ ไดร้บัความสนใจ

และร่วมมอืจากอาจารยแ์ละนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัท ัว่ประเทศ ส่งขอ้เสนอโครงการเขา้มา

เป็นจ�านวนมากอย่างต่อเนื่อง รวมแลว้ท ัง้สิ้น 3,432 ขอ้เสนอโครงการ โดยมลูนิธฯิ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงนิทนุ

วจิยัเป็นจ�านวน 99,400,000 บาท (เกา้สบิเกา้ลา้นสีแ่สนบาทถว้น) มนีกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยั

ในประเทศไทย จ�านวนกวา่ 50 แห่ง ทีไ่ดร้บัทนุวจิยัรวมเป็นจ�านวน 467 คน ใน 4 สาขา ไดแ้ก่ เกษตรศาสตร์

และชวีวทิยา เคม ีวศิวกรรมศาสตร ์และฟิสกิส ์โดยมรีายละเอยีดของมหาวทิยาลยั/สถาบนัวจิยั ทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนเงนิทนุ ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2537-2562 สรุปไดด้งัน้ี

มหาวทิยาลยั/สถาบนั มหาวทิยาลยั/สถาบนัจ�านวนโครงการ
ที่ไดร้บัเงนิทนุ

จ�านวนโครงการ
ที่ไดร้บัเงนิทนุ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 60

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  58

มหาวทิยาลยัมหดิล  38

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  29

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 26

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  23

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 20 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 20 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี 17

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์ 13 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  13 

มหาวทิยาลยันเรศวร  12 

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรฯ  12 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  11

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 10  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  9 

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 9

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  9

มหาวทิยาลยัรงัสติ  8  

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  7  

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  6 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  5 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  5 

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ ์ 5 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ  3

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  2

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี 2 

มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ 2

มหาวทิยาลยับูรพา                                                    2 

โรงเรยีนนายเรอื 2

ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิสวทช. 2

ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิสวทช.  2

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  2

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ  1

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  1

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  1

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 1

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  1

มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ 1

มหาวทิยาลยัพะเยา  1

มหาวทิยาลยัราชภฏพบูิลสงคราม  1

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็  1

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  1

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติภ ์ 1

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 1

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ 1

ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ ์ 1

โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้  1

โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช  1

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิสวทช.  1

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ ์ 1

สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 1

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 1

สถาบนัวทิยสริเิมธ ี 1 

สภากาชาดไทย  1

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโลยแีห่งชาต ิสวทช.  1

รวมทัง้สิ้น  467
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การกระจายของครูที่สมัครและไ´้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1-26 (พ.ศ. 2537-2562) แยกตามจังหวั´

ครูจากโรงเรยีนในกรุงเทพมหานคร และ 75 จงัหวดั สมคัรเพือ่ขอรบัรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร์

รวม 1,613 โครงการ ไดร้บัรางวลัท ัง้สิ้น 226 โครงการ โดยจงัหวดัทีย่งัไมเ่คยสมคัร คอื จงัหวดั 

สมทุรสงครามและระนอง

จงัหวดั จงัหวดัจ�านวนโครงการ จ�านวนโครงการจ�านวนรางวลั จ�านวนรางวลั

ฉะเชงิเทรา  89  21
เชยีงราย  61  20
กรุงเทพฯ  105 16
ขอนแก่น  67  13
สมทุรปราการ  39  12
อดุรธานี  60  11
สุราษฎรธ์านี  32  10
กาฬสนิธุ ์ 53  9
เชยีงใหม ่ 63  8
ล �าปาง  52  7
แมฮ่่องสอน  12  7 
นครราชสมีา  76  6
นครศรธีรรมราช  32  6
พทัลงุ  21  6
สระแกว้  21  6
นครนายก  17  5
สงขลา  41 4
นครสวรรค ์ 34  4
หนองคาย  26  4
อบุลราชธานี  39  3
สุรนิทร ์ 19  3
ระยอง  17  3
อ�านาจเจรญิ  10  3
นครพนม  32  2
พษิณุโลก  29  2
น่าน  28  2
นครปฐม  26 2
ชยัภมู ิ 14  2
ปราจนีบรุ ี 14  2
ปตัตานี  12 2
หนองบวัล �าภ ู 10  2
จนัทบรุ ี 8  2
กาญจนบรุ ี 7  2
ศรสีะเกษ  36 1
เพชรบูรณ ์ 30  1
ปทมุธานี  23  1
พะเยา  22  1 
มหาสารคาม 21  1

ชลบรุ ี 18  1
อทุยัธานี  17  1
ก�าแพงเพชร  15  1
สุพรรณบรุ ี 13 1
อ่างทอง  13  1
นนทบรุ ี 11  1
ยะลา  11  1
ราชบรุ ี 11  1 
รอ้ยเอด็  10  1
แพร่  9  1
ยโสธร  9  1
สกลนคร  9  1
ประจวบครีขีนัธ ์ 8  1
ตราด  6  1
สุโขทยั  16  0
บรุรีมัย ์ 15  0
ตรงั  12  0
อยุธยา  11  0
เพชรบรุ ี 9  0
ตาก  8 0
พงังา 8  0
สตูล  8  0
เลย  7  0
สมทุรสาคร  7  0
สระบรุ ี 7  0
ชยันาท  6  0
นราธวิาส  6  0
พจิติร  6  0
อตุรดติถ ์ 6  0
มกุดาหาร  5  0
ลพบรุ ี 5 0
ล �าพนู  4  0
กระบี ่ 3  0
ภเูกต็  3  0
ชมุพร  2  0
สงิหบ์รุ ี 1  0
ระนอง  0  0
สมทุรสงคราม  0  0
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3. Activities: Recommend the candidates of Science 
   Education Awards to the Managing Board.




