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รายงานผลการด�ำเนินงาน
มููลนิิธิโิ ทเร เพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ ประเทศไทย ได้้รับั อนุุญาตให้้จัดั ตั้้�งเป็็ นทางการเมื่่�อวัันที่่�
2 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2537 โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อร่่วมส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีในประเทศไทย
เพื่่�อบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ดังั กล่่าว มููลนิิธิฯิ ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อการพััฒนาและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้า
ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีในประเทศไทย โดยจััดให้้มีกิี จิ กรรมสามประเภทด้้วยกััน
• ประเภทแรก คืือ การจััดให้้มีรี างวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี สำำ�หรัับบุุคคลหรืือสถาบััน
		ที่่�มีีผลงานดีีเด่่นด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
• ประเภทที่่�สอง คืือ การให้้เงิินทุุนช่่วยเหลืือทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเพื่่�อสนัับสนุุน
		 อาจารย์์ และ/หรืือ นัักวิิจัยั ที่่�กำำ�ลัังค้้นคว้้าหรืือมีีโครงการค้้นคว้้าวิิจัยั ที่่�เป็็ นรากฐานอัันจะ
		อำำ�นวยประโยชน์์ให้้แก่่วงการวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีในประเทศไทย
• ประเภทที่่�สาม คืือ รางวััลการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์ โดยมอบให้้แก่่บุคุ ลากรผู้้�รัับผิิดชอบทาง
		 การเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์ของโรงเรีียนในระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นและตอนปลาย
		ที่่�มีีผลงานดีีเด่่นในการสร้้างสรรค์์และริิเริ่่�มทางการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์ เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนา
		 และเพิ่่�มพููนความสนใจของนัักเรีียนต่่อวิิชาวิิทยาศาสตร์์ นอกจากนี้้�ในปีี พุทุ ธศัักราช 2539
		มููลนิิธิฯิ ยัังได้้ให้้การสนัับสนุุนแก่่ห้อ้ งปฏิิบัติั กิ ารวิิทยาศาสตร์์ของโรงเรีียนที่่�ได้้รับั รางวััล
		 การศึึกษาวิิทยาศาสตร์์อีกี ด้้วย
มููลนิิธิิโทเร เพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ ประเทศไทย ได้้รับั เงิินกองทุุนประเดิิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใช้้ดอกผลจากกองทุุนนี้้� นอกจากนี้้�ยัังได้้รับั เงิินบริิจาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลุ่่�มบริิษัทั โทเรในประเทศไทย 3 บริิษัทั

รางวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ในปีี พุทุ ธศัักราช 2563 ซึ่ง่� เป็็ นปีี ที่่�ยี่่�สิบิ เจ็็ดของการดำำ�เนิินกิิจกรรมนี้้� ในด้้านบุุคคลที่่�มีีผลงานทาง
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพเป็็ นเลิิศ ซึ่ง่� ได้้รัับการตีีพิมิ พ์์ในวารสารวิิชาการที่่�มีีการตรวจสอบ
คุุณภาพอย่่างเคร่่งครััด ตลอดจนเป็็ นผลงานที่่�มีีคุุณค่่าต่่อสัังคมในด้้านการสร้้างความก้้าวหน้้า
ทางวิิชาการและในด้้านศัักยภาพของการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ คณะกรรมการสาขารางวััลวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี มููลนิิธิโิ ทเรเพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ ประเทศไทย ได้้พิจิ ารณาผลงานของบุุคคล
และสถาบัันที่่�ได้้รับั การเสนอชื่่�อ และได้้เสนอผลต่่อคณะกรรมการบริิหารมููลนิิธิิฯ ซึ่่�งมีีมติิเป็็ น
เอกฉัันท์์ยกย่่องให้้ ศาสตราจารย์์ ดร.นวดล เหล่่าศิิริพิ จน์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้า
ธนบุุรีี เป็็ นผู้้�ได้้รับั รางวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ประเภทบุุคคล ศาสตราจารย์์ ดร.นวดล
เหล่่าศิิ ริิพจน์์ ทำำ�งานวิิจัยั ด้้านการบูู รณาการกระบวนการแปรสภาพวััตถุุดิิบทางการเกษตร
ของประเทศเป็็ นเชื้้� อเพลิิงชีีวภาพควบคู่่�กัับการผลิิตสารเคมีีมูลู ค่่าสููง หรืือที่่�เรีียกกัันว่่าเทคโนโลยีี
อุุตสาหกรรมเคมีีชีีวภาพ (biorefinery technology) ซึ่่�งเป็็ นเทคโนโลยีีที่่�มีศัี กั ยภาพอย่่างยิ่่�ง
สำำ�หรัับประเทศไทยเนื่่�องจากมีีพื้้�นฐานทางเกษตรกรรมและอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอย่่างครบวงจร
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โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่�การพััฒนากระบวนการแยกส่่วนและเพิ่่�มความบริิสุุทธิ์์�ของลิิกนิินและเฮมิิเซลลููโลส
จากชีีวมวลให้้มีคี วามบริิสุุทธิ์์�ใกล้เ้ คีียง 100% มากที่่�สุุด เพื่่�อให้้สามารถนำำ�องค์์ประกอบทั้้�งหมด
(เซลลููโลส ลิิกนิินและเฮมิิเซลลููโลส) ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และยัังมุ่่�งพััฒนา
ตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าประเภทใหม่่ๆ ที่่�มีีความเหมาะสมในการแปรสภาพเซลลููโลส ลิิกนิินและเฮมิิเซลลููโลส
ไปเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ต้อ้ งการผ่่านกระบวนการต่่างๆ เช่่น hydrolysis, dehydration, depolymerization เป็็ นต้้น ซึ่่�งการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะเป็็ นการสร้้างกระบวนการแปรสภาพชีีวมวล
“แบบไร้้ข องเสีีย” อย่่ างยั่่�งยืืนเนื่่�องจากเป็็ นการนำำ�องค์์ประกอบทั้้�งหมดของชีีวมวลมาใช้้ให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ทั้้�งนี้้�การพััฒนาเทคโนโลยีีดังั กล่่าวเป็็ นการเพิ่่�มมููลค่่ าให้้กับั วััสดุุเหลืือทิ้้�ง
ทางการเกษตรที่่�มีีราคาถููกของประเทศ อีีกทั้้�งยัังเป็็ นการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กับั ภาคอุุตสาหกรรม
ภายในประเทศในการแข่่งขัันเชิิงการค้้าในระดัับสากล ปััจจุุบันั ศาสตราจารย์์ ดร. นวดล มีีงานวิิจัยั
ที่่�ตีีพิมิ พ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิมากกว่่า 200 บทความ ได้้รับั การอ้้างอิิงรวมมากกว่่า
4,250 เรื่่�อง (ไม่่นับั การอ้้างอิิงตนเอง) และมีีค่่า H-Index เท่่ากัับ 36 โดยเป็็ นหััวหน้้าโครงการ
รัับทุุนวิิจัยั สนัับสนุุนจากภาครััฐและเอกชนจำำ�นวน 22 โครงการ ได้้รับั เงิินวิิจัยั รวมกว่่า 98 ล้ ้านบาท
โดยผลวิิจัยั ภายใต้้ความร่่วมมืือกัับภาคเอกชนสามารถจดสิิทธิิบัตั รระดัับนานาชาติิได้้จำำ�นวน 3 เรื่่�อง
ดููแลวิิทยานิิพนธ์์โดยเป็็ นอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาหลัักให้้กับั นัักศึึกษาทั้้�งระดัับปริิญญาโทและเอกจำำ�นวน
74 คน (สำำ�เร็็จการศึึกษาแล้ ้ว 65 คน) ได้้รับั รางวััลเชิิดชููเกีียรติิในด้้านการวิิจัยั ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ รางวััล
นัักวิิจัยั รุ่่�นใหม่่ดีเี ด่่น สกว.-สกอ. (พ.ศ. 2548) รางวััลผลงานวิิจัยั ดีีเด่่น สกว. จากสำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการวิิจัยั (พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559) รางวััลนัักวิิทยาศาสตร์์รุ่่�นใหม่่ จากมููลนิิธิส่ิ ่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีในพระบรมราชููปถััมภ์์ (พ.ศ. 2550) รางวััลนัักวิิจัยั รุ่่�นกลางดีีเด่่น สกว.สกอ.จากสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั (พ.ศ. 2551) รางวััล Finalist for ASEAN Young
Scientist and Technologist Award จาก ASEAN National Committee on Science and
Technology (พ.ศ. 2551) รางวััล PTIT Award จากสถาบัันปิิ โตรเลีียมแห่่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2552) รางวััล TRF-CHE Scopus Researcher Award สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์ จาก
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั (พ.ศ. 2553) รางวััลนัักวิิจัยั ดีีเด่่นแห่่งชาติิ (พ.ศ. 2558) และ
ทุุนเมธีีวิจัิ ยั อาวุุโส สกว. (พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2562) เป็็ นต้้น
สำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�ได้้รับั การคััดเลืือกให้้รับั รางวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ประจำำ�ปีี พุทุ ธศัักราช
2563 คืือ โครงการประเมิินเทคโนโลยีีและนโยบายด้้านสุุขภาพ (Health Intervention and
Technology Assessment Program) กระทรวงสาธารณสุุข หรืือ HITAP ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี
พ.ศ. 2550 เป็็ นหน่่วยงานวิิจัยั ในสัังกััดสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข โดยอยู่่�ภายใต้้สำำ�นักั งาน
พััฒนานโยบายสุุขภาพระหว่่างประเทศ (International Health Policy Program หรืือ IHPP)
มีีเป้้ าหมายที่่�จะสนัับสนุุ นสัังคมผ่่านการวิิจัยั เพื่่�อให้้เกิิดข้้อมููลเชิิงวิิชาการ โดยทำำ�หน้้าที่่�ศึึกษา
ผลกระทบที่่�เกิิดจากการใช้้เทคโนโลยีีหรืือนโยบายด้้านสุุขภาพ เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในการตััดสิินใจ
ด้้านนโยบายทางการแพทย์์ของหน่่วยงานต่่าง ๆ ในระดัับประเทศ ปััจจุุบันั HITAP สนัับสนุุน
การพััฒนาชุุดสิิทธิิประโยชน์์ทั้้�งที่่�เป็็ นยาและไม่่ใช่่ยา โดยสนัับสนุุนการทำำ�งานของคณะอนุุกรรมการ
พััฒนาบััญชีียาหลัักแห่่งชาติิ ในการพััฒนาบััญชีียาสำำ�หรัับประชาชนไทยภายใต้้ระบบประกัันสุุขภาพ
ของภาครััฐทั้้�งหมดในประเทศ รวมทั้้�งสนัับสนุุนการทำำ�งานของสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
(สปสช.) โดยทำำ�การวิิจัยั เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาชุุดสิิทธิิประโยชน์์ภายใต้้ระบบหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ นัับแต่่ก่่อตั้้�งจนถึึงปััจจุุบันั HITAP ดำำ�เนิินงานวิิจัยั เสร็็จสิ้้�นแล้ ้วกว่่า 200 เรื่่�อง เพื่่�อสนัับสนุุน
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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การกำำ�หนดนโยบายด้้านสุุขภาพในประเทศไทย กว่่าครึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�มีีผลกระทบเชิิงนโยบาย โดย
ถููกนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาชุุดสิิทธิิประโยชน์์ ทำำ�ให้้คนไทยได้้เข้้าถึึงบริิการสุุขภาพที่่�มีีคุณ
ุ ภาพได้้อย่่าง
เท่่าเทีียมกััน นอกจากนี้้� HITAP มีีการทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรในระดัับนานาชาติิ เช่่น องค์์การอนามััยโลก
ธนาคารโลกมููลนิิธิบิิ ลิ ล์์และเมลิินดา เกตส์์ และกองทุุนประชากรแห่่งสหประชาชาติิ ในการพััฒนา
ขีีดความสามารถของหน่่วยงานในประเทศอื่่�น ๆ ให้้มีีศักั ยภาพในการประเมิินเทคโนโลยีีและนโยบาย
ด้้านสุุขภาพ ในกว่่า 20 ประเทศทั้้�งในเอเชีียและแอฟริิกา โดยร่่วมมืือกัับกระทรวงสาธารณสุุขและ
หน่่วยงานภาครััฐต่่าง ๆ เช่่น เมีียนมาร์์ อิินโดนีีเซีีย ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ ภููฏาน เนปาล และกานา เป็็ นต้้น
ในฐานะหน่่วยงานด้้านการประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพหน่่วยงานเดีียวในประเทศรายได้้ต่ำำ��ถึงึ
ปานกลางที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการผลัักดัันงานวิิจัยั ให้้มีส่ี ว่ นสำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายสุุขภาพ
ของประเทศ HITAP ได้้รับั การร้้องขอทั้้�งจากรััฐบาลของประเทศต่่าง ๆ และหน่่วยงานระหว่่าง
ประเทศอยู่่�เสมอในการสนัับสนุุนด้้านการประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพ ในปีี พ.ศ.2556 องค์์การ
อนามััยโลกได้้ยกย่่อง HITAP ให้้เป็็ นตััวอย่่างขององค์์กรวิิจัยั ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อระบบหลัักประกััน
สุุขภาพถ้้วนหน้้า ในปีี พ.ศ. 2557 HITAP ร่่างและมีีบทบาทสำำ�คััญในการผลัักดัันมติิสมััชชาสุุขภาพ
ระดัับภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่� SEA/RC66/R4 และมติิสมััชชาสุุขภาพโลกที่่� 67.23 เรื่่�อง
การประเมิินเทคโนโลยีีและนโยบายด้้านสุุขภาพเพื่่�อสนัับสนุุ นระบบหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
โดยมติิสมััชชาสุุขภาพโลกฉบัับนี้้�ช่่วยกำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิินงานและเน้้นย้ำำ��ความสำำ�คััญของงาน
วิิจัยั การประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพในประเทศสมาชิิกองค์์การอนามััยโลก (World Health
Organization) 194 ประเทศ และในปีี พ.ศ. 2562 Wellcome Trust และ Overseas Development Institute จากสหราชอาณาจัักร ได้้ยก HITAP เป็็ นกรณีีศึึกษาของการเพิ่่�มการเข้้าถึึง
นวััตกรรมด้้านสุุขภาพเพื่่�อการบรรลุุเป้้ าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals)

ทุุนช่่วยเหลืือทางด้้านวิิจัยวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นอกจากรางวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแล้ว้ นั้้�น มููลนิิธิิฯ ยัังได้้ให้้ทุุนช่่วยเหลืือทางด้้านวิิจัยั
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี โดยที่่�หััวข้้อวิิจัยั จะต้้องเป็็ นประโยชน์์ต่่อส่่วนรวมและต่่อการพััฒนา
องค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีของประเทศ โดยในปีี พุทุ ธศัักราช 2563 นี้้� ได้้มอบทุุน
ช่่วยเหลืือทางด้้านวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี รวมทั้้�งสิ้้�น 21 ทุุนวิิจัยั ดัังนี้้�
สาขาเกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา มีีจำำ�นวน 10 โครงการ
1.	ชื่่�อโครงการ แผ่่นยืืดอายุุอาหารแบบควบคุุมการปลดปล่่อยสารต้้านจุุลินิ ทรีีย์ด้์ ว้ ยความชื้้� น
ที่่�เตรีียมจากพอลิิเมอร์์หลายองค์์ประกอบ
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาตราจารย์์ ดร.นวดล เพ็็ชรวััฒนา
หน่่วยงาน สาขาวิิชาเทคโนโลยีีวัสั ดุุพอลิิเมอร์์ คณะเทคโนโลยีีและนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์
การเกษตร มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
2.	ชื่่�อโครงการ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เสริิมสุุขภาพจากไคโตโอลิิโกแซคคาไรด์์ที่่�ได้้จากเห็็ดด้้วย
เอนไซม์์จากแอคติิโนมััยสีีท
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.อัันธิิกา บุุญแดง
หน่่วยงาน สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตผลทางการเกษตรและอุุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
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3.	ชื่่�อโครงการ การใช้้สารป้้ องกัันกำำ�จััดเชื้้�อราควบคุุมโรครากเน่่ าโคนเน่่ าและโรคผลเน่่ า
หลัังการเก็็บเกี่่�ยวกัับทุุเรีียนหมอนทอง
	ชื่่�อนัักวิิจัยั 	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.เนตรนภิิส เขีียวขำำ�
หน่่วยงาน ภาควิิชาโรคพืืช คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
4.	ชื่่�อโครงการ การศึึ กษาการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย Wolbachia ในเพลี้้�ยกระโดดสีีน้ำำ��ตาล
(Nilaparvata lugens): ผลกระทบต่่อการตอบสนองทางโมเลกุุลของข้้าวพัันธุ์์�
ขาวดอกมะลิิ 105
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.อิิศนัันท์์ วิิวัฒั นรััตนบุุตร
หน่่วยงาน 	ศููนย์์ความเป็็ นเลิิศทางวิิทยาศาสตร์์ชีวี ภาพประยุุกต์์ และภาควิิชาเทคโนโลยีี
การผลิิตพืืช คณะเทคโนโลยีีการเกษตร สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณ
ทหารลาดกระบััง
5.	ชื่่�อโครงการ ฤทธิ์์�ทางชีีวภาพและบทบาทของสารออกฤทธิ์์�ของเกสรผึ้้�งและพรอพอลิิส
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ศาสตราจารย์์ ดร.จัันทร์์เพ็็ญ จัันทร์์เจ้้า
หน่่วยงาน ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
6. 	ชื่่�อโครงการ การพััฒนาตำำ�รัับใช้้เฉพาะที่่�สำำ�หรัับรัักษาบาดแผลที่่�ผิิวหนัังจากสารสกััดข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่�
	ชื่่�อนัักวิิจัยั 	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ศราพร หริิการภัักดีี
หน่่วยงาน ภาควิิชาเภสััชอุุตสาหกรรม วิิทยาลััยเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
7. 	ชื่่�อโครงการ กลไกระดัับโมเลกุุลในการลดผลกระทบของความแล้ ้งและการส่่งเสริิมการเจริิญ
เติิบโตของข้้าวโดยแอกดิิโนแบคทีีเรีียส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของพืืชและ
การทดสอบความปลอดภััยทางชีีวภาพของเชื้้� อ
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.วสุุ ปฐมอารีีย์ ์
หน่่วยงาน ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
8. 	ชื่่�อโครงการ นวััตกรรมการเลี้้�ยงไหมเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตไหมและลดการเกิิดโรคเต้้อในหนอนไหม
ในกลุ่่�มเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงไหม บ้้านหนองบััวแปะ อำำ�เภอยางสีีสุรุ าช จัังหวััดมหาสารคาม
	ชื่่�อนัักวิิจัยั 	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สิิริภัิ คั สุุระพร
หน่่วยงาน ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
9. 	ชื่่�อโครงการ การศึึกษากลไกการนำำ�อาร์์เอ็็นสายคู่่�เข้้าเซลล์์กุ้้�งโดยโปรตีีน SID1 เพื่่�อกระตุ้้�น
ภููมิคุ้้�ิ มกัันต่่อไวรััสตััวแดงดวงขาวในกุ้้�งแวนนาไมน์์
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.พงโสภีี อััตศาสตร์์
หน่่วยงาน 	ศูู นย์์วิจัิ ยั ประยุุกต์์และพััฒนานวััตกรรมกุ้้�ง สถาบัันชีีววิิทยาศาสตร์์โมเลกุุล
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
10. ชื่่�อโครงการ นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์จากวััสดุุเศษเหลืือจากอุุตสาหกรรมแปรรููปเงาะสำำ�หรัับ
ประยุุกต์์ใช้้ในผลิิตภััณฑ์์อาหารเพื่่�อสุุขภาพ
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.อรไท สวััสดิิชัยั กุุล
หน่่วยงาน สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
สาขาเคมีี มีีจำำ�นวน 4 โครงการ
11. ชื่่�อโครงการ การสัังเคราะห์์สไปโรไซคลิิกอััลคาลอยด์์ FR901483 TAN1251 Lepadiformine และสารที่่�มีีโครงสร้้างคล้ ้าย เพื่่�อศึึกษาความเป็็ นไปได้้ในการเป็็ นยา
ในโรคเกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุ
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	ชื่่�อนัักวิิจัยั 	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.พััลลภ คัันธิิยงค์์
หน่่วยงาน สาขาวิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
12. ชื่่�อโครงการ การพััฒนากระบวนการเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าการเพิ่่�มหมู่่�ฟอสฟอรััสในโมเลกุุลสารอิินทรีีย์ ์
เพื่่�อปรัับแต่่งโครงสร้้างของสารในกลุ่่�มเฮทเทอโรไซเคิิลให้้มีคุี ณ
ุ สมบััติแิ ละฤทธิ์์�
ทางชีีวภาพที่่�น่่าสนใจ
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.ศิิริลิ ตา ยศแผ่่น
หน่่วยงาน ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
13. ชื่่�อโครงการ 	ตััวรัับรู้้�แบบสวมใส่่ชนิิดไม่่เจาะผ่่านผิิวหนัังสำำ�หรัับเฝ้้ าระวัังภาวะเบาหวานและ
กล้ ้ามเนื้้�ออ่่อนแรง
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.นาฏนััดดา รอดทองคำำ�
หน่่วยงาน สถาบัันวิิจัยั โลหะและวััสดุุ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
14. ชื่่�อโครงการ การศึึกษาพััฒนาสารประกอบโคออร์์ดิเิ นชัันที่่�มีีรููพรุุนเพื่่�อเป็็ นตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าใน
การเปลี่่�ยนน้ำำ��ตาลเป็็ นสารเคมีีมูลู ค่่าสููง
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.สรีียา บุุรีแี ก้้ว
หน่่วยงาน 	สำำ�นัักวิิชาวิิทยาการพลัังงาน สถาบัันวิิทยสิิริเิ มธีี
สาขาฟิิสิิกส์์ มีีจำำ�นวน 3 โครงการ
15. ชื่่�อโครงการ เทคโนโลยีีเพอรอฟสไกต์์สำำ�หรัับเซลล์์แสงอาทิิตย์์สำำ�หรัับใช้้ในอาคาร
ชื่่�อนัักวิิจัยั
ผู้้�ช่่วยศาสตราจาย์์ ดร.พงศกร กาญจนบุุษย์์
หน่่วยงาน สาขาวิิชาวััสดุุศาสตร์์และนวััตกรรมวััสดุุ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
16. ชื่่�อโครงการ การค้้นหาฟิิ สิกิ ส์์นอกเหนืือแบบจำำ�ลองมาตรฐานด้้วยสสารมืืดและนิิวตริิโน
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ปฏิิภาณ อุุทยารััตน์์
หน่่วยงาน ภาควิิชาฟิิ สิกิ ส์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
17. ชื่่�อโครงการ การพััฒนาแบบจำำ�ลองทางคณิิ ตศาสตร์์ของตััวสั่่�นไม่่เชิิงเส้้นเพื่่�อศึึกษากลไก
การเกิิดเสีียงสะท้้อนจากหููชั้้�นใน
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.ยุุทธนา รุ่่�งธรรมสกุุล
หน่่วยงาน ภาควิิชาฟิิ สิกิ ส์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์ มีีจำำ�นวน 4 โครงการ
18. ชื่่�อโครงการ เฟรมเวิิร์ก์ การเรีียนรู้้�เชิิงลึึกและไม่่เชิิงลึึกสำำ�หรัับการวิินิิจฉััยการตีีบของหลอด
เลืือดหััวใจจากการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ และเชิิงคุุณภาพของการถ่่ายภาพสแกน
ภาวะเลืือดเลี้้�ยงกล้ ้ามเนื้้�อหััวใจ
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธีีรพงศ์์ ลีีลานุุภาพ
หน่่วยงาน ภาควิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้ ้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
19. ชื่่�อโครงการ 	อุุปกรณ์์ปลููกถ่่ายประเภทโลหะจากเครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติ:ิ การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของโครงสร้้างภายในจากการคำำ�นวณขั้้�นสููง
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.พชรพิิชญ์์ พรหมอุุปถััมภ์์
หน่่วยงาน ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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20. ชื่่�อโครงการ ความเข้้าใจในพื้้�นฐานของคุุณลัักษณะของฝุ่่� นละอองขนาดเล็็กจากกลไก
การเสื่่�อมสภาพของเบรกในรถยนต์์ไฟฟ้้ า
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.เอกไท วิิโรจน์์สกุุลชััย
หน่่วยงาน ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
21. ชื่่�อโครงการ การพััฒนาระบบเพอฟิิ วชัันแบบให้้แรงเฉืือน 2 แนวสำำ�หรัับการเพาะเลี้้�ยงเซลล์์
ระยะยาวโดยใช้้โครงเลี้้�ยงเซลล์์ไฮบริิดจากไหมไทยและแก้้วชีีวภาพ
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.พีีรพััฒน์์ ทองนึึก
หน่่วยงาน ภาควิิช าหลััก สูู ต รสหสาขาวิิช าวิิศ วกรรมชีีว เวช คณะวิิศ วกรรมศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

รางวััลการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์
สำำ�หรัับผลการตััดสิินรางวััลการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์นั้้�น คณะกรรมการรางวััลการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์
ได้้คัดั เลืือกให้้มีผู้้�ี ได้้รับั รางวััลในระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นและตอนปลาย โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
รางวััลที่่� 1

ไม่่มีผู้้�ี ได้้รับั รางวััล

รางวััลที่่� 2

เงิินรางวััล 80,000 บาท ได้้แก่่
อาจารย์์สิริิ นิ าถ ชุุมพาทีี
โรงเรีียนสตรีีพัทั ลุุง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพััทลุุง
ชื่่�อผลงาน: วััสดุุดููดซัับน้ำำ��ในดิิน
		

รางวััลที่่� 3

เงิินรางวััล รางวััลละ 60,000 บาท ได้้แก่่
1. อาจารย์์นริินทร รััตนทา
โรงเรีียนขอนแก่่นวิิทยายน อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น
ชื่่�อผลงาน: การใช้้เจลแทนนิินจากพืืชท้้องถิ่่�นในระบบกรองน้ำำ��ของตู้้�ปลา
2. อาจารย์์กีรี ติิ ทะเย็็น
		 โรงเรีียนห้้วยซ้้อวิิทยาคม รััชมัังคลาภิิเษก อำำ�เภอเชีียงของ จัังหวััดเชีียงราย
ชื่่�อผลงาน: การเพาะเลี้้�ยงครั่่�งบนต้้นวััชพืืชท้้องถิ่่�นเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตครั่่�ง
รางวััลชมเชย

เงิินรางวััล 10,000 บาท ได้้แก่่
อาจารย์์อัคั รวััฒน์์ ศรีีสวััสดิ์์�
โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (มอดิินแดง) อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น
ชื่่�อผลงาน: น้ำำ��หมัักชีีวภาพจากกระดุุมทองเลื้้�อยต่่อการกำำ�จััดแมลงและศััตรููพืชื
และส่่งผลต่่อการเจริิญเติิบโตของอ้้อยพัันธุ์์�ขอนแก่่น 3

ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1

ไม่มผี ูไ้ ด้รบั รางวัล

รางวััลที่่� 2

เงิินรางวััล รางวััลละ 100,000 บาท ได้้แก่่
1. อาจารย์์เกีียรติิศักั ดิ์์� อิินราษฎร
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โรงเรีียนดำำ�รงราษฎร์์สงเคราะห์์ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงราย
ชื่่�อผลงาน: การใช้้น้ำำ��มันั หอมระเหยที่่�สกััดจากผลอ่่ อนพืืชตระกูู ลส้้มที่่�
ถููกปลิิดทิ้้�งเพื่่�อป้้ องกัันการเข้้าทำำ�ลายของมอดเจาะผลกาแฟโดยใช้้ใส้้พืชื
ในท้้องถิ่่�นในการควบคุุมการปลดปล่่อย
2. อาจารย์์จันั ทร์์จิริ า ชััยอิินทรีีอาจ
		 โรงเรีียนมงฟอร์์ตวิิทยาลััย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
		 ชื่่�อผลงาน: การพััฒนาสีีชุบุ อโนไดซ์์จากธรรมชาติิ
3. อาจารย์์ประเทืืองสุุข มณีีล้ำำ��
โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (มอดิินแดง) อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น
ชื่่�อผลงาน: การพััฒนาการเลี้้�ยงเพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณมวนเพชรฆาตในท้้องถิ่่�น
สำำ�หรัับการควบคุุมแมลงศััตรููพืชื โดยชีีววิิธีี
รางวััลที่่� 3

ไม่่มีผู้้�ี ได้้รับั รางวััล

รางวััลชมเชย เงิินรางวััล 15,000 บาท ได้้แก่่
		 อาจารย์์กรกนก ศรีีนวลสุุข
		 โรงเรีียนองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ๑ (ดอนสัักผดุุงวิิทย์์)
		 อำำ�เภอดอนสััก จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ชื่่�อผลงาน: ชุุดอุุปกรณ์์ผลิิตก๊๊าซชีีวภาพทั้้�งในระบบการทดลองแบบกะและ
แบบกึ่่�งต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� โรงเรีียนของผู้้�ได้้รับั รางวััลที่่� 2 และรางวััลที่่� 3 ทั้้�ง 6 โรงเรีียนยัังได้้รับั เงิินสนัับสนุุน
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารทางวิิทยาศาสตร์์ โรงเรีียนละ 25,000 บาท ได้้แก่่
1. โรงเรีียนสตรีีพัทั ลุุง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพััทลุุง
2. โรงเรีียนขอนแก่่นวิิทยายน อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น
3. โรงเรีียนห้้วยซ้้อวิิทยาคม รััชมัังคลาภิิเษก อำำ�เภอเชีียงของ จัังหวััดเชีียงราย
4. โรงเรีียนดำำ�รงราษฎร์์สงเคราะห์์ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงราย
5. โรงเรีียนมงฟอร์์ตวิิทยาลััย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
6. โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (มอดิินแดง) อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น
มููลนิิธิิโทเร เพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ ประเทศไทย ขอขอบคุุณมููลนิิธิิโทเร เพื่่�อการส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์ ประเทศญี่่�ปุ่่�น กลุ่่�มบริิษัทั โทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ที่่�ได้้
ดำำ�เนิินการคััดเลืือกผู้้�ที่่�ได้้รับั รางวััล และหวัังว่่าความพยายามของมููลนิิธิฯิ ในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ดัังที่่�ได้้กล่่าวมานี้้� จะเป็็ นส่่วนสำำ�คััญส่่วนหนึ่่�งของสัังคมที่่�จะช่่ วยจรรโลงวงการวิิทยาศาสตร์์
ของประเทศไทยให้้เจริิญรุุดหน้้าสืืบต่่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ประธานมูลนิธิโทเร
เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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Science and Technology Awards

ศาสตราจารย์์ ดร. นวดล เหล่่าศิิริิพจน์์
Professor Dr. Navadol Laosiripojana
เกิิดเมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2521 ที่่�จัังหวััดกรุุงเทพมหานคร
เป็็ นบุุตรของ นายทรงยศ เหล่่าศิิริพิ จน์์ และนางนวรััตน์์ เหล่่าศิิริพิ จน์์
ภรรยา ดร.วีีรวรรณ เหล่่าศิิริพิ จน์์
บุุตร เด็็กชายนพกรณ์์ เหล่่าศิิริพิ จน์์

การศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2546

ประถมศึึกษา โรงเรีียนเซนต์์คาเบรีียล
มััธยมศึึกษา โรงเรีียนเซนต์์คาเบรีียล
วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมเคมีี) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
M.Sc., Advanced in Chemical Engineering, Imperial College London, UK
Ph.D., Chemical Engineering, Imperial College London, UK

Profile
NAVADOL LAOSIRIPOJANA

Born: 		
Family:		
Wife:		
Children:		

June 26, 1978, Thailand
First child of Mr. Songyos and Mrs. Navarut Laosiripojana
Mrs. Weerawan Laosiripojana
Master Noppakorn Laosiripojana

Education:
1990		
1995		
1999		
2000
2003		

Primary education, Saint Gabriel’s College
Secondary education, Saint Gabriel’s College
B.Eng., Chemical Engineering, Chulalongkorn University
M.Sc., Advanced in Chemical Engineering, Imperial College London, UK
Ph.D., Chemical Engineering, Imperial College London, UK

Working Experiences:
Academic Position
2003		 Lecturer, the Joint Graduate School of Energy and Environment,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
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รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติการท�ำงาน
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2546
อาจารย์์ประจำำ�บััณฑิิตวิิทยาลััยร่่วมด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้ ้อม มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี (มจธ.)
พ.ศ. 2548	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ บััณฑิิตวิิทยาลััยร่่วมด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้ ้อม มจธ.
พ.ศ. 2551
รองศาสตราจารย์์ บััณฑิิตวิิทยาลััยร่่วมด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้ ้อม มจธ.
พ.ศ. 2554
ศาสตราจารย์์ บััณฑิิตวิิทยาลััยร่่วมด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้ ้อม มจธ.
ต�ำแหน่งทางด้านบริหาร
พ.ศ. 2553-2560	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ บััณฑิิตวิิทยาลััยร่่วมด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้ ้อม มจธ.
พ.ศ. 2560-2563 ประธานสายวิิชาพลัังงาน บััณฑิิตวิิทยาลััยร่่วมด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้ ้อม
		
มจธ.
พ.ศ. 2563-ปััจจุุบันั 	ผู้้�อำำ�นวยการ บััณฑิิตวิิทยาลััยร่่วมด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้ ้อม มจธ.
ด้านบริการวิชาการ
• บรรณาธิิการวารสารวิิชาการเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
		
พระจอมเกล้ ้าพระนครเหนืือ
• บรรณาธิิการวารสารวิิจัยั และพััฒนา มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
• บรรณาธิิการวารสาร Journal of Sustainable Energy & Environment
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี

2005		
2008		
2011		

Assistant Professor, the Joint Graduate School of Energy and
Environment, KMUTT
Associate Professor, the Joint Graduate School of Energy and
Environment, KMUTT
Professor, the Joint Graduate School of Energy and Environment,
KMUTT

Management Position
2010-2017		 Assistant Director, the Joint Graduate School of Energy and
Environment, KMUTT
2017-2020		 Chairperson of Energy Division, the Joint Graduate School of
Energy and Environment, KMUTT
2020-present Director, the Joint Graduate School of Energy and Environment,
KMUTT
Academic Service
• Editorial Board of the Journal of Industrial Technology, King
Mongkut’s University of North Bangkok
• Editorial Board of KMUTT Research and Development Journal, KMUTT
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•
•

วิิทยากรบรรยายในโอกาสต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิพิิ จิ ารณาผลงานทางวิิชาการในการขอตำำ�แหน่่ งทางวิิชาการของ
มหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ
• ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิพิิ จิ ารณาบทความวิิจัยั ของวารสารต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับชาติิและ
นานาชาติิ
•	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิปิ ระเมิินข้้อเสนอโครงการของหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับชาติิ
และนานาชาติิ
• คณะกรรมการทางวิิชาการ/คณะกรรมการจััดงานประชุุมวิิชาการต่่ าง ๆ
ทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ
• กรรมการสอบวิิทยานิิพนธ์์ของหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ
รางวััลและประกาศเกีียรติิคุุณ
• รางวััลนัักวิิจัยั รุ่่�นใหม่่ดีเี ด่่น สกว.-สกอ. (พ.ศ. 2548)
• รางวััลผลงานวิิจัยั ดีีเด่่ น สกว. จากสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุ นการวิิจัยั
(พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559)
• รางวััลนัักวิิทยาศาสตร์์รุ่่�นใหม่่ จากมููลนิิธิส่ิ ่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (พ.ศ. 2550)
• รางวััลนัักวิิจัยั รุ่่�นกลางดีีเด่่น สกว.-สกอ. จากสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุ น
การวิิจัยั (พ.ศ. 2551)

•
•
•
•
•
•
•

Editorial Board of Journal of Sustainable Energy & Environment,
KMUTT
Invited and keynoted speakers
Reviewer for appointment of academic position for several
universities
Reviewer of research papers for national and international journals
Reviewer of research proposal for national and international granting
agencies
Scientific and organization committees for national and international conferences
External examiner for Ph.D. thesis defenses for national and
international universities

Awards and Honors
• Thailand Research Fund (TRF) Outstanding New Researcher
Award, 2005
• Outstanding Research Award from Thailand Research Fund (2007
and 2015)
• Young Scientist Award from the Foundation for the Promotion of
Science and Technology under Patronage of His Majesty the King
(2007)
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 10 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รางวััล Finalist for ASEAN Young Scientist and Technologist Award
จาก ASEAN National Committee on Science and Technology
(พ.ศ. 2551)
รางวััล PTIT Award จากสถาบัันปิิ โตรเลีียมแห่่งประเทศไทย (พ.ศ. 2552)
รางวััล TRF-CHE Scopus Researcher Award สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์ จาก
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั (พ.ศ. 2553)
รางวััลนัักวิิจัยั ดีีเด่่นแห่่งชาติิ (พ.ศ. 2558)
เมธีีวิจัิ ยั อาวุุโส สกว. (พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2562)
TRF-CHE Outstanding Mid-Career Researcher Award (2008)
Finalist of ASEAN Young Scientist and Technologist Award from
ASEAN National Committee on Science & Technology (2008)
PTIT Award from Petroleum Institute of Thailand (2009)
TRF-CHE-Scopus Researcher Award (Engineering & Multidisciplinary Technology Category) from Elsevier Inc. (2010)
TRF-Thomson Reuters-OHEC Research Excellence Award (2015)
National Researcher Award from National Research Council of
Thailand (2015)
TRF Senior Research Scholar from TRF (2016 and 2019)

Research Works of Professor Dr. Navadol Laosiripojana
Prof. Dr. Navadol Laosiripojana has published more than 180 papers in international
journals with total citation of 4,250 times (excluding self-citation) and H-index of
36. As project leader, 22 projects with total amount of 98 Million Baht have been
secured from governmental funding agencies and industries. Under collaboration
with industries, 3 international patents have been granted. During 2003-present,
74 Master and Ph.D students have been supervised, from which 65 students have
already graduated.
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 11 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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ผลงานวิิจััยของศาสตราจารย์์ ดร. นวดล เหล่่าศิิริิพจน์์

Research Works of Professor Dr. Navadol Laosiripojana
ผลงานวิิจััยโดยสรุุป
ศาสตราจารย์์ ดร.นวดล เหล่่าศิิริพิ จน์์ มีีงานวิิจัยั ที่่�ตีีพิมิ พ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิมากกว่่า
180 บทความ ได้้รับั การอ้้างอิิงรวมมากกว่่า 4,250 เรื่่�อง (ไม่่นับั การอ้้างอิิงตนเอง) และมีีค่่า H-Index
เท่่ากัับ 36 โดยเป็็ นหััวหน้้าโครงการรัับทุุนวิิจัยั สนัับสนุุนจากภาครััฐและเอกชนจำำ�นวน 22 โครงการ
ได้้รับั เงิินวิิจัยั รวมกว่่า 98 ล้ ้านบาท โดยผลวิิจัยั ภายใต้้ความร่่วมมืือกัับภาคเอกชนสามารถจดสิิทธิิ
บััตรระดัับนานาชาติิได้้จำำ�นวน 3 เรื่่�อง ดููแลวิิทยานิิพนธ์์โดยเป็็ นอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาหลัักให้้กัับนัักศึึกษา
ทั้้�งระดัับปริิญญาโทและเอกจำำ�นวน 74 คน (สำำ�เร็็จการศึึกษาแล้ ้ว 65 คน)
ในรายละเอีียด งานวิิจัยั ที่่� ศาสตราจารย์์ ดร.นวดล เหล่่าศิิริพิ จน์์ ดำำ�เนิินการมุ่่�งเน้้นการพััฒนา
เทคโนโลยีีพื้้�นฐานและต้้นแบบสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมเคมีีชีวี ภาพแบบบููรณาการเพื่่�อการผลิิตเชื้้�อเพลิิง
ชีีวภาพและสารเคมีีจากวััตถุุดิิบทางการเกษตร ซึ่่�งเป็็ นเทคโนโลยีีที่่�มีศัี กั ยภาพอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับ
ประเทศไทยซึ่ง่� มีีพื้้�นฐานทางเกษตรกรรมและอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง คณะวิิจัยั ได้้ริเิ ริ่่�มโปรแกรม
วิิจั ยั ในการพััฒ นาเทคโนโลยีีพื้้� นฐานและต้้น แบบสำำ�หรัับ อุุ ต สาหกรรมเคมีีชีี ว ภาพภายใต้้

Research work by Professor Dr. Navadol Laosiripojana focuses on the development
of technologies and prototypes via integrated biorefinery concept for the production
of biofuels and biochemicals from low-cost agricultural feedstocks. With strong
agricultural and petrochemical industrial platforms, this technology shows great
potential for Thailand. Under collaboration with NSTDA, Integrative Biorefinery
Laboratory (IBL) has been established as a joint laboratory aiming to be the focal
point for collaborative industrial works. Several industries including PTT and PTT
Global Chemical have been involving in the research activities aiming to create
collective impact for sustainable biorefinery development. In detail, two important
technologies based on the type of raw materials are studied:

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 12 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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ความร่่วมมืือระหว่่าง มจธ. และ สวทช. ในรููปของการสร้้างเครืือข่่ายการวิิจัยั ทางเคมีีชีวี ภาพเพื่่�อ
เป็็ นพื้้�นฐานในการพััฒนางานวิิจัยั ทางวิิชาการและภาคอุุตสาหกรรมโดยบููรณาการความเชี่่�ยวชาญ
ทางด้้านเคมีีวิศิ วกรรม เทคโนโลยีีชีวี ภาพ และนาโนเทคโนโลยีีเพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งในเทคโนโลยีี
ในการผลิิตเชื้้� อเพลิิงชีีวภาพและสารเคมีีที่่�มีศัี กั ยภาพชนิิดต่่าง ๆ และต่่อยอดไปสู่่�การสร้้างระบบ
ต้้นแบบเพื่่�อการทดสอบตััวอย่่างและพััฒนาเทคโนโลยีีสู่่�ภาคอุุตสาหกรรมของประเทศ ทั้้�งนี้้�
โปรแกรมวิิจัยั ดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้นการวิิจัยั และพััฒนาในเทคโนโลยีีพื้้� นฐาน 2 ประเภทตามชนิิด
ของวััตถุุดิบิ ที่่�ศึึกษา ได้้แก่่
(1) กระบวนการผลิิตเชื้้� อเพลิิงชีีวภาพและสารเคมีีมูลู ค่่าสููงจากวััสดุุชีวี มวลสามารถแบ่่งการดำำ�เนิิน
การเป็็ น 2 ขั้้�นตอนคืือ กระบวนการแยกส่่วนและย่่อยวััสดุุชีวี มวลเป็็ นน้ำำ��ตาลและ กระบวนการ
แปรสภาพน้ำำ��ตาลเป็็ นเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพและ/หรืือสารเคมีีที่่�ต้อ้ งการ โดยกระบวนการแยกส่่วนชีีวมวล
สามารถทำำ�ได้้โดยการใช้้น้ำำ��ร้อ้ นความดัันสููง สารละลายอิินทรีีย์ ์ สารละลายกรด หรืือด่่างที่่�มีีความ
เหมาะสม ซึ่ง่� จากกระบวนกดัังกล่่าวลิิกนิินและเฮมิิเซลลููโลสจะแยกตััวออกจากชีีวมวลมาอยู่่�ในเฟส
ของเหลว วััตถุุประสงค์์ของงานวิิจัยั ในโครงการนี้้�คืือ การพััฒนากระบวนการแยกส่่วนและเพิ่่�ม
ความบริิสุุทธิ์์�ของลิิกนิินและเฮมิิเซลลููโลสจากชีีวมวลให้้มีคี วามบริิสุุทธิ์์�ใกล้ ้เคีียง 100% มากที่่�สุุด
เพื่่�อให้้สามารถนำำ�องค์์ประกอบทั้้�งหมด (เซลลููโลส ลิิกนิินและเฮมิิเซลลููโลส) ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อไป
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยงานวิิจัยั นี้้�ยัังมุ่่�งพััฒนาตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าประเภทใหม่่ ๆ ที่่�มีีความเหมาะสม
ในการแปรสภาพเซลลููโลส ลิิกนิินและเฮมิิเซลลููโลสไปเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ต้อ้ งการผ่่านกระบวนการ
ต่่าง ๆ เช่่น hydrolysis, dehydration, depolymerization เป็็ นต้้น ซึ่ง่� การดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
จะเป็็ นการสร้้างกระบวนการแปรสภาพชีีวมวล “แบบไร้้ของเสีีย” อย่่างยั่่�งยืืนเนื่่�องจากเป็็ นการนำำ�
องค์์ประกอบทั้้�งหมดของชีีวมวลมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ความใหม่่ (novelty) ของงานวิิจัยั นี้้�

(1) The production of biofuels and high-value
chemicals from lignocellulosic biomass, which
can be divided into 2 steps: (i) the process for
fractionation and conversion of lignocellulosic
biomass into sugars and (ii) the conversion of
sugars into biofuel and/or industrial-needed
chemicals. The biomass fractionation process
can be performed using hydrothermal and/or
solvothermal processes. Suitable organic solvent,
acid and/or alkaline promotors have been developed. From this process, lignin and hemicellulose
are separated from the biomass into the liquid
phase. The aim of this work is to achieve high
purities of cellulose, lignin and hemicellulose. As
the next step, the transformation of isolated
cellulose, lignin and hemicellulose are developed
using hydrolysis, dehydration, depolymerization,
etc. in the presence of suitable catalysts for the
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 13 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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คืือการพััฒนากระบวนการแยกส่่วนชีีวมวลโดยใช้้ตัวั ทำำ�ละลายอิินทรีีย์ผ์ สมร่่วมกัับ acid promoter
ประเภทใหม่่ซึ่ง่� มีีศักั ยภาพในการแยกเซลลููโลส ลิิกนิินและเฮมิิเซลลููโลสออกจากชีีวมวลประเภท
ต่่างๆ ให้้มีคี วามบริิสุุทธิ์์�สููงกว่่า 90% ซึ่ง่� สููงกว่่ากระบวนการแยกส่่วนที่่�มีีรายงานมาในอดีีตทั้้�งหมด
นอกจากนั้้�นคณะวิิจัยั ยัังสามารถพััฒนาตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าที่่�สามารถลดข้้อจำำ�กััดสำำ�คััญในการ hydrolysis
ชีีวมวลในแง่่ของการเกิิดสารประกอบตััวอื่่�น ๆ เช่่น ฟููแลน และกรดอิินทรีีย์ป์ ระเภทต่่างๆ ระหว่่าง
กระบวนการ ซึ่ง่� งานวิิจัยั นี้้�พบว่่าการเติิมตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าที่่�พััฒนาขึ้้�นในระบบน้ำำ��ร้้อนความดัันสููงจะ
สามารถย่่อยชีีวมวลประเภทต่่าง ๆ ไปเป็็ นน้ำำ��ตาลที่่�มีีความบริิสุุทธิ์์�สููงและมีีสารประกอบอื่่�น ๆ เกิิด
ขึ้้�นในสััดส่่วนที่่�ต่ำำ��ได้้ นอกจากนั้้�นคณะวิิจัยั ยัังได้้ศึึกษาเพิ่่�มเติิมถึึงกระบวนการแยกลิิกนิินออกด้้วย
กระบวนการ acidification ซึ่่�งพบว่่าสามารถแยกลิิกนิินที่่�มีีความบริิสุุทธิ์์�สููงเทีียบเท่่ากัับ
ลิิกนิินที่่�มีีขายในเชิิงพาณิิชย์์ได้้ นอกจากนั้้�นคณะวิิจัยั ยัังทำำ�การศึึกษาต่่อยอดการแปรสภาพวััสดุุ
ชีีวมวลหลากหลายชนิิดไปเป็็ นสารเคมีีมููลค่่ าสูู งด้้วยกระบวนการ thermocatalysis ซึ่่�งเป็็ น
การพััฒนาเทคโนโลยีีใหม่่ที่่�เป็็ นทางเลืือกในการแปรสภาพชีีวมวลเพื่่�อการผลิิตสารเคมีีที่่�มีศัี กั ยภาพ
ในเชิิงพาณิิชย์์ (เช่่น HMF, furfural, sugar alcohols เป็็ นต้้น)
(2) นอกเหนืือจากวััสดุุชีวี มวลแล้ ้ว น้ำำ��มัันปาล์์มก็็เป็็ นวััตถุุดิบิ ที่่�สำำ�คััญอีีกชนิิดหนึ่่�งที่่�ถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อ
ผลิิตไบโอดีีเซลอย่่างกว้้างขวาง โดยทั่่�วไปแล้ว้ น้ำำ��มัันปาล์์มจะมีีองค์์ประกอบของกรดไขมัันอิิสระ
ประเภทต่่างๆ อยู่่�ในสััดส่่วนที่่�สููง ซึ่ง่� เทคโนโลยีี alkali-transesterification ที่่�ใช้้ในปััจจุุบันั ยัังคง
มีีข้อ้ จำำ�กััดเนื่่�องจากไม่่สามารถใช้้ได้้กับั วััตถุุดิบิ ที่่�มีีกรดไขมัันอิิสระและการไม่่สามารถนำำ�ตััวเร่่ง
ปฏิิกิริิ ยิ ากลัับมาใช้้ใหม่่ คณะวิิจัยั ได้้แก้้ไขข้้อจำำ�กััดดัังกล่่าวโดยการพััฒนาเทคโนโลยีีการสัังเคราะห์์
ตััวเร่่ งปฏิิกิิริิยาทางเคมีีจำำ�พวกกรดในรูู ปของแข็็ง ซึ่่�งเป็็ นเทคโนโลยีีการตรึึงกรดซััลฟููริิกและ
ฟอสฟอริิกที่่�ให้้ตัวั เร่่งปฏิิกิริิ ยิ าที่่�มีีประสิิทธิิภาพและความเสถีียรสููงในราคาที่่�ไม่่แพง และสามารถ

production of commercial chemicals (e.g. furfural, sugar
alcohols, aromatic and phenolic compounds). This concept
can lead to the “zero-waste” biomass conversion process,
from which the novelty of this research is the development
of the biomass fractionation process using new organic
solvent system in the presence of acid promoter. In addition,
we have successfully developed a novel catalyst that can
reduce the inhibitors in biomass hydrolysis such as furans
and organic acids. Importantly, for lignin proportion, lignin
valorization was intensively developed to achieve a narrow
range of targeted products with higher product selectivity.
Catalytic depolymerization of lignin into lower molecular
weight compounds using several synthesized catalysts was
proposed as starting templates for synthesis of different
types of chemicals and materials.
(2) Apart from lignocellulosic biomass material, palm oil
derivative is another important raw material that is widely
used to produce biodiesel. Generally, palm oil contains high
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ใช้้ได้้กับั วััตถุุดิิบที่่�มีีกรดไขมัันอิิสระสูู งและนำำ�มากลัับมาใช้้ใหม่่ได้้โดยง่่าย จึึงเป็็ นการเพิ่่�ม
ความคุ้้�มค่่าทางเศรษฐศาสตร์์ในกระบวนการผลิิตไบโอดีีเซลจากน้ำำ��มัันปาล์์มในอนาคต นอกจากนั้้�น
คณะวิิจัยั ยัังมุ่่�งพััฒนากระบวนการผลิิตสารเคมีีมูลู ค่่าสููงจากผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้ของกระบวนการ
ผลิิตไบโอดีีเซล อัันได้้แก่่ กลีีเซอรอล และกรดไขมััน อีีกทางหนึ่่�งด้้วย

proportion of free fatty acids, which limit the
overall biodiesel production feasibility. The
research work therefore aimed to resolve this
limitation by developing technology that can
effectively convert free fatty acids to biodiesel
and other high value chemicals (i.e. biolubricant, liquid detergent and industrial surfactant).
Several heterogeneous solid acid catalysts were
synthesized and tested toward several reactions
including esterification and acidification.
Present and Future Works
For the next step, Prof. Dr. Navadol Laosiripojana
aims to up-scale the fractionation process for
isolating high purity lignin and to convert this isolated lignin to industrial-needed
macromolecular building block products. The work will involve design and assembly of the prototype bench-scale high-pressure reactor system for applying on
fractionation of lignin and other lignocellulose components in “sub-kg scale” from
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งานวิิจััยในปััจจุุบัันและอนาคต
ศาสตราจารย์์ ดร.นวดล เหล่่าศิิริพิ จน์์ และคณะวิิจัยั มีีแผนจะดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต
คืือ การต่่อยอดเทคโนโลยีีพื้้� นฐานและต้้นแบบสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมเคมีีชีีวภาพแบบบููรณาการ
(integrative biorefinery) เพื่่�อการผลิิตเชื้้� อเพลิิงชีีวภาพ และสารเคมีีที่่�มีมูี ลู ค่่าจากวััตถุุดิบิ ทาง
การเกษตรของประเทศด้้วยกระบวนการที่่�เป็็ นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้อ้ มสู่่�การใช้้งานจริิงในระดัับ
อุุตสาหกรรม เนื่่�องจากเป็็ นเทคโนโลยีีที่่�มีคี วามเหมาะสมและมีีศักั ยภาพอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับประเทศไทย
ซึ่ง่� มีีพื้้�นฐานทางเกษตรกรรมและอุุตสาหกรรมเกี่่�ยวเนื่่�องที่่�เข้้มแข็็งอยู่่�แล้ ้ว โดยในช่่วง 5-6 ปีี ที่่�ผ่า่ นมา
คณะวิิจัยั ได้้พัฒั นาองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรมเคมีีชีวี ภาพแบบบููรณาการในระดัับ
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารและต้้นแบบร่่วมกัับภาคอุุตสาหกรรมหลายราย และสามารถสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่
ในหลากหลายรููปแบบทั้้�งผลงานตีีพิมิ พ์์ในวารสารวิิชาการนานาชาติิ สิิทธิิบัตั ร ต้้นแบบเทคโนโลยีี
เป็็ นต้้น
งานวิิจัยั ที่่�ดำำ�เนิินการมีีความเหมาะสมอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับประเทศไทยซึ่ง่� มีีพื้้�นฐานทางเกษตรกรรมและ
อุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง และสอดรัับกัับนโยบายและแผนยุุทธศาสตร์์ของประเทศในปััจจุุบันั
ที่่�ต้้องการผลัักดัันประเทศให้้เกิิดเศรษฐกิิจฐานชีีวภาพ (Bio-economy) เพื่่�อเป็็ นหนึ่่�งในกลไก
ขัับเคลื่่�อนให้้ประเทศไทยก้้าวพ้้นจากประเทศที่่�ติิดกัับดัักรายได้้ปานกลางไปสู่่�ประเทศที่่�มีีรายได้้สููง
ซึ่ง่� สอดคล้ ้องกัับนโยบายไทยแลนด์์ 4.0 (Thailand 4.0) สำำ�หรัับจุุดเด่่นของงานวิิจัยั นี้้�คืือการพััฒนา
องค์์ความรู้้�งานวิิจัยั เชิิงลึึกที่่�สามารถต่่อยอดสู่่�งานวิิจัยั เชิิงประยุุกต์์โดยนำำ�ปััจจััยเรื่่�องความคุ้้�มค่่า
เชิิงเศรษฐศาสตร์์ภายใต้้บริิบทของอุุตสาหกรรมไทยมาประกอบ และนำำ�ไปสู่่�ผลวิิจัยั ที่่�สามารถพััฒนา
ต่่อยอดนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในเชิิงพาณิิ ชย์์ ซึ่่�งผลวิิจัยั ดัังกล่่าวนอกจากจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์กับั
ภาคอุุตสาหกรรมของประเทศแล้ว้ ยัังเป็็ นการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับั เศษวััตถุุดิบิ เหลืือทิ้้�งทางการเกษตร
ซึ่ง่� จะมีีส่ว่ นช่่วยให้้เกษตรกรในภาคการเกษตรของประเทศมีีรายได้้เพิ่่�มมากขึ้้�นอีีกทางด้้วย นอกจากนั้้�น
งานวิิจัยั นี้้�ยัังก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อประเทศชาติิในภาพรวมทั้้�งในแง่่ของภาพลัักษณ์์ของประเทศ
ในสายตาทั่่�วโลกที่่�ให้้ความสนใจงานวิิจัยั ที่่�จะสามารถลดผลกระทบจากภาวะโลกร้้อนที่่�ทั่่�วโลกกำำ�ลััง

sugarcane bagasse, eucalyptus woodchips and palm wastes, which are the representatives of herbaceous, hardwood (dicot) and hardwood (monocot) lignin, respectively. In addition, the R&D units and platforms related to the proposed integrative
biorefinery technology will be initiated. This R&D unit will act as the focal point
between the academic/research section and the industrial partnerships for strengthening the scientific knowledge on the fractionation and the complete conversion
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ประสบอยู่่� อีีกทั้้�งด้้วยวิิกฤตการณ์์ด้า้ นพลัังงานซึ่ง่� เป็็ นปััญหาสำำ�คััญที่่�ทั่่�วโลกกำำ�ลัังประสบปััญหา
ดัังกล่่าวจะส่่งผลกระทบต่่อประเทศไทยในระยะยาวอย่่างแน่่ นอน ซึ่่�งแนวทางสำำ�คััญในการลด
ผลกระทบดัังกล่่าวคืือ การมีีเทคโนโลยีีเป็็ นของตััวเองในการพััฒนาเชื้้� อเพลิิงสะอาดจากวััตถุุดิบิ
ที่่�หาได้้ในประเทศขึ้้�นใช้้ทดแทนน้ำำ��มัันฟอสซิิล ทั้้�งนี้้�ประเทศไทยเป็็ นประเทศเกษตรกรรมและมีีวัสั ดุุ
ชีีวมวลเหลืือใช้้จำำ�นวนมาก การนำำ�วััสดุุดิบิ เหล่่านี้้�มาใช้้เพื่่�อผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพรวมถึึงสารเคมีี
มููลค่่าสููงจะมีีส่่วนช่่วยให้้ประเทศสามารถลดการนำำ�เข้า้ น้ำำ��มัันดิิบและวััตถุุดิบิ สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
ปิิ โตรเคมีีซึ่่�งจะช่่ วยเพิ่่�มทั้้�งความมั่่�นคงทางพลัังงานของประเทศไทยและความเข้ ม้ แข็็งของ
ภาคอุุตสาหกรรมในประเทศอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต โดยสามารถลดการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีจากต่่างประเทศ

กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุุณมููลนิิธิโิ ทเร เพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ ประเทศไทย และคณะกรรมการมููลนิิธิิ
โทเร สำำ�หรัับ “รางวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มููลนิิธิโิ ทเร ประเทศไทย” ครั้้�งที่่� 27 ประจำำ� พ.ศ. 2563
ขอขอบพระคุุณ Prof. David Chadwick อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาวิิทยานิิพนธ์์ระดัับปริิญญาโทและเอก
ที่่�สั่่�งสอนให้้ความรู้้�ความเข้้าใจในการทำำ�งานวิิจัยั ศ.ดร. สุุทธิิชัยั อััสสะบำำ�รุุงรััตน์์ ผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา
ด้้านการเริ่่�มต้้นชีีวิติ การทำำ�วิิจัยั ในประเทศไทย รวมถึึงเพื่่�อนร่่วมงานวิิจัยั ทุุกท่่านจากหลาย ๆ หน่่วยงาน
ทั้้�งในและต่่างประเทศ นัักวิิจัยั และนัักศึึกษาที่่�มีีช่่วยผลัักดัันให้้เกิิดงานวิิจัยั ที่่�มีีคุุณภาพและมีี
ผลกระทบสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง ขอขอบพระคุุณสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั
และนวััตกรรม (สกสว.) สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) หน่่วยบริิหาร
และจััดการทุุนด้้านการเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ (บพข.) สำำ�นัักงานการวิิจัยั
แห่่งชาติิ (วช.) และบริิษัทั ต่่าง ๆ เช่่น บริิษัทั ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) บริิษัทั พีีทีทีี ี โกลบอล เคมิิคอล
จำำ�กััด บริิษัทั น้ำำ��มัันพืืชปทุุม บริิษัทั อำำ�พลฟููดส์์ โพรเซสซิ่่�ง จำำ�กััด บริิษัทั เอสซีีจีี จำำ�กััด (มหาชน) ที่่�ได้้
ให้้เงิินทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั สุุดท้้ายขอขอบคุุณคุุณพ่่อ คุุณแม่่ ภรรยาและบุุตรรวมถึึงบุุคคลอััน
เป็็ นที่่�รัักทั้้�งหลายที่่�ให้้การสนัับสนุุนและเป็็ นกำำ�ลัังใจเสมอมา
of local lignocellulosic biomass to biofuel and value-added products and transferring
the developed technologies to the industrial section. The success of this project
would build up the national energy security as well as promote the market
competitiveness of local industrial section.
For the impact of this research, biorefinery is considered a very potent platform
industry for Thailand. The establishment of strong biomass industry in the country
will lead to establishment of a new industry for the country and allow strategy for
value addition to renewable plant biomass available in the country and less
dependence on imported fossil-based raw materials. This will provide platform
industry which will increase economic competiveness of the country and finally
benefit to people in the agricultural sector along the value chain. In term of environment, lignocellulosic biomass is considered a zero-carbon feedstock which is
renewable and helps alleviating the global warming problems. Thailand produces
an enormous amount of agricultural by-products annually. Utilization of the
underused agricultural residues in biorefineries provides a promising approach for
value addition to the agricultural wastes while solving problems on their disposal.
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compound (2015) Renewable Energy, 74 pp. 133-138.
70. Unalome Wetwatana Hartley, Suksun Amornraksa, Pattaraporn Kim-Lohsoontorn, Navadol Laosiripojana, Thermodynamic analysis and
experimental study of hydrogen production from oxidative reforming of n-butanol (2015) Chemical Engineering Journal, 278 pp. 2-12.
71. Thepparat Klamrassamee, Navadol Laosiripojana, Dylan Cronin, Lalehvash Moghaddam, Zhanying Zhang, William O.S. Doherty,
Effects of mesostructured silica catalysts on the depolymerization of organosolv lignin fractionated from woody eucalyptus (2015)
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• Patent “Catalyst for 1,3-butadiene production from ethanol” Applicant: Siam Cement Public Company Limited (WO 2016182516 A1)
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• Patent “A process for fractionation of lignocellulosic biomass” Applicant: PTT Global Chemicals (WO2017086887)
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โครงการประเมิินเทคโนโลยีีและนโยบายด้้านสุุขภาพ
Health Intervention and Technology
Assessment Program (HITAP)

โครงการประเมิินเทคโนโลยีี
และนโยบายด้้านสุุขภาพ

ชั้้น� 6 อาคาร 6 กรมอนามััย
กระทรวงสาธารณสุุข
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนนทบุุรีี
11000
โทร 0-2590-4549
อีีเมล info@hitap.net

Vision

Towards a healthy society with high-quality evidence.

Mission

Innovate excellent health technology assessment (HTA) with social impact.

Background

Established in 2007, HITAP is a research unit under the Office of Permanent
Secretary of Public Health and pioneered the development of health technology
assessment (HTA) in Thailand by building the infrastructure and systems for HTA
as well as conducting research to determine the value for money and impact of
the use of health technologies. The evidence generated is presented to support
decisions making by government entities, e.g., the Sub-committee for the Development of National List of Essential Medicines, the National Health Security Office,
and other entities under the Ministry of Public Health. Moreover, HITAP also works
internationally, with a focus on building capacity for those countries so they can
conduct their own HTA.

Research for Better Health for Thais

Since its establishment in 2007, HITAP has successfully completed over 200 research
cases which were used to support policymakers with their decision-making on
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วิิสััยทััศน์์
สรรค์์สร้้างความรู้้�นำำ�สู่่�สัังคมสุุขภาวะ

พัันธกิิจ
สร้้างนวััตกรรมและความเป็็ นเลิิศด้้านการประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคม

ความเป็็นมา
HITAP เป็็ นหน่่วยงานวิิจัยั ในสัังกััดสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข โดยอยู่่�ภายใต้้สำำ�นักั งาน
พััฒนานโยบายสุุขภาพระหว่่างประเทศ (International Health Policy Program หรืือ IHPP)
ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี พ.ศ. 2550 ทำำ�หน้้าที่่�บุุกเบิิกและพััฒนาระบบ รวมถึึงทำำ�การประเมิินความคุ้้�มค่่าและ
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากการนำำ�นโยบายหรืือเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพมาใช้้ในประเทศไทย และนำำ�ข้้อมููล
ดัังกล่่าวไปนำำ�เสนอเพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจด้้านนโยบายของภาครััฐ เช่่น คณะอนุุกรรมการพััฒนา
บััญชีียาหลัักแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ และหน่่วยงานต่่าง ๆ ภายใต้้กระทรวง
สาธารณสุุข นอกจากนี้้� HITAP ยัังทำำ�งานในระดัับนานาชาติิโดยเฉพาะในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
มุ่่�งเน้้นการสนัับสนุุ นการพััฒนาศัักยภาพให้้ประเทศเหล่่านั้้�นสามารถทำำ�ประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ น
สุุขภาพด้้วยตนเอง

งานวิิจััยเพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�นของประชาชนไทย
นัับแต่่ก่่อตั้้�งจนถึึงปััจจุุบันั HITAP ดำำ�เนิินงานวิิจัยั เสร็็จสิ้้�นแล้ว้ กว่่า 200 เรื่่�อง เพื่่�อสนัับสนุุ น
การกำำ�หนดนโยบายด้้านสุุขภาพในประเทศไทย กว่่าครึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�มีีผลกระทบเชิิงนโยบาย โดย
ถููกนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาชุุดสิิทธิิประโยชน์์ เช่่น ยา วััคซีีน การคััดกรองโรคหรืือเครื่่�องมืือแพทย์์
health matters. More than half of these research cases have been recognised as
having had a significant impact and were utilised to develop several health benefits packages including (but not limited to) drugs, vaccines, screening for diseases and new medical devices under the Thai public health insurance schemes,
enabling all Thais to gain equal access to quality health services.
An important contributing factor to HITAP’s impactful research is its approach of
engaging with decision makers and stakeholders for their inputs throughout the
research process – from determining research topics and research questions through
to the completion of the research itself. HITAP will conduct research on topics to
support decision makers or stakeholders on specific questions or to support the
cause for continuing health services. This is to ensure that there is a demand for
the information and that the decision is informed by quality evidence, so the
budget and other health resources yield maximum benefits possible for the health
of Thais.
Examples of types of research that HITAP has conducted and is highly impactful
for decision makings include:
1. Health economic evaluation and budget impact analysis
Health economic evaluation is a comparison between cost and health benefits
derived from two or more health technologies or intervention choices to inform
which of the choices offer better value for money, and for choices that are not
cost-effective but offer higher health benefits, what the next step should be. At
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ชนิิดใหม่่ให้้สามารถใช้้ในระบบหลัักประกัันสุุขภาพของประเทศไทย ทำำ�ให้้คนไทยได้้เข้้าถึึงบริิการ
สุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน
ส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยให้้งานวิิจัยั ของ HITAP จำำ�นวนมากมีีผลกระทบเชิิงนโยบาย คืือการที่่� HITAP
ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�กำำ�หนดนโยบาย และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียตลอดกระบวนการ นัับตั้้�งแต่่การกำำ�หนด
หััวข้้อและโจทย์์วิจัิ ยั จนกระทั่่�งงานวิิจัยั เสร็็จสมบููรณ์์ HITAP จะทำำ�วิิจัยั ในหััวข้้อที่่�ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย
หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียต้้องการคำำ�ตอบหรืือต้้องการผลัักดััน เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่ามีีความต้้องการ
ข้้อมููลดัังกล่่าว รวมถึึงเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการกำำ�หนดนโยบายนั้้�น ๆ เป็็ นไปโดยมีีข้อ้ มููลเชิิงวิิชาการที่่�มีี
คุุณภาพประกอบ เพื่่�อให้้การใช้้งบประมาณ และทรััพยากรอื่่�น ๆ ในระบบสุุขภาพเป็็ นไปโดยก่่อให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อสุุขภาพของประชาชนไทย

the same time, there will be an evaluation to determine how much budget will be
needed to invest in each choice. The analysis is called budget impact analysis.
The information will be used to support decisions relating to health policies
including the approval of new medicines in the National List of Essential Medicine
by the Sub-committee for the development of National List of Essential Medicine.
The process takes into consideration information from economic evaluation and
budget impact analysis. Various aspects of information regarding the new medicine
proposed to be included in the List will also be considered. If the medicine is
cost-effective and results in an acceptable level of budget impact, the medicine is
more likely to be included in the List for equitable access of all Thais. Moreover,
the information from economic evaluation can also be used for price negotiation
with manufacturers, resulting in the government being able to procure medicines,
vaccines, and various medical devices at a price lower than the original ones. By
using HTA, billions of Thai baht are saved annually.
An example of an economic evaluation and budget impact analysis conducted by
HITAP which have been highly beneficial to shaping Thai health policies is the
economic evaluation of renal replacement therapy for end-stage renal disease
patients in Thailand. One of the outcomes of the analyses indicated that the use
of peritoneal dialysis yields more health benefits out of the health resources than
other modes, which led to decision-makers opting for making peritoneal dialysis
the first line of treatment under the Universal Coverage Scheme (UCS). Many
other countries learn from the policy and adapt to implement in their settings.
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ตััวอย่่างงานวิิจัยั ประเภทต่่าง ๆ ที่่� HITAP ทำำ� และมีีผล
กระทบอย่่างสููงต่่อการกำำ�หนดนโยบาย ได้้แก่่
1. งานวิิจัยั ด้้านการประเมิินความคุ้้ �มค่่าทางการแพทย์์
และการประเมิินผลกระทบด้้านภาระงบประมาณ
การประเมิินความคุ้้�มค่่าทางการแพทย์์เป็็ นการเปรีียบเทีียบ
ต้้นทุุนและผลทางสุุ ข ภาพที่่�ไ ด้้ร ะหว่่างเทคโนโลยีีหรืือ
นโยบายด้้านสุุขภาพสองทางเลืือกขึ้้�นไป เพื่่�อให้้ทราบว่่า
ลงทุุนในทางเลืือกใดจึึงจะคุ้้�มค่่า และสำำ�หรัับทางเลืือกที่่�ไม่่
คุ้้�มค่่า หากเป็็ นทางเลืือกที่่�ให้้ผลทางสุุขภาพดีีกว่่า ควรทำำ�
อย่่างไรต่่อไป พร้้อมกัันนั้้�น จะมีีการประเมิินด้้วยว่่าหากมีี
การลงทุุนในทางเลืือกนั้้�น ๆ จะจำำ�เป็็ นต้้องใช้้งบประมาณมากน้้อยเพีียงใด การประเมิินนี้้�เรีียกว่่า
การประเมิินผลกระทบด้้านภาระงบประมาณ
ข้้อมููลเหล่่านี้้�จะถููกนำำ�ไปพิิจารณาในขั้้�นตอนการกำำ�หนดนโยบายด้้านสุุขภาพ เช่่น ในการคััดเลืือก
ยาเข้้าในบััญชีียาหลัักแห่่งชาติิ โดยคณะอนุุกรรมการพััฒนาบััญชีียาหลัักแห่่งชาติิ ซึ่ง่� จะพิิจารณา
ทั้้�งข้้อมููลความคุ้้�มค่่า ภาระงบประมาณ และข้้อมููลด้้านอื่่�น ๆ อีีกหลายประการเกี่่�ยวกัับยาชนิิดใหม่่
ที่่�ได้้รับั การนำำ�เสนอให้้บรรจุุเข้้าในบััญชีียาหลัักแห่่งชาติิ หากยานั้้�น ๆ คุ้้�มค่่าและก่่อให้้เกิิดภาระ
งบประมาณในขอบเขตที่่�ยอมรัับได้้ ยาชนิิดนั้้�นก็็มีแี นวโน้้มที่่�จะได้้รับั การบรรจุุเข้้าในบััญชีียาหลััก
แห่่งชาติิให้้คนไทยเข้้าถึึงได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน นอกจากนี้้� ข้้อมููลการประเมิินความคุ้้�มค่่ายัังสามารถ
นำำ�ไปใช้้ในการต่่อรองราคายากัับบริิษัทั ผู้้�ผลิิต ส่่งผลให้้ภาครััฐจััดซื้้�อยา วััคซีีนและเครื่่�องมืือแพทย์์
หลายชนิิดได้้ในราคาที่่�ต่ำำ��กว่่าราคาตั้้�งต้้น เกิิดการประหยััดงบประมาณหลายพัันล้ ้านบาทต่่อปีี
Another example is the assessment of economic evaluation and budget impact of
the treatment of chronic hepatitis C virus infection. Assessment outcomes allowed
Thailand to procure new cohorts of medicines at a 91-93% reduction in price for
eligible patients (Background Information: the original cost of medicine was 500,000900,000 THB for a 12-week treatment). Moreover, many more benefits were added
to the benefits package with support from HITAP’s work including the bone
marrow transplant for patients with multiple myeloma, colorectal cancer screening,
extracorporeal membrane oxygenation machine and hearing screening in newborn
with high-risk, etc.
2. Gathering and summarising clinical evidence on health benefits of health
technologies or interventions
A type of study that HITAP specialises in is the study which gathers and summarises available evidence with the least biases and most comprehensiveness
possible, known as systematic review. The result can then be analysed using a
method called meta-analysis. The combinations of the former and latter will equip
decision makers with crucial information in order to make informed decisions.
The use of this approach strengthens Thailand’s ability of making informed decisions while can sometimes contribute to taking bold, unconventional decisions,
even when compared to the more developed nations at the global level, which
were supported by robust evidence decisions. One of the examples is the systematic review and meta-analysis of bevacizumab (cancer medicine) for aged-macular
degeneration. The structure of bevacizumab shares similarities with a medicine
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ตััวอย่่างงานวิิจัยั ด้้านการประเมิินความคุ้้�มค่่ารวมถึึงประเมิินผลกระทบด้้านภาระงบประมาณของ
HITAP ที่่�มีีผลอย่่างยิ่่�งต่่อนโยบายสุุขภาพของประเทศไทย ได้้แก่่ การประเมิินความคุ้้�มค่่าของ
การรัักษาโรคไตวายเรื้้� อรัังในประเทศไทย ซึ่ง่� ช่่วยส่่งเสริิมการใช้้นโยบายล้า้ งไตทางช่่องท้้อง ซึ่ง่�
เป็็ นการใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์ด้า้ นสุุขภาพสููงกว่่าการล้ ้างไตด้้วยวิิธีอื่่�ี น เป็็ นผลให้้ผู้้�กำำ�หนด
นโยบายเลืือ กใช้้ก ารล้ า้ งไตทางช่่ อ งท้้อ งเป็็ น ทางเลืือ กแรกสำำ�หรัับ ผู้้�ป่่ วยโรคไตวายเรื้้�อรััง
ในประเทศไทย นโยบายของไทยถืือเป็็ นตััวอย่่างให้้ประเทศอื่่�น ๆ ในประเทศเอเชีียเรีียนรู้้�เพื่่�อ
นำำ�ไปปรัับใช้้ภายในประเทศของตน
การประเมิินความคุ้้�มค่่าทางการแพทย์์และผลกระทบด้้านงบประมาณของการรัักษาโรคติิดเชื้้�อไวรััส
ตัับอัักเสบซีีชนิิดเรื้้� อรััง ซึ่ง่� ช่่วยให้้ประเทศไทยสามารถซื้้�อยากลุ่่�มใหม่่ (direct acting antiretrovirals) ที่่�ใช้้รักั ษาโรคดัังกล่่าวในราคาที่่�ถููกลงถึึงราวร้้อยละ 91-93 เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยที่่�เข้้าเกณฑ์์
ในการใช้้ยาได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน (ต้้นทุุนค่่ายาเดิิม 500,000-900,000 บาทต่่อการรัักษา 12 สััปดาห์์)
ผ่่านการสนัับสนุุนของภาครััฐ นอกจากนี้้�ยัังมีีสิทิ ธิิประโยชน์์อีกี จำำ�นวนมากที่่�การประเมิินความคุ้้�มค่่า
ของ HITAP ได้้มีส่ี ่วนสนัับสนุุ น เช่่น การปลููกถ่่ายไขกระดูู กเพื่่�อผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งไขกระดูู ก
การตรวจคััดกรองมะเร็็งลำำ�ไส้้ใหญ่่ เครื่่�องหััวใจและปอดเทีียม การตรวจคััดกรองการได้้ยินิ ในเด็็ก
แรกเกิิดกลุ่่�มเสี่่�ยง เป็็ นต้้น
2. การรวบรวมและสรุุปข้้อมููลเชิิงวิิชาการทางการแพทย์์ เกี่่ย� วกัับผลทางการแพทย์์ของเทคโนโลยีี
หรืือนโยบายด้้านสุุขภาพ
งานวิิจัยั ประเภทหนึ่่�งที่่� HITAP เชี่่�ยวชาญ คืือ การรวบรวมและสรุุปข้้อมููลเชิิงวิิชาการที่่�มีีอยู่่�
ในแวดวงวิิชาการโดยมีีความลำำ�เอีียงน้้อยที่่�สุุดและครอบคลุุมมากที่่�สุุด ซึ่ง่� เรีียกว่่า การทบทวน
วรรณกรรมอย่่างเป็็ นระบบ จากนั้้�นจึึงนำำ�มาวิิเคราะห์์ด้ว้ ยวิิธีที่่�ี เรีียกว่่าการวิิเคราะห์์อภิิมาน ข้้อมููล
ที่่�ได้้เป็็ นข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้และครอบคลุุมกว่่าการพิิจารณาแต่่ละการศึึกษาเดี่่�ยว ๆ และเป็็ นข้้อมููล
for the aged-macular degeneration, ranibizumab. Evidence from other countries
suggested that bevacizumab can be used for the eye disease with an outcome
comparable to that of ranibizumab but with 50 times lower cost of medicine for
each administration. HITAP conducted a systematic review comparing both medicines on clinical outcomes and safety profile. The results suggested that the
medicines are comparable in both aspects. In 2012, taking into consideration of
these findings, Thailand became the first country in the world with government
support of the use of bevacizumab in the disease. An announcement from the
World Health Organization (WHO) to support such use follows later. At the same time,
HITAP conducted an observational study comparing the medicines in Thailand to
monitor patients who are prescribed each medicine. The results revealed that the
two medicines remain comparable in Thai patients. This supports the earlier
decision by the government.
3. Feasibility study of the use of health technology or intervention in Thai context
HITAP initiatives are predominantly focus on determining which new, cost and
time efficient technologies or interventions should be provided to Thai citizens
under public health insurance schemes and additionally, whether it is feasible to
do so.
HITAP’s initiatives are designed with this objective in mind. One such initiative
is the development of a system for refractive error screening and providing spectacles among pre-primary and primary school children in Thailand. With limited
number of ophthalmologists in Thailand, a solution was found to enhance the
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สำำ�คััญหนึ่่�งที่่�ผู้้�กำำ�หนดนโยบายพิิจารณาร่่วมกัับข้้อมููลด้้านอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่ด้า้ นผลทางสุุขภาพ
ตััวอย่่างหนึ่่�งของงานวิิจัยั ประเภทนี้้�ที่่�มีีผลกระทบต่่อนโยบายสุุขภาพของไทยอย่่างยิ่่�ง และทำำ�ให้้
ประเทศไทยก้้าวล้ำำ��นำำ�หน้้าแม้้ระดัับโลก คืือ การทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็ นระบบและการวิิเคราะห์์
อภิิมานของการใช้้ยาบีีวาซิิซููแมบในการรัักษาโรคจุุดภาพชััดของจอตา ยาบีีวาซิิซููแมบเป็็ นยาที่่�ใช้้
รัักษาโรคมะเร็็ง แต่่โครงสร้้างของยาคล้ ้ายคลึึงกัับยาอีีกชนิิดหนึ่่�งชื่่�อ รานิิบิซูิ ูแมบ ที่่�ใช้้ในการรัักษา
โรคจุุดภาพชััดของจอตาโดยตรง แต่่กลัับมีีข้อ้ มููลจากต่่างประเทศว่่าหากนำำ�ยาบีีวาซิิซููแมบมาใช้้ใน
โรคตาดัังกล่่าว กลัับได้้ผลพอ ๆ กัับรานิิบิซูิ ูแมบ ในต้้นทุุนที่่�ถููกกว่่าถึึงราว 50 เท่่าต่่อการใช้้ยา
แต่่ละครั้้�ง HITAP จึึงทำำ�การทบทวนวรรณกรรมทั้้�งในด้้านผลการรัักษา และด้้านความปลอดภััย
ของยาทั้้�งสองชนิิดนี้้�เทีียบกััน และพบว่่าข้้อมููลทั้้�งสองด้้านของยาทั้้�งสองเทีียบเคีียงกัันได้้ เป็็ นผลให้้
ประเทศไทยเป็็ นประเทศแรกในโลกที่่�มีีการประกาศรัับรองโดยภาครััฐให้้ใช้้ยาบีีวาซิิซููแมบ
ในการรัักษาโรคจุุดภาพชััดของจอตาในปีี พ.ศ. 2555 ก่่อนที่่�องค์์การอนามััยโลก (World Health
Organization, WHO) จะออกคำำ�แนะนำำ�ในลัักษณะเดีียวกัันในภายหลััง ขณะเดีียวกััน HITAP
ยัังทำำ�การศึึกษาเพื่่�อเปรีียบเทีียบยาทั้้�งสองชนิิดต่่อในประเทศไทยเพื่่�อเป็็นการติิดตามผล ด้้วยการสัังเกต
อาการของผู้้�ป่่วยในประเทศไทยที่่�ได้้รับั ยาแต่่ละชนิิด และสรุุปได้้ว่า่ ยาทั้้�งสองชนิิดมีีผลเทีียบเคีียง
กัันในผู้้�ป่่วยชาวไทย เป็็ นข้้อยืืนยัันให้้ภาครััฐมั่่�นใจในการตััดสิินใจครั้้�งนั้้�นมากยิ่่�งขึ้้�น
3. การศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการใช้้เทคโนโลยีีหรืือนโยบายด้้านสุุขภาพในบริิบทประเทศไทย
งานของ HITAP มัักเป็็ นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ที่่�มีีราคาสููง หรืือมาตรการที่่�ประเทศไทย
ไม่่เคยใช้้มาก่่อน หลายครั้้�งจึึงมีีคำำ�ถามว่่า การใช้้เทคโนโลยีีหรืือนโยบายเหล่่านั้้�นเป็็ นไปได้้จริิงหรืือไม่่
ในประเทศไทย HITAP มีีงานวิิจัยั หลายชิ้้� นที่่�ตอบคำำ�ถามเรื่่�องนั้้�น หนึ่่�งในนั้้�นคืือ โครงการชััดแจ๋๋ว:
ตรวจตาเด็็ก...เพื่่�ออนาคตไทย ซึ่่�งเป็็ นโครงการวิิจัยั เพื่่�อการพััฒนาระบบคััดกรองภาวะสายตา
ผิิดปกติิและประกอบแว่่นสายตาสาหรัับเด็็กก่่อนวััยประถมศึึกษาและประถมศึึกษาในประเทศไทย
ability of the government to identify children with
refractive errors prior to the eyesight becoming a severe
and irreversible problem. Through various discussions
and design workshops, HITAP found a model suitable
for the circumstances in Thailand which was to seek
support from the existing teachers to conduct preliminary screening at school then refer only those children
who tested positive to ophthalmologists to confirm the
result. Those with refractive errors will be given free
prescription glasses. This approach has been found to
be both efficient and effective, and children suffering
from this problem can have their eyesight corrected
early to prevent circumstances when the situation
become irreversible. The programme was implemented nationally as a gift on Children’s Day in 2016.

Step Up to International Level to Support
Health System Development in Low-and
Middle-Income Countries
As one of the few HTA agencies in low- and middle-income countries (LMICs) with a successful track record

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 25 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science and Technology Awards

HITAP พยายามตอบปััญหาว่่าจะทำำ�อย่่างไรให้้ภาครััฐพบเด็็กที่่�สายตาผิิดปกติิ และแก้้ไขได้้ทันั
เวลาก่่อนที่่�จะไม่่สามารถกู้้�การมองเห็็นกลัับคืืนมาได้้ ขณะที่่�จัักษุุแพทย์์เฉพาะทางสายตาเด็็กมีีไม่่
กี่่�ร้้อยคนทั่่�วประเทศเท่่านั้้�น การศึึกษาชิ้้� นนี้้�พบว่่ารููปแบบการจััดอบรมให้้ครููประจำำ�ชั้้�นช่่วยคััดกรอง
สายตาเบื้้�องต้้น ก่่อนส่่งต่่อจัักษุุแพทย์์เด็็กเพื่่�อตรวจซ้ำำ�� และให้้แว่่นฟรีี เป็็ นระบบที่่�เป็็ นไปได้้
ในบริิบทประเทศไทย อีีกทั้้�งใช้้งบประมาณไม่่สููง แต่่สามารถแก้้ปัญั หาสายตาในเด็็กก่่อนที่่�จะสาย
เกิินไป โครงการนี้้�ได้้รับั การประกาศให้้เป็็ นนโยบายระดัับชาติิในวัันเด็็ก ปีี พ.ศ. 2559

ก้้าวสู่่�ระดัับนานาชาติิเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาระบบสุุขภาพในประเทศ
รายได้้ต่ำำ��ถึึงปานกลาง

ในฐานะหน่่ วยงานด้้านการประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพเพีียงไม่่กี่่�แห่่งในประเทศรายได้้ต่ำำ��ถึงึ
ปานกลางที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการผลัักดัันงานวิิจัยั ให้้มีส่ี ว่ นสำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายสุุขภาพ
ของประเทศ HITAP ได้้รับั การร้้องขอทั้้�งจากรััฐบาลของประเทศต่่าง ๆ และหน่่วยงานระหว่่าง
ประเทศอยู่่�เสมอ ให้้ให้้การสนัับสนุุ นด้้านการประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพแก่่ประเทศต่่าง ๆ
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2556 HITAP เป็็ นสมาชิิกหลัักใน International Decision Support Initiative
(iDSI) ซึ่่�งเป็็ นเครืือข่่ายของหน่่ วยงานด้้านการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญด้้านสุุขภาพในระดัับโลกมีี
เป้้ าหมายเพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้ข้อ้ มููลเชิิงวิิชาการเพื่่�อกำำ�หนดนโยบายด้้านสุุขภาพ
นัับแต่่ก่่อตั้้�งจนถึึงปััจจุุบันั HITAP ทำำ�งานในประเทศต่่าง ๆ กว่่า 22 ประเทศ ทั้้�งในเอเชีียและ
แอฟริิกา เช่่น ภููฏาน บรููไน จีีน เอธิิโอเปีี ย กานา อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย เคนยา เกาหลีีเหนืือ ลาว
เมีียนมา เนปาล ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ รวัันดา สิิงคโปร์์ แอฟริิกาใต้้ ศรีีลังั กา แทนซาเนีีย ติิมอร์์-เลสเต
เวีียดนาม และแซมเบีีย นอกจากนี้้� HITAP ยัังมีีความร่่วมมืือด้้านงานวิิจัยั กัับหน่่วยงานวิิจัยั
ต่่างประเทศเพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�เพื่่�อสาธารณะในระดัับโลก ทั้้�งนี้้� งานต่่างประเทศของ HITAP
ได้้รับั ทุุนสนัับสนุุ นจากมููลนิิธิิบิลิ และเมลิินดา เกตส์์ กระทรวงการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่ง
of linking HTA research to national health policy decision making, HITAP receives
requests from governments of different countries and international organisations
to provide support on HTA. Since 2013, HITAP has been a core partner of the
International Decision Support Initiative (iDSI), a global network of priority setting
institutions which aims to support the use of evidence for healthcare decision-making.
Since its inception, HITAP has worked with partners in more than 20 countries in
Asia and Africa: Bhutan, Brunei, People’s Republic of China, Ethiopia, Ghana, India,
Indonesia, Kenya, Democratic People’s Republic (DPR) of Korea, Lao DPR, Myanmar,
Nepal, the Philippines, Rwanda, Singapore, Republic of South Africa, Sri Lanka,
Tanzania, Timor-Leste, Vietnam, and Zambia. Moreover, HITAP has fostered partnerships with international research institutes to create global public goods. HITAP’s
international work has been funded by the Bill and Melinda Gates Foundation
(BMGF), the United Kingdom’s Department for International Development (DFID),
the Rockefeller Foundation, WHO, the Access and Delivery Partnership (ADP) and
the United Nations Children’s Fund (UNICEF) among others.
1. HTA support in partner countries
There is an increasing demand for using HTA evidence to support healthcare
decision-making in LMICs, which can be viewed in the context of the global
movement towards Universal Health Coverage (UHC), a goal enshrined in the
Sustainable Development Goals (SDGs). However, the capacity to generate and
use such evidence is limited. Governments of many countries therefore request
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 26 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สหราชอาณาจัักร มููลนิิธิร็ิ อ็ คกี้้�เฟลเลอร์์ องค์์การอนามััยโลก Access and Delivery Partnership
และกองทุุนเพื่่�อเด็็กแห่่งสหประชาชาติิ เป็็ นต้้น
1. การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรด้้านการประเมิินเทคโนโลยีีด้้านสุุขภาพในต่่างประเทศ
ข้้อมููลเรื่่�องการประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพเป็็ นที่่�ต้้องการมากยิ่่�งขึ้้�นในประเทศรายได้้น้อ้ ยถึึง
ปานกลาง ซึ่ง่� อาจมองได้้ว่า่ เป็็ นผลจากการที่่�หลายประเทศทั่่�วโลกพยายามจะจััดตั้้�งระบบหลัักประกััน
สุุขภาพถ้้วนหน้้า เพื่่�อตอบสนองต่่อ เป้้ าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development
Goals, SDGs) อย่่างไรก็็ตาม ศัักยภาพทั้้�งการผลิิตข้้อมููลและการใช้้ข้ ้อมููลดัังกล่่าวในประเทศเหล่่านี้้�
ยัังมีีจำำ�กัดั รััฐบาลของประเทศเหล่่านี้้�จึึงมีีคำำ�ขอมายััง HITAP ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และประสบการณ์์
ในการทำำ�งานด้้านประเมิินเทคโนโลยีีที่่� HITAP สั่่�งสมมา ช่่วยสนัับสนุุ นในการพััฒนาบุุคลากร
รวมถึึงจััดตั้้�งองค์์กรและวางระบบการประเมิินเทคโนโลยีีและนโยบายด้้านสุุขภาพให้้แก่่ประเทศ
ต่่าง ๆ ความร่่วมมืือระหว่่าง HITAP และประเทศเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อประเทศเหล่่านั้้�นมีีความต้้องการ
ใช้้ข้อ้ มููลด้้าน HTA และเติิบโตโดยมีีเป้้ าหมายเพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาและเกิิดประโยชน์์แก่่ทั้้�งสอง
ฝ่่ าย HITAP จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นที่่�ปรึึกษาในการทำำ�วิิจัยั เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาศัักยภาพผ่่านการทำำ�งาน

HITAP to provide support and to share its knowledge and experience in institutionalising HTA. These partnerships are demand-led and built on the basis of
mutual respect and benefit. HITAP serves an advisor throughout the research
process, so capacity for HTA is built on-the-job. HITAP also facilitates high-level
meetings between decision makers in partner countries and in Thailand, including
on topics related to UHC.
A notable case of HITAP’s contribution towards supporting HTA development in
other countries is the Philippines. The collaboration between HITAP and the
Department of Health (DOH), Philippines started in 2014. HITAP was the advisor
to the economic evaluation of human papillomavirus vaccine and pneumococcal
conjugate vaccine in the Philippines. Afterwards, there are multiple collaborations
including training on the use of HTA for stakeholders in the Philippines, study
visits for researchers from the country, etc. Finally, in 2019, HTA was included in
legislation as a tool for supporting decision making related to UHC in the country
and the HTA Council was established under the Department of Health with the
responsibility of facilitating the use of HTA evidence to support the development
of the benefits package.
2. Health Service Research in countries
In 2010, HITAP, with funding support from WHO, conducted a study in Myanmar
to assess the feasibility of implementing a maternal and child health voucher
scheme, with the aim of promoting the use of antenatal services among pregnant
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จริิง รวมถึึงจััดการประชุุมเพื่่�อให้้ความรู้้�และแบ่่งปัันประสบการณ์์ระหว่่างผู้้�กำำ�หนดนโยบายของไทย
กัับผู้้�กำำ�หนดนโยบายในประเทศนั้้�น ๆ
กรณีีศึึกษาที่่�น่่าสนใจเรื่่�องการมีีส่่วนร่่วมของ HITAP ในการสนัับสนุุ นการพััฒนาการประเมิิน
เทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพในประเทศอื่่�น คืือกรณีีของประเทศฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ ความร่่วมมืือระหว่่าง HITAP
กัับกระทรวงสาธารณสุุขฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์เริ่่�มขึ้้�นใน พ.ศ. 2557 และเป็็ นหนึ่่�งในความร่่วมมืือที่่�ทำำ�ให้้การ
ประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพก้้าวหน้้ามากที่่�สุุด HITAP เป็็ นที่่�ปรึึกษาให้้การประเมิินความคุ้้�มค่่า
ของวััคซีีนมะเร็็งปากมดลููกและวััคซีีนป้้ องกัันโรคปอดอัักเสบ จากนั้้�นมีีความร่่วมมืือกัันอีีกหลายครั้้�ง
ทั้้�งการจััดอบรมเรื่่�องการประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพแก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในประเทศฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์
การจััดการศึึกษาดููงานให้้แก่่นักั วิิจัยั จากฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ เป็็ นต้้น จนกระทั่่�งในปีี พ.ศ. 2562 มีีการจััดตั้้�ง
คณะกรรมการเพื่่�อการประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพขึ้้�นเพื่่�อใช้้การประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพ
สนัับสนุุนการพััฒนาชุุดสิิทธิิประโยชน์์ภายใต้้ระบบหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าในฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ พร้้อม
กัับที่่�มีีออกกฎหมายให้้มีีการใช้้การประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพในการกำำ�หนดนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับระบบหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า

women. These vouchers cover transportation cost, medical service cost and many
more. The programme increased the rate of service utilisation, with 63 percent of
pregnant women who were enrolled to the programme using the services. In 2017,
HITAP was requested by the Government of DPR Korea to evaluate the country’s
health system strengthening. In 2006 and 2014, DPR Korea received grants from
Gavi, the Vaccine Alliance, for strengthening its health system and vaccination
system in the country. HITAP’s review, which was an end-of-grant evaluation for
the first and and a mid-term evaluation for the second grant, found that the funding DPR Korea received helped better the health system, leading to higher immunisation rates in the country.
3. Global and regional public goods
HITAP, together with research institutes globally, have created many global and
regional public goods for the improvement of health and development of health
system at a broader level. One of our recent knowledge products is the book
“Non-Communicable Disease Prevention: Best Buys, Wasted Buys and Contestable
Buys”, commissioned by the Prince Mahidol Award Conference (PMAC) Foundation
and supported by iDSI. In developing this book, HITAP collaborated with experts
from Harvard University, Tufts University and Center for Global Development from
the US; Hitotsubashi University from Japan; Sydney University from Australia;
Faculty of Medicines Ramathibodi Hospital from Thailand; and Imperial College
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2. งานวิิจัยั เพื่่�อพััฒนาระบบสุุขภาพในต่่างประเทศ
ในปีี พ.ศ. 2553 HITAP ได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนจากองค์์การอนามััยโลกให้้ประเมิินความเป็็ นไปได้้
ของโครงการให้้คููปองสนัับสนุุนการใช้้บริิการสุุขภาพเพื่่�อแม่่และเด็็ก เพื่่�อส่่งเสริิมให้้หญิิงตั้้�งครรภ์์
ชาวเมีียนมาเข้้ารัับบริิการฝากครรภ์์มากขึ้้�น คููปองนี้้�ครอบคลุุมทั้้�งค่่าเดิินทาง ค่่าใช้้บริิการทางการ
แพทย์์ และอื่่�น ๆ โครงการนี้้�ช่่วยให้้หญิิงตั้้�งครรภ์์เข้้ารัับบริิการดัังกล่่าวมากขึ้้�น โดยหญิิงตั้้�งครรภ์์
ที่่�ลงทะเบีียนเข้้าโครงการถึึงร้้อยละ 63 มารัับบริิการ ในปีี พ.ศ. 2560 HITAP ได้้รับั การร้้องขอ
อย่่างเจาะจงจากรััฐบาลของสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนเกาหลีี (เกาหลีีเหนืือ) ให้้ประเมิิน
เรื่่�องการพััฒนาระบบสุุขภาพในประเทศ ก่่อนหน้้านั้้�นในปีี พ.ศ. 2549 และปีี พ.ศ. 2557 เกาหลีีเหนืือ
ได้้รับั ทุุนจากพัันธมิิตรวััคซีีนหรืือ Gavi เพื่่�อให้้นำำ�มาพััฒนาระบบสุุขภาพและระบบการให้้วัคั ซีีน
ในประเทศ การประเมิินของ HITAP ซึ่ง่� เกิิดขึ้้�นหลัังจากสิ้้�นสุุดช่่วงเวลาให้้ทุนุ ก้้อนแรก และอยู่่�ใน
ระหว่่างดำำ�เนิินการในทุุนก้้อนที่่�สอง พบว่่าเงิินทุุนที่่�เกาหลีีเหนืือได้้รับั นั้้�นเป็็ นผลดีีต่่อการพััฒนา
ระบบสุุขภาพโดยรวม เป็็ นผลให้้อัตั ราการฉีีดวััคซีีนในเกาหลีีเหนืือสููงขึ้้�น
3. งานวิิจัยั เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�สาธารณะในระดัับภููมิภิ าคและระดัับโลก
HITAP ร่่วมกัับหน่่วยงานวิิจัยั ชั้้�นนำำ�ทั่่�วโลกสร้้างองค์์ความรู้้�สาธารณะเพื่่�อให้้ทั่่�วโลกได้้ใช้้ และ
เกิิดการพััฒนาสุุขภาพและระบบสุุขภาพในวงกว้้าง หนึ่่�งในนั้้�นคืือหนัังสืือ Non-Communicable
Disease Prevention: Best Buys, Wasted Buys and Contestable Buys ซึ่่�งได้้รับั
การสนัับสนุุนจากมููลนิิธิกิ ารประชุุมรางวััลเจ้้าฟ้้ ามหิิดล และ iDSI ในการนี้้� HITAP ร่่วมมืือกัับผู้้�
เชี่่�ยวชาญจากมหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ด มหาวิิทยาลััยทััฟตส์์ และ Center for Global Development
ประเทศสหรััฐอเมริิกา มหาวิิทยาลััยฮิิโตทสึึบาชิิ ประเทศญี่่�ปุ่่�น มหาวิิทยาลััยซิิดนีีย์ ์ ประเทศ
ออสเตรเลีีย คณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี ประเทศไทย และอิิมพีีเรีียลคอลเลจ
ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจัักร จััดทำำ�แนวทางสำำ�หรัับภาครััฐในการพิิจารณาลงทุุนในเทคโนโลยีี

London from the UK to formulate a guideline for governments to employ when
considering investments in health technologies or interventions to prevent
non-communicable diseases so that the
budget is used in a way that will maximise
the benefits.
HITAP is also a founding member of
HTAsiaLink, a regional network of HTA
agencies which, since 2011, has provided
a platform for collaboration and capacity
building of researchers in the rwwegion.
HTAsiaLink hosts annual conferences which offers young researchers from HTA
agencies to present their work and receive feedback from global experts in the
field. The collaboration has spurred regional-level research such as a landscape
analysis of HTA capacity. The network also succeeded in engaging with global
HTA networks such as the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), the Health Technology Assessment International (HTAi)
and the International Network of Agencies for Health Technology Assessment
(INAHTA).
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หรืือมาตรการเพื่่�อป้้ องกัันโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง เพื่่�อให้้การใช้้งบประมาณเป็็ นไปโดยเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
นอกจากนี้้� HITAP ยัังร่่วมก่่อตั้้�งเครืือข่่าย HTAsiaLink ซึ่ง่� เป็็ นเครืือข่่ายของหน่่วยงานประเมิิน
เทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพในภููมิภิ าคเอเชีียและแปซิิฟิิก โดยมีีบทบาทเป็็ นเวทีีเพื่่�อความร่่วมมืือและ
พััฒนาศัักยภาพของนัักวิิจัยั ในภููมิภิ าคดัังกล่่าว HTAsiaLink จะมีีงานสััมมนาวิิชาการทุุกปีี เพื่่�อ
เปิิ ดโอกาสให้้นักั วิิจัยั รุ่่�นใหม่่จากหน่่วยงานสมาชิิกได้้นำำ�เสนองานและได้้รับั คำำ�ชี้้�แนะจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ระดัับโลก
ความร่่วมมืือภายใต้้เครืือข่่ายดัังกล่่าวเป็็ นผลให้้เกิิดงานวิิจัยั ในระดัับภููมิภิ าค เช่่น การวิิเคราะห์์
สถานการณ์์ศักั ยภาพการประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพในระดัับภููมิภิ าค นอกจากนี้้� HTAsiaLink
ยัังประสบความสำำ�เร็็จในการสร้้างความสััมพัันธ์์กับั เครืือข่่ายระดัับโลก เช่่น International Society
for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) เครืือข่่าย the Health Technology Assessment International (HTAi) และเครืือข่่าย the International Network of
Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA).

การพััฒนาฐานรากและศัักยภาพบุุคลากรด้้านการประเมิินเทคโนโลยีี
ด้้านสุุขภาพ

ในฐานะหน่่ วยงานเดีียวในประเทศไทยที่่�เชี่่�ยวชาญและ
ทำำ�งานเฉพาะด้้า นการประเมิิน เทคโนโลยีีด้ า้ นสุุ ข ภาพ
HITAP มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเพิ่่�มจำำ�นวนนัักวิิจัยั ที่่�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านนี้้�ในประเทศไทย เพื่่�อให้้ประเทศไทยมีีบุคุ ลากรเพีียง
พอที่่�จะตอบสนองต่่อความต้้องการข้้อมููลจากการประเมิิน
เทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพซึ่ง่� เพิ่่�มขึ้้�นอยู่่�ตลอดเวลา เพื่่�อการนี้้�
HITAP มีีก ารจััด อบรมการประเมิิน ความคุ้้�ม ค่่ า ทาง
การแพทย์์และสาธารณสุุขทุุกปีี นับั ตั้้�งแต่่ HITAP ก่่อตั้้�ง

The Development of Infrastructure and Research Capacity on
Health Technology Assessment in Thailand

As the only institute in Thailand that specialises in and is dedicated to working
on HTA, HITAP is committed to increasing the number of researchers who are
experts in HTA in Thailand, so that the country is equipped with adequate human
resource to respond to the need of HTA evidence which is ever increasing. To
achieve this, HITAP has held a health economic evaluation training annually since
its establishment. Until now, there have been more than 1,000 participants in total
who have graduated from the course. Some of the participants have contributed
to conducting research with HITAP while some have developed their skills and
capability so they can lead research that has been turned into health policy.
Moreover, HITAP, together with partners in Thailand conduct research to develop
HTA infrastructure. The two volumes of HTA guidelines which HITAP develops
together with expert from leading health research organisations across Thailand
has been endorsed by the Sub-committee for the Development of National List of
Essential Medicines as the standard for the conduct of HTA. Moreover, HITAP and
partners also develop a costing menu and quality of life measurement tool that are
specific to Thai context. These are basic data that are essential inputs to HTA
and have helped improved the conduct of the research in Thailand to be more
standardised and streamlined.
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จนถึึงปััจจุุบันั มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 1,000 คน ผู้้�เข้้าอบรมบางส่่วนมีีโอกาสได้้ทำำ�งานวิิจัยั
ร่่วมกัับ HITAP และพััฒนาความเชี่่�ยวชาญขึ้้�นจนกระทั่่�งสามารถทำำ�งานวิิจัยั เพื่่�อตอบโจทย์์
เชิิงนโยบายซึ่ง่� ถููกนำำ�ไปใช้้จริิงแล้ ้ว
นอกจากนี้้� HITAP ร่่วมกัับหน่่วยงานภาคีีเครืือข่่ายในประเทศไทยยัังทำำ�วิิจัยั เพื่่�อพััฒนารากฐาน
การประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพ คู่่�มืือการประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพทั้้�ง 2 ฉบัับที่่� HITAP
จััดทำำ�ร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญจากหน่่วยงานชั้้�นนำำ�ทั่่�วประเทศ ได้้รับั การรัับรองโดยคณะอนุุกรรมการ
พััฒนาบััญชีียาหลัักแห่่งชาติิ ให้้เป็็ นแนวทางมาตรฐานในการทำำ�วิิจัยั ในสาขานี้้� นอกจากนี้้� HITAP
ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายจััดทำำ�ข้้อมููลต้้นทุุนและคุุณภาพชีีวิติ เฉพาะสำำ�หรัับประเทศไทย ซึ่ง่� เป็็ นข้้อมููล
พื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็ นในการประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพและช่่วยยกระดัับการทำำ�งานวิิจัยั สาขานี้้�
ในประเทศไทยให้้เป็็ นมาตรฐานและสะดวกยิ่่�งขึ้้�น

งานวิิจััยเพื่่�อตอบสนองต่่อสถานการณ์์โควิิด-19

ข้้อมููลเชิิงวิิชาการที่่�เชื่่�อถืือได้้เป็็ นหนึ่่�งในอาวุุธสำำ�คััญในการรัับมืือกัับการระบาดใหญ่่ของโควิิด-19
ที่่�คุุกคามประเทศไทยและทั่่�วทั้้�งโลกตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2563 จนถึึงปััจจุุบันั HITAP ได้้รับั ความไว้้วางใจ
จากกระทรวงสาธารณสุุขให้้เป็็ นหนึ่่�งในสมาชิิก MoPH Intelligence Unit หรืือ MIU เพื่่�อทำำ�
ข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจของผู้้�กำำ�หนดนโยบายในกระทรวงสาธารณสุุข โดยจะได้้รับั โจทย์์ที่่�
ต้้องการข้้อมููลและตอบโจทย์์นั้้�น ๆ เป็็ นรายวััน นอกจากนี้้� HITAP ยัังมีีงานวิิจัยั เกี่่�ยวกัับโควิิด-19
อีีกหลายชิ้้� น เช่่น
• การประเมิินผลกระทบและความคุ้้�มค่่าของวััคซีีนโควิิดเพื่่�อการพััฒนาและคััดเลืือกวััคซีีน
ที่่�ใช้้ในประเทศไทย ซึ่ง่� นอกจากข้้อมููลเรื่่�องความคุ้้�มค่่าและลัักษณะของวััคซีีนที่่�ดีีแล้ว้
การศึึกษานี้้�ยัังให้้แนวทางการกระจายวััคซีีนที่่�จะเป็็ นประโยชน์์ต่่อการรัับมืือโควิิด-19
โดยรวมของประเทศมากที่่�สุุด
• การศึึกษาเรื่่�องการพััฒนาแนวทางแบ่่งปัันทรััพยากรทางการแพทย์์ที่่�ขาดแคลนในช่่วงการ

Research in Response to COVID-19 Pandemic
Reliable evidence is crucial for tackling the COVID-19 pandemic which has been
threatening Thailand and the world since 2020 until now. HITAP has been assigned
by the Ministry of Public Health (MoPH) to be a part of MoPH Intelligence Unit
(MIU) to gather and synthesise evidence to support decision making by the MoPH.
The questions will be identified and need to be answered daily.
Moreover, HITAP has conducted a number of activities related to COVID-19 including:
• An early health technology assessment of target product profiles for
COVID-19 vaccines study tried to look at the cost-effectiveness of COVID-19
vaccines and identify preferable characteristics of the vaccines. Moreover,
this study also informed an effective way to allocate vaccines to achieve
maximum benefits for Thailand and the society.
• Developing protocols for rationing scarce critical-care resources during
the COVID-19 pandemic in Thailand study provides a protocol of allocating the limited medical devices and other resources, especially in the
intensive care unit (ICU), so Thailand is ready to deal with the situation
where COVID-19 impact grew significant to the public health system of
the country that the available resources are not enough to provide
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ระบาดของโควิิด-19 ในประเทศไทย ทำำ�ให้้ได้้แนวทางในการจััดสรรอุุปกรณ์์และเครื่่�อง
ไม้้เครื่่�องมืือต่่าง ๆ โดยเฉพาะในหออภิิบาลผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิิน เพื่่�อรัับมืือในกรณีีที่่�โควิิด-19
ส่่งผลกระทบอย่่างใหญ่่หลวงต่่อระบบสาธารณสุุขของประเทศในระดัับที่่�ทรััพยากรที่่�มีี
อยู่่�ไม่่เพีียงพอที่่�จะรัักษาผู้้�ป่่วยในหออภิิบาลผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิินทั้้�งหมด งานวิิจัยั ชิ้้� นนี้้�ได้้รับั
รางวััล Bronze Award จากมหกรรมงานวิิจัยั แห่่งชาติิ ในปีี พ.ศ. 2563
• การศึึกษาเพื่่�อพััฒนามาตรการกัักตััวสำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุขที่่�
สััมผััสผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ซึ่ง่� เป็็ นการศึึกษาที่่�จะติิดตามบุุคลากรกลุ่่�มนี้้�ไปตลอดระยะเวลา
ที่่�มีีการกัักตััวโดยให้้มีกี ารตรวจหาเชื้้� อเป็็ นระยะ เพื่่�อเป็็ นข้้อมููลว่่าการกัักตััวจำำ�เป็็ นต้้อง
ใช้้เวลา 14 วัันหรืือไม่่

การได้้รัับการยอมรัับในระดัับโลกและบทบาทระดัับโลกอื่่�น ๆ

ในปีี พ.ศ. 2556 องค์์การอนามััยโลกได้้ยกย่่อง HITAP ให้้เป็็ นตััวอย่่างขององค์์กรวิิจัยั ที่่�มีี
ความสำำ�คััญต่่อระบบหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า ในปีี พ.ศ. 2557 HITAP ร่่างและมีีบทบาท
สำำ�คััญในการผลัักดัันมติิสมััชชาสุุขภาพระดัับภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่� SEA/RC66/R4
และมติิสมััชชาสุุขภาพโลกที่่� 67.23 เรื่่�องการประเมิินเทคโนโลยีีและนโยบายด้้านสุุขภาพเพื่่�อ
สนัับสนุุนระบบหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า โดยมติิสมััชชาสุุขภาพโลกฉบัับนี้้�ช่่วยกำำ�หนดทิิศทาง
การดำำ�เนิินงานและเน้้นย้ำำ��ความสำำ�คััญของงานวิิจัยั การประเมิินเทคโนโลยีีด้า้ นสุุขภาพในประเทศ
สมาชิิกองค์์การอนามััยโลก 194 ประเทศ และในปีี พ.ศ. 2562 Wellcome Trust และ Overseas
Development Institute จากสหราชอาณาจัักร ได้้ยก HITAP เป็็ นกรณีีศึึกษาของการเพิ่่�ม
การเข้้าถึึงนวััตกรรมด้้านสุุขภาพเพื่่�อการบรรลุุ SDGs นอกจากนี้้� World Economic Forum
(WEF) ยัังมีีบล็็อกที่่�กล่่าวถึึงการที่่�ประเทศไทยใช้้ข้อ้ มููลด้้าน HTA เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากร
ด้้านสุุขภาพให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดอีีกด้้วย
intensive care to all patients. This research project won the Bronze Award
at the Thailand Research Expo 2020.
• A study to develop a quarantine guideline for medical and public health
personnel who have been exposed to COVID-19 is an observational study
which monitor medical and public health personnel who was in possible
contact with COVID-19 virus and need quarantine. The study will have
the personnel being in quarantine to undergo regular test for virus throughout the quarantine period. This study tries to explore whether the quarantine period needs to be 14 days.

Recognition and Other Roles at Global Level

In 2013, WHO acknowledged HITAP as an example of research institute playing
a significant role in Thailand’s UCS. In 2014, HITAP wrote and sponsored resolutions
on Health Intervention and Technology Assessment in Support of Universal Health
Coverage in the World Health Assembly (WHA 67.23) and the South-East Asia
Regional Office (SEARO) of the World Health Organization (SEA/RC66/R4).
The resolution guided the movement and emphasised the importance of HTA in
194 WHO Member States. In 2019, the Wellcome Trust and Overseas Development
Institute from the UK recognised HITAP as a case study on increasing access to
innovation in health with the aim of achieving the SDGs. Thailand’s use of HTA
for maximising healthcare resources was also acknowledged in a blog on the World
Economic Forum (WEF).
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แผ่่นยืืดอายุุอาหารแบบควบคุุมการปลดปล่่อยสารต้้านจุุลิินทรีีย์์ด้้วย
ความชื้้�นที่่�เตรีียมจากพอลิิเมอร์์หลายองค์์ประกอบ
รองศาสตราจารย์์ ดร.นวดล เพ็็ชรวััฒนา
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีวัสั ดุุพอลิิเมอร์์ คณะเทคโนโลยีีและนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์การเกษตร
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

โครงการวิิจัยั นี้้�มุ่่�งพััฒนาแผ่่นยืืดอายุุการเก็็บรัักษาอาหารซึ่ง่� ควบคุุมการปลดปล่่อยสารต้้านจุุลินิ ทรีีย์ ์
ให้้แปรตามความชื้้� นที่่�อาหารปลดปล่่อยออกมา แผ่่นดัังกล่่าวสามารถติิดลงในภาชนะบรรจุุอาหาร
ได้้ทันั ทีีโดยไม่่ต้อ้ งดััดแปรบรรจุุภัณั ฑ์์ โครงสร้้างของแผ่่นต้้านจุุลินิ ทรีีย์ป์ ระกอบด้้วย 2 ส่่วน ได้้แก่่
(1) ส่่วนวััสดุุออกฤทธิ์์� (Active part) ผลิิตจากสารต้้านจุุลินิ ทรีีย์ช์ นิิดเจอรานิิออล (Geraniol) ซึ่ง่�
สกััดได้้จากตะไคร้้หอมที่่�นำำ�มาผสมกัับพลาสติิกชีีวภาพชนิิดพอลิิบิวิ ทิิลีนี ซััคซิิเนตและขึ้้�นรูู ป
เป็็ นแผ่่นขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 15 มิิลลิิเมตร หนา 0.5 มิิลลิิเมตร (2) ส่่วนของผิิวเคลืือบ
(Release-control part) มีีหน้้าที่่�ควบคุุมการปลดปล่่อยสารต้้านจุุลินิ ทรีีย์ ์ โดยใช้้พลาสติิกชนิิด
เอธิิลีนี ไวนิิลแอลกอฮอล์์ (Ethylene vinyl alcohol, EVOH) นำำ�มาเคลืือบ Active part
การดำำ�เนิินงานวิิจัยั แบ่่งออกเป็็ น 3 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ ขั้้�นตอนที่่� 1 เป็็ นการศึึกษาหาความเข้้มข้้นของ
Geraniol ที่่�เหมาะสมต่่อการต้้านแบคทีีเรีียทั้้�งแกรมบวกและแกรมลบ ขั้้�นตอนที่่� 2 เป็็ นการเคลืือบ
Active part ด้้วย EVOH ขั้้�นตอนที่่� 3 เป็็ นการนำำ�เอาแผ่่นยืืดอายุุอาหารไปบรรจุุในบรรจุุภัณั ฑ์์
อาหารประเภทขนมปัังและศึึกษาอายุุการเก็็บรัักษาตามข้้อกำำ�หนดขององค์์การอาหารและยา และ
ศึึกษาผลของแผ่่นยืืดอายุุอาหารต่่อสมบััติทิ างกายภาพของผลิิตภััณฑ์์อาหาร

This research aims to develop a food shelf-life extension patch with the moisture
release-controlled of antimicrobial agent. This antimicrobial patch can be instantly placed
into any food container without further modification. The structure of an antimicrobial patch
consists of two parts: (1) the active part is produced from geraniol essential oil, a citronella extract, and blends with polybutylene succinate (PBS) bioplastics. A selected PBS
geraniol blend composition is then fabricated into a plate of 1.5 mm in diameter and 0.5
mm in thickness. (2) The release-control part is responsible for controlling the release of
antimicrobial substances prepares by coating active part with ethylene vinyl alcohol (EVOH).
This research is divided into 3 major steps. The first step is the determination and selection
of a suitable geraniol concentration for the gram+ and gram- bacterial growth inhibition.
The second step is coating active part with EVOH to produce a release-control antimicrobial patch. The last step is shelf-life extension evaluation according to the requirements
of the Thai Food and Drug Administration (FDA). Furthermore, the studies of the effect of
antimicrobial patch on some physical properties of food are investigated.

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 33 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

granted by Toray Science Foundation, Japan

Food Shelf-Life Extension Patch with the Moisture Controlled-Release
of Antimicrobial Agent Prepared from Multicomponent Polymers

Science and Technology Research Grants

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เสริิมสุขุ ภาพจากไคโตโอลิิโกแซคคาไรด์์ที่่�ได้้จากเห็็ด
ด้้วยเอนไซม์์จากแอคติิโนมััยสีีท
ดร.อัันธิิกา บุุญแดง
สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตผลทางการเกษตรและอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

ไคโตโอลิิโกแซคคาไรด์์ (COS) เป็็ นโอลิิโกเมอร์์ที่่�ได้้จากการย่่อยสลายไคติินหรืือไคโตซานด้้วย
เอนไซม์์หรืือสารเคมีี ปััจจุุบันั COS ได้้รับั ความสนใจเพิ่่�มขึ้้�นในแง่่ของการใช้้งานที่่�หลากหลาย
รวมถึึงอุุตสาหกรรมอาหาร เครื่่�องสำำ�อาง ยา การแพทย์์ และผลิิตภััณฑ์์เสริิมสุุขภาพ เนื่่�องจากมีี
ความสามารถในการละลายสููง ความหนืืดต่ำำ�� และไม่่มีพิี ษิ รวมทั้้�งความเข้้ากัันได้้ทางชีีวภาพ COS
สามารถผลิิตได้้โดยการย่่อยสลายไคติินและไคโตซานด้้วยเอนไซม์์ในกลุ่่�มไคติิโนไลติิก ได้้แก่่
ไคติิเนส ไคติินดีีแอซีีไทเลส และไคโตซาเนส ไคติิเนสและไคโตซาเนสที่่�มีีจำำ�หน่่ายในท้้องตลาดนั้้�น
มีีราคาค่่อนข้้างสููง (16-30 SGD/unit of chitinase, 30-80 SGD/unit of chitosanase) แต่่
ไคติินดีีอะซิิทิเิ ลสนั้้�นยัังไม่่มีจำำ�
ี หน่่ายทั่่�วไป ขนาดของตลาดไคติิน ไคโตซานและอนุุ พันั ธ์์ทั่่�วโลก
คาดว่่าอยู่่�ที่่� 8,531.7 ล้ ้านเหรีียญสหรััฐภายในปีี 2568 ดัังนั้้�นความต้้องการเอนไซม์์เหล่่านี้้�จึึงเพิ่่�ม
ขึ้้�นตามการเติิบโตของไคติิน ไคโตซานและอนุุพันั ธ์์ เอนไซม์์เหล่่านี้้�ผลิิตได้้ในสิ่่�งมีีชีวิี ติ หลายชนิิด
เช่่น จุุลินิ ทรีีย์ ์ พืืช และสััตว์์ แต่่ในโปรคาริิโอต แอคติิโนมััยสีีทย่่อยสลายไคติินที่่�ดีีที่่�สุุด และเป็็ น
กลุ่่�มที่่�มีีความสำำ�คััญในระบบนิิเวศ เนื่่�องจากสามารถผลิิตสารออกฤทธิ์์�ทางชีีวภาพได้้หลายชนิิด
เช่่น สารปฏิิชีวี นะ และเอนไซม์์ แอคติิโนมััยสีีทหลายชนิิด โดยเฉพาะในสกุุล Streptomyces
มีีค วามสามารถในการย่่ อ ยสลายไคติิน ได้้ดีี งานวิิจั ยั นี้้�มีีจุุด มุ่่�งหมายเพื่่�อผลิิต เอนไซม์์จ าก
แอคติิโนมััยสีีทและการประยุุกต์์ใช้้ในการผลิิตไคโตโอลิิโกแซคคาไรด์์สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์เสริิมสุุขภาพ

Development of Health Supplement Products from Mushroom-Derived
Chitooligosaccharides Using Enzymes Produced by Actinomycetes
Chitooligosaccharides (COS) are oligomer obtained from enzymatic or chemical hydrolysis
of chitin or chitosan. They have been recently increased attention in terms of their various
application including food, cosmetic, pharmaceutical, medical industries and health
supplement due to their high solubility, low viscosity and nontoxic properties as well as
biocompatibility. COS can be produced through degradation of chitin and chitosan with
chitinolytic enzymes including chitinase, chitin deacetylase and chitosanase. The prices of
commercially available chitinases and chitosanase are rather high (16-30 SGD/unit of
chitinase, 30-80 SGD/unit of chitosanase) but chitin deacetylase is not commercially
available. The global chitin, chitosan and derivatives market size is expected to reach at
USD 8,531.7 Million by 2025. Therefore, the demand for these enzymes grows as the
chitin, chitosan and derivatives growth. These enzymes are produced in a wide range of
organism such as microorganisms, plant and animal but in prokaryotes, actinomycetes are
among the best chitin decomposers. They play the important role in ecology due to their
capability to produce a wide variety of bioactive compounds including antibiotics and
extracellular enzymes. Many strains of actinomycetes, especially Streptomyces are known
as particularly good decomposers of chitinous material. This study aims to produce enzyme
from actinomycetes and its application in production of chitooligosaccharides for health
supplement.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การใช้้สารป้้องกัันกำำ�จััดเชื้้�อราควบคุุมโรครากเน่่าโคนเน่่าและโรคผลเน่่า
หลัังการเก็็บเกี่่�ยวกัับทุุเรีียนหมอนทอง
ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.เนตรนภิิส เขีียวขำำ�
ภาควิิชาโรคพืืช คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

โรครากเน่่ าโคนเน่่ าและโรคผลเน่่ าเป็็ นปััญหาที่่�สำำ�คััญในการผลิิตทุุเรีียนในประเทศและส่่งออก
มีีการใช้้สารเคมีีป้้องกัันกำำ�จััดเชื้้� อราควบคุุมโรครากเน่่าโคนเน่่า (สาเหตุุจากเชื้้� อรา Phytophthora
palmivora) ได้้แก่่ เมทาแลกซิิลหรืือฟอสอีีสทิิล-อะลููมิเิ นีียม ฟอสฟอรััสแอซิิด และสารเคมีีป้้องกััน
กำำ�จััดเชื้้� อราควบคุุมโรคผลเน่่า (สาเหตุุจากเชื้้� อรา Lasiodiplodia Colletotrichum Phomopsis
และ Fusarium) ได้้แก่่ โพรคลอราซ โพรพิิโคนาโซล อะซอกซีีสโตรบิิน และทีีบููโคนาโซล โดยใช้้
สารเคมีีดังั กล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่ปัจั จุุบันั พบว่่าไม่่สามารถควบคุุมโรคได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
งานวิิจัยั นี้้�จึึงศึึกษาการใช้้สารไดเมโทมอร์์ฟหรืือสารผสมที่่�มีีกลไกการออกฤทธิ์์�ที่่�แตกต่่างกัันเพื่่�อ
เสริิมประสิิทธิิภาพในการควบคุุมโรค โดยทดสอบประสิิทธิิภาพของสารไดเมโทมอร์์ฟในการควบคุุม
โรครากเน่่าโคนเน่่าในระยะต้้นกล้ ้า และการใช้้สารผสม 1) สารโพรคลอราซกัับโพรพิิโคนาโซล และ
2) สารอะซอกซีีสโตรบิินกัับทีีบููโคนาโซล ในการควบคุุมโรคผลเน่่าของทุุเรีียนหลัังการเก็็บเกี่่�ยว
งานวิิจัยั นี้้�ศึึกษาประสิิทธิิภาพของสารเคมีีดังั กล่่าวในการควบคุุมโรครากเน่่าโคนเน่่าและผลเน่่าของ
ทุุเรีียน โดยใช้้ตัวั อย่่างทุุเรีียนพัันธุ์์�หมอนทองจากอำำ�เภอท่่าใหม่่ จัังหวััดจัันทบุุรีี แยกและจำำ�แนก
ชนิิดเชื้้� อราสาเหตุุโรคทางสััณฐานวิิทยา ทดสอบความสามารถในการก่่อโรค การควบคุุมโรคโดย
ทดสอบประสิิทธิิภาพของสารป้้ องกัันกำำ�จััดเชื้้�อราต่่ อ เชื้้�อสาเหตุุโรคในห้้อ งปฏิิบั ติั ิการ และ
การควบคุุมโรคผลเน่่าหลัังการเก็็บเกี่่�ยวของทุุเรีียนโดยวิิธีกี ารชุุบผลเก็็บรัักษาในโรงคััดบรรจุุและ
ในสภาพส่่งออก รวมทั้้�งทดสอบสารเคมีีตกค้้างในเนื้้�อและเปลืือกทุุเรีียน

Root-stem rot and fruit rot are the serious problem in durian production for domestic and
export. At the moment, fungicide application was continually used to eradicate and control
stem-root rot (caused by Phytophthora palmivora) such as metalaxyl or fosetyl-Al, phosphorous
acid and control fruit rot (caused by Lasiodiplodia Colletotrichum Phomopsis and Fusarium)
such as prochloraz, propiconazole, azoxystrobin and tebuconazole. At the present, using
individual or the same fungicide resulted less effective in control diseases, in contrast, combination of systemic fungicide could contribute to more efficient disease control owning to
different in mode of action of active ingredient. Study of dimethomorph for control stem-root
rot of durian and the combination ready-mixed fungicides as 1) prochloraz and propiconazole
and 2) azoxystrobin and tebuconazole for control postharvest fruit rot of durian were
determined. This research and development focus on their effective in control durian disease
in both seedling period and postharvest of durian fruit. Diseased samples of Monthong
durian were collected from orchard from Tha Mai district, Chanthaburi province. Root-stem
rot and fruit rot samples were isolated, identified on the basis of macroscopic and microscopic features including pathogenicity tested. In vitro, efficacy of fungicides test was studied
against fungal pathogens. Durian fruit rot control by dipping was stored in two different
conditions same as in packing house and for export. This research was also carried out to
chemical residue analysis of durain fruit in the edible pulp and peel.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การศึึกษาการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย Wolbachia ในเพลี้้�ยกระโดดสีีน้ำำ��ตาล
(Nilaparvata lugens): ผลกระทบต่่อการตอบสนองทางโมเลกุุลของข้้าว
พัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105
รองศาสตราจารย์์ ดร. อิิศนัันท์์ วิิวัฒั นรััตนบุุตร
ศููนย์์ความเป็็ นเลิิศทางวิิทยาศาสตร์์ชีวี ภาพประยุุกต์์ และภาควิิชาเทคโนโลยีีการผลิิตพืืช คณะเทคโนโลยีี
การเกษตร สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

ข้้าวหอมมะลิิไทยเป็็ นข้้าวพัันธุ์์�เมล็็ดยาวที่่�มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดในประเทศไทย ผลผลิิตของข้้าวไทยในแต่่ละปีี
ได้้ลดจำำ�นวนลงอย่่างมากเนื่่�องจากความเครีียดจากสิ่่�งมีีชีวิี ติ โดยเฉพาะจากเพลี้้�ยกระโดดสีีน้ำำ��ตาล
(Nilaparvata lugens) ซึ่ง่� เป็็ นแมลงศััตรููข้ ้าวที่่�สร้้างความเสีียหายให้้แก่่ข้ ้าวหอมมะลิิไทยมากที่่�สุุด
ชนิิดหนึ่่�ง ข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 เป็็ นพัันธุ์์�ข้้าวที่่�ไม่่ต้า้ นทานต่่อเพลี้้�ยฯจึึงเกิิดความเสีียหาย
อย่่างมากเมื่่�อเกิิดการเข้้าทำำ�ลายของเพลี้้�ยฯ แมลงหลายชนิิดมีีจุลิุ นิ ทรีีย์ร่์ ่วมอาศััยอยู่่�ภายใน เช่่น
แบคทีีเรีีย Wolbachia spp. ซึ่ง่� สามารถถ่่ายทอดจากแม่่ไปสู่่�ลููกหรืือถ่่ายทอดระหว่่างสปีี ชีส์ี ไ์ ด้้
และยัังสามารถควบคุุมการสืืบพัันธุ์์�ของสััตว์์ให้้อาศััยได้้ ในปััจจุุบันั บทบาทของ Wolbachia
ในเพลี้้�ยฯ ยัังไม่่ได้้รับั การศึึกษาเท่่าที่่�ควร จุุดมุ่่�งหมายหลัักของโครงการวิิจัยั นี้้�คืือ การเพิ่่�มความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับผลของแบคทีีเรีีย Wolbachia ในการปรัับเปลี่่�ยนหรืือควบคุุมปฏิิสัมั พัันธ์์ของ
ความเครีียดจากเพลี้้�ยฯที่่�มีีต่่อข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์ย่่อยดัังนี้้� 1) เพื่่�อ
ศึึกษาการตอบสนองระดัับโมเลกุุลของข้้าวฯ ต่่อความเครีียดจากเพลี้้�ยฯ 2) เพื่่�อศึึกษาบทบาทของ
Wolbachia ในการควบคุุมการตอบสนองระดัับโมเลกุุลของข้้าวฯ ต่่อความเครีียด 3) เพื่่�อเปรีียบ
เทีียบผลของเพลี้้�ยฯที่่�ติิดเชื้้� อและไม่่ติดิ เชื้้� อ Wolbachia ต่่อการตอบสนองทางโมเลกุุลของข้้าวฯ
และ 4) เพื่่�อศึึกษาศัักยภาพของ Wolbachia ในการใช้้เป็็ นสารชีีวภััณฑ์์กำำ�จัดั ศััตรููพืชื ในอนาคต
สำำ�หรัับการควบคุุมเพลี้้�ยฯ ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้ได้้รับั ความรู้้�ความเข้้าใจเพิ่่�มขึ้้�นในเรื่่�องการปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้้าว
ในอนาคต เพื่่�อเอาชนะข้้อจำำ�กััดที่่�เกิิดจากเพลี้้�ยฯที่่�มีีต่่อการผลิิตข้้าวฯ และความชััดเจนเกี่่�ยวกัับ
ศัักยภาพของ Wolbachia ในการเป็็ นสารชีีวภััณฑ์์เพื่่�อควบคุุมเพลี้้�ยกระโดดสีีน้ำำ��ตาล

Wolbachia Infection in the Brown Planthopper (Nilaparvata lugens):
Impact on Molecular Response of Thai Jasmine Rice (Khao Dawk
Mali 105)
Thai Jasmine is a long grain rice variety native to Thailand which is famous for its taste and
fragrance around the world. However, crop yields are severely reduced due to biotic forms
of stress, especially the brown planthopper or BPH (Nilaparvata lugens) that is one of the
most devastating insect pests of rice. Many insects possess endosymbiotic microorganisms
such as Wolbachia spp. They are transmitted vertically from mother to offspring or horizontally
between species and can manipulate the reproduction of their hosts. Wolbachia is currently
being considered as a biocontrol strategy against several insect vectors and pests. While its
role in some hosts has been studied extensively, its incidence across the BPH populations is
poorly understood. The objectives of this project are as follows: 1) to study the molecular
response of rice to the BPH, 2) to investigate on the role of Wolbachia in modifying or
regulating the molecular responses of rice, 3) to compare the effects of
Wolbachia-infected and uninfected BPH on the molecular responses of rice, and 4) to
examine the potential of Wolbachia for future use as a biopesticide. The over-arching aims
of this project are to provide a better understanding of the impact of biotic stress on Thai
Jasmine rice (Khao Dawk Mali 105) productivity and the impact of Wolbachia on
modulating these interactions. This project will provide knowledge to inform future breeding
programmes aimed at overcoming this major constraint on rice productivity and to shed light
on the potential of Wolbachia as a biopesticide for control of the BPH.
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ฤทธิ์์�ทางชีีวภาพและบทบาทของสารออกฤทธิ์์�ของเกสรผึ้้�งและพรอพอลิิส
ศาสตราจารย์์ ดร. จัันทร์์เพ็็ญ จัันทร์์เจ้้า
ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ผลิิตภััณฑ์์ผึ้้�งนอกจากจะนำำ�มาบริิโภคโดยตรง เช่่น น้ำำ��ผึ้้�ง นมผึ้้�ง เกสรผึ้้�ง แล้ ้ว ยัังพบว่่ามีีฤทธิ์์�ทาง
ชีีวภาพมากมาย ในโครงการนี้้�จึึงสนใจศึึกษาสารตััวอย่่างจากผลิิตภััณฑ์์ผึ้้�งใน 2 รููปแบบ รููปแบบ
แรกคืือสารสกััดอย่่างหยาบ โดยจะศึึกษาเกสรผึ้้�งจากผึ้้�งพัันธุ์์� (Apis mellifera) เนื่่�องจากเป็็ นผึ้้�ง
เศรษฐกิิจของประเทศไทยและพรอพอลิิสจากชัันโรงชนิิดต่่าง ๆ เนื่่�องจากเป็็ นผึ้้�งที่่�มีีความหลาก
หลายทางชนิิดสููง ในส่่วนนี้้�จะทำำ�การระบุุชนิิดของเกสรพืืชหลัักก่่อน นำำ�มาทำำ�การสกััดอย่่างหยาบ
ด้้วยตััวทำำ�ละลายอิินทรีีย์ ์ 3 ชนิิด คืือ เมทานอล ไดคลอโรมีีเทนและเฮกเซน รููปแบบที่่� 2 คืือ รููปแบบ
ของสารประกอบบริิสุุทธิ์์� โดยทำำ�การค้้นหาสารประกอบบริิสุุทธิ์์�ที่่�สกััดแยกได้้จากเกสรผึ้้�งและ
พรอพอลิิสในประเทศไทยที่่�มีีการเผยแพร่่แล้ว้ ในวารสารวิิจัยั นำำ�สารตััวอย่่างทั้้�ง 2 รููปแบบมา
คััดเลืือกหาฤทธิ์์�ทางชีีวภาพที่่�สนใจ ได้้แก่่ ฤทธิ์์�ต้า้ นการเติิบโตของจุุลินิ ทรีีย์ ์ ฤทธิ์์�ยับั ยั้้�งเอนไซม์์ต่่าง ๆ
ที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาพ ฤทธิ์์�ต้า้ นอนุุมูลู อิิสระ ฤทธิ์์�ยับั ยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนส ดัังนั้้�นจึึงคาดว่่าจะได้้สาร
ตััวอย่่างในรููปแบบใดรููปแบบหนึ่่�งที่่�มีีฤทธิ์์�ทางชีีวภาพที่่�ศึึกษา เนื่่�องจากสารออกฤทธิ์์�ที่่�ยับั ยั้้�งเอนไซม์์
ไทโรซิิเนส มีีโอกาสสููงมากในการนำำ�ไปพััฒนาต่่อยอดเป็็ นเครื่่�องสำำ�อางที่่�ลดการสร้้างเม็็ดสีีเมลานิิน
ที่่�ผิิวหนััง ในโครงการนี้้�จึึงวางแผนที่่�จะนำำ�สารออกฤทธิ์์�ที่่�ยับั ยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนสไปทำำ�การทดลอง
เพิ่่�มเติิมก่่อนสารออกฤทธิ์์�ที่่�มีฤี ทธิ์์�ทางชีีวภาพอื่่�น ๆ โดยที่่�จะทำำ�การทดลองเพิ่่�มเติิมเพื่่�อระบุุบทบาท
ของสารออกฤทธิ์์�ในระดัับชีีวโมเลกุุลและเซลล์์ โดยเฉพาะความเป็็ นพิิษของสารที่่�มีีต่่อเซลล์์

Bee products like honey, royal jelly, bee pollen, are directly consumed as food. Furthermore,
they are reported to have many bioactivities. In this project, two forms (crude extracts and
pure compounds) of bee products are focused. For the first form, crude extracts will be
from bee pollen of Apis mellifera, economic honeybee and propolis from stingless bees
due to high biodiversity in Thailand. In this part, plant pollen will be identified first. Crude
extract will be performed by 3 organic solvents of methanol, dichloromethane, and hexane.
For the second form, pure compounds already purified from bee pollen and propolis in
Thailand will be searched in research publications. Samples in both forms will be screened
for interesting bioactivities like antimicrobe, health relating enzyme inhibition, antioxidation,
antityrosinase. Thus, it is expected to obtain a sample at least in either form with a
specified bioactivity. Since a sample with antityrosinase activity is highly possible to
develop to be cosmetics which can reduce the melanin production in human skin, in this
project, it is planned to do more experiments for a sample with antityrosinase activity first.
It will aim to indicate the role of a sample on the antityrosinase activity at the molecular
and cellular levels. In addition, cytotoxicity of the sample will be performed especially.
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การพััฒนาตำำ�รัับใช้้เฉพาะที่่�สำำ�หรัับรัักษาบาดแผลที่่�ผิิวหนัังจากสารสกััด
ข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่�
ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ศราพร หริิการภัักดีี
ภาควิิชาเภสััชอุุตสาหกรรม วิิทยาลััยเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรังั สิิต

ปััจจุุบันั ผลิิตภััณฑ์์ยาจากธรรมชาติิและจากสมุุนไพรที่่�ขายอยู่่�ในท้้องตลาดมัักมีีปัญั หาเกี่่�ยวกัับ
ความคงตััวและประสิิทธิิผลในการรัักษา โดยเฉพาะผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรสำำ�หรัับผิิวหนัังเพื่่�อสมาน
บาดแผล ซึ่ง่� เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�เติิบโตและมีีการแข่่งขัันสููง หากสามารถแก้้ปัญั หาดัังกล่่าวได้้ ผู้้�บริิโภค
จะมีีความมั่่�นใจในการใช้้ผลิิตภััณฑ์์จากธรรมชาติิมากขึ้้�น ข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่� (Oryza Sativa L.)
ประกอบด้้วยสารในกลุ่่�มโพลีีฟีีนอล แอนโทไซยานิิน วิิตามิินอีี และแกมมาโอไรซานอล ซึ่ง่� เป็็ นสาร
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงในการต้้านอนุุมูลู อิิสระ ข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่�สามารถลดการเกิิดโรค เช่่น โรคมะเร็็ง
โรคหััวใจวาย โรคเบาหวาน และความดัันโลหิิตสููง อย่่างไรก็็ตาม รายงานการศึึกษาเกี่่�ยวกัับสาร
สกััดข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่�ต่่อการซ่่อมแซมผิิวและสมานบาดแผล ยัังมีีค่่อนข้้างจำำ�กััด ดัังนั้้�น งานวิิจัยั นี้้�มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินการสมานบาดแผลของสารสกััดข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่� ทั้้�งในหลอดทดลองและ
ในเซลล์์ไลน์์ผิวิ หนััง โดยศึึกษาการกระตุ้้�นการเคลื่่�อนที่่�ของเซลล์์คีีราติิโนไซต์์ HaCaT ด้้วยวิิธีี
wound scratch assay ศึึกษาฤทธิ์์�ต้า้ นอนุุมูลู อิิสระด้้วยวิิธีี DPPH• radical scavenging assay
และ ABTS•+ radical scavenging assay ศึึกษาการแสดงออกของโปรตีีนที่่�เกี่่�ยวกัับการเพิ่่�ม
จำำ�นวนและการเคลื่่�อนที่่� คืือ FAK และ Akt ด้้วยวิิธีี western blot ศึึกษาฤทธิ์์�ต้า้ นเชื้้� อแบคทีีเรีีย
ของแผลที่่�ผิิวหนััง โดยวิิธีี disc diffusion, broth dilution และ drop plate จากนั้้�นทำำ�การศึึกษา
คุุณสมบััติิทางเคมีีกายภาพและความคงต้้วของสารสกััด เพื่่�อพััฒนาเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ทางผิิวหนััง
ต่่อไป ความรู้้�ที่่�ได้้จากการศึึกษานี้้�จะเป็็ นประโยชน์์ต่่อการนำำ�สารสกััดข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่�ไปพััฒนาเป็็ น
ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับสมานบาดแผล เพื่่�อส่่งเสริิมข้้าวไทยให้้เป็็ นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล

Development of Topical Formulation for Skin Wound Healing from
Riceberry Rice Extract
Today, most of the natural medicinal products and herbal formulations sold in the mainstream
market have problems with consistency and effectiveness. Topical wound healing products
produced from herbal plants are specially growing and highly competitive. Consumers’ greater
confidence in these products and the aforementioned problems could be resolved if there is
rigorous product quality assurance and evaluation. Riceberry rice (Oryza Sativa L.), a new
valuable rice variety of Thailand, contains poly-phenols compounds, anthocyanin, vitamin E and
Gamma-Oryzanol, acting in the high antioxidant ability. There is a growing interest in rice
consumption due to the frequency of consuming nutrition that is associated with reducing risk
of diseases, such as cancer, cardiovascular heart attack, diabetes and high blood pressure.
However, there is no report on the skin wound healing effect of Riceberry rice extract. Therefore, the aim of this study is to evaluate Riceberry rice extract for wound healing activity, both
in non-cell and cell-based assays. The ability of Riceberry rice extract to activate migration of
keratinocyte cells (HaCaT cell line) is investigated using wound scratch assay. The potential for
antioxidant property for the acceleration of tissue wound healing is investigated using DPPH•
radical scavenging and ABTS•+ radical scavenging assays. The synthesis of signaling proteins
(FAK and Akt) from keratinocyte cells to regulate cell proliferation and cell migration is evaluated by western blot technique. The antibacterial activity of Riceberry rice against skin wound
pathogens is examined by disc diffusion, broth dilution and drop plate techniques. The extract
of Riceberry rice is subsequently determined for physicochemical properties and stability to
further develop into a topical formulation. Knowledge acquired from this study could benefit
implementing the Riceberry rice extract for inclusion as an herbal skin wound healing product
in order to promote and develop Thai rice to the international standards.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลไกระดัับโมเลกุุลในการลดผลกระทบของความแล้้งและการส่่งเสริิม
การเจริิญเติิบโตของข้้าวโดยแอกดิิโนแบคทีีเรีียส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโต
ของพืืชและการทดสอบความปลอดภััยทางชีีวภาพของเชื้้�อ
รองศาสตราจารย์์ ดร.วสุุ ปฐมอารีีย์ ์
ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

แอกติิโนแบคทีีเรีียจากระบบนิิเวศน์์พิเิ ศษในห้้องปฏิิบัติั กิ ารของผู้้�สมััครมีีศักั ยภาพในการส่่งเสริิม
การเจริิญเติิบโตของพืืช โดยสามารถสร้้างฮอร์์โมนพืืชชนิิดกรดอิินโดลแอซิิติกิ ไซเดอโรฟอร์์ ACC
deaminase และละลายฟอสเฟตในหลอดทดลอง นอกจากนี้้�บางสายพัันธุ์์�สามารถช่่วยลดผล
กระทบจากความแล้ ้งที่่�มีีต่่อข้้าวขาวดอกมะลิิ 105 ในระดัับกระถาง แต่่กลไกในการลดความเครีียด
แล้ ้งและส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของข้้าวในระดัับโมเลกุุลโดยแอกติิโนแบคทีีเรีียเหล่่านี้้�ยัังไม่่ทราบ
แน่่ชัดั งานวิิจัยั นี้้�มุ่่�งเป้้ าที่่�จะอธิิบายกลไกดัังกล่่าวโดยใช้้เทคนิิคการหาลำำ�ดัับนิิวคลีีโอไทด์์ทั้้�งหมด
ด้้วยแพลตฟอร์์ม IIlumina เพื่่�อค้้นหายีีนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการลดความเครีียดแล้ ้ง และยีีนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของพืืช และทำำ�การทดสอบความปลอดภััยในการใช้้งานแอกติิโน
แบคทีีเรีียส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของพืืชโดยใช้้ Environmental and Human Safety Index
และการวิิเคราะห์์จีโี นม ผลการศึึกษาในครั้้�งนี้้�จะช่่วยทำำ�ให้้เข้้าใจกลไกที่่�แอกติิโนแบคทีีเรีียส่่งเสริิม
การเจริิญเติิบโตของพืืชใช้้เพื่่�อลดผลกระทบจากความเครีียดแล้ ้ง และส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของ
ข้้าว การทดสอบความปลอดภััยที่่�นำำ�เสนอในงานวิิจัยั นี้้�สามารถใช้้เป็็ นหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาด้้าน
ความปลอดภััยของการใช้้เชื้้� อทางการเกษตรต่่อไป

Molecular Mechanism for Drought Mitigation and Growth Promotions
of Rice by Plant Growth Promoting Actinobacteria and Their Biosafety
Testing
Actinobacteria from special niches in our culture collection posse’s potential for agriculture
application as plant growth promoter. These actinobacteria show plant growth promoting
activities such as phytohormone production (indole acetic acid), siderophore production,
ACC deaminase production and phosphate solubilization in vitro. Some of them have
been previously proved to mitigate deleterious effects of drought in Thai jasmine rice
(Oryza sativa) KDML105 in pot experiment. However, the mechanisms in which these
actinobacteria use to mitigate such stress remain unclear especially at molecular level. This
proposal aims to elucidate molecular mechanism of actinobacteria to promote plant growth
under drought stress using whole genome sequencing technique. Actinobacteria will be
selected based on their ability to mitigate drought in vitro and in vivo. Whole genome
sequencing will be done using Illumina platform and the obtained genome will be mined
for genes involved in stress reduction and plant growth promotion. Biosafety testing will
also be carried out to confirm the safety use of these actinobacteria in an environment
based on Environmental and human safety index and genome analysis. The results from
this study will provide insight and expand our understanding of drought mitigation and
growth promoting mechanisms of actinobacteria in rice. Biosafety testing proposed in this
study will provide very useful criteria for the selection of safe strain for agriculture application.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
นวััตกรรมการเลี้้�ยงไหมเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตไหมและลดการเกิิดโรคเต้้อใน
หนอนไหมในกลุ่่�มเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงไหม บ้้านหนองบััวแปะ อำำ�เภอยางสีีสุรุ าช
จัังหวััดมหาสารคาม
ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สิิริิภัคั สุุระพร
ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม

มหาสารคามเป็็ นจัังหวััดที่่�มีีการเลี้้�ยงไหมมากที่่�สุุดในประเทศไทย เกษตรกรสามารถเลี้้�ยงไหมเป็็ น
อาชีีพหลัักหรืืออาชีีพเสริิม สร้้างรายได้้ในครััวเรืือน อย่่างไรก็็ตามปััญหาที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการเลี้้�ยง
ไหม คืือโรคเต้้อที่่�มีีสาเหตุุจากไวรััส BmNPV เมื่่�อหนอนไหมได้้รับั ไวรััสในระยะเริ่่�มแรก จะไม่่
แสดงอาการของโรค แต่่แสดงอาการรุุนแรงในหนอนไหมวััย 5 ซึ่ง่� เป็็ นระยะที่่�กำำ�ลัังสร้้างรััง และ
ตายหลัังจากแสดงอาการ ภายใน 3-5 วััน จึึงทำำ�ให้้เกษตรกรเสีียเวลา แรงงาน ต้้นทุุนในการเลี้้�ยง
ไหม แต่่กลัับไม่่ได้้รับั ผลผลิิตเลย และส่่งผลให้้เกิิดความเสีียหายถึึง 100 เปอร์์เซ็็นต์์ ในแต่่ละรอบ
ของการเลี้้�ยงไหม ดัังนั้้�นการนำำ�นวััตกรรมการเลี้้�ยงไหมได้้แก่่ 1) วิิธีกี ารเลี้้�ยงไหมแบบ 2 ขั้้�นตอน
โดยการอนุุบาลหนอนไหมวััยอ่่อนโดยการเลี้้�ยงด้้วยอาหารเทีียมในสภาพปลอดเชื้้� อ แล้ ้วตามด้้วย
การเลี้้�ยงไหมวััย 3-5 ด้้วยใบหม่่อน และ 2) วิิธีกี ารนำำ�โปรไบโอติิก สกุุล Lactobacillus, Lactococcus และ Bifidobacterium มาเป็็ นอาหารเสริิมร่่วมกัับใบหม่่อนให้้หนอนไหมกิินในทุุกระยะ
(วััย 1-5) ผลการศึึกษาพบว่่าหนอนไหมที่่�ได้้รับั โปรไบโอติิก ส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโต หนอนไหมมีี
ความแข็็งแรง ให้้ผลผลิิตรัังไหมสููง และลดอััตราการตายของหนอนไหมที่่�มีีสาเหตุุจากโรคเต้้อ เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้รับั โปรไบโอติิก จึึงได้้นำำ�งานวิิจัยั นวััตกรรมการเลี้้�ยงไหม 2 กรรมวิิธีนี้้�ี
ไปขยายผลในภาคเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงไหม บ้้านหนองบััวแปะ อำำ�เภอยางสีีสุุราช จัังหวััดมหาสารคาม
เพื่่�อให้้เป็็ นชุุมชนโมเดลของการเลี้้�ยงไหมด้้วยนวััตกรรม แล้ ้วขยายผลในกลุ่่�มผู้้�เลี้้�ยงไหมในระดัับ
ประเทศต่่อไป

granted by Toray Science Foundation, Japan

Innovation of Silkworm, Bombyx mori Rearing to Increase Silk Yield
and Decrease Grasserie Disease in Sericulturists in Ban Nong Bua
Pae, Yang Sisurat District, Maha Sarakham Province
Mahasarakham is the area that has the highest number of farmers who rear silkworms in
Thailand. It can be both main revenue source and can provide extra income for the
farmers. However, the most obstacle of silkworm rearing is Tor (grasserie) caused by
nucleopolyhedrovirus (BmNPV). The early infection of BmNPV shows symptomless. Infected
silkworm expresses disease symptom during the final stage of larval growth and die
(within 3-5 days after symptom) without cocoon production resulting in the waste of time
and labor work for the farmer. It can result in significant losses up to 100% in each of
silkworm rearing cycle. Therefore, innovations of silkworm rearing were conducted; 1) the
two steps of silkworm feeding by artificial diet under aseptic technique in the young
larvae and followed by mulberry leaves in the 3-5 larval instar, 2) probiotic; Lactobacillus,
Lactococcus and Bifidobacterium supplementation with mulberry leaves for silkworm feeding
in all instars (1-5). The results showed that the probiotic treatment enhanced growth parameters
and cocoon productions. BmNPV- infected larvae receiving probiotics had lower mortality
when compared to infected silkworm without probiotic feeding group. The innovation
methods of silkworm rearing have been transferred to sericulturists in Bannongbuapae, Yang
Sisurat District, Maha Sarakham Province to be a model community. Then these results will
lead to the further expand to silkworm rearing at the nation level.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การศึึกษากลไกการนำำ�อาร์์เอ็็นสายคู่่�เข้้าเซลล์์กุ้้�งโดยโปรตีีน SID1 เพื่่�อกระตุ้้�น
ภููมิคุ้้�มกั
ิ นั ต่่อไวรััสตััวแดงดวงขาวในกุ้้�งแวนนาไมน์์
ดร.พงโสภีี อััตศาสตร์์
ศููนย์์วิจัิ ยป
ั ระยุุกต์์และพััฒนานวััตกรรมกุ้้�ง สถาบัันชีีววิิทยาศาสตร์์โมเลกุุล มหาวิิทยาลััยมหิิดล

การตอบสนองทางภููมิคุ้้�ิ มกัันในการต้้านไวรััสของกุ้้�งจะอาศััยระบบภููมิคุ้้�ิ มกัันที่่�มีีมาแต่่กำำ�เนิิด ซึ่ง่�
สามารถถููกกระตุ้้�นได้้ด้ว้ ยอาร์์เอ็็นเอสายคู่่� ผ่่านกระบวนการ RNA interference (RNAi) ซึ่ง่� มีี
ความจำำ�เพาะ และระบบภููมิคุ้้�ิ มกัันที่่�ไม่่จำำ�เพาะต่่อไวรััสเป้้ าหมาย โดยถึึงแม้้ว่า่ ในปััจจุุบันั มีีงานวิิจัยั
จำำ�นวนมาก ได้้ศึึกษาและแสดงให้้เห็็นว่่าสามารถนำำ�อาร์์เอ็็นเอสายคู่่�มาใช้้เพื่่�อการป้้ องกัันการติิด
ไวรััสในกุ้้�งและการลดปริิมาณไวรััสที่่�กุ้้�งติิดมาจากธรรมชาติิลงได้้ แต่่เพื่่�อให้้ได้้การยัับยั้้�งไวรััส
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ยัังคงต้้องใช้้อาร์์เอ็็นเอสายคู่่�ในปริิมาณมากและต้้องทำำ�การฉีีดซ้ำำ��หลายครั้้�ง
ซึ่ง่� ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพและการวางไข่่ของกุ้้�ง (ในกรณีีที่่�เป็็ นกุ้้�งพ่่อแม่่พันั ธุ์์�) ดัังนั้้�นการศึึกษาให้้
เข้้าใจในรายละเอีียดของขั้้�นตอนและปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการกระตุ้้�นให้้กุ้้�งมีีความต้้านทานต่่อไวรััส
ด้้วยอาร์์เอ็็นเอสายคู่่� จะช่่วยให้้สามารถแก้้ปัญั หาที่่�กล่่าวมาแล้ ้วได้้ โครงการนี้้�จึึงมุ่่�งศึึกษากลไกใน
การเข้้าสู่่�เซลล์์ของอาร์์เอ็็นเอสายคู่่�โดยอาศััยโปรตีีน SID1 ซึ่ง่� อยู่่�ที่่�เยื่่�อหุ้้�มเซลล์์ และการกระตุ้้�น
ภููมิคุ้้�ิ มกัันแบบไม่่จำำ�เพาะด้้วยการจัับของอาร์์เอ็็นเอสายคู่่�กัับตััวรัับ Toll3 ซึ่ง่� อยู่่�ภายในเซลล์์ โดย
จะทำำ�การตรวจสอบการจัับของอาร์์เอ็็นเอสายคู่่�กัับโปรตีีน SID1 ในส่่วนปลายที่่�ยื่่�นออกนอกเซลล์์
(Extra cellular domain, ECD) ของกุ้้�งแวนนนาไมน์์ โดยใช้้เทคนิิค Electrophoretic mobility
shift assay (EMSA) และการยัับยั้้�งการเข้้าจัับด้้วยแอนติิบอดี้้�ต่่อส่่วน ECD ของโปรตีีน SID1
และตรวจสอบความเกี่่�ยวข้้องของตััวรัับ Toll3 ในการกระตุ้้�นภููมิคุ้้�ิ มกัันแบบไม่่จำำ�เพาะ ด้้วยการ
ยัับยั้้�งการแสดงออกของยีีน Toll3 ด้้วยเทคนิิค RNAi ก่่อนการกระตุ้้�นภููมิคุ้้�ิ มกัันแบบไม่่จำำ�เพาะ
ด้้วยอาร์์เอ็็นเอสายคู่่� นอกจากนี้้�ยัังทำำ�การศึึกษาปััจจััยหลัักที่่�ส่่งเสริิมการกระตุ้้�นภููมิคุ้้�ิ มกัันแบบไม่่
จำำ�เพาะในการต้้านไวรััสของกุ้้�งอีีกด้้วย ความรู้้�ที่่�ได้้จากโครงการนี้้�จะเป็็ นประโยชน์์อย่่างมากใน
การนำำ�ไปพััฒนากรรมวิิธีใี นการกระตุ้้�นให้้กุ้้�งต้้านทานต่่อไวรััสตััวแดงดวงขาวได้้ดียิ่่�ี งขึ้้�นต่่อไป

Study of SID1 Mediated Cellular Uptake of dsRNA for Stimulating
Innate Immunity Against white Spot Syndrome Virus in Penaeus vannamei
Shrimp anti-viral response relies on innate immunity, which can be activated by double-stranded
RNA (dsRNA) molecule through specific RNA interference (RNAi) and non-specific immune
response. Although application of the dsRNA into shrimp to prevent viral infection as well as
clean up naturally persistent viral infection has been extensively studied. However, multiple
injections and using high amount of dsRNA to achieve effective inhibition might affect the
shrimp health and spawning (in case of broodstock). Therefore, understanding essential steps
and key factors involved in dsRNA mediated anti-viral response in shrimp will pave the way
to solve these limitations. This project will dissect two main steps including extracellular binding
with membrane protein prior to cellular uptake and intracellular binding with Toll-like receptor
for signaling non-specific immune response. Electrophoretic mobility shift assay (EMSA) and
antibody blocking assay will be performed to investigate whether an extra cellular domain
(ECD) of shrimp SID1 protein, which has been shown being involved in dsRNA uptake into
shrimp cells, is prerequisite required for dsRNA binding before entering into the cells. Involvement
of Toll3 protein receptor in non-specific immune signaling will be evaluated by RNAi mediated
gene silencing. Nevertheless, key characteristic of dsRNA that provides high impact on shrimp
innate immune activation will be identified as well. We expect the knowledge derived from
this project will be beneficial for improvement of anti-viral efficacy especially against white spot
syndrome virus.
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สาขาเกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา
นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์จากวััสดุุเศษเหลืือจากอุุตสาหกรรมแปรรููปเงาะ
สำำ�หรัับประยุุกต์์ใช้้ในผลิิตภััณฑ์์อาหารเพื่่�อสุุขภาพ
ดร.อรไท สวััสดิิชัยกุ
ั ลุ
สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

เงาะ (Nephelium lappaceum L.) เป็็ นพืืชประจำำ�ถิ่่�นในภููมิภิ าคอาเซีียนโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งพบมาก
ในประเทศไทย ปกติิจะบริิโภคเฉพาะส่่วนเนื้้�อเงาะเท่่านั้้�น นิิยมบริิโภคผลไม้้สดและผลิิตภััณฑ์์จาก
อุุตสาหกรรมแปรรููปผลไม้้ เงาะและเงาะสอดไส้้สัปั ปะรดในน้ำำ��เชื่่�อมบรรจุุกระป๋๋ อง จากข้้อมููลสถิิติิ
การส่่งออก 5 ปีี ระหว่่างพ.ศ. 2558 -2562 สิินค้้าของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์พบว่่าสิินค้้าเงาะแปรรููปส่่งออกมากถึึง 2,000 - 3,000 ตัันในแต่่ละปีี ปริิมาณ
วััสดุุเศษเหลืือ เมล็็ดเงาะนั้้�นยัังมีีคุณ
ุ ค่่าทางอาหารอยู่่�มากไม่่เพีียงแต่่มีสี ารอาหารไขมัันและแป้้ งที่่�ดีี
ในปริิมาณมากเท่่านั้้�น แต่่ยังั มีีคุุณสมบััติทิ างยาเช่่นมีีฤทธิ์์�ต้า้ นโรคเบาหวาน ต่่อต้้านอนุุมูลู อิิสระ
ต้้านการอัักเสบ ยาต้้านจุุลชีีพและต้้านมะเร็็ง ดัังนั้้�นเมล็็ดเงาะเป็็ นแหล่่งวััตถุุดิบิ จากเศษเหลืือจาก
อุุตสาหกรรมแปรรููปอาหารที่่�น่่าสนใจในการใช้้เป็็ นทรััพยากรหมุุนเวีียนสำำ�หรัับการศึึกษาด้้านอาหาร
โภชนาการและยา อีีกทั้้�งยัังมีีศักั ยภาพในการใช้้ในอุุตสาหกรรมอาหารและยา ในงานวิิจัยั นี้้�ได้้ยื่่�น
ขอรัับความคุ้้�มครองทางทรััพย์์สินิ ทางปััญญา 2 ประเภทต่่อกรมทรััพย์์สินิ ทางปััญญา กระทรวง
พาณิิชย์์ ประเทศไทย ประกอบด้้วย อนุุสิทิ ธิิบัตั รของไทยเลขที่่� 17137 วัันที่่� 6 มกราคม 2564
และเครื่่�องหมายการค้้าของไทยเลขที่่�คำำ�ขอ 190139982 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 18 ตุุลาคม 2562 จาก
องค์์ความรู้้�ที่่�คณะวิิจัยั ได้้ดำำ�เนิินแล้ว้ นั้้�น การนำำ�เอาเมล็็ดเงาะซึ่่�งเป็็ นเศษเหลืือจากอุุตสาหกรรม
แปรรููปอาหารมาใช้้ใหม่่ เป็็ นแหล่่งวััตถุุดิบิ จากในการศึึกษาเพิ่่�มเติิม พััฒนาเป็็ นวััตถุุดิบิ เพื่่�อผลิิต
อาหาร และผลิิตภััณฑ์์อาหารเพื่่�อสุุขภาพโครงการนี้้�ดำำ�เนิินการตามแนวคิิดเป้้ าหมายการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืน และการสููญเสีียอาหารและการจััดการที่่�สููญเปล่่า

Valorisation of Rambutan Residues from Food Industry: Waste to
Wealth for Application in Healthy Food Products
Rambutan (Nephelium lappaceum L.) is an exotic plant from Southeast Asian, especially in
Thailand. Only the pulp of rambutan is considered edible, consumed both fresh fruit and
processed industrially products. Rambutan seed (RS) is a by-product from rambutan deseeded
and rambutan stuffed with a chunk of pineapple in syrup canning industry. According to the
goods export statistic data from Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and
Cooperatives, the products related to canned rambutan are exported in range 2,000 - 3,000
tons in each year since 2015 to 2019. It is estimated that the canning industry releases
around 2,000 tons of RS each year. RS is not only contains nutrients, considerable amounts
of edible good fat and flour, but also possess medicinal qualities such as possess anti-diabetic, anti-oxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, and anti-cancer activity. RS is an attractive
by-product to be use as renewable resources for food, nutrition, and medicine studies. RS
has some potential uses in the food and pharmaceutical industries. In this research, two
types of intellectual property (IPs) were filed with Department of Intellectual Property, Ministry
of Commerce, Thailand. These two IPs include Thai’s petty patent number: 17137 issued at
6 January, 2021 and Thai’s trademark application number: 190139982 application dated at
18 October, 2019. According to the existing knowledge base, RS is effective reclaimed
resource for further study and develops into an ingredients and a healthy food product. This
project is conducted following the concept of sustainable development goals (SDGs) and
food loss and wasted management (FLW).
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สาขาเคมี
การสัังเคราะห์์สไปโรไซคลิิกอััลคาลอยด์์ FR901483 TAN1251 Lepadiformine และสารที่่�มีีโครงสร้้างคล้้าย เพื่่�อศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการเป็็น
ยาในโรคเกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุ
ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.พััลลภ คัันธิิยงค์์
สาขาวิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

สารผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิอัลั คาลอยด์์มีคี วามหลากหลายทางโครงสร้้างและฤทธิ์์�ทางชีีวภาพ อััลคาลอย
ด์์หลายชนิิดเป็็ นยา ผู้้�วิิจัยั มีีความสนใจศึึกษาการสัังเคราะห์์สไปโรไซคลิิกอััลคาลอยด์์ที่่�มีฤี ทธิ์์�ทาง
ชีีวภาพที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การพััฒนายารัักษาโรคที่่�พบในผู้้�สููงอายุุ ซึ่ง่� เป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการเตรีียมความพร้้อม
การเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างสมบููรณ์์ของประเทศไทยในอนาคตอัันใกล้ ้ ผู้้�วิิจัยั ได้้พัฒั นาวิิธีีการ
สัังเคราะห์์สารตััวกลางที่่�จะนำำ�ไปสู่่�อััลคาลอยด์์ชนิิดสไปโรไซคลิิกที่่�มีีหน่่วยโครงสร้้าง 1-azaspiro[4,5]
decane ได้้แก่่ FR901483 TAN1251 และ lepadiformine สารประกอบ FR901483 มีีฤทธิ์์�กด
ภููมิคุ้้�ิ มกัันของร่่างกาย (immunosuppressant) ซึ่ง่� สามารถนำำ�ไปใช้้พัฒั นาไปเป็็ นยารัักษาโรคข้้อ
อัักเสบรููมาตอยด์์ (rheumatoid arthritis) สารประกอบ TAN1251 เป็็ นสารที่่�จัับกัับตััวรัับมััสคาริิ
นิิคอะเซทิิลโคลีีน (muscarinic acethylcholine receptor antagonist) ซึ่ง่� เป็็ นกลไกหนึ่่�งของการ
เกิิดโรคพาร์์กินิ สััน (Parkinson’s disease) และ lepadiformine ซึ่ง่� มีีผลต่่อระบบการทำำ�งานของ
หััวใจ (cardiovascular effect) และอาจพััฒนาเป็็ นยารัักษาโรคหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ arrhythmia
ชนิิด atrial fibrillation ที่่�พบมากในผู้้�สููงอายุุ แผนการสัังเคราะห์์อาศััยผลการทดลองที่่�ผู้้�วิิจัยั ได้้
ทำำ�การศึึกษาจนประสบความสำำ�เร็็จในการสัังเคราะห์์อัลั คาลอยด์์ที่่�มีโี ครงสร้้างสััมพัันธ์์กับั สารเป้้ า
หมายในโครงการนี้้�โดยใช้้ปฏิิกิริิ ยิ า N-acyliminium ion spirocyclization ซึ่ง่� พััฒนาขึ้้�นจาก
ปฏิิกิริิ ยิ า N-acyliminium ion cyclization ที่่�ผู้้�วิิจัยั ใช้้ในการสัังเคราะห์์ในโครงการต่่างๆก่่อนหน้้า
นี้้� แผนการสัังเคราะห์์จะเปิิ ดโอกาสให้้สัังเคราะห์์อนุุพันั ธ์์และสารที่่�มีีโครงสร้้างคล้ ้ายกัับสารผลิิตภััณฑ์์
ธรรมชาติิเพื่่�อนำำ�ไปทดสอบฤทธิ์์�ทางชีีวภาพที่่�พึึงประสงค์์ในขั้้�นต่่อไปของโครงการวิิจัยั นี้้�

Total Synthesis of Spirocyclic Alkaloids FR901483, TAN1251, Lepadiformine and Their Analogs for Evaluation of Therapeutic Potential for
Aging Related Diseases
Alkaloids are natural products with diverse structural features and biological activities. A vast
number of alkaloids have therapeutic potentials. They have been used as traditional herbal
remedies since ancient time and many are currently used as modern medicines. We are
interested in synthetic studies of spirocyclic alkaloids possessing intriguing biological activities.
In particular for this project, we are developing a synthetic strategy for 1-azaspiro[4,5]
decane such as FR901483, TAN1251 and lepadiformine. These spirocyclic alkaloids have
biological activities that may allow them to be developed into medicines for treatment of
illnesses commonly found in the elderly. Thailand is rapidly turning into aging society and
preparation for enhancement of quality of life of the elderly will benefit the society as a whole.
FR901483 is an immunosuppressant that could be used as medicine for rheumatoid arthritis.
TAN1251 is a muscarinic acetylcholine receptor agonist and may be developed into therapeutic
agent for Parkinson’s disease. Lepadiformine has cardiovascular effect which can be beneficial
for patient with atrial fibrillation, an arrythmia commonly found in the elderly. The synthesis
approach is based on our ongoing research in the field of alkaloid synthesis. We expand the
scope of N-acyliminium ion cyclization which we have successfully employed for synthesis of
related alkaloids. In this project the key reaction is N-acyliminium ion spirocyclization. The synthesis
plan will also enable the synthesis of derivatives and non-natural analogs of the natural alkaloids.
The synthetic compounds will be subjected to biological activity screenings for favorable
medicinal properties toward illnesses of the aging population in the later part of our project.
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สาขาเคมี
การพััฒนากระบวนการเร่่งปฏิิกิิริิยาการเพิ่่�มหมู่่�ฟอสฟอรััสในโมเลกุุลสาร
อิิ น ทรีี ย์์ เ พื่่�อปรัั บ แต่่ งโครงสร้้ า งของสารในกลุ่่�มเฮทเทอโรไซเคิิ ลให้้ มีี
คุุณสมบััติิและฤทธิ์์�ทางชีีวภาพที่่�น่่าสนใจ
รองศาสตราจารย์์ ดร.ศิิริิลตา ยศแผ่่น
ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

สารเฮทเทอโรไซเคิิลที่่�มีีหมู่่�ฟัังก์์ชันั ฟอสฟอรััสในโครงสร้้างเป็็ นสารอิินทรีีย์ที่่�์ สามารถออกฤทธิ์์�ทาง
ชีีวภาพ ใช้้เป็็ นยารัักษาโรค รวมถึึงสารอิินทรีีย์ที่่�์ ใช้้ในการเกษตร นอกเหนืือจากนั้้�นสารในกลุ่่�มนี้้�ยััง
สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กับั งานวิิจัยั ทางด้้านเคมีีอินิ ทรีีย์สั์ งั เคราะห์์ การคิิดค้้นวิิจัยั ยา พอลิิเมอร์์
และวััสดุุศาสตร์์ ซึ่ง่� หมู่่�ฟัังก์์ชันั ฟอสฟอรััสสามารถช่่วยปรัับเปลี่่�ยนสมบััติทิ างกายภาพ ทางเคมีีของ
สารอิินทรีีย์แ์ ละยัังส่่งผลต่่อคุุณสมบััติิและการออกฤทธิ์์�ทางชีีวภาพอีีกด้้วย ด้้วยเหตุุผลเหล่่านี้้�
การพััฒนากระบวนการสัังเคราะห์์สารประกอบฟอสฟอรััสที่่�ทำำ�ได้้สะดวกอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยการเพิ่่�มหมู่่�ฟัังก์์ชันั ฟอสฟอรััสลงในโมเลกุุลของสารเฮทเทอโรไซเคิิลได้้รับั ความสนใจอย่่างยิ่่�ง
จากนัักวิิจัยั และมีีประโยชน์์อย่่างยิ่่�งต่่อการสัังเคราะห์์สารชนิิดใหม่่ๆ เพื่่�อการนำำ�ไปใช้้ต่อ่ ยอดในอนาคต
ในงานวิิจัยั นี้้�จะศึึกษาและพััฒนากระบวนการการเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าการเพิ่่�มหมู่่�ฟัังก์์ชันั ฟอสฟอรััสลงใน
โมเลกุุลสารเฮทเทอโรไซเคิิล เช่่นสารในกลุ่่�ม อะโซล ควิิโนโลน และไพริิดีนี อย่่างประสิิทธิิภาพ
แนวทางใหม่่ โดยวิิธีีออกซิิเดทีีฟฟอสฟอริิเรชัันทั้้�งในรููปแบบที่่�ใช้้โลหะตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาและแบบ
ไม่่ใช้้โลหะเร่่งปฏิิกิิริยิ า โดยงานวิิจัยั นี้้�จะศึึกษาและพััฒนาสภาวะของปฏิิกิิริยิ าให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ
สะดวกต่่อการนำำ�ไปใช้้ นอกเหนืือจากนี้้�ยัังจะศึึกษาขอบเขตของปฏิิกิิริิยา ตลอดจนค้้นคว้้าเพื่่�อ
ทำำ�ความเข้้าใจกัับกระบวนการเกิิดปฏิิกิริิ ยิ า เพื่่�อให้้ได้้กระบวนการที่่�สามารถใช้้สังั เคราะห์์สารได้้จริิง
ในราคาไม่่แพงและปลอดภััยต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้ ้อมเพื่่�อการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในลำำ�ดัับต่่อไป

Development of Catalytic Phosphorylation Reactions for Structure
Modification of Important Heterocycles to Improve Their Properties
and Biological Activities.
Phosphorus-substituted heterocycles represent a privileged class of organophosphorus compounds,
widely found in biological active molecules, pharmaceuticals and agrochemicals. They also
have widespread applications and serve as useful building blocks in organic synthesis,
medicinal chemistry, polymer and material science. The presence of phosphorus functional
groups can partially modify physical and chemical properties as well as potential biological
activities of organic molecules. As a consequence of their importance, development of an
efficient and straightforward synthetic methodology and a versatile structural modification
process to generate a broad range of highly functionalized phosphorylated heterocycles
continue to be an active area of research. In this work, efficient and alternative catalytic
protocols for a direct installation of phosphorus functional groups into bioactive heterocycles;
for example, azole, quinolone, pyridine via direct oxidative phosphorylation reaction will be
developed using both metal-catalyzed and metal-free approaches. Optimization of reaction
conditions, exploration of substrate scope, functional group compatibility and limitations as
well as some preliminary mechanistic study will be investigated under metal-catalyzed and
metal-free transformation. In addition, we will explore potential biological applications of
the newly synthesized compounds such as cytotoxicity test, antibacterial and antitumor
activities. This present study should provide convenient, atom-economical and environmentally
benign synthetic approaches to access a diverse array of phosphorylated heterocycle
derivatives, which can be further utilized in many applications.
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สาขาเคมี
ตััวรัับรู้้�แบบสวมใส่่ชนิิดไม่่เจาะผ่่านผิิวหนัังสำำ�หรัับเฝ้้าระวัังภาวะเบาหวาน
และกล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง
ดร.นาฏนััดดา รอดทองคำำ�
สถาบัันวิิจัยั โลหะและวััสดุุ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ปััจจุุบันั อุุปกรณ์์ตัวั รัับรู้้�แบบสวมใส่่ได้้รับั ความสนใจอย่่างมากสำำ�หรัับใช้้ติดิ ตามสุุขภาพและตรวจ
วิินิจิ ฉััยโรค โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในนัักกีีฬา และผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องจากอุุปกรณ์์ดังั กล่่าวสามารถใช้้สวมใส่่
ได้้ง่า่ ยเพื่่�อตรวจติิดตามสารบ่่งชี้้�ทางชีีวภาพเป้้ าหมายที่่�ขัับออกจากร่่างกายผ่่านกลไกการทำำ�งานของ
ตััวรัับรู้้� ซึ่ง่� ผู้้�สวมใส่่สามารถอ่่านผลได้้ทันั ทีีและต่่อเนื่่�อง โดยในงานวิิจัยั นี้้�ได้้พัฒั นาอุุปกรณ์์ตัวั รัับรู้้�
แบบไม่่เจาะผ่่านผิิวหนัังสำำ�หรัับใช้้ตรวจวััดปริิมาณกลููโคสและแลคเตท เพื่่�อเฝ้้ าระวัังภาวะเบาหวาน
และกล้ ้ามเนื้้�ออ่่อนแรงด้้วยการตรวจวััดจากเหงื่่�อของผู้้�สวมใส่่แทนวิิธีกี ารเจาะเลืือด อุุปกรณ์์นี้้� ใช้้
เส้้นด้้ายเป็็ นวััสดุุฐานรองในการสร้้างตััวรัับรู้้� เนื่่�องจากเส้้นด้้ายเป็็ นวััสดุุที่่�สามารถดััดแปรพื้้�นผิิวให้้
มีีสมบััติติ ามต้้องการได้้ง่า่ ยโดยใช้้สารดััดแปรและสารตััวอย่่างปริิมาณน้้อยมากเมื่่�อเทีียบกัับวััสดุุ
รองรัับชนิิดอื่่�น และของเหลวสามารถไหลผ่่านได้้ง่่ายด้้วยระบบไมโครฟลููอิดิิ กิ ของตััวเส้้นด้้าย ที่่�สำำ�คััญ
ยิ่่�งอุุปกรณ์์ที่่�พัฒั นาขึ้้�นนี้้�ยัังได้้รวมการตรวจวััด 2 เทคนิิค คืือเทคนิิคการตรวจวััดเชิิงสีีและเชิิงเคมีี
ไฟฟ้้ าเข้้าไว้้ด้ว้ ยกััน เพื่่�อเพิ่่�มความถููกต้้องและแม่่นยำำ�ของการตรวจวััด นอกจากนี้้�อุุปกรณ์์ดังั กล่่าว
ยัังได้้ถูกู ออกแบบให้้มีลัี กั ษณะคล้ ้ายนาฬิกิ าทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้สามารถติิดตามสุุขภาพด้้วยตนเองได้้สะดวก
ในระหว่่างการดำำ�เนิินกิิจกรรมประจำำ�วััน ดัังนั้้�นอุุปกรณ์์นี้้�จึงึ เป็็ นทางเลืือกใหม่่ในการติิดตามภาวะ
สุุขภาพและตรวจคััดกรองโรคในเบื้้�องต้้นด้้วยวิิธีที่่�ี ไม่่ต้อ้ งเจาะเลืือด ซึ่ง่� จะเป็็ นประโยชน์์อย่่างมาก
ต่่อการยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้�ป่่วยและประชาชนทั่่�วไป นัักกีีฬา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�สููงอายุุ

Non-Invasive Wearable Sensor for Diabetes and Muscle Fatigue
Monitoring
Nowadays, wearable sensors have gained tremendous attention for health monitoring and
medical diagnosis; especially for athletes and elders. These devices are readily wearable
for monitoring of targeted biomarkers excreted from human body by sensing mechanism,
which the wearers can immediately and continuously interpret the results. Herein, we
developed a non-invasive wearable sensing device for the detection of glucose and
lactate for monitoring of diabetes and muscle fatigue by using human sweat instead of
invasive blood drawing. This device uses a cotton thread as a substrate material for
sensor fabrication because it can be readily modified for desired properties by requiring
only small amount of reagent and sample compared with other substrates and the selfmicrofluidic property of cotton thread. Importantly, this developed device integrates two
detection techniques including colorimetry and electrochemistry to enhance both accuracy
and precision of the detection. Furthermore, this device is designed as a wristwatch
allowing for convenient tracking of the user’s health status by themselves during daily life.
Thus, this device opens a new avenue for health monitoring and early diagnosis using a
blood-free approach, which might be highly benefit for improving life quality of patient,
normal individual, athlete and especially for aging population.
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สาขาเคมีี
การศึึ ก ษาพัั ฒ นาสารประกอบโคออร์์ ดิิ เ นชัั น ที่่�มีี รูู พ รุุ น เพื่่�อเป็็ น ตัั ว เร่่ ง
ปฏิิกิิริิยาในการเปลี่่�ยนน้ำำ��ตาลเป็็นสารเคมีีมููลค่่าสููง
ดร.สรีียา บุุรีีแก้้ว
สำำ�นักั วิิชาวิิทยาการพลัังงาน สถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี

การเปลี่่�ยนวััตถุุดิบิ ทางการเกษตรที่่�ราคาถููกและมีีอยู่่�ในปริิมาณมากในประเทศไปเป็็ นสารเคมีีที่่�มีี
มููลค่่าสููงขึ้้�นนั้้�นสามารถช่่วยพััฒนาประเทศได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยทั่่�วไปแล้ ้วผลผลิิตทางการเกษตรที่่�
เหลืือจากการบริิโภคภายในประเทศจะถููกส่่งออกขายไปยัังต่่างประเทศในรููปของวััตถุุดิบิ ซึ่ง่� จะมีี
ราคาถููกและมีีความผัันผวนค่่อนข้้างสููง ดัังนั้้�นการใช้้เทคโนโลยีีทางวิิทยาศาสตร์์เข้้ามาช่่วยเพิ่่�ม
มููลค่่ าของผลผลิิตจะเป็็ นทางแก้้ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้�ยัังสามารถพััฒนายกระดัับ
มาตรฐานการผลิิตของภาคอุุตสาหกรรมภายในประเทศได้้อีกี ด้้วย ซึ่ง่� ความสามารถในการผลิิต
สารเคมีีได้้เองในประเทศนี้้� จะช่่วยลดการนำำ�เข้้าสารเคมีีราคาแพงจากต่่างประเทศเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ใน
อุุตสาหกรรมต่่างๆ ดัังนั้้�นด้้วยการใช้้ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์เพื่่�อพััฒนาเทคโนโลยีีดังั กล่่าวจะทำำ�ให้้
ประเทศไทยสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้�ความรู้้�ทางวิิชาการจากการศึึกษา
และพััฒนาตััวเร่่งปฏิิกิิริยิ าถืือเป็็ นหััวใจสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เกิิดเทคโนโลยีีในการเปลี่่�ยนน้ำำ��ตาลเป็็ นสาร
เคมีีที่่�มีมูี ูลค่่าสููงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งในงานวิิจัยั นี้้� ทีีมผู้้�วิิจัยั มุ่่�งเน้้นการศึึกษาและพััฒนา
กระบวนการเปลี่่�ยนน้ำำ��ตาลโมเลกุุลเดี่่�ยว เช่่น กลููโคส หรืือ ไซโลส เป็็ นสารเคมีีที่่�มีมูี ลู ค่่าสููง เช่่น
กรดแลคติิก (Lactic acid) และ 5-(hydroxymethyl)furfural (5-HMF) ด้้วยกระบวนการ
ทางเคมีี โดยงานวิิจัยั นี้้�มุ่่�งเน้้น การใช้้สารประกอบโคออร์์ดิเิ นชัันที่่�มีีโครงสร้้างเป็็ นแบบโครงข่่ายที่่�
มีีรููพรุุน (metal-organic frameworks (MOFs)) มาประยุุกต์์ใช้้เป็็ นตััวเร่่ง ซึ่ง่� โดยทั่่�วไปเเล้้ว
การใช้้ MOF เป็็ นตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ านั้้�นมีีความจำำ�เพาะเจาะจงสููงมากกว่่าตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าประเภทอื่่�น
อัันเนื่่�องมาจากคุุณสมบััติคิ วามเป็็ นโครงข่่ายผลึึกที่่�มีีระเบีียบแบบแผนสููงของโครงสร้้างของ MOF
ดัังนั้้�นในงานวิิจัยั นี้้�จึึงมุ่่�งเน้้นการศึึกษาและพััฒนาตััวเร่่ง MOFs เพื่่�อประยุุกต์์ใช้้เป็็ นตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ า
ในการสัังเคราะห์์กรดแลคติิกและ 5-HMF จากการแปรรูู ปทางเคมีีของน้ำำ��ตาล เพื่่�อให้้ได้้
ประสิิทธิิภาพในการผลิิตที่่�สููงขึ้้�นและมีีความจำำ�เพาะเจาะจงต่่อผลิิตภััณฑ์์ที่่�ต้อ้ งการสููง

granted by Toray Science Foundation, Japan

Study and Development of Metal-Organic Frameworks for Catalytic
Application to Convert Sugar to High-Value Chemicals

Thailand is an agricultural country that has a great ability to provide various kinds of agricultural
products in mass-scale production. Those commodity products such as sugars could be value-added
by employing the chemical reactions to convert them into valuable chemicals/materials. This
process is not only beneficial for enhancing the product values but also increasing the income
for agriculturists and further being a driving force for the development of both the agricultural
and industrial sectors in our country. In other words, it can generate new markets for
agricultural producers, boost innovations and competitive abilities in domestic manufacturing
of chemicals, reduce the import of high-cost chemical products, and stimulate sustainable
economic growth of the country in a long term. Even though the knowledge on catalyticenhanced production is a key factor to achieve this goal, such research and development
of corresponding technologies in Thailand remain scarce. Our team aims to develop novel
catalysts, which can selectively and effectively convert monosaccharides (e.g. glucose, xylose)
to more valuable chemicals, namely lactic acid (LA) and 5-(hydroxymethyl)furfural (5-HMF) through
the chemical conversion. We focus on the coordination compounds especially crystalline porous
materials so-called metal-organic frameworks (MOFs). Owing to their crystalline attribute and
abundant active sites, high efficiency and selectivity could be obtained. In this study, we aim to
study and develop MOF catalysts to produce LA and 5-HMF from monosaccharides with high
yield and high selectivity. This will provide not only a potential to develop a technology for the
conversion of agricultural residues, but also support the usable innovation for industrial sectors.
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 46 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาฟิสิกส์
เทคโนโลยีีเพอรอฟสไกต์์สำำ�หรัับเซลล์์แสงอาทิิตย์์สำำ�หรัับใช้้ในอาคาร
ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.พงศกร กาญจนบุุษย์์
สาขาวิิชาวััสดุุศาสตร์์และนวััตกรรมวััสดุุ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

เซลล์์แสงอาทิิตย์์แบบเพอรอฟสไกต์์ได้้รับั ความนิิยม เนื่่�องจากมีีประสิิทธิิภาพสููงเทีียบเท่่าเซลล์์แสง
อาทิิตย์์แบบผลึึกซิิลิคิ อนและมีีกระบวนการผลิิตที่่�ง่่ายกว่่า ประสิิทธิิภาพของการเปลี่่�ยนพลัังงาน
แสงเป็็ นพลัังงานไฟฟ้้ าไม่่ลดลงในช่่วงอุุณหภููมิิ 25-70 องศาเซลเซีียสทำำ�ให้้วัสั ดุุเพอรอฟสไกต์์มีี
ความเหมาะสมกัับการใช้้ในเมืืองไทย นอกจากนั้้�นเพอรอฟสไกต์์ยังั สามารถผลิิตไฟฟ้้ าได้้ดีแี ม้้
ภายใต้้แสงอ่่อนๆ เช่่น ในอาคาร ต่่างกัับเซลล์์แสงอาทิิตย์์แบบผลึึกซิิลิคิ อนที่่�ไม่่สามารถผลิิตไฟฟ้้ า
ได้้ในอาคาร ประโยชน์์ข้อ้ นี้้�ทำำ�ให้้เพอรอฟสไกต์์มีคี วามเหมาะสมในการถููกพััฒนาเพื่่�อให้้พลัังงาน
วััสดุุตรวจจัับและรัับ-ส่่งสััญญาณสำำ�หรัับ Internet of Things (IOTs) ซึ่ง่� มีีขนาดเล็็กและใช้้พลัังงาน
น้้อยแต่่ถูกู รวมอยู่่�ในหลายๆอุุปกรณ์์รอบตััวเรา งานวิิจัยั นี้้�จะพััฒนาวััสดุุและกระบวนการขึ้้�นรููปที่่�
เหมาะสมเพื่่�อสร้้างเซลล์์แสงอาทิิตย์์ชนิิดเพอรอฟสไกต์์ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพสููงสำำ�หรัับแสงอ่่อน เช่่น
แสงไฟฟ้้ าในบ้้าน หรืือแสงไฟฟ้้ าในโรงงาน เป็็ นการลดภาระในการเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ของอุุปกรณ์์
เล็็กๆมากมายนัับไม่่ถ้ว้ น ที่่�เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมสมััยใหม่่และสัังคมสููงวััย และเป็็ นการใช้้แสงไฟ
ในอาคารให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด

Perovskite Technologies for Indoor Solar Cells

granted by Toray Science Foundation, Japan

Perovskite solar cell is an upcoming technology with efficiency matching that of the
traditional crystalline silicon solar cell while requiring much simple production process. In
addition, the efficiency of perovskite solar cell does not reduce with the higher temperature
in the range of 25 to 70 degree C, making perovskite more suitable for Thailand. Unlike
crystalline silicon solar cell, perovskite can function under low light environment like indoor
light within houses and factories. With proper materials composition and perovskite
processing developed in this research, perovskite solar cell could potentially power various
sensors and transceivers for Internet of Things (IOTs), which typically have low power
consumption. The use of low-light solar cells is more cost effective and more convenient
compared to the use of batteries as this technology relieves users from frequent changes
of batteries in various devices in modern and aging society.
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สาขาฟิสิกส์
การค้้นหาฟิิสิกิ ส์์นอกเหนืือแบบจำำ�ลองมาตรฐานด้้วยสสารมืืดและนิิวตริิโน
ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ปฏิิภาณ อุุทยารััตน์์
ภาควิิชาฟิิ สิกิ ส์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

โครงการวิิจัยั นี้้�ต้้องการศึึกษาฟิิ สิกิ ส์์ของสสารมืืด ฟิิ สิกิ ส์์ของอนุุภาคนิิวตริิโน และความเชื่่�อมโยงที่่�
เป็็ นไปได้้ระหว่่างฟิิ สิกิ ส์์ทั้้�งสองแขนง สสารมืืดและนิิวตริิโนเป็็ นหลัักฐานสำำ�คััญที่่�บ่่งชี้้�ถึึงการมีีอยู่่�
ของฟิิ สิกิ ส์์นอกเหนืือแบบจำำ�ลองมาตรฐาน โครงการนี้้�มุ่่�งเน้้นการค้้นหาแบบจำำ�ลองทางฟิิ สิกิ ส์์ที่่�เป็็ น
ไปได้้สำำ�หรัับการอธิิบายสมบััติิของสสารมืืดและ/หรืืออนุุ ภาคนิิวตริิโน แบบจำำ�ลองดัังกล่่าวต้้อง
สอดคล้ ้องกัับข้้อมููลทางฟิิ สิกิ ส์์ที่่�มีทั้้�ี งหมดในปััจจุุบันั ไม่่ว่า่ จะเป็็ นข้้อมููลที่่�ได้้จากการทดลองประเภท
เครื่่�องเร่่งอนุุภาค ข้้อมููลจากการตรวจวััดหาสสารมืืดทั้้�งโดยตรงและโดยอ้้อม รวมถึึงข้้อมููลจาก
สถานีีตรวจวััดนิิวตริิโน นอกจากนี้้�ข้อ้ บัังคัับที่่�เกิิดจากมููลเหล่่านี้้�ช่่วยให้้นักั ฟิิ สิกิ ส์์สามารถคาดเดา
รููปแบบของทฤษฎีีฟิิสิกิ ส์์นอกเหนืือแบบจำำ�ลองมาตรฐานได้้ดียิ่่�ี งขึ้้�น

Searching for Beyond the Standard Model Physics with Dark Matter
and Neutrinos
This research project aims to study the physics of dark matter, neutrino and their possible
connection. Dark matter and neutrino are prime evidence for the existence of physics
beyond the Standard Model. The project will focus on identifying the viable beyond the
Standard Model candidate for explaining dark matter and/or neutrino masses and their
properties. Such a model must be consistent with all available data from collider
experiments, direct and indirect dark matter detection experiments, and neutrino observatories. Moreover, constraints from available data provide clues for the construction of the
correct theory of physics beyond the Standard Model.

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 48 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาฟิิสิิกส์์
การพััฒนาแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของตััวสั่่�นไม่่เชิิงเส้้นเพื่่�อศึึกษา
กลไกการเกิิดเสีียงสะท้้อนจากหููชั้้�นใน
ดร.ยุุทธนา รุ่่�งธรรมสกุุล
ภาควิิชาฟิิ สิกิ ส์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

หููชั้้�นในที่่�ถููกกระตุ้้�นด้้วยสััญญาณเสีียงจะสร้้างเสีียงสะท้้อนออกมายัังรููหูู เรีียกว่่าเสีียงโอเออีี โดย
หากเสีียงกระตุ้้�นมีีความถี่่�เดีียว จะเกิิดเสีียงสะท้้อนแบบเอสเอฟโอเออีี หากหููถูกู กระตุ้้�นด้้วยเสีียง
สองความถี่่� จะเกิิดเสีียงสะท้้อนที่่�ความถี่่�ต่่างๆที่่�ผลรวมเชิิงเส้้นของความถี่่�เสีียงกระตุ้้�น เรีียกว่่า
เสีียงดีีพีโี อเออีี การศึึกษาที่่�ผ่่านมาระบุุว่า่ กลไกที่่�ควบคุุมการเกิิดเสีียงโอเออีีคือื การส่่งผ่่านพลัังงาน
เสีียงไปยัังเซลล์์รับั เสีียงที่่�มีีความถี่่�ธรรมชาติิสอดคล้ ้องกัับเสีียงกระตุ้้�น เช่่น ในสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม
เสีียงกระตุ้้�นจะทำำ�ให้้เกิิดคลื่่�นตามขวางบนเนื้้�อเยื่่�อในอวััยวะรููปก้้นหอย กระบวนการนี้้�แตกต่่างจาก
สััตว์์มีกี ระดููกสัันหลัังชั้้�นต่ำำ�� อย่่างไรก็็ตาม ผลการวิิจัยั ที่่�ผ่่านมาพบว่่าเสีียงดีีพีโี อเออีีจากกบนา
มีีความดัังที่่�เปลี่่�ยนแปลงกัับความถี่่�ของเสีียงกระตุ้้�นแบบกึ่่�งคาบ ซึ่ง่� เป็็ นลัักษณะที่่�พบได้้ในมนุุษย์์
ผลการทดลองนี้้�สอดคล้ ้องกัับแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของระบบตััวสั่่�นไม่่เชิิงเส้้นที่่�ถููกกระตุ้้�น
ด้้วยแรงที่่�มีีเฟสเดีียวกััน ซึ่ง่� เป็็ นแบบจำำ�ลองที่่�สอดคล้ ้องกัับหููชั้้�นในของกบ ผลจากแบบจำำ�ลองยััง
บ่่งชี้้�ว่า่ การเปลี่่�ยนแปลงความดัังแบบกึ่่�งคาบยัังสามารถเกิิดขึ้้�นในเสีียงเอสเอฟโอเออีีเช่่นเดีียวกัับ
มนุุษย์์อีกี ด้้วย โครงการวิิจัยั นี้้� ผู้้�วิิจัยั จึึงมุ่่�งศึึกษาแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ดังั กล่่าว เพื่่�ออธิิบาย
การเกิิดเสีียงสะท้้อนทั้้�งสองแบบจากกบนา ผลจากการวิิจัยั นี้้�จะนำำ�ไปสู่่�ข้้อสรุุปว่่าหููชั้้�นในของสััตว์์มีี
กระดููกสัันหลัังมีีกลไกการทำำ�งานและการส่่งผ่่านพลัังงานร่่วมกัันซึ่ง่� อธิิบายได้้โดยพลศาสตร์์ของ
ตััวสั่่�นไม่่เชิิงเส้้น

Development of a Mathematical Model of Nonlinear Oscillators to
Investigate the Generation Mechanism of Otoacoustic Emissions
The inner ear receptors, hair cells, can amplify weak sounds by producing an active force
as a mechanical feedback. The excess energy can be detected in the ear canal as a
low-level sound, termed otoacoustic emissions (OAEs). In response to a pure tone, this
emission is called stimulus-frequency (SF) OAEs. On the other hand, in response to a
sound of two frequencies, additional echoes are detected at linear combinations of the
stimulus frequencies, known as distortion-product (DP) OAEs. OAEs reflect the response of
hair cells to external stimuli, and have been used as a noninvasive means to investigate
the inner ear physiology. The energy transmission within the inner ear dictates the response
of the system, as it guides an incoming sound towards the hair cells with appropriate
detection frequency. It has been accepted that the energy transmission within the
mammalian cochlea contrasts with that in lower vertebrates, as the first involves a transverse
travelling wave evoked by the incoming signal. However, our recent work revealed that
Chinese edible frogs can display a quasiperiodic variation in the amplitude of DPOAEs,
as that observed in humans. The experimental findings agreed with results from a model
of a chain of nonlinear oscillators, each simultaneously driven by an identical force to
represent the frog’s inner ear structure. Interestingly, our model predicted that similar
quasiperiodic variations should also occur in the level of SFOAEs, previously observed in
humans. Therefore, in this project, we intend to utilize the mathematical model, based on
the anatomy of the frog’s inner ear, to describe the generation of both types of OAEs
measured from Chinese edible frogs. These findings will indicate that, despite the distinct
inner ear structure, the inner ear of lower vertebrates and humans may operate under a
common mechanism, described by a system of nonlinear oscillators.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
เฟรมเวิิร์์กการเรีียนรู้้�เชิิงลึึกและไม่่เชิิงลึึกสำำ�หรัับการวิินิิจฉััยการตีีบของ
หลอดเลืือดหััวใจจากการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ และเชิิงคุุณภาพของการถ่่าย
ภาพสแกนภาวะเลืือดเลี้้�ยงกล้้ามเนื้้�อหััวใจ
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธีีรพงศ์์ ลีีลานุุภาพ
ภาควิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าเจ้้าคุุณทหาร
ลาดกระบััง

การตรวจสแกนทางเวชศาสตร์์นิวิ เคลีียร์์ (rMPI) เป็็ นวิิธีโี ดยทั่่�วไปของผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการแพทย์์สำำ�หรัับ
วิินิจิ ฉััยโรคหลอดเลืือดหััวใจ สองวิิธีปี กติิในการประเมิิน rMPI คืือ การวิิเคราะห์์เชิิงคุุณภาพโดยการ
ประเมิินภาพที่่�ได้้จากเครื่่�องสแกนด้้วยสายตาและการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณจากคะแนน ความรุุนแรง
ที่่�ถููกคำำ�นวณโดยซอฟต์์แวร์์เช่่น 4D-MSPECT โครงการวิิจัยั นี้้�มีีเป้้ าหมายเพื่่�อออกแบบและพััฒนา
เฟรมเวิิร์ก์ การเรีียนรู้้�เชิิงลึึกและไม่่เชิิงลึึกสำำ�หรัับประเมิินแนวโน้้มของการตีีบของหลอดเลืือดหััวใจจาก
ผลแสกน rMPI เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการทำำ�ซ้ำำ��และความมั่่�นคงของการวิินิจิ ฉััย ทีีมวิิจัยั จะทำำ�การ
ศึึกษาและนำำ�เสนอโมเดลโดยใช้้โครงข่่ายประสาทแบบคอนโวลููชั่่�น เช่่น InceptionV3, Resnet50
และ DenseNet และวิิธีกี ารเรีียนรู้้�แบบถ่่ายทอดในการวิิเคราะห์์เชิิงคุุณภาพ นอกจากนั้้�น ทีีมวิิจัยั จะ
ทำำ�การศึึกษาโมเดลที่่�มีีความทัันสมััยในปััจจุุบันั เช่่น XGBoost, LightGBM และ CatBoost รวม
ทั้้�งพััฒนาโมเดลของทีีมวิิจัยั เองถููกปรัับแต่่งให้้เหมาะสมโดยใช้้ stacked ensemble (super learner)
แบบดััดแปลง โดยใช้้เทคนิิค meta-learner สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณ โครงการวิิจัยั นี้้�เน้้นด้้าน
ประสิิทธิิภาพของโมเดลการเรีียนรู้้�เชิิงลึึกและไม่่เชิิงลึึกซึ่ง่� เกี่่�ยวข้้องกัับประเภทของการวิิเคราะห์์ที่่�ต่่าง
กััน ทีีมวิิจัยั ยัังเน้้นหาวิิธีแี บบผสมระหว่่างโมเดลและฟีี เจอร์์ของ rMPI ที่่�ดีีที่่�สุดุ รวมทั้้�งข้้อมููลพื้้�นฐาน
ของผู้้�ป่่วยเพื่่�อช่่วยในการวิินิจิ ฉััยระดัับการตีีบของหลอดเลืือดหััวใจ เฟรมเวิิร์ก์ และโมเดลของโครงการ
วิิจัยั นี้้�จะถููกนำำ�มาใช้้ในการติิดตั้้�งในเว็็บแอปพลิิเคชััน ซึ่ง่� จะถููกใช้้เป็็ นตััวช่่วยในการวิินิจิ ฉััยโรคหลอด
เลืือดหััวใจที่่�โรงพยาบาลราชวิิถีี เฟรมเวิิร์ก์ และโมเดลของโครงการวิิจัยั นี้้�ยัังสามารถถููกนำำ�ไปประยุุกต์์
ใช้้กับั เครื่่�องสแกนและซอฟต์์แวร์์ rMPI อื่่�น ๆ ได้้ โดยใช้้เทคนิิคการเรีียนรู้้�แบบถ่่ายทอด

granted by Toray Science Foundation, Japan

A Deep and Non-Deep Learning Framework for the Stenosis
Classification of Coronary Artery Based-on Quantitative and
Qualitative Analysis of Myocardial Perfusion Imaging
Radionuclide Myocardial Perfusion Imaging (rMPI) represents a common method for medical experts
to the diagnosis of Coronary Artery Disease (CAD). Two typical approaches to the assessment of
rMPI are the qualitative analysis based on visual assessment of images from a rMPI scanner and
the quantitative analysis from severity scores calculated by rMPI software (e.g., 4D-MSPECT). This
research project aims to design and develop a deep and non-deep learning framework for
estimating the likelihood of the stenosis of coronary artery from the results of rMPI with a goal
towards higher reproducibility and stability of diagnosis. We plan to study various architectures of
convolutional neural networks (e.g., InceptionV3, Resnet50 and DenseNet) and a transfer learning
method for qualitative analysis of many visual features. For quantitative analysis, we will also study
several state-of-the-art machine learning models (e.g., XGBoost, LightGBM and CatBoost), and
develop our own custom fine-tuned model based on stacked ensemble (called a modified super
learner). Our research focuses on the performance of different deep and non-deep learning
models with respect to the different types of analysis. We aim to highlight and identify the best
combination of models and rMPI features (both high- and low-level features) as well as patient
characteristics for our specific task of classifying the degree of the stenosis of coronary artery. Our
framework will provide us with the models that can be deployed to a web application, which
will be used for diagnostic assistance of CAD at the Rajvithi hospital. Besides, our framework and
models developed in this research project can be generalized for other rMPI scanners and software
by using a transfer learning technique.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
อุุปกรณ์์ปลููกถ่่ายประเภทโลหะจากเครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติ:ิ การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของโครงสร้้างภายในจากการคำำ�นวณขั้้�นสููง
ดร.พชรพิิชญ์์ พรหมอุุปถัมั ภ์์
ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี

การพััฒนาวััสดุุทดแทนกระดููกมีีความสำำ�คััญต่่อการรัักษาโรคทางกระดููกต่่าง ๆ เช่่น โรคกระดููกพรุุน
หรืือความเสีียหายของกระดููกจากการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ ปััจจุุบันั ประเทศไทยมีีการนำำ�เข้้าวััสดุุทดแทน
กระดููกปีี ละหลายร้้อยล้ ้านบาท โดยคาดการณ์์ว่า่ ความต้้องการวััสดุุทดแทนกระดููกจะมีีปริิมาณมาก
ขึ้้�นตามสััดส่่วนของผู้้�สููงอายุุในประเทศไทยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในปััจจุุบันั ได้้เริ่่�มมีีการนำำ�เทคโนโลยีีการพิิมพ์์
สามมิิติขิ องโลหะผสมไทเทเนีียมมาใช้้ในการผลิิตวััสดุุทดแทนกระดููกในประเทศไทย หนึ่่�งในปััจจััย
ที่่�สำำ�คััญของการออกแบบวััสดุุทดแทนกระดููกคืือการออกแบบให้้คุุณสมบััติทิ างกลและกายภาพ
ระหว่่างวััสดุุทดแทนกระดููกและกระดููกจริิงมีีค่่าใกล้ ้เคีียงกััน ซึ่ง่� นิิยมทำำ�โดยการผลิิตวััสดุุทดแทน
กระดููกให้้มีรูี ูพรุุนคล้า้ ยกัับรููปร่่างของโฟม หรืือการใช้้รููปทรงแบบตาข่่ายที่่�เรีียกว่่า strut-based
lattice structure มาใช้้ในการออกแบบและผลิิตกระดููกเทีียม อย่่างไรก็็ตามงานวิิจัยั ในช่่วง 2-3 ปีี
หลัังได้้พิสูิ ูจน์์ว่า่ การนำำ�รููปทรงเรขาคณิิตแบบ Triply Periodic Minimal Surface (TPMS) มาใช้้
ในการช่่วยออกแบบวััสดุุทดแทนกระดููกจะช่่วยให้้การเจริิญเติิบโตของเนื้้�อเยื่่�อเซลล์์กระดููกเกิิดขึ้้�น
ได้้รวดเร็็วกว่่าการใช้้โครงสร้้างแบบรููพรุุนหรืือโครงสร้้างแบบตาข่่าย อย่่างไรก็็ตามการออกแบบและ
พััฒนาวััสดุุทดแทนกระดููกด้้วยการใช้้รููปทรงแบบ TPMS มีีความท้้าทายเป็็ นอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจาก
ปััจจุุบันั มีีการพััฒนารููปทรง TPMS แบบต่่าง ๆ มากกว่่า 100 รููปแบบ ดัังนั้้�นงานวิิจัยั ชุุดนี้้�จึึงมุ่่�งเน้้น
พััฒนาวััสดุุทดแทนกระดููกรููปแบบใหม่่ผ่่านการออกแบบด้้วยการคำำ�นวณคอมพิิวเตอร์์ชั้้�นสููง (in
silico-based advanced technique) ที่่�พััฒนาขึ้้�นเพื่่�อจำำ�ลองการไหลของเลืือด รวมถึึงคำำ�นวณ
พฤติิกรรมและความเร็็วของการเจริิญเติิบโตของเนื้้�อเยื่่�อกระดููก โดยรููปแบบวััสดุุทดแทนกระดููก
ที่่�เหมาะสมที่่�สุุดที่่�ได้้จากการคำำ�นวณจะถููกนำำ�มาพััฒนาเป็็ นชิ้้�นงานต้้นแบบด้้วยการใช้้เทคโนโลยีี
การพิิมพ์์สามมิิติขิ องโลหะ โดยชิ้้�นงานที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นมาจะถููกทำำ�การทดลองในระดัับห้้องปฏิิบัติั กิ าร
เพื่่�อยืืนยัันถึึงประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเปรีียบเทีียบกัับวััสดุุทดแทนกระดููกที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบันั

3d-Printed Metal Implants: In-silico Based Optimization of Internal
Structures
The development of metal implants is critical for the treatment of various bone diseases such
as osteoporosis and bone fractures from the accident. Presently, Thailand spends more than
100 Million Baht annually for importing implants. A demand for implants is expected to
grow due to the rise of the aging population. To cope with this demand, many universities,
research institutes, and private companies have used the 3D printing of titanium to manufacture metal implants. However, designing implants poses a great challenge as mechanical
properties of implants and actual bones should be closely comparable. As a result, foams
and struts-based lattice structures are often used. Nevertheless, recent studies show that a
new class of geometry, Triply Periodic Minimal Surface (TPMS), provide a more superior
bone ingrowth compared to foams and struts-based structures. However, choosing an optimal TPMS structure for the bone implant is highly challenging as there are more than 100
types of TPMS that are being proposed. Therefore, the present study aims to develop the
in silico-based advanced technique which can computationally study the blood flow and
bone growth behaviors based on different TPMS designs. Subsequently, the optimal design
will be made with metal 3D printing and subjected to the experiment to confirm the
performance enhancement compared to a current implant which is currently used in the market.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ความเข้้าใจในพื้้�นฐานของคุุณลัักษณะของฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กจากกลไก
การเสื่่�อมสภาพของเบรกในรถยนต์์ไฟฟ้้า
รองศาสตราจารย์์ ดร.เอกไท วิิโรจน์์สกุุลชััย
ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

สถานการณ์์ฝุ่่� นละอองขนาดเล็็ก (Particulate Matters ; PM) ที่่�มีีค่่าเกิินกว่่าระดัับมาตรฐาน
ส่่วนใหญ่่มีที่่�ี มาจากไอเสีียจากการเผาไหม้้ในรถยนต์์สันั ดาปภายใน ด้้วยเหตุุนี้้�ส่ง่ ผลให้้ทุกุ ประเทศ
ทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทยหัันมาสนัับสนุุ นการใช้้รถยนต์์ที่่�ขับั เคลื่่�อนด้้วยระบบไฟฟ้้ าเพื่่�อช่่วย
แก้้ปัญั หาดัังกล่่าว จากการทบทวนวรรณกรรมที่่�ผ่่านมาพบว่่าฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
รถยนต์์ทุุกชนิิดนั้้�นไม่่ได้้มาจากไอเสีียของรถยนต์์เพีียงอย่่างเดีียว (Exhaust PM) แต่่มาจาก
ส่่วนอื่่�นๆ ของรถยนต์์ เช่่น ยางและระบบเบรกของรถยนต์์ (Non-Exhaust PM) โดยทั้้�งหมดนี้้�
ล้ ้วนเกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ��หนัักของรถยนต์์ หากนํํารถยนต์์ขนาดต่่าง ๆ มาเปรีียบเทีียบหาฝุ่่�นละอองขนาด
เล็็กที่่�ไม่่ได้้มาจากไอเสีียจะเห็็นว่่ารถยนต์์ขนาดเล็็กปลดปล่่อยฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กน้้อยกว่่ารถยนต์์
ขนาดใหญ่่ 1-2 เท่่า อีีกทั้้�งรถยนต์์ที่่�ขับั เคลื่่�อนด้้วยระบบไฟฟ้้ ามีีน้ำำ��หนัักมากกว่่ารถยนต์์สันั ดาป
ภายในประมาณ 24% จะปลดปล่่อยฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กมากกว่่าเช่่นเดีียวกััน และหากพิิจารณา
เฉพาะฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กที่่�เกิิดขึ้้�นจากระบบในรถยนต์์ จะพบว่่าการปลดปล่่อยฝุ่่�นละอองขนาด
เล็็กจะมาจากการสึึกหรอของเบรกในปริิมาณมากที่่�สุุด งานวิิจัยั นี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่�การทดลองวััดฝุ่่�น
ละอองขนาดเล็็กที่่�มาจากการเบรกในรถยนต์์ไฟฟ้้ าแบบเรีียลไทม์์ โดยมีีการจำำ�ลองรููปแบบการเบรก
เสมืือนจริิงเพื่่�อทำำ�การศึึกษาถึึงปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น น้ำำ��หนัักของรถยนต์์ ลัักษณะการขัับขี่่� และชนิิด
ของผ้้าเบรก ที่่�มีีผลต่่อคุุณสมบััติทิ างกายภาพและทางเคมีีของ PM ทั้้�งในรููปมวล (PM Mass)
การกระจายตััวของขนาด (PM Size Distribution) องค์์ประกอบทางเคมีี (PM Compositions)
และโครงสร้้างของ PM (PM Structure) ที่่�ออกมาจากระบบเบรก จากนั้้�นศึึกษาหาวิิธีกี ารที่่�เหมาะ
สมที่่�สามารถควบคุุมหรืือลดฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กดัังกล่่าวจากรถยนต์์ไฟฟ้้ า

Fundamental Understandings of Particulate Matters Characteristics
from Brake Wear Mechanisms in Electric Vehicles
The situation of Particulate Matter (PM) emissions that exceed the air quality standard in
each major city mostly comes from exhaust emitted from Internal Combustion Engines.
Therefore, every country including Thailand try to adopt and support the electrification of
passenger cars as the solution to this air pollution issue. However, past literature reviews
suggest that electric vehicles may not reduce PM emissions as expected, because of their
relatively high weight. Vehicles not only emit PM through their exhaust but also from
non-exhaust sources, such as tyre wear and brake wear which is related to vehicle’s weight.
By comparing heavy-duty vehicles to light-duty vehicles, it was found out that non-exhaust
PM emissions from light-duty vehicles were less than 1-2 times of those from heavy-duty
vehicles. In addition, electric vehicles (EVs) were found to be 24% heavier than equivalent
internal combustion engine vehicles (ICEVs). Based on various sources of non-exhaust PM
emissions, brake wear is considered the main contributions. This research is focused on
investigating non-exhaust PM emissions from brake wears of electric passenger cars. The
test will be done by using Mobile onboard measurement to mimic real-world brake patterns,
to better understandings of various factors such as weight of vehicle, driving cycle, and type
of brake pad that affect physical and chemical characteristics of PM from brake wear
including PM mass, size distributions, chemical compositions, and structure. Finally, the suitable
optimized method will be proposed to control or reduce PM from electric vehicles.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การพััฒนาระบบเพอฟิิวชัันแบบให้้แรงเฉืือน 2 แนวสำำ�หรัับการเพาะเลี้้�ยง
เซลล์์ระยะยาวโดยใช้้โครงเลี้้�ยงเซลล์์ไฮบริิดจากไหมไทยและแก้้วชีีวภาพ
ดร.พีีรพััฒน์์ ทองนึึก
ภาควิิชาหลัักสููตรสหสาขาวิิชาวิิศวกรรมชีีวเวช คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

จากความสำำ�เร็็จในการผลิิตโครงเลี้้�ยงเซลล์์กระดููกไฮบริิด (hybrid bone scaffold) ชนิิดใหม่่ที่่�
ประกอบด้้วยโปรตีีนไฟโบรอิินไหมและแก้้วชีีวภาพ โครงการวิิจัยั นี้้�มุ่่�งปรัับปรุุงฤทธิ์์�ในการสร้้าง
กระดููกของโครงเลี้้�ยงเซลล์์ให้้มากยิ่่�งขึ้้�นโดยการอาศััยระบบถัังปฏิิกรณ์์ชีวี ภาพชนิิดเพอฟิิ วชัันเพื่่�อ
ใช้้ในการเลี้้�ยงดููเซลล์์กระดููกในโครงเลี้้�ยงเซลล์์และเพื่่�อให้้การกระตุ้้�นแก่่เซลล์์ด้ว้ ยแรงเฉืือนจาก
การไหลของอาหารเลี้้�ยงเซลล์์ โครงการฯ นี้้�เสนอการออกแบบและสร้้างถัังปฏิิกรณ์์ชนิิดเพอฟิิ วชััน
แบบใหม่่ที่่�สามารถกระตุ้้�นเซลล์์ในโครงเลี้้�ยงฯ ด้้วยแรงเฉืือนจาก 2 แนวแรง ดัังนั้้�นโครงการนี้้�จะ
เป็็ นครั้้�งแรกที่่�รายงานการเปรีียบเทีียบการสร้้างกระดููกโดยการกระตุ้้�นด้้วยแรงเฉืือน 1 แนวแรง
และ 2 แนวแรง ผลการศึึกษาจะตอบคำำ�ถามที่่�ว่่าแรงเฉืือน 2 แนวแรงซึ่ง่� ใกล้ ้เคีียงธรรมชาติิมากกว่่า
ช่่วยกระตุ้้�นการสร้้างกระดููกหรืือไม่่ มากไปกว่่านั้้�นตััวแปลง (adaptor) ที่่�สอดใส่่ไปในถัังปฏิิกรณ์์
แบบใหม่่นี้้� จะช่่วยให้้ถังั ฯ สามารถใช้้ได้้กับั โครงเลี้้�ยงเซลล์์หลากหลายขนาดเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถ
ของถัังปฏิิกรณ์์สำำ�หรัับศึึกษาโครงเลี้้�ยงเซลล์์เพื่่�อสร้้างเนื้้�อเยื่่�อหรืืออวััยวะอื่่�นๆ ด้้วยในอนาคต
นอกจากนี้้�ผู้้�วิิจัยั จะศึึกษาสภาวะที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการเลี้้�ยงเซลล์์ระยะยาว โครงการวิิจัยั นี้้�จะปููทาง
สำำ�หรัับการเตรีียมคอนสตรััคทางวิิศวกรรมเนื้้�อเยื่่�อ (tissue-engineering constructs) สำำ�หรัับ
การรัักษาแบบเฉพาะบุุคคล (personalized medicine)

Development of a Perfusion Bioreactor System with Bi-Directional
Shear for Long-Term Cell Culture on Thai Silk Fibroin-Bioactive Glass
Hybrid Scaffolds
With our successful invention of novel bone scaffolds by hybridizing silk fibroin protein
with inorganic bioactive glass, this proposal is set to further improve the osteogenic
potential of the scaffolds. The proposed study will exploit the perfusion bioreactor system
to nourish and provide mechanical shear stimulation to osteoblastic cells seeded in the
scaffolds. A novel design of perfusion bioreactor that allows bi-directional shear stimulation
is proposed herein. Hence, this study will report, for the first time, comparative osteogenic effects of uni- and bi-directional shear stimulation. The result will argue whether bi-directional shear, which is more relevant to natural bone, promotes better osteogenesis.
Additionally, the bioreactor will be equipped with adaptor inserts that fit to diverse sizes
of scaffolds, expanding the potential of the bioreactor for applications with many tissues/
organs in the future. Also, the bioreactor prototype will allow optimization of long-term
cell culture conditions. The project will pave the way for preparing tissue-engineered
constructs for personalized medicine.
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วััสดุุดููดซัับน้ำำ��ในดิิน

ชื่่�อเจ้้าของผลงาน
อาจารย์์สิิริินาถ ชุุมพาทีี
โรงเรีียนสตรีีพััทลุุง
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพััทลุุง

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ปััจจุุบันั ประชากรโดยส่่วนใหญ่่ของประเทศไทยยัังคงประกอบอาชีีพเกษตรกรรม ซึ่ง่� ปััญหาสำำ�คััญ
อย่่างหนึ่่�งคืือการขาดแคลนน้ำำ��อัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศ การขาดการ
จััดการทรััพยากรน้ำำ��อย่่างเป็็ นระบบ และปััจจััยสำำ�คััญประการหนึ่่�งคืือสภาพของดิินที่่�ไม่่สามารถอุ้้�ม
น้ำำ��ไว้้ได้้ จึึงทำำ�ให้้เกษตรกรต้้องใช้้น้ำำ��ในการเพาะปลูู กพืืชจำำ�นวนมาก เพื่่�อลดปััญหาดัังกล่่าว
เกษตรกรจึึงหัันมาใช้้วัสั ดุุที่่�ช่่วยดููดซัับน้ำำ��ในดิิน เช่่น ขุุยมะพร้้าว ขี้้�เลื่่�อย ขี้้�เถ้้าแกลบ เป็็ นต้้น แต่่
ด้้วยข้้อจำำ�กััดของวััสดุุดังั กล่่าวคืือดููดซัับน้ำำ��ได้้น้อ้ ย ทำำ�ให้้เกษตรกรบางส่่วนหัันมาใช้้สารสัังเคราะห์์
จำำ�พวกพอลิิเมอร์์ดููดน้ำำ�� ซึ่ง่� ต้้องนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ และมีีราคาแพง 300 - 500 บาท ต่่อกิิโลกรััม
และส่่งผลให้้เพิ่่�มต้้นทุุนในการผลิิต การหาและพััฒนาวััสดุุดููดซัับน้ำำ��ในดิินจากสิ่่�งเหลืือใช้้จาก
การเกษตรจึึงเป็็ นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�ยัังได้้รับั ความนิิยมในปััจจุุบันั เพราะนอกจากมีีราคาถููกแล้ว้ ยััง
เป็็ นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้ ้อมอีีกด้้วย ผู้้�จััดทำำ�โครงงานเลยคิิดนำำ�ไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลัังมาทดลองใช้้เป็็ นวััสดุุ
ดููดซัับน้ำำ��ในดิิน เพื่่�อช่่วยเกษตรกรในการลดปริิมาณและระยะเวลาในการรดน้ำำ�� เพิ่่�มอััตรารอดและ
เจริิญเติิบโตของพืืช และยัังเป็็ นการนำำ�วััสดุุเหลืือทิ้้�งจากการเกษตรมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์อีกี ด้้วย

2. หลัักการและเนื้้�อหา
วััตถุุประสงค์์การทดลอง
1. เพื่่�อศึึกษาโครงสร้้างทางกายภาพของไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลััง
2. เพื่่�อหาและเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพการดููดซัับน้ำำ��และการคายน้ำำ��ของไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลัังกัับ
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ขี้้�เลื่่�อย ขุุยมะพร้้าว ขี้้�เถ้้าแกลบ และสารพอลิิเมอร์์ดููดน้ำำ��
3. เพื่่�อหาอััตราส่่วนของมวลไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลัังต่่อดิินที่่�เหมาะสมในการใช้้
4. เพื่่�อศึึกษาและเปรีียบเทีียบการเจริิญเติิบโตและระยะเวลาการเหี่่�ยวของพืืชที่่�ปลููก
โดยใช้้วัสั ดุุดููดซัับน้ำำ��จากไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลััง ขุุยมะพร้้าว และสารพอลิิเมอร์์ดููดน้ำำ��
วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
- ศึึกษาโครงสร้้างทางกายภาพของไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลััง
- การหาและเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพการดููดซัับน้ำำ��และการคายน้ำำ��ของไส้้ต้น้
มัันสำำ�ปะหลัังกัับขี้้�เลื่่�อย ขุุยมะพร้้าว ขี้้�เถ้้าแกลบ และสารพอลิิเมอร์์ดููดน้ำำ��
- การหาอััตราส่่วนของมวลไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลัังต่่อดิินที่่�เหมาะสมในการใช้้
- ศึึกษาและเปรีียบเทีียบการเจริิญเติิบโตและระยะเวลาการเหี่่�ยวของพืืชที่่�ปลููกด้้วยดิินผสม
วััสดุุดููดซัับน้ำำ��จากไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลััง ขุุยมะพร้้าว และสารพอลิิเมอร์์ดููดน้ำำ��
ผลการทดลอง
1. โครงสร้้างของไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลัังเป็็ นเนื้้�อเยื่่�อพาเรนไคมา (parenchyma) ที่่�ภายในเซลล์์และ
ระหว่่างเซลล์์เป็็ นช่่องว่่างจำำ�นวนมาก ซึ่ง่� เป็็ นส่่วนที่่�ดููดน้ำำ��หรืือความชื้้� นไปเก็็บไว้้
2. ไส้้ต้้นมัันสำำ�ปะหลัังประเภทรีีดแบนมีีประสิิทธิิภาพการดููดซัับน้ำำ��มากกว่่าประเภทไม่่รีดี แบน และ
ไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลัังที่่�มีีความหนาน้้อยมีีประสิิทธิิภาพการดููดซัับน้ำำ��มากกว่่าที่่�มีีความหนามาก
3. การใช้้ไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลัังแบบรองก้้นหลุุมมีีประสิิทธิิภาพในการใช้้ดููดซัับน้ำำ��ในดิินได้้ดีกี ว่่า
ประเภทผสม
4. มะเขืือเปราะที่่�ปลููกด้้วยดิินรองก้้นไส้้มันั สำำ�ปะหลัังแบบรีีดแบนมีีขนาดลำำ�ต้้น ความยาวลำำ�ต้้น
จำำ�นวนใบ และมีีระยะเวลาการเหี่่�ยวตาย ดีีกว่่าที่่�ปลููกด้้วยไส้้ต้น้ มัันสำำ�ปะหลัังละเอีียด ขุุย
มะพร้้าว และดิินไม่่ผสมวััสดุุดููดซัับน้ำำ�� แต่่ยังั ดีีน้อ้ ยกว่่าการปลููกด้้วยสารพอลิิเมอร์์ดููดน้ำำ��

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้
- ได้้วัสั ดุุดููดซัับน้ำำ��จากธรรมชาติิที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ และปลอดภััยต่่อผู้้�ใช้้
- ใช้้พลัังงานและสารเคมีีในการผลิิตน้้อย ราคาถููก
- ประหยััดน้ำำ�� ลดเวลาในการรดน้ำำ�� และเพิ่่�มอััตราการรอดของกล้ ้าไม้้
-	นำำ�วััสดุุธรรมชาติิที่่�เหลืือใช้้ในท้้องถิ่่�น มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
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Science Education Awards

รางวััลที่่� 3 ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น

การใช้้เจลแทนนิินจากพืืชท้อ้ งถิ่น�่
ในระบบกรองน้ำำ��ของตู้้�ปลา
ชื่่�อเจ้้าของผลงาน
อาจารย์์นริินทร รััตนทา
โรงเรีียนขอนแก่่นวิิทยายน
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ธุุ รกิิจการเลี้้�ยงปลาสวยงามเพื่่�อจำำ�หน่่ ายในประเทศและส่่งออกของไทยเติิบโตมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ประเทศไทยเป็็ นหนึ่่�งในประเทศของโลกที่่�มีีการส่่งออกปลาสวยงามมููลค่่าการส่่งออกต่่อปีี สููงถึึง
ประมาณ 400 ล้ ้านบาท แต่่เกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงปลาสวยงามยัังประสบปััญหาหลััก ๆ ในการเลี้้�ยง
เช่่น การติิดปรสิิต ซึ่่�งจะส่่งผลให้้เกิิดแผลและนำำ�ไปสู่่�โรคติิดจากเชื้้�อแบคทีีเรีีย และปััญหาน้ำำ��
เน่่าเสีีย เป็็ นต้้น นอกจากนี้้�การใช้้ยารัักษาอาการต่่าง ๆ ของปลาที่่�เป็็ นโรคยัังส่่งผลกระทบต่่อผู้้�เลี้้�ยง
ต่่อตััวปลาและสิ่่�งแวดล้ ้อมโดยตรง งานวิิจัยั นี้้�จึึงมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาประสิิทธิิภาพของสารสกััด
แทนนิินที่่�สกััดได้้จากพืืชในท้้องถิ่่�นในการกำำ�จััดเห็็บปลา การยัับยั้้�งการเจริิญเติิบโตของแบคทีีเรีีย
Aeromonas hydrophila ซึ่ง่� เป็็ นสาเหตุุของโรคแผลฝีี ลึกึ ในปลา และการตกตะกอนโปรตีีนที่่�เกิิด
จากการหลั่่�งเมืือกของปลาที่่�เป็็ นแผลหรืือติิดเชื้้�อ รวมทั้้�งศึึกษาการประยุุกต์์ใช้้แทนนิินในระบบ
กรองน้ำำ��ของตู้้�ปลาอีีกด้้วย

2. หลัักการและเนื้้�อหา

วััตถุุประสงค์์การทดลอง
1. เพื่่�อศึึกษาวิิธีกี ารที่่�เหมาะสมในการสกััดแทนนิินจากพืืชในท้้องถิ่่�น
2. เพื่่�อศึึกษาประสิิทธิิภาพของสารสกััดจากพืืชในท้้องถิ่่�นสำำ�หรัับการกำำ�จััดเห็็บปลา
3. เพื่่�อศึึกษาประสิิทธิิภาพของสารสกััดแทนนิินจากพืืชตััวอย่่างต่่อการป้้องกัันเหตุุของการเกิิดโรคในปลา
4. เพื่่�อศึึกษาประสิิทธิิภาพของเม็็ดเจลแทนนิินในการบำำ�บััดน้ำำ��
5. เพื่่�อตรวจสอบความเป็็นพิิษของเม็็ดเจลแทนนิิน ต่่อระบบนิิเวศด้้วยการวััดอััตราการตายของกุ้้�งฝอย
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วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
ดำำ�เนิินการทดลองโดยแบ่่งออกเป็็ น 4 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ การศึึกษาวิิธีกี ารที่่�เหมาะสมต่่อการสกััด
แทนนิินจากพืืชในท้้องถิ่่�น การตรวจสอบประสิิทธิิภาพของสารสกััดจากพืืชในท้้องถิ่่�นต่่อการกำำ�จััด
เห็็บปลา การศึึกษาประสิิทธิิภาพของสารสกััดแทนนิินจากพืืชตััวอย่่างต่่อการป้้ องกัันเหตุุของ
การเกิิดโรคในปลา และการศึึกษาประสิิทธิิภาพของเม็็ดเจลแทนนิินต่่อการบำำ�บััดน้ำำ��
ผลการทดลอง
1.	วิิธีกี ารที่่�เหมาะสมต่่อการสกััดแทนนิินที่่�สุุด คืือการแช่่ด้ว้ ยน้ำำ��เป็็ นเวลา 24 ชั่่�วโมง
2.	ทุุกชั้้�นสกััดของตััวอย่่างพืืชมีีองค์์ประกอบของสารในกลุ่่�มฟีี นอลลิิกและแทนนิิน ในขณะที่่�สาร
สกััดน้ำำ��ของมะละกอมีีการตรวจพบฟลาโวนอยด์์ร่่วมด้้วย
3. สารสกััดใบมะละกอและใบกระถิินพบ Condensed tannins สารสกััดใบสะเดาพบ Hydrolyzable tannins
4. สารสกััดในชั้้�นน้ำำ��ของใบมะละกอ ใบสะเดา และใบกระถิิน สามารถกำำ�จััดเห็็บปลาได้้ร้อ้ ยละ
100 ภายในระยะเวลา 24 ชั่่�วโมง
5. สารสกััดแทนนิินจากสารสกััดน้ำำ��ของใบมะละกอ มีีค่่า MIC ร้้อยละ 5 โดยปริิมาตร กำำ�จััด
เห็็บปลาได้้ร้อ้ ยละ 66.66
6. การยัับยั้้�งการเจริิญเติิบโตของแบคทีีเรีีย Aeromonas hydrophila พบว่่าความเข้้มข้้นต่ำำ��สุุด
(MIC) ของสารสกััดแทนนิินมีีค่่าเท่่ากัับร้้อยละ 2.5 โดยปริิมาตร มีีความสามารถในการยัับยั้้�ง
ร้้อยละ 23.02±0.82
7. เม็็ดเจลสัังเคราะห์์มีคี วามสามารถในการดููดซัับน้ำำ��ได้้สููงสุุด สามารถลดค่่าความเป็็ นกรด-เบส
และฝุ่่�นตะกอนได้้
8. เม็็ดเจลแทนนิินเมื่่�อนำำ�มาใช้้ผ่่านไป 12 ชั่่�วโมงยัังคงมีีการปลดปล่่อยแทนนิินต่่อเนื่่�องสููงถึึง 6 g/mL
9. เม็็ดเจลแทนนิินปลอดภััย ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศ

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้

- สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปใช้้ในการพััฒนาระบบกรองตู้้�ปลาสวยงามหรืือบ่่อเลี้้�ยงได้้
- สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้พืชื ในท้้องถิ่่�นที่่�ไม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์ได้้
- เป็็ นการเพิ่่�มการใช้้ประโยชน์์จากน้ำำ��
ยางพาราที่่�มีีราคาตกต่ำำ��

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 57 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การเพาะเลี้้�ยงครั่่�งบนต้้นวััชพืืช
ท้้องถิ่่�นเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตครั่่�ง
ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์์กีีรติิ ทะเย็็น
โรงเรีียนห้้วยซ้้อวิิทยาคม
รััชมัังคลาภิิเษก
อำำ�เภอเชีียงของ จัังหวััดเชีียงราย

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
การเลี้้�ยงครั่่�งมัักจะเลี้้�ยงบนต้้นจามจุุรีี แต่่ต้น้ จามจุุรีเี ป็็ นพืืชเศรษฐกิิจที่่�นิิยมนำำ�ไปทำำ�เฟอร์์นิิเจอร์์
เพราะไม้้จามจุุรีมีี ลี วดลายสวยงาม หากเลี้้�ยงครั่่�งบนต้้นพืืชดัังกล่่าวจะสร้้างความเสีียหายต่่อต้้นพืืช
เพราะการเก็็บผลผลิิตรัังครั่่�งต้้องตััดกิ่่�งจามจุุรีีเป็็ นจำำ�นวนมาก อีีกทั้้�งกิ่่�งจามจุุรีีที่่�ใช้้เลี้้�ยงครั่่�งอยู่่�
สููงจากพื้้�นดิินประมาณ 7-10 เมตร ส่่งผลให้้เกิิดความลำำ�บากในการดููแลรัักษาและการเก็็บผลผลิิต
รัังครั่่�ง จากการศึึกษาข้้อมููลการเลี้้�ยงครั่่�งพบว่่าพืืชที่่�สามารถนำำ�มาเลี้้�ยงครั่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็ นพืืช
ตระกููลถั่่�ว เพราะแมลงครั่่�งเป็็ นเพลี้้�ยชนิิดหนึ่่�งที่่�ชอบดููดน้ำำ��เลี้้�ยงพืืชที่่�มีีโปรตีีนสููง เพื่่�อเสริิมสร้้าง
การเจริิญเติิบโต ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจัยั จึึงสำำ�รวจหาวััชพืืชที่่�เป็็ นพืืชตระกููลถั่่�ว ที่่�มีีลำำ�ต้น้ แข็็งแรง เหมาะสม
ต่่อการอยู่่�อาศััยของแมลงครั่่�ง เช่่น ต้้นไมยราบยัักษ์์ กระถิิน ปอเทืือง และโสน เป็็ นต้้น

2. หลัักการและเนื้้�อหา

วััตถุุประสงค์์การทดลอง
1. เพื่่�อศึึกษาชนิิดของวััชพืืชที่่�เหมาะสมต่่อการนำำ�มาเลี้้�ยงแมลงครั่่�ง
2. เพื่่�อศึึกษาอายุุและขนาดของกิ่่�งไมยราบยัักษ์์ที่่�เหมาะสมต่่อการนำำ�มาเลี้้�ยงแมลงครั่่�ง
3. เพื่่�อศึึกษาปริิมาณพัันธุ์์�ครั่่�งที่่�เหมาะสมต่่อการนำำ�มาปล่่อยบนกิ่่�งไมยราบยัักษ์์
4. เพื่่�อศึึกษาชนิิดของสารที่่�เหมาะสมในการนำำ�มาป้้ องกัันมดแดงที่่�เป็็ นศััตรููของแมลงครั่่�ง
5. เพื่่�อเปรีียบเทีียบปริิมาณและคุุณภาพครั่่�งที่่�ได้้จากต้้นไมยราบยัักษ์์และต้้นจามจุุรีี
6. เพื่่�อเปรีียบเทีียบวงจรชีีวิติ ของแมลงครั่่�งที่่�เลี้้�ยงบนต้้นไมยราบยัักษ์์และต้้นจามจุุรีี
วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
- การทดลองที่่� 1 ศึึกษาชนิิดของวััชพืืชที่่�เหมาะสม
ในการนำำ�มาเลี้้�ยงแมลงครั่่�ง ทดแทนต้้น จามจุุรีี
ได้้แก่่ ไมยราบยัักษ์์ ปอเทืือง กระถิินยัักษ์์ และโสน
โดยศึึ ก ษาสมบััติิ ข องน้ำำ��เลี้้�ยงพืื ช ต่่ า งชนิิ ด กััน
ความยาวของแมลงครั่่�งที่่�เลี้้�ยงด้้วยน้ำำ��เลี้้�ยงของพืืช
ต่่างชนิิดกััน และเปอร์์เซ็็นต์์การเกาะของแมลงครั่่�ง
บนต้้นพืืชต่่างชนิิดกััน
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

- การทดลองที่่� 2 ศึึกษาอายุุและขนาดของกิ่่�งไมยราบยัักษ์์ที่่�เหมาะสมต่่อการนำำ�มาเลี้้�ยงแมลงครั่่�ง
โดยทดลองกัับต้้นไมยราบยัักษ์์ที่่�มีอี ายุุ 1-5 ปีี และกิ่่�งที่่�มีีขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 0.5-3.0
เซนติิเมตร
- การทดลองที่่� 3 ศึึกษาปริิมาณพัันธุ์์�ครั่่�งที่่�เหมาะสมต่่อการนำำ�มาเลี้้�ยงบนกิ่่�งไมยราบยัักษ์์ โดย
ทดลองกัับปริิมาณพัันธุ์์�ครั่่�ง 100-600 ตััวต่่อกิ่่�ง
- การทดลองที่่� 4 ศึึกษาชนิิดของสารที่่�เหมาะสมในการนำำ�มาป้้ องกัันมดแดงที่่�เป็็ นศััตรููของแมลง
ครั่่�ง ได้้แก่่ น้ำำ��ส้้มควัันไม้้ และน้ำำ��มัันเครื่่�องยนต์์ที่่�ใช้้แล้ ้ว
- การทดลองที่่� 5 เปรีียบเทีียบปริิมาณผลผลิิตและคุุณภาพของครั่่�งที่่�ได้้จากต้้นไมยราบยัักษ์์
และต้้นจามจุุรีี โดยเก็็บผลผลิิตวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2562 และวัันที่่� 30 เมษายน 2563
- การทดลองที่่� 6 ศึึกษาวงจรชีีวิติ ของแมลงครั่่�งที่่�เลี้้�ยงบนต้้นไมยราบยัักษ์์และต้้นจามจุุรีี ได้้แก่่
ระยะไข่่ ระยะตััวอ่่อน ระยะดัักแด้้ และระยะตััวเต็็มวััย

ผลการทดลอง
1. วััชพืืชที่่�เหมาะสมในการนำำ�มาเป็็ นพืืชอาศััยสำำ�หรัับเลี้้�ยงแมลงครั่่�งทดแทนต้้นจามจุุรีี คืือ ต้้น
ไมยราบยัักษ์์ เพราะน้ำำ��เลี้้�ยงของต้้นไมยราบยัักษ์์มีสี มบััติใิ กล้ ้เคีียงกัับต้้นจามจุุรีี จึึงส่่งผลให้้
แมลงครั่่�ง โตเร็็ว และแมลงครั่่�งสามารถเกาะบนกิ่่�งของต้้นไมยราบยัักษ์์ได้้ดีี
2. อายุุของต้้นไมยราบยัักษ์์ที่่�เหมาะสมในการนำำ�มาเลี้้�ยงแมลงครั่่�ง คืือ 3 ปีี และควรเลืือกกิ่่�งที่่�มีี
ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 2 เซนติิเมตร ขึ้้�นไป เพราะส่่งผลให้้ได้้ปริิมาณผลผลิิตครั่่�งมาก
3. ปริิมาณพัันธุ์์�ครั่่�งที่่�เหมาะสมในการนำำ�มาปล่่อยบนกิ่่�งไมยราบยัักษ์์ คืือ 400 ตััวต่่อกิ่่�ง เพราะ
ส่่งผลให้้ได้้ผลผลิิตครั่่�งมากที่่�สุุด คืือ 82.52 กรััมต่่อกิ่่�ง และไม่่ส่่งผลให้้กิ่่�งไมยราบยัักษ์์ตาย
4. สารที่่�เหมาะสมในการนำำ�มาป้้ องกัันมดแดงที่่�เป็็ นศััตรููของแมลงครั่่�ง คืือ น้ำำ��มัันเครื่่�องยนต์์ที่่�
ใช้้แล้ ้ว เพราะสามารถป้้ องกัันไม่่ให้้มดแดงไต่่ขึ้้�นไปบนต้้นไมยราบยัักษ์์เพื่่�อกิินแมลงครั่่�งได้้
ร้้อยละ 100
5. การเลี้้�ยงแมลงครั่่�งบนต้้นไมยราบยัักษ์์ได้้ผลผลิิตต่่อไร่่มากกว่่าการเลี้้�ยงบนต้้นจามจุุรีี และ
วงจรชีีวิติ ของแมลงครั่่�งที่่�เลี้้�ยงบนต้้นไมยราบยัักษ์์จะสั้้�นกว่่าที่่�เลี้้�ยงบนต้้นจามจุุรีี

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้

- ได้้นวััตกรรมในการเลี้้�ยงครั่่�งบนต้้นวััชพืืช ส่่งผลให้้ได้้ผลผลิิตครั่่�งมากขึ้้�น เกษตรกรมีีรายได้้
มากขึ้้�น และลดความเสีียหายของไม้้เศรษฐกิิจที่่�ถููกนำำ�มาเลี้้�ยงครั่่�ง
- การเลี้้�ยงครั่่�งบนต้้นไมยราบยัักษ์์จะช่่ วยให้้เกษตรสะดวกในการดูู แลรัักษาและการเก็็บ
ผลผลิิต และเป็็ นการใช้้ประโยชน์์จากวััชพืืชในท้้องถิ่่�น
-	นัักเรีียนมีีทักั ษะกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์มากขึ้้�น และสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้เล่่าเรีียนมา
แก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในชีีวิติ ประจำำ�วัันได้้
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 59 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การใช้้น้ำำ��มัันหอมระเหยที่่�สกััดจากผลอ่่อน
พืืชตระกููลส้้มที่่�ถููกปลิิดทิ้้�งเพื่่�อป้้องกัันการ
เข้้าทำำ�ลายของมอดเจาะผลกาแฟ โดยใช้้ใส้้
พืืชในท้้องถิ่่�นในการควบคุุมการปลดปล่่อย
ชื่่�อเจ้้าของผลงาน
อาจารย์์เกีียรติิศัักดิ์์� อิินราษฎร
โรงเรีียนดำำ�รงราษฎร์์สงเคราะห์์
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงราย

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
กาแฟเป็็ นพืืชเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย ในแต่่ละปีี สามารถสร้้างรายได้้ให้้กับั เกษตรกรเป็็ น
มููลค่่าหลายล้ ้านบาท อย่่างไรก็็ตามพบว่่าในการเพาะปลููกกาแฟ เกษตรกรต้้องประสบปััญหาเกี่่�ยว
กัับการเข้า้ ทำำ�ลายของแมลงศััตรููพืชื โดยเฉพาะมอดเจาะผลกาแฟ (Hypothenemus hampei)
การใช้้สารเคมีีเพื่่�อกำำ�จััดมอดเจาะผลกาแฟมีีประสิิทธิิภาพต่ำำ�� เนื่่�องจากแมลงดัังกล่่าวมีีวงชีีวิติ ส่่วน
ใหญ่่อาศััยอยู่่�ในผลกาแฟ จึึงแทบไม่่ได้้รับั สารเคมีีที่่�ฉีีดพ่่นโดยตรง ถึึงแม้้ผลจะหลุุดร่่วงหรืือถููก
เก็็บจากต้้นแล้ว้ มอดเจาะผลกาแฟก็็ยังั สามารถเจริิญเติิบโตในผลต่่อไปได้้ การป้้ องกัันการเข้้า
ทำำ�ลายของมอดเจาะผลกาแฟจึึงเป็็ นแนวทางในการแก้้ปัญั หาดัังกล่่าวข้้างต้้นที่่�ดีีที่่�สุดุ ทั้้�งนี้้�เกษตรกร
มีีวิธีิ กี ารในการป้้ องกัันแมลงดัังกล่่าวโดยใช้้กับั ดัักและการฉีีดพ่่นสารป้้ องกัันแมลง ซึ่ง่� วิิธีกี ารฉีีด
พ่่นด้้วยสารป้้ องกัันแมลงเป็็ นวิิธีกี ารที่่�ได้้รับั ความนิิยมเนื่่�องจากสะดวก และสามารถใช้้ได้้กับั ทุุก
พื้้�นที่่�ปลููก โดยสารที่่�นิิยมใช้้ส่ว่ นใหญ่่เป็็ นสารเคมีีซึ่ง่� อาจตกค้้างไปยัังผู้้�บริิโภคได้้ ดัังนั้้�น การใช้้สาร
สกััดจากธรรมชาติิเพื่่�อป้้ องกัันการเข้้าทำำ�ลายของมอดเจาะผลกาแฟ จึึงเป็็ นแนวทางหนึ่่�งในการแก้้
ปััญหาดัังกล่่าวข้้างต้้น

2. หลัักการและเนื้้�อหา
วััตถุุประสงค์์การทดลอง
1. เพื่่�อเปรีียบเทีียบร้้อยละผลผลิิตและสมบััติบิ างประการของน้ำำ��มััน
หอมระเหยที่่�สกััดได้้จากผลอ่่อนพืืชตระกููลส้้มที่่�ถููกปลิิดทิ้้�ง
2. เพื่่�อศึึกษาผลของน้ำำ��มัันหอมระเหยที่่�สกััดได้้จากผลอ่่อนพืืช
ตระกููลส้้มที่่�ถููกปลิิดทิ้้�งต่่อการป้้ องกัันการเข้้าทำำ�ลายของมอด
เจาะผลกาแฟ
3. เพื่่�อศึึกษาผลการใช้้ไส้้ในพืืชในท้้องถิ่่�นต่่อการควบคุุมการปลด
ปล่่อยน้ำำ��มัันหอมระเหยที่่�สกััดได้้จากผลอ่่อนพืืชตระกููลส้้มที่่�ถููก
ปลิิดทิ้้�งในการป้้ องกัันการเข้้าทำำ�ลายของมอดเจาะผลกาแฟ
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 60 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่่�มสมบููรณ์์ (Completely Randomized Design; CRD) ทำำ�การทดลอง
3 ซ้ำำ�� แบ่่งเป็็ น 3 การทดลอง ดัังนี้้�
- การทดลองที่่� 1 การเปรีียบเทีียบร้้อยละผลผลิิตและสมบััติบิ างประการของน้ำำ��มัันหอมระเหยที่่�
สกััดได้้จากผลอ่่อนพืืชตระกููลส้้มที่่�ถููกปลิิดทิ้้�ง
- การทดลองที่่� 2 ศึึกษาผลของน้ำำ��มัันหอมระเหยที่่�สกััดได้้จากผลอ่่อนพืืชตระกููลส้้มที่่�ถููกปลิิดทิ้้�ง
ต่่อการป้้ องกัันการเข้้าทำำ�ลายของมอดเจาะผลกาแฟ
- การทดลองที่่� 3 ศึึกษาผลการใช้้ไส้้ในพืืชในท้้องถิ่่�นต่่อการควบคุุมการปลดปล่่อยน้ำำ��มัันหอม
ระเหยที่่�สกััดได้้จากผลอ่่อนพืืชตระกููลส้้มที่่�ถููกปลิิดทิ้้�ง ในการป้้ องกัันการเข้า้ ทำำ�ลายของมอด
เจาะผลกาแฟ
ผลการทดลอง
1. น้ำำ��มัันหอมระเหยจากผลอ่่อนมะกรููดที่่�ถููกปลิิดทิ้้�งมีีร้อ้ ยละผลผลิิตสููงกว่่าน้ำำ��มัันหอมระเหยที่่�ได้้
จากส้้มเขีียวหวานและส้้มโอตามลำำ�ดัับ แต่่น้ำำ��มันั หอมระเหยจากผลอ่่อนมะกรููดนี้้�ยัังมีีเปอร์์เซ็็นต์์
การระเหยสููงที่่�สุุดและค่่าความหนืืดต่ำำ�� เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับน้ำำ��มัันหอมระเหยจากผลอ่่อนพืืช
ตระกููลส้้มชนิิดอื่่�น
2. น้ำำ��มัันหอมระเหยที่่�สกััดได้้จากผลอ่่อนที่่�ถููกปลิิดทิ้้�งของมะกรููด มีีเปอร์์เซ็็นต์์ป้้องกัันการเข้้า
ทำำ�ลายของมอดเจาะผลกาแฟได้้มากกว่่าน้ำำ��มัันหอมระเหยจากผลส้้มโอและผลส้้มเขีียวหวาน
ทั้้�งนี้้� น้ำำ��มัันหอมระเหยจากมะกรููดไปใช้้ในสวนกาแฟสามารถลดการเข้้าทำำ�ลายของมอดเจาะ
ผลกาแฟได้้ 5.6 เท่่า ซึ่ง่� ไม่่แตกต่่างจากการใช้้สารเคมีี (แนฟทาลีีน) รวมทั้้�งยัังไม่่มีผี ลกระทบ
ต่่อคุุณภาพของผลกาแฟและการเข้้าผสมเกสรของผึ้้�งชัันโรง
3. ไส้้ในของพืืชในท้้องถิ่่�นต่่างชนิิดกัันสามารถดููดซัับและควบคุุมการปลดปล่่อยน้ำำ��มัันหอมระเหย
ได้้แตกต่่างกััน โดยไส้้ในต้้นสาบเสืือมีีความเหมาะสมต่่อการนำำ�ไปใช้้ควบคุุมการปลดปล่่อย
น้ำำ��มัันหอมระเหยมากที่่�สุุด โดยช่่วยลดปริิมาณการใช้้น้ำำ��มันั หอมระเหยได้้ดีกี ว่่าฟองน้ำำ��และชุุด
ควบคุุมถึึง 2.38 และ 9.2 เท่่า ตามลำำ�ดัับ

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้

- ได้้ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับประสิิทธิิภาพ ปริิมาณ และสมบััติขิ องน้ำำ��มัันหอมระเหยที่่�สกััดได้้จากผลอ่่อน
พืืชตระกููลส้้มที่่�ถููกปลิิดทิ้้�ง รวมทั้้�งเป็็ นข้้อมููลในการประกอบการตััดสิินใจเลืือกชนิิดของน้ำำ��มััน
หอมระเหยเพื่่�อใช้้ในการป้้ องกัันการเข้้าทำำ�ลายของมอดเจาะผลกาแฟ
- ได้้นวััตกรรมในการควบคุุมการปลดปล่่อยน้ำำ��มัันหอมระเหยโดยใช้้วัสั ดุุจากธรรมชาติิ ซึ่ง่� จะ
ช่่วยให้้เกษตรกรประหยััดน้ำำ��มัันหอมระเหยในการนำำ�ไปใช้้ป้้องกัันมอดเจาะผลกาแฟ โดยวััสดุุ
ดัังกล่่าวยัังคงมีีประสิิทธิิภาพในการป้้ องกัันมอดเจาะผลกาแฟได้้

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 61 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวััลที่่� 2 ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย

การพััฒนาสีีชุุบอโนไดซ์์
จากธรรมชาติิ

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์์จัันทร์์จิิรา ชััยอิินทรีีอาจ
โรงเรีียนมงฟอร์์ตวิิทยาลััย
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
การชุุบสีีอโนไดซ์์ในโลหะอะลููมิเิ นีียมเป็็ นกระบวนการการใช้้ไฟฟ้้ าเพื่่�อให้้เกิิดชั้้�นฟิิ ล์ม์ ออกไซด์์ที่่�แน่่น
(dense oxide layer) และยึึดติิดกัับพื้้�นผิิวอะลููมิเิ นีียม ซึ่่�งเป็็ นวิิธีีที่่�นิิยมเนื่่�องจากช่่วยเพิ่่�ม
ความแข็็งแรง ทำำ�ให้้มีสีี สัี นั และเพิ่่�มมููลค่่าแก่่อะลููมิเิ นีียม สำำ�หรัับการชุุบอโนไดซ์์ในอะลููมิเิ นีียมนิิยม
ใช้้สีจี ากสารเคมีีซึ่ง่� มีีราคาแพง และมีีองค์์ประกอบเป็็ นน้ำำ��มัันปิิ โตรเลีียมซึ่ง่� มีีสารอิินทรีีย์ร์ ะเหยง่่าย
(Volatile Organic Compounds (VOCs)) ที่่�ก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพ และยัังส่่งผลให้้ชั้้�น
โอโซนของโลกซึ่ง่� ทำำ�หน้้าที่่�กรองอััลตราไวโอเลต ลดระดัับลงมาอยู่่�ในชั้้�นบรรยากาศต่ำำ�� ส่่งผลให้้
มนุุษย์์เจ็็บไข้้ เจ็็บคอ หายใจไม่่สะดวก ระคายเคืืองตา จากปััญหาข้้างต้้น จึึงเป็็ นที่่�มาที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยั
สนใจพััฒนาสีีชุบุ อโนไดซ์์จากผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิแทนการใช้้สีที่่�มี
ี อี งค์์ประกอบของสาร VOCs
โดยผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิที่่�มีอี ยู่่�อย่่างแพร่่หลายในท้้องถิ่่�นภาคเหนืือ สามารถพบได้้ตลอดทั้้�งปีี และ
มีีราคาย่่อมเยา ได้้แก่่ ขมิ้้�นชัันสด แก่่นฝาง ใบฮ่่อม และผลมะเกลืือ นำำ�มาทำำ�ผงสีี และพััฒนาสููตร
สีีสำำ�หรัับชุุบอโนไดซ์์ที่่�ไม่่มีส่ี ่วนประกอบของสารเคมีีสังั เคราะห์์ซึ่ง่� ก่่อให้้เกิิดการตกค้้างในร่่างกาย
ของผู้้�ปฏิิบัติั งิ านและสิ่่�งแวดล้ ้อม ทำำ�ให้้ได้้สีชุี บุ อโนไดซ์์ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพเทีียบเท่่าสีีชุบุ อโนไดซ์์จาก
สีีสังั เคราะห์์

2. หลัักการและเนื้้�อหา
วััตถุุประสงค์์การทดลอง
1. เพื่่�อศึึกษาการทำำ�ผงสีีจากผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิ
2. เพื่่�อพััฒนาสีีชุบุ อโนไดซ์์จากผงสีีธรรมชาติิ
3. เพื่่�อศึึกษาประสิิทธิิภาพของสีีชุบุ อโนไดซ์์จาก
ธรรมชาติิเปรีียบเทีียบกัับสีีสำำ�หรัับชุุบอโนไดซ์์
จากสารสัังเคราะห์์
วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
ดำำ�เนิินการโดยแบ่่งการทดลองออกเป็็ น 4 ตอน ดัังนี้้�
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 62 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

- ตอนที่่� 1 การทำำ�ผงสีีจากผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิ โดยทำำ�การคััดเลืือกพืืชให้้สีี ได้้แก่่ สีีแดงจากแก่่นฝาง
สีีเหลืืองจากขมิ้้�นชััน สีีน้ำำ��เงิินจากใบฮ่่อม และสีีดำำ�จากผลมะเกลืือ
- ตอนที่่� 2 การพััฒนาสีีสำำ�หรัับการทำำ�อโนไดซ์์จากผงสีีธรรมชาติิ
- ตอนที่่� 3 การทำำ�อโนไดซ์์ โดยทำำ�การศึึกษา 2 ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อคุุณภาพในการชุุบสีี ได้้แก่่ ความ
ต่่างศัักย์์ไฟฟ้้ า และระยะเวลาในการชุุบสีี
- ตอนที่่� 4 การทดสอบประสิิทธิิภาพของสีีชุบุ อโนไดซ์์จากธรรมชาติิ
ผลการทดลอง
1. การสกััดแบบเย็็นได้้ร้อ้ ยละผลได้้เฉลี่่�ยของสีี (% yield) มากกว่่าการสกััดแบบร้้อน และ
ผลการพััฒนาสีีสำำ�หรัับการทำำ�อโนไดซ์์โดยการปรัับความเข้้มข้้นของผงสีีธรรมชาติิ พบว่่าการใช้้
ผงสีีแดง 60% สีีเหลืือง 60% สีีดำำ� 60% และสีีน้ำำ��เงิิน 55% มีีค่่าความแตกต่่างสีี (ΔE) ต่ำำ��ที่่�สุุด
2. ผลการทดลองชุุบเคลืือบผิิวอะลููมิเิ นีียมด้้วยการทำำ�อโนไดซ์์ พบว่่าที่่�ค่่าความต่่างศัักย์์ไฟฟ้้ า 12
โวลต์์ และระยะเวลาในการชุุบสีี 20 นาทีี เป็็ นภาวะที่่�มีีความเหมาะสมที่่�ให้้สุุดในการทำำ�อโนไดซ์์
3. ผลการทำำ�อโนไดซ์์พบว่่าชิ้้�นงานที่่�ได้้สีีชุุบอโนไดซ์์จากธรรมชาติิมีีรหััสสีีที่่�เทีียบกัับแถบสีี
มาตรฐาน (Munsell color system) ใกล้ ้เคีียงกัับสีีสำำ�หรัับชุุบอโนไดซ์์จากสารเคมีี แต่่สีชุี บุ
อโนไดซ์์จากธรรมชาติิมีร้ี อ้ ยละของการหลุุดลอกมากกว่่า
4. แผ่่นอะลููมิเิ นีียมที่่�ชุุบอโนไดซ์์ด้ว้ ยสีีจากธรรมชาติิ มีีความทนต่่อสภาวะที่่�เป็็ นเบสได้้ดีเี หมืือน
สีีสำำ�หรัับชุุบอโนไดซ์์จากสารเคมีี ในขณะที่่�การทดสอบในสภาวะที่่�เป็็ นกรด พบว่่าแผ่่น
อะลููมิเิ นีียมที่่�ชุุบอโนไดซ์์มีคี วามเงางามและการยึึดติิดลดลง
5. แผ่่นอะลููมิเิ นีียมที่่�ชุุบอโนไดซ์์ด้ว้ ยสีีจากธรรมชาติิ สีีแดง สีีเหลืือง และสีีดำำ�มีคี วามคงทนต่่อ
แสงน้้อยกว่่าการใช้้ชุบุ อโนไดซ์์จากสารสัังเคราะห์์
6.	วิิเคราะห์์ลักั ษณะสััณฐานพื้้�นผิิวด้้วยกล้อ้ งจุุลทรรศน์์อิเิ ล็็กตรอนแบบส่่องกราด (Scanning
Electron Microscope: SEM) อะลููมิเิ นีียมที่่�ผ่่านการอโนไดซ์์ที่่�ค่่าความต่่างศัักย์์ไฟฟ้้ า 12
โวลต์์ ชุุบสีีเป็็ นเวลา 20 นาทีี พบว่่าเกิิดชั้้�นฟิิ ล์ม์ ออกไซด์์ที่่�มีคี วามหนา 1.8-2.0 ไมโครเมตร
ขนาดของรููพรุุนที่่�เกิิดขึ้้�นมีีขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางระหว่่าง 10-150 นาโนเมตร

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้

- สามารถเพิ่่�มมููลค่่า ความสวยงามและความทนทานให้้กับั อะลููมิเิ นีียม และลดต้้นทุุนในการชุุบ
สีีอโนไดซ์์
-	สีีชุบุ อโนไดซ์์ที่่�พัฒั นาจากผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิไม่่มีส่ี ว่ นประกอบ
ของสารเคมีีสังั เคราะห์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดการตกค้้างในสิ่่�งแวดล้ ้อม
- เป็็ นการใช้้วัตั ถุุดิบิ ธรรมชาติิที่่�มีอี ยู่่�ในท้้องถิ่่�นภาคเหนืือตอนบน
ที่่�สามารถพบได้้ตลอดทั้้�งปีี และมีีราคาย่่อมเยา ได้้แก่่ ขมิ้้�นชััน
สด แก่่นฝาง ผลมะเกลืือ และใบฮ่่อมให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
- ได้้สื่่�อการสอนในวิิชาเคมีีและชุุมนุุมนัักวิิทยาศาสตร์์รุ่่�นเยาว์์
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 63 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวััลที่่� 2 ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย

การพััฒนาการเลี้้�ยงเพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณ
มวนเพชรฆาตในท้้องถิ่่�นสำำ�หรัับ
การควบคุุมแมลงศััตรููพืืชโดยชีีววิิธีี
ชื่่�อเจ้้าของผลงาน
อาจารย์์ประเทืืองสุุข มณีีล้ำำ��
โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
(มอดิินแดง)
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
แมลงตััวห้ำำ��ในกลุ่่�มมวน (true bugs) ซึ่ง่� เป็็ นแมลงกลุ่่�มหนึ่่�งในวงศ์์ Hemiptera ในประเทศไทย
มีีทั้้�งชนิิดที่่�เป็็ นแมลงศััตรููธรรมชาติิและแมลงศััตรููพืชื กลุ่่�มมวนตััวห้ำำ��ที่่�พบมากที่่�สุุดในประเทศไทย
มีี 2 ชนิิด คืือ มวนพิิฆาต (stink bug) และมวนเพชฌฆาต (assassin bug) สำำ�หรัับประเทศไทย
กรมวิิชาการเกษตรได้้ดำำ�เนิินการวิิจัยั การนํํามวนตััวห้ำำ�� ได้้แก่่ มวนพิิฆาต ไปใช้้ประโยชน์์ในการ
ควบคุุมศััตรููพืชื ได้้เป็็ นผลสำำ�เร็็จสููงในพืืชสวนและพืืชไร่่หลายชนิิด แต่่ประสบปััญหาการเลี้้�ยงเพื่่�อ
เพิ่่�มปริิมาณที่่�ใช้้ต้น้ ทุุนสููง เนื่่�องจากมวนพิิฆาตกิินอาหารที่่�เป็็ นหนอนที่่�ต้้องเลี้้�ยงโดยใช้้อาหารเทีียม
ซึ่ง่� มีีราคาแพง สำำ�หรัับมวนเพชฌฆาตซึ่ง่� เป็็ นมวนตััวห้ำำ��ที่่�อยู่่�ในวงศ์์เดีียวกัับมวนพิิฆาต แต่่มีข้ี อ้ มููล
ขั้้�นตอนการวิิจัยั และพััฒนาในการใช้้ประโยชน์์น้อ้ ยกว่่ามวนเพชฌฆาต ผู้้�วิิจัยั จึึงวางแผนการวิิจัยั
โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่�จะใช้้ศักั ยภาพของมวนเพชฌฆาตที่่�มีีอยู่่�ในท้้องถิ่่�นมาใช้้ในการควบคุุมแมลง
ศััตรููพืชื ในท้้องถิ่่�น เพื่่�อเป็็ นการลดข้้อจำำ�กััดด้้านการปรัับตััวด้้านสภาพแวดล้ ้อมอื่่�น ๆ ของแมลง
ตััวห้ำำ��ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเลี้้�ยง การเพิ่่�มปริิมาณ (ขยายพัันธุ์์�) การนำำ�ไปใช้้ และที่่�สำำ�คััญเกษตรกร
สามารถนำำ�ศัักยภาพแมลงที่่�มีีอยู่่�ในท้้องถิ่่�นมาใช้้ประโยชน์์ได้้โดยตรง

2. หลัักการและเนื้้�อหา
วััตถุุประสงค์์การทดลอง
1. เพื่่�อศึึกษาพฤติิกรรมและพััฒนาการเลี้้�ยงเพื่่�อเพิ่่�มประมาณมวนเพชฌฆาตในท้้องถิ่่�น สำำ�หรัับ
การควบคุุมแมลงศััตรููพืชื โดยชีีววิิธีี
2. เพื่่�อศึึกษาประสิิทธิิภาพการห้ำำ��ของมวนเพชฌฆาต (Sycanus indagator Stal.) ในท้้องถิ่่�น
วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
ดำำ�เนิิ น การโดยแบ่่ ง การทดลอง
ออกเป็็ น 5 การทดลอง ได้้แก่่ การ
ศึึ ก ษาประสิิท ธิิ ภ าพการห้ำำ��ของ
มวนเพชฌฆาตและมวนพิิฆ าต
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 64 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

ในท้้องถิ่่�น การศึึกษาลัักษณะทางชีีววิิทยาและพฤติิกรรมของมวนเพชฌฆาต การศึึกษาและ
พััฒนาการเลี้้�ยงเพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณมวนเพชฌฆาต การศึึกษาและพััฒนารัังเทีียมต้้นแบบสำำ�หรัับ
การวางไข่่และการฟัักไข่่ของมวนเพชฌฆาต และการศึึกษาประสิิทธิิภาพในการนำำ�มวนเพชฌฆาต
ไปใช้้ในการควบคุุมแมลงศััตรููพืชื ในแปลงปลููกพืืชของเกษตรกร

ผลการทดลอง
1. มวนเพชฌฆาตมีีประสิิทธิิภาพการห้ำำ��หนอนและเพลี้้�ย ทั้้�งในระยะไข่่และหนอนหรืือตััวเต็็มวััย
ของเพลี้้�ยได้้มากกว่่ามวนพิิฆาต และมีีลักั ษณะการห้ำำ��ที่่�คล้ ้ายคลึึงกััน คืือ จะยื่่�นปากและปล่่อย
สารพิิษ เพื่่�อให้้เหยื่่�อเป็็ นอััมพาต หลัังจากนั้้�นจะดููดกิินน้ำำ��เลี้้�ยงในตััวเหยื่่�อจนเหยื่่�อแห้้งตาย
2.	ชีีพจัักรของมวนเพชฌฆาตใช้้เวลาเฉลี่่�ย 144 วััน แบ่่งเป็็ น 7 ระยะการเจริิญเติิบโต ตััวเต็็มวััย
เพศเมีียจะมีีชีพี จัักรยาวนานและมีีปริิมาณการห้ำำ��มากกว่่าเพศผู้้� จำำ�นวนไข่่ 70.02±1.81 ฟอง
ต่่อการวางไข่่ 1 ครั้้�งของเพศเมีีย 1 ตััว การฟัักไข่่ร้อ้ ยละ 61.73±1.81 การรอดชีีวิติ จาก
ตััวอ่่อนไปเป็็ นตััวเต็็มวััยร้้อยละ 61.55±3.82 และมีีสัดั ส่่วนเพศเมีียต่่อเพศผู้้� 1:1.75
3. ปริิมาณอาหารที่่�เหมาะสมต่่อมวนเพชฌฆาต คืือ หนอนนก 0.76 กรััมต่่อตััวต่่อวััน การใช้้
ฟีี โรโมนที่่�เตรีียมได้้จากสารละลายมููลผสมรอยเท้้าของมวนเพศผู้้� สามารถล่่อเพศเมีียออกจาก
ไข่่และให้้เพศผู้้�เฝ้้ าไข่่ช่่วงฟััก ส่่งผลต่่อร้้อยละการฟัักไข่่และร้้อยละการรอดชีีวิติ ของมวน
เพชฌฆาตมากที่่�สุุด มวนเพชฌฆาตที่่�เลี้้�ยงด้้วยหนอนผีีเสื้้�อข้้าวสารจะทำำ�ให้้มีสัี ดั ส่่วนเพศเมีีย
ต่่อเพศผู้้�สููงขึ้้�น
4. ใบมะเขืือที่่�มีีลักั ษณะนิ่่�มและมีีขน เหมาะสมการวางไข่่และการฟัักไข่่ของมวนเพชฌฆาต และ
เมื่่�อนำำ�วััสดุุเลีียนแบบธรรมชาติิโดยใช้้แผ่่นโฟมติิดตาข่่าย ทำำ�ให้้มีร้ี อ้ ยละการฟัักไข่่สููงขึ้้�น และ
สามารถนำำ�องค์์ความรู้้�มาพััฒนาเป็็ นรัังเทีียมต้้นแบบสำำ�หรัับการวางไข่่และการฟัักไข่่ของมวน
เพชฌฆาต
5. การนำำ�มวนเพชฌฆาตไปใช้้ในสภาพแปลงปลููกของเกษตรกร มวนเพชฌฆาต 1 ตััว จะสามารถ
ห้ำำ��หนอนศััตรููพืชื 5 ตััว และหากอยู่่�ในสภาวะขาดแคลนอาหาร มวนเพชฌฆาตจะตายมากกว่่า
ร้้อยละ 50 ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 5 และตายจนหมดในวัันที่่� 7 ดัังนั้้�น เมื่่�อใช้้มวนเพชฌฆาตควบคุุม
แมลงศััตรููพืชื ในสััดส่่วนที่่�เหมาะสมกัับปริิมาณอาหาร จะไม่่ส่่งผลกระทบต่่อห่่วงโซ่่อาหารใน
ระบบนิิเวศ

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้

- สามารถพััฒนาการเลี้้�ยงมวนเพชฌฆาตในท้้องถิ่่�นเพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณได้้ และนำำ�ไปใช้้ในการควบคุุม
แมลงศััตรููพืชื โดยชีีววิิธีี ลดการใช้้สารเคมีีที่่�ส่่งผลกระทบต่่อมนุุษย์์และสิ่่�งแวดล้ ้อม
- ผลการศึึกษาเกิิดนวััตกรรมที่่�ยั่่�งยืืน กล่่าวคืือ เป็็ นนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพที่่�เป็็ นมวน
เพชฌฆาตในท้้องถิ่่�นที่่�สามารถควบคุุมแมลงศััตรูู พืชื และเป็็ นนวััตกรรมวิิธีีการเลี้้� ยงมวน
เพชฌฆาตเพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณ
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 65 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
1. วัตถุประสงค์
บริิษัทั โทเรอิินดััสตรีีส์ ์ อิิงค์์ ประเทศญี่่�ปุ่่�น (Toray Industries, Inc.) ได้้ดำำ�เนิินธุุ รกิิจใน
ประเทศไทยมานานกว่่า 58 ปีี ผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ภายใต้้ชื่่�อ “Toray” เป็็ นที่่�รู้้�จัักสำำ�หรัับนัักเรีียน
นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป และกลุ่มผูผ้ ลิตเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป โดยเป็ นผูร้ ิเริ่มผ้าใยสังเคราะห์เป็ น
รายแรกในประเทศไทย
“Toray” ได้พจิ ารณาว่างานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นสิง่ ส�ำคัญมากต่อการเจริญทาง
ด้านการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริกาได้พฒั นา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกว้างไกลเป็ นอย่างมาก ท�ำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างสูง
ในด้านการค้าและการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพือ่ เป็ นการส่งเสริม สนับสนุ น และให้กำ� ลังใจแก่ผูท้ อ่ี ยู่ในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray”
จึงได้จดั หาทุนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าขึ้น
โดยให้เงินสนับสนุนโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทัง้ ให้รางวัลแก่หน่วยงาน
และบุคคลหรือผูค้ น้ คว้าทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั วงการวิทยาศาสตร์ และให้การสนับสนุ นครู-อาจารย์
ทีส่ อนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้มกี ารเสริมสร้างความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์
ด้วยการคิดสร้างสือ่ การสอนและการทดลองต่างๆ
ด้วยหวังที่ว่าจะได้มสี ่วนช่วยเสริมสร้างให้ชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวไทยดีย่งิ ขึ้น “Toray” และ
กลุม่ บริษทั “Toray” ในประเทศไทย มีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้จดั ตัง้ มูลนิธโิ ทเรเพือ่ การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึ้น

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

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

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
S & T Research Grants

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
Science Education Awards

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

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

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

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

ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1. เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
2. ฟิ สกิ ส์

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

ยอดเงินรางวัลปี ละ 800,000 บาท

3. เคมี
4. วิศวกรรมศาสตร์
(ยกเว้น คณิตศาสตร์และ
แพทยศาสตร์คลินิก)

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

ยอดเงินรางวัลปี ละ 700,000 บาท

สรุุปผลรางวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ครั้้ง� ที่่� 1-27 (พ.ศ. 2537-2563)
บุคคล/สถาบัน ที่ได้รบั รางวัล
พ.ศ. 2537 	ทููลเกล้ ้าทููลกระหม่่อมถวายรางวััลแด่่พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 9
		
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ปรีีดา วิิบููลย์์สวััสดิ์์�
		
ประเภทสถาบััน คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2538
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.วิิชัยั ริ้้� วตระกููล
		
ประเภทสถาบััน 	ศููนย์์วิจัิ ยั ข้้าวโพดข้้าวฟ่่ างแห่่งชาติิ จัังหวััดนครราชสีีมา
พ.ศ. 2539
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.มนตรีี จุุฬาวััฒนทล
		
ประเภทสถาบััน 	ห้้องปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั สิ่่�งประดิิษฐ์์สารกึ่่�งตััวนำำ� จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2540
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ไพบููลย์์ นััยเนตร
		
ประเภทสถาบััน 	ศููนย์์วิจัิ ยั นิิวตรอนพลัังงานสููง มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
พ.ศ. 2541
ประเภทบุุคคล
รองศาสตราจารย์์ ดร.มรกต ตัันติิเจริิญ และศาสตราจารย์์ ดร. วิิวัฒั น์์ ตััณฑะพานิิชกุุล
พ.ศ. 2542
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุรินิ ทร์์ พงศ์์ศุุภสมิิทธิ์์� และรองศาสตราจารย์์ ดร. ประสาทพร สมิิตะมาน
พ.ศ. 2543
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ปราโมทย์์ เดชะอำำ�ไพ
		
ประเภทสถาบััน คณะผู้้�วิิจัยั เรื่่�องกุ้้�งกุุลาดำำ� มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2544
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ปณิิธาน ลัักคุุณะประสิิทธิ์์�
		
ประเภทสถาบััน 	ห้้องปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั เคมีีซุุปราโมเลคิิวลาร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2545
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุรนัันต์์ สุุภัทั รพัันธุ์์�
		
ประเภทสถาบััน สถาบัันวิิทยาการหุ่่�นยนต์์ภาคสนาม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
พ.ศ. 2546
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.วิิทยา มีีวุุฒิสิ ม
		
ประเภทสถาบััน หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั และพััฒนาวิิศวกรรมชีีวเคมีีและโรงงานต้้นแบบ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
พ.ศ. 2547
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.อัังศุุมาลย์์ จัันทราปััตย์์
		
ประเภทสถาบััน หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารเทคโนโลยีีชีวี ภาพทางการแพทย์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2548
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ทวีี ตัันฆศิิริิ
		
ประเภทสถาบััน กลุ่่�มบรรพชีีวินิ วิิทยา กรมทรััพยากรธรณีี
พ.ศ. 2549
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.สวััสดิ์์� ตัันตระรััตน์์ และศาสตราจารย์์ ดร. สมศัักดิ์์� ปััญญาแก้้ว
พ.ศ. 2550
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ทนงเกีียรติิ เกีียรติิศิิริโิ รจน์์
		
ประเภทสถาบััน สถาบัันอณููชีวี วิิทยาและพัันธุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2551
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ทิิพย์์วดีี อรรถธรรม
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาวิิศวกรรมเคมีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2552
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร. สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2553
ประเภทบุุคคล
รองศาสตราจารย์์ ดร.เจริิญ นาคะสรรค์์
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาชีีวเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2554
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ไพศาล สิิทธิิกรกุุล และรองศาสตราจารย์์ ดร. สุุพรรณ ฟู่่�เจริิญ
พ.ศ. 2555
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุทธิิชัยั อััสสะบำำ�รุุงรััตน์์
		
ประเภทสถาบััน 	บััณฑิิตวิิทยาลััยร่่วมด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้ ้อม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
พ.ศ. 2556
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.นทีีทิพิ ย์์ กฤษณามระ
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาเทคโนโลยีีเภสััชกรรม คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
พ.ศ. 2557
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.โกวิิท พััฒนาปััญญาสััตย์์
		
ประเภทสถาบััน สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ. 2558
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ปริิญญา จิินดาประเสริิฐ
		
ประเภทสถาบััน กลุ่่�มวิิจัยั : บทบาทของแมลงและสััตว์์ขาปล้ ้องที่่�เป็็ นปััญหาในชุุมชุุน ปศุุสัตั ว์์ และสาธารณสุุขของประเทศไทย
พ.ศ. 2559
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์์
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาพืืชไร่่นา มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ. 2560
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.วััชริินทร์์ รุุกขไชยศิิริกุิ ลุ
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาเทคโนโลยีีชีวี ภาพ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2561
ประเภทบุุคคล
ดร.อดิิสร เตืือนตรานนท์์
		
ประเภทสถาบััน สถาบัันวิิจัยั ดาราศาสตร์์แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)
พ.ศ. 2562
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.สัักกมน เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา
		
ประเภทสถาบััน ศููนย์์ความเป็็ นเลิิศทางด้้านการวิิจัยั เชื้้� อรา มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
พ.ศ. 2563
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.นวดล เหล่่าศิิริพิ จน์์
		
ประเภทสถาบััน โครงการประเมิินเทคโนโลยีีและนโยบายด้้านสุุขภาพ
ปี ท่ไี ด้รบั รางวัล

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 68 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สรุปผลการจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีี ครั้้�งที่่� 1-27 (พ.ศ. 2537-2563)
ในช่่วง 27 ปีี ของการดำำ�เนิินงาน จนถึึงปััจจุุบันั (ปีี พ.ศ. 2563) การดำำ�เนิินงานของมููลนิิธิฯิ ได้้รับั ความสนใจ
และร่่วมมืือจากอาจารย์์และนัักวิิจัยั จากมหาวิิทยาลััยและสถาบัันวิิจัยั ทั่่�วประเทศ ส่่งข้้อเสนอโครงการเข้้ามา
เป็็ นจำำ�นวนมากอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมแล้ ้วทั้้�งสิ้้�น 3,768 ข้้อเสนอโครงการ โดยมููลนิิธิฯิ ได้้ให้้การสนัับสนุุนเงิินทุุน
วิิจัยั เป็็ นจำำ�นวน 103,400,000 บาท (หนึ่่�งร้้อยสามล้า้ นสี่่�แสนบาทถ้้วน) มีีนักั วิิจัยั จากมหาวิิทยาลััยและ
สถาบัันวิิจัยั ในประเทศไทย จำำ�นวนกว่่า 50 แห่่ง ที่่�ได้้รับั ทุุนวิิจัยั รวมเป็็ นจำำ�นวน 488 คน ใน 4 สาขา ได้้แก่่
เกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา เคมีี วิิศวกรรมศาสตร์์ และฟิิ สิกิ ส์์ โดยมีีรายละเอีียดของมหาวิิทยาลััย/สถาบัันวิิจัยั
ที่่�ได้้รับั การสนัับสนุุนเงิินทุุน ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2537-2563 สรุุปได้้ดังั นี้้�
จ�ำนวนโครงการ
ที่ได้รบั เงินทุน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
มหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์
สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตผลทางการเกษตรฯ
มหาวิิทยาลััยนเรศวร
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าพระนครเหนืือ
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
สถาบัันเทคโนโลยีีนานาชาติิสิริิ นิ ธร
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
สถาบัันวิิจัยั จุุฬาภรณ์์
มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีมหานคร
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
มหาวิิทยาลััยนราธิิวาสราชนคริินทร์์
มหาวิิทยาลััยบููรพา
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มหาวิทยาลัย/สถาบัน
โรงเรีียนนายเรืือ
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ สวทช.
ศููนย์์พันั ธุุวิศิ วกรรมและเทคโนโลยีีชีวี ภาพแห่่งชาติิ สวทช.
สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย
สถาบัันวิิทยสิิริเิ มธีี
มหาวิิทยาลััยเกษมบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลพระนคร
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้ ้านนา
มหาวิิทยาลััยนานาชาติิแสตมฟอร์์ด
มหาวิิทยาลััยพะเยา
มหาวิิทยาลััยราชภฏพิิบููลสงคราม
มหาวิิทยาลััยราชภััฏภูเู ก็็ต
มหาวิิทยาลััยราชภััฎสวนสุุนันั ทา
มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุตุ รดิิตภ์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุบุ ลราชธานีี
มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ
ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์
โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้ ้า
โรงเรีียนนายเรืืออากาศนวมิินทกษััตริิยาธิิราช
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ สวทช.
สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
สถาบัันบััณฑิิตศึึกษาจุุฬาภรณ์์
สถาบัันวิิจัยั และพััฒนาแห่่งมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย
สภากาชาดไทย
สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโลยีีแห่่งชาติิ สวทช.
รวมทั้้�งสิ้้�น
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จ�ำนวนโครงการ
ที่ได้รบั เงินทุน
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การกระจายของครูที่สมัครและได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ครั้้�งที่่� 1-27 (พ.ศ. 2537-2563) แยกตามจัังหวััด
ครููจากโรงเรีียนในกรุุงเทพมหานคร และ 75 จัังหวััด สมััครเพื่่�อขอรัับรางวััลการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์
รวม 1,663 โครงการ ได้้รับั รางวััลทั้้�งสิ้้�น 234 โครงการ โดยจัังหวััดที่่�ยัังไม่่เคยสมััคร คืือ จัังหวััด
ระนอง และสมุุทรสงคราม
จังหวัด
เชีียงราย
ฉะเชิิงเทรา
กรุุงเทพฯ
ขอนแก่่น
สมุทรปราการ
อุดรธานี
สุุราษฎร์์ธานีี
เชีียงใหม่่
กาฬสิินธุ์์�
ลำำ�ปาง
พััทลุุง
แม่่ฮ่่องสอน
นครราชสีีมา
นครศรีีธรรมราช
สระแก้้ว
นครนายก
สงขลา
นครสวรรค์
หนองคาย
อุุบลราชธานีี
สุุรินิ ทร์์
ระยอง
อำำ�นาจเจริิญ
นครพนม
พิิษณุุโลก
น่่าน
นครปฐม
ชััยภููมิิ
ปราจีีนบุุรีี
ปััตตานีี
หนองบััวลำำ�ภูู
จัันทบุุรีี
กาญจนบุุรีี
ศรีีสะเกษ
เพชรบููรณ์์
ปทุุมธานีี
พะเยา
มหาสารคาม

จ�ำนวนโครงการ จ�ำนวนรางวัล
66
22
91
21
109
16
73
16
39
12
60
11
34
11
66
9
55
9
53
7
22
7
12
7
77
6
34
6
21
6
17
5
42
4
34
4
27
4
40
3
21
3
18
3
10
3
32
2
32
2
28
2
26
2
16
2
15
2
12
2
10
2
9
2
7
2
37
1
30
1
23
1
22
1
21
1

จังหวัด
ชลบุุรีี
อุุทัยั ธานีี
กำำ�แพงเพชร
สุุพรรณบุุรีี
อ่่างทอง
ร้้อยเอ็็ด
ราชบุุรีี
นนทบุุรีี
ยะลา
แพร่่
ยโสธร
สกลนคร
ประจวบคีีรีขัี นั ธ์์
ตราด
สุุโขทััย
บุุรีรัี มั ย์์
ตรััง
อยุุธยา
เพชรบุุรีี
ตาก
พัังงา
สตููล
เลย
สมุุทรสาคร
สระบุุรีี
ชััยนาท
นราธิิวาส
พิิจิติ ร
มุุกดาหาร
อุุตรดิิตถ์์
ลพบุุรีี
ลำำ�พููน
กระบี่่�
ภููเก็็ต
ชุุมพร
สิิงห์์บุรีุ ี
ระนอง
สมุุทรสงคราม
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จ�ำนวนโครงการ จ�ำนวนรางวัล
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Thailand Toray Science Foundation
Organization (2020)
Thailand Toray Science
Foundation
1. Honorary Chairman
Mr. Akihiro Nikkaku
President
Toray Industries, Inc., Japan
2. Organization
(1) Chairman
Dr. Yongyuth Yuthavong
Ministry of Science and Technology
(2) Managing Director
Mr. Masahide Matsumura
President,
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.
(3) Directors
Dr. Yodhathai Thebtaranonth
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Dr. Pairash Thajchayapong
Ministry of Science and Technology
Dr. Jisnuson Svasti
Mahidol University
Mr. Yoshiharu Okumura
President,
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.
Mr. Akihiro Maekawa
Managing Director,
Toray Textiles (Thailand) Public Co., Ltd.
Mr. Narong Lertkitsiri
Director, Toray Industries
(Thailand) Co., Ltd.
3. Term of Directorship: 2 years
4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

The Committee of Nomination (Awards)
1. Organization
(1) Chairman: Dr. Yodhathai Thebtaranonth
(2) Members: Dr. Naksitte Coowatanachai
Dr. Vichai Boonsaeng
Dr. Saichol Ketsa
Dr. Pramuan Tangboriboonrat
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science
and Technology Awards to the Managing Board.

The Committee of Nomination (Grants)
1. Organization
(1) Chairman: Dr. Pairash Thajchayapong
(2) Members: Dr. Thira Sutabutra
Dr. Somsak Ruchirawat
Dr. Suthat Yoksan
Dr. Krissanapong Kirtikara
Dr. Chadamas Thuvasethakul
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science
and Technology Grants to the Managing Board.

The Committee of Selection (Awards)
1. Organization
(1) Chairman:
Dr. Jisnuson Svasti
Vice-chairman: Dr. Sunanta Vibuljan
(2) Members:
Ms. Duangsamorn Klongsara
Dr. Kumthorn Thirakhupt
Dr. Buncha Polpoka
Dr. Boonchoat Paosawatyanyong
Dr. Kwan Arayathanitkul
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science
Education Awards to the Managing Board.

