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ราย์งานผลการ´�าเนินงาน

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัต ัง้เป็นทางการเมือ่วนัที ่

2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ร่วมส่งเสรมิความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีนประเทศไทย

เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว มลูนิธฯิ ไดด้ �าเนินกจิกรรมเพือ่การพฒันาและส่งเสรมิความกา้วหนา้ 

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศไทย โดยจดัใหม้กีจิกรรมสามประเภทดว้ยกนั

 • ประเภทแรก คอื การจดัใหม้รีางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีส�าหรบับคุคลหรอืสถาบนั

  ทีม่ผีลงานดเีด่นดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 • ประเภททีส่อง คอื การใหเ้งนิทนุช่วยเหลอืทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนุน

  อาจารย ์ และ/หรอื นกัวจิยัทีก่ �าลงัคน้ควา้หรอืมโีครงการคน้ควา้วจิยัทีเ่ป็นรากฐานอนัจะ 

  อ�านวยประโยชนใ์หแ้ก่วงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศไทย

 • ประเภททีส่าม คอื รางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร ์โดยมอบใหแ้ก่บคุลากรผูร้บัผดิชอบทาง

  การเรียนการสอนวทิยาศาสตรข์องโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 

  ที่มผีลงานดเีด่นในการสรา้งสรรคแ์ละริเริ่มทางการศึกษาวทิยาศาสตร ์เพือ่น�าไปพฒันา 

  และเพิม่พนูความสนใจของนกัเรยีนต่อวชิาวทิยาศาสตร ์นอกจากนี้ในปีพทุธศกัราช 2539

  มลูนิธฯิ ยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนแก่หอ้งปฏิบิตักิารวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนทีไ่ดร้บัรางวลั 

  การศึกษาวทิยาศาสตรอ์กีดว้ย

มูลนิธิโทเร เพือ่การส่งเสริมวทิยาศาสตร ์ ประเทศไทย ไดร้บัเงนิกองทุนประเดมิจาก Toray 

Industries, Inc., Japan โดยใชด้อกผลจากกองทนุนี้ นอกจากนี้ยงัไดร้บัเงนิบรจิาคจาก Toray

Science Foundation, Japan และกลุม่บรษิทัโทเรในประเทศไทย 3 บรษิทั

รางวลัวทิย์าศาสตร์และเทคโนโลยี์

ในปีพทุธศกัราช 2563 ซึ่ึง่เป็นปีทีย่ีส่บิเจด็ของการด�าเนินกจิกรรมน้ี ในดา้นบคุคลทีม่ผีลงานทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพเป็นเลศิ ซึ่ึง่ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีม่กีารตรวจสอบ

คุณภาพอย่างเคร่งครดั ตลอดจนเป็นผลงานทีม่คีุณค่าต่อสงัคมในดา้นการสรา้งความกา้วหนา้         

ทางวชิาการและในดา้นศกัยภาพของการน�าไปประยุกตใ์ช ้คณะกรรมการสาขารางวลัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมลูนิธโิทเรเพือ่การสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย ไดพ้จิารณาผลงานของบคุคล

และสถาบนัที่ไดร้บัการเสนอชื่อ และไดเ้สนอผลต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่ึ่งมมีติเป็น

เอกฉันัทย์กย่องให ้ศาสตราจารย์ ์ดร.นวดล เหลา่ศิรพิจน ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบรุ ี เป็นผูไ้ดร้บัรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ประเภทบคุคล ศาสตราจารย ์ ดร.นวดล     

เหล่าศิริพจน์ ท�างานวิจยัดา้นการบูรณาการกระบวนการแปรสภาพวตัถุดิบทางการเกษตร            

ของประเทศเป็นเชื้อเพลงิชวีภาพควบคู่กบัการผลติสารเคมมีลูค่าสูง หรอืทีเ่รยีกกนัวา่เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเคมชีีวภาพ (biorefinery technology) ซึ่ึ่งเป็นเทคโนโลยทีี่มศีกัยภาพอย่างยิ่ง   

ส�าหรบัประเทศไทยเน่ืองจากมพีื้นฐานทางเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองอย่างครบวงจร 
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โดยมุง่เนน้ไปทีก่ารพฒันากระบวนการแยกส่วนและเพิม่ความบรสุิทธิ�ของลกินินและเฮมเิซึ่ลลูโลส

จากชวีมวลใหม้คีวามบรสุิทธิ�ใกลเ้คยีง 100% มากทีสุ่ด เพือ่ใหส้ามารถน�าองคป์ระกอบท ัง้หมด 

(เซึ่ลลูโลส ลกินินและเฮมเิซึ่ลลูโลส) ไปใชป้ระโยชนต่์อไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัมุง่พฒันา

ตวัเร่งปฏิกิริยิาประเภทใหม่ๆ  ทีม่คีวามเหมาะสมในการแปรสภาพเซึ่ลลูโลส ลกินินและเฮมเิซึ่ลลูโลส

ไปเป็นผลติภณัฑ์ท์ีต่อ้งการผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น hydrolysis, dehydration, depoly- 

merization เป็นตน้ ซึ่ึ่งการด�าเนินการดงักล่าวจะเป็นการสรา้งกระบวนการแปรสภาพชีวมวล        

“แบบไรข้องเสีย” อย่างย ัง่ยืนเน่ืองจากเป็นการน�าองค์ประกอบท ัง้หมดของชีวมวลมาใชใ้ห ้            

เกิดประโยชนสู์งสุด ท ัง้น้ีการพฒันาเทคโนโลยีดงักล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัวสัดุเหลอืทิ้ง      

ทางการเกษตรทีม่รีาคาถกูของประเทศ อกีท ัง้ยงัเป็นการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัภาคอตุสาหกรรม

ภายในประเทศในการแข่งขนัเชงิการคา้ในระดบัสากล ปจัจบุนั ศาสตราจารย ์ดร. นวดล มงีานวจิยั

ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตมิากกว่า 200 บทความ ไดร้บัการอา้งองิรวมมากกว่า 

4,250 เรื่อง (ไมน่บัการอา้งองิตนเอง) และมค่ีา H-Index เท่ากบั 36 โดยเป็นหวัหนา้โครงการ       

รบัทนุวจิยัสนบัสนุนจากภาครฐัและเอกชนจ�านวน 22 โครงการ ไดร้บัเงนิวจิยัรวมกวา่ 98 ลา้นบาท 

โดยผลวจิยัภายใตค้วามร่วมมอืกบัภาคเอกชนสามารถจดสทิธบิตัรระดบันานาชาตไิดจ้ �านวน 3 เรือ่ง 

ดูแลวทิยานิพนธโ์ดยเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาหลกัใหก้บันกัศึกษาท ัง้ระดบัปรญิญาโทและเอกจ�านวน 

74 คน (ส�าเรจ็การศึกษาแลว้ 65 คน) ไดร้บัรางวลัเชดิชูเกยีรตใินดา้นการวจิยัทีส่ �าคญั ไดแ้ก่ รางวลั

นกัวจิยัรุ่นใหมด่เีด่น สกว.-สกอ. (พ.ศ. 2548) รางวลัผลงานวจิยัดเีด่น สกว. จากส�านกังานกองทนุ

สนบัสนุนการวจิยั (พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559) รางวลันกัวทิยาศาสตรรุ่์นใหม ่จากมลูนิธส่ิงเสรมิ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนพระบรมราชูปถมัภ ์(พ.ศ. 2550) รางวลันกัวจิยัรุ่นกลางดเีด่น สกว.-

สกอ.จากส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (พ.ศ. 2551) รางวลั Finalist for ASEAN Young 

Scientist and Technologist Award จาก ASEAN National Committee on Science and 

Technology (พ.ศ. 2551) รางวลั PTIT Award จากสถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย           

(พ.ศ. 2552) รางวลั TRF-CHE Scopus Researcher Award สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ จาก

ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (พ.ศ. 2553) รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2558) และ

ทนุเมธวีจิยัอาวุโส สกว. (พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2562) เป็นตน้ 

ส�าหรบัหน่วยงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหร้บัรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจ�าปีพทุธศกัราช 

2563 คอื โครงการประเมิินเทคโนโลย์แีละนโย์บาย์ดา้นสขุภาพ (Health Intervention and 

Technology Assessment Program) กระทรวงสาธารณสุข หรือ HITAP ก่อตัง้ขึ้นเมือ่ปี          

พ.ศ. 2550 เป็นหน่วยงานวจิยัในสงักดัส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข โดยอยู่ภายใตส้ �านกังาน

พฒันานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ (International Health Policy Program หรอื IHPP)    

มเีป้าหมายที่จะสนบัสนุนสงัคมผ่านการวจิยัเพื่อใหเ้กิดขอ้มูลเชิงวชิาการ โดยท�าหนา้ที่ศึกษา         

ผลกระทบทีเ่กดิจากการใชเ้ทคโนโลยหีรอืนโยบายดา้นสุขภาพ เพือ่น�าขอ้มลูไปใชใ้นการตดัสนิใจ

ดา้นนโยบายทางการแพทยข์องหน่วยงานต่าง ๆ ในระดบัประเทศ ปจัจบุนั HITAP สนบัสนุน     

การพฒันาชดุสทิธปิระโยชนท์ ัง้ทีเ่ป็นยาและไมใ่ช่ยา โดยสนบัสนุนการท�างานของคณะอนุกรรมการ

พฒันาบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิในการพฒันาบญัชยีาส�าหรบัประชาชนไทยภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพ

ของภาครฐัท ัง้หมดในประเทศ รวมท ัง้สนบัสนุนการท�างานของส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ

(สปสช.) โดยท�าการวจิยัเพือ่สนบัสนุนการพฒันาชดุสทิธปิระโยชนภ์ายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาต ินบัแต่ก่อตัง้จนถงึปจัจบุนั HITAP ด�าเนนิงานวจิยัเสรจ็สิ้นแลว้กวา่ 200 เรือ่ง เพือ่สนบัสนุน
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การก�าหนดนโยบายดา้นสุขภาพในประเทศไทย กวา่ครึ่งในจ�านวนนี้มผีลกระทบเชงินโยบาย โดย

ถกูน�าไปใชใ้นการพฒันาชดุสทิธปิระโยชน ์ท�าใหค้นไทยไดเ้ขา้ถงึบรกิารสุขภาพทีม่คีณุภาพไดอ้ย่าง

เท่าเทยีมกนั นอกจากน้ี HITAP มกีารท�างานร่วมกบัองคก์รในระดบันานาชาต ิเช่น องคก์ารอนามยัโลก 

ธนาคารโลกมลูนิธบิลิลแ์ละเมลนิดา เกตส ์และกองทนุประชากรแห่งสหประชาชาต ิในการพฒันา

ขดีความสามารถของหน่วยงานในประเทศอืน่ ๆ  ใหม้ศีกัยภาพในการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบาย

ดา้นสุขภาพ ในกวา่ 20 ประเทศท ัง้ในเอเชยีและแอฟรกิา โดยร่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ เช่น เมยีนมาร ์อนิโดนีเซึ่ยี ฟิลปิปินส ์ภฏูิาน เนปาล และกานา เป็นตน้   

ในฐานะหน่วยงานดา้นการประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพหน่วยงานเดยีวในประเทศรายไดต้�า่ถงึ

ปานกลางทีป่ระสบความส�าเร็จในการผลกัดนังานวจิยัใหม้ส่ีวนส�าคญัในการก�าหนดนโยบายสุขภาพ

ของประเทศ HITAP ไดร้บัการรอ้งขอท ัง้จากรฐับาลของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานระหว่าง

ประเทศอยู่เสมอในการสนบัสนุนดา้นการประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพ ในปี พ.ศ.2556 องคก์าร

อนามยัโลกไดย้กย่อง HITAP ใหเ้ป็นตวัอย่างขององคก์รวจิยัทีม่คีวามส�าคญัต่อระบบหลกัประกนั

สุขภาพถว้นหนา้ ในปี พ.ศ. 2557 HITAP ร่างและมบีทบาทส�าคญัในการผลกัดนัมตสิมชัชาสุขภาพ

ระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉีัยงใตท้ี ่SEA/RC66/R4 และมตสิมชัชาสุขภาพโลกที ่67.23 เรื่อง

การประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสุขภาพเพือ่สนบัสนุนระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

โดยมตสิมชัชาสุขภาพโลกฉับบันี้ ช่วยก�าหนดทศิทางการด�าเนินงานและเนน้ย�า้ความส�าคญัของงาน

วจิยัการประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพในประเทศสมาชกิองคก์ารอนามยัโลก (World Health 

Organization) 194 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2562 Wellcome Trust และ Overseas Develop-

ment Institute จากสหราชอาณาจกัร ไดย้ก HITAP เป็นกรณีศึกษาของการเพิม่การเขา้ถงึ

นวตักรรมดา้นสุขภาพเพือ่การบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals)

ทุนช่่วย์เหลือทาง´้านวิจยั์วทิย์าศาสตร์และเทคโนโลยี์
นอกจากรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีลว้นัน้ มลูนิธิฯ ยงัไดใ้หทุ้นช่วยเหลอืทางดา้นวจิยั 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยทีห่วัขอ้วจิยัจะตอ้งเป็นประโยชนต่์อส่วนรวมและต่อการพฒันา 

องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปีพทุธศกัราช 2563 นี้ ไดม้อบทนุ

ช่วยเหลอืทางดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมท ัง้สิ้น 21 ทนุวจิยั ดงัน้ี

สาขาเกษตรศาสตร์และช่ีววิทย์า มจี �านวน 10 โครงการ

1. ชื่อโครงการ แผ่นยดือายุอาหารแบบควบคุมการปลดปลอ่ยสารตา้นจลุนิทรยีด์ว้ยความชื้น
ทีเ่ตรยีมจากพอลเิมอรห์ลายองคป์ระกอบ

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาตราจารย ์ดร.นวดล เพช็รวฒันา
หน่วยงาน  สาขาวชิาเทคโนโลยวีสัดุพอลเิมอร ์ คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑ์์

การเกษตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

2. ชื่อโครงการ การพฒันาผลติภณัฑ์เ์สรมิสุขภาพจากไคโตโอลโิกแซึ่คคาไรดท์ีไ่ดจ้ากเหด็ดว้ย
เอนไซึ่มจ์ากแอคตโินมยัสที

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.อนัธกิา บญุแดง 
 หน่วยงาน  สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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3. ชื่อโครงการ  การใชส้ารป้องกนัก�าจดัเชื้อราควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่า         
หลงัการเกบ็เกี่ยวกบัทเุรยีนหมอนทอง

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เนตรนภสิ เขยีวข �า
 หน่วยงาน  ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

4. ชื่อโครงการ การศึกษาการติดเชื้ อแบคทีเรีย Wolbachia ในเพลี้ยกระโดดสีน�า้ตาล  
(Nilaparvata lugens): ผลกระทบต่อการตอบสนองทางโมเลกลุของขา้วพนัธุ์
ขาวดอกมะล ิ105

 ชื่อนกัวจิยั รองศาสตราจารย ์ดร.อศินนัท ์ววิฒันรตันบตุร
 หน่วยงาน  ศูนยค์วามเป็นเลศิทางวทิยาศาสตรช์วีภาพประยุกต ์ และภาควชิาเทคโนโลยี

การผลติพชื คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั

5. ชื่อโครงการ ฤทธิ�ทางชวีภาพและบทบาทของสารออกฤทธิ�ของเกสรผึ้งและพรอพอลสิ

 ชื่อนกัวจิยั  ศาสตราจารย ์ดร.จนัทรเ์พญ็ จนัทรเ์จา้
 หน่วยงาน  ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

6.  ชือ่โครงการ  การพฒันาต�ารบัใชเ้ฉัพาะทีส่ �าหรบัรกัษาบาดแผลทีผ่วิหนงัจากสารสกดัขา้วไรซึ่เ์บอรร์ี่  
 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศราพร หรกิารภกัดี
 หน่วยงาน  ภาควชิาเภสชัอตุสาหกรรม วทิยาลยัเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ

7.  ชื่อโครงการ  กลไกระดบัโมเลกลุในการลดผลกระทบของความแลง้และการส่งเสรมิการเจรญิ
เติบโตของขา้วโดยแอกดิโนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพชืและ      
การทดสอบความปลอดภยัทางชวีภาพของเชื้อ

 ชื่อนกัวจิยั รองศาสตราจารย ์ดร.วสุ ปฐมอารยี ์
 หน่วยงาน  ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

8.  ชื่อโครงการ  นวตักรรมการเลีย้งไหมเพือ่เพิม่ผลผลติไหมและลดการเกดิโรคเตอ้ในหนอนไหม  
ในกลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งไหม บา้นหนองบวัแปะ อ�าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สริภิคั สุระพร
 หน่วยงาน  ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

9.  ชื่อโครงการ  การศึกษากลไกการน�าอารเ์อน็สายคู่เขา้เซึ่ลลก์ุง้โดยโปรตนี SID1 เพือ่กระตุน้
ภมูคิุม้กนัต่อไวรสัตวัแดงดวงขาวในกุง้แวนนาไมน์

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.พงโสภ ีอตัศาสตร์
 หน่วยงาน  ศูนยว์จิยัประยุกตแ์ละพฒันานวตักรรมกุง้ สถาบนัชีววทิยาศาสตรโ์มเลกุล 

มหาวทิยาลยัมหดิล

10. ชื่อโครงการ  นวตักรรมผลติภณัฑ์จ์ากวสัดุเศษเหลอืจากอุตสาหกรรมแปรรูปเงาะส�าหรบั
ประยุกตใ์ชใ้นผลติภณัฑ์อ์าหารเพือ่สุขภาพ

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.อรไท สวสัดชิยักลุ
 หน่วยงาน  สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑ์อ์าหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

สาขาเคมิี มจี �านวน 4 โครงการ

11. ชื่อโครงการ  การสงัเคราะหส์ไปโรไซึ่คลกิอลัคาลอยด ์ FR901483 TAN1251 Lepadi-
formine และสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ย เพือ่ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเป็นยา
ในโรคเกี่ยวกบัผูสู้งอายุ
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 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลัลภ คนัธยิงค์

 หน่วยงาน  สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร

12. ชื่อโครงการ  การพฒันากระบวนการเร่งปฏิกิริยิาการเพิม่หมูฟ่อสฟอรสัในโมเลกลุสารอนิทรยี ์
เพือ่ปรบัแต่งโครงสรา้งของสารในกลุม่เฮทเทอโรไซึ่เคลิใหม้คีณุสมบตัแิละฤทธิ�

ทางชวีภาพทีน่่าสนใจ
 ชื่อนกัวจิยั รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรลิตา ยศแผ่น
 หน่วยงาน  ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

13. ชือ่โครงการ  ตวัรบัรูแ้บบสวมใส่ชนิดไมเ่จาะผ่านผวิหนงัส�าหรบัเฝ้้าระวงัภาวะเบาหวานและ
กลา้มเนื้ออ่อนแรง

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.นาฏินดัดา รอดทองค�า
 หน่วยงาน  สถาบนัวจิยัโลหะและวสัดุ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

14. ชื่อโครงการ  การศึกษาพฒันาสารประกอบโคออรด์เินชนัทีม่รูีพรุนเพือ่เป็นตวัเร่งปฏิกิริยิาใน
การเปลีย่นน�า้ตาลเป็นสารเคมมีลูค่าสูง

 ชื่อนกัวจิยั ดร.สรยีา บรุแีกว้
 หน่วยงาน  ส�านกัวชิาวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยสริเิมธี

สาขาฟิิสิกส์ มจี �านวน 3 โครงการ

15. ชือ่โครงการ  เทคโนโลยเีพอรอฟสไกตส์ �าหรบัเซึ่ลลแ์สงอาทติยส์ �าหรบัใชใ้นอาคาร

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจาย ์ดร.พงศกร กาญจนบษุย์
 หน่วยงาน  สาขาวชิาวสัดุศาสตรแ์ละนวตักรรมวสัดุ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

16. ชือ่โครงการ  การคน้หาฟิสกิสน์อกเหนือแบบจ�าลองมาตรฐานดว้ยสสารมดืและนิวตรโิน

 ชื่อนกัวจิยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปฏิภิาณ อทุยารตัน์
 หน่วยงาน  ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

17. ชื่อโครงการ  การพฒันาแบบจ�าลองทางคณิตศาสตรข์องตวัส ัน่ไม่เชิงเสน้เพือ่ศึกษากลไก   
การเกดิเสยีงสะทอ้นจากหูช ัน้ใน

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.ยุทธนา รุ่งธรรมสกลุ
 หน่วยงาน  ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

สาขาวิศวกรรมิศาสตร์ มจี �านวน 4 โครงการ

18. ชื่อโครงการ  เฟรมเวริก์การเรยีนรูเ้ชงิลกึและไมเ่ชงิลกึส�าหรบัการวนิิจฉัยัการตบีของหลอด
เลอืดหวัใจจากการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพของการถา่ยภาพสแกน
ภาวะเลอืดเลี้ยงกลา้มเนื้อหวัใจ

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร.ธรีพงศ ์ลลีานุภาพ
 หน่วยงาน  ภาควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

19. ชื่อโครงการ  อปุกรณป์ลูกถา่ยประเภทโลหะจากเครื่องพมิพ ์ 3 มติ:ิ การเพิม่ประสทิธภิาพ
ของโครงสรา้งภายในจากการค�านวณข ัน้สูง

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.พชรพชิญ ์พรหมอปุถมัภ์
 หน่วยงาน  ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบรุี
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20. ชื่อโครงการ  ความเขา้ใจในพื้นฐานของคุณลกัษณะของฝุ้่ นละอองขนาดเล็กจากกลไก        
การเสือ่มสภาพของเบรกในรถยนตไ์ฟฟ้า

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร.เอกไท วโิรจนส์กลุชยั
 หน่วยงาน ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

21. ชื่อโครงการ  การพฒันาระบบเพอฟิวชนัแบบใหแ้รงเฉืัอน 2 แนวส�าหรบัการเพาะเลี้ยงเซึ่ลล ์
ระยะยาวโดยใชโ้ครงเลี้ยงเซึ่ลลไ์ฮบรดิจากไหมไทยและแกว้ชวีภาพ

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.พรีพฒัน ์ทองนึก
 หน่วยงาน  ภาควิชาหลกัสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

รางวลัการศึกษาวทิย์าศาสตร์
ส�าหรบัผลการตดัสนิรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตรน์ ัน้ คณะกรรมการรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร์

ไดค้ดัเลอืกใหม้ผูีไ้ดร้บัรางวลัในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

ระ´ับมิัธย์มิศึกษาตอนต้น

รางวลัที ่1  ไมม่ผูีไ้ดร้บัรางวลั

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั 80,000 บาท ไดแ้ก่
อาจารยส์รินิาถ  ชมุพาที
โรงเรยีนสตรพีทัลงุ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ

ชื่อผลงาน: วสัดุดูดซึ่บัน�า้ในดนิ                  

รางวลัที ่3  เงนิรางวลั รางวลัละ 60,000 บาท ไดแ้ก่

1. อาจารยน์รนิทร  รตันทา
โรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น
ชื่อผลงาน: การใชเ้จลแทนนินจากพชืทอ้งถิน่ในระบบกรองน�า้ของตูป้ลา

2. อาจารยก์รีต ิ ทะเยน็
    โรงเรยีนหว้ยซึ่อ้วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก อ�าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย

ชื่อผลงาน: การเพาะเลี้ยงคร ัง่บนตน้วชัพชืทอ้งถิน่เพือ่เพิม่ผลผลติคร ัง่

รางวลัชมเชย  เงนิรางวลั 10,000 บาท ไดแ้ก่
อาจารยอ์คัรวฒัน ์ ศรสีวสัดิ�

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น (มอดนิแดง) อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น
ชือ่ผลงาน: น�า้หมกัชวีภาพจากกระดมุทองเลื้อยต่อการก�าจดัแมลงและศตัรูพชื
และส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของออ้ยพนัธุข์อนแก่น 3

ระ´ับมิัธย์มิศึกษาตอนปลาย์

รางวลัที ่1  ไมม่ผูีไ้ดร้บัรางวลั

รางวลัที ่2  เงนิรางวลั รางวลัละ 100,000 บาท ไดแ้ก่
1. อาจารยเ์กยีรตศิกัดิ�  อนิราษฎร
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โรงเรยีนด�ารงราษฎรส์งเคราะห ์อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย
ชื่อผลงาน: การใชน้�า้มนัหอมระเหยที่สกดัจากผลอ่อนพืชตระกูลสม้ที ่       
ถูกปลดิทิ้งเพื่อป้องกนัการเขา้ท�าลายของมอดเจาะผลกาแฟโดยใชใ้สพ้ชื      
ในทอ้งถิน่ในการควบคุมการปลดปลอ่ย

 2. อาจารยจ์นัทรจ์ริา  ชยัอนิทรอีาจ
    โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่
    ชื่อผลงาน: การพฒันาสชีบุอโนไดซึ่จ์ากธรรมชาติ

3. อาจารยป์ระเทอืงสุข  มณีล �า้
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น (มอดนิแดง) อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น
ชื่อผลงาน: การพฒันาการเลี้ยงเพือ่เพิม่ปริมาณมวนเพชรฆาตในทอ้งถิ่น

ส�าหรบัการควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิี

รางวลัที ่3  ไมม่ผูีไ้ดร้บัรางวลั

รางวลัชมเชย  เงนิรางวลั 15,000 บาท ไดแ้ก่ 

    อาจารยก์รกนก  ศรนีวลสุข
    โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์          
    อ�าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ชื่อผลงาน: ชดุอปุกรณผ์ลติกา๊ซึ่ชวีภาพท ัง้ในระบบการทดลองแบบกะและ

แบบกึ่งต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ โรงเรยีนของผูไ้ดร้บัรางวลัที ่ 2 และรางวลัที ่ 3 ท ัง้ 6 โรงเรยีนยงัไดร้บัเงนิสนบัสนุน 
หอ้งปฏิบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์โรงเรยีนละ 25,000 บาท ไดแ้ก่

          1.  โรงเรยีนสตรพีทัลงุ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ
          2.  โรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น
          3.  โรงเรยีนหว้ยซึ่อ้วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก อ�าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย
          4.  โรงเรยีนด�ารงราษฎรส์งเคราะห ์อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย
          5.  โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่
            6.  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น (มอดนิแดง) อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น

มลูนิธิโทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ ประเทศไทย ขอขอบคุณมลูนิธิโทเร เพือ่การส่งเสรมิ 

วทิยาศาสตร ์ ประเทศญี่ปุ่ น กลุ่มบริษทัโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได ้

ด�าเนินการคดัเลอืกผูท้ีไ่ดร้บัรางวลั และหวงัวา่ความพยายามของมลูนิธฯิ ในการด�าเนินกจิกรรม 

ดงัที่ไดก้ล่าวมาน้ี จะเป็นส่วนส�าคญัส่วนหน่ึงของสงัคมที่จะช่วยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร ์

ของประเทศไทยใหเ้จรญิรุดหนา้สบืต่อไป

ศาสตราจารย์์ ´ร.ย์งย์ุทธ ย์ุทธวงศ์
ประธานมิูลนิธิโทเร
เพื่อการส่งเสริมิวิทย์าศาสตร์ ประเทศไทย์
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ศาสตราจารย์์ ´ร. นว´ล เหล่าศิริพจน์
Professor Dr. Navadol Laosiripojana

เกดิเมือ่วนัที ่ 26 มถินุายน พ.ศ. 2521 ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร    

เป็นบตุรของ นายทรงยศ เหลา่ศิรพิจน ์และนางนวรตัน ์เหลา่ศิรพิจน ์

ภรรยา ดร.วรีวรรณ เหลา่ศิรพิจน ์

บตุร  เดก็ชายนพกรณ ์เหลา่ศิรพิจน ์

การศึกษา
พ.ศ. 2533   ประถมศึกษา โรงเรยีนเซึ่นตค์าเบรยีล 

พ.ศ. 2538   มธัยมศึกษา  โรงเรยีนเซึ่นตค์าเบรยีล

พ.ศ. 2542   วศิวกรรมศาสตรบณัฑ์ติ (วศิวกรรมเคม)ี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

พ.ศ. 2543   M.Sc., Advanced in Chemical Engineering, Imperial College London, UK

พ.ศ. 2546   Ph.D., Chemical Engineering, Imperial College London, UK

 P ro f i l e  P ro f i l e 
NAVADOL LAOSIRIPOJANA

Born:   June 26, 1978, Thailand
Family:  First child of Mr. Songyos and Mrs. Navarut Laosiripojana
Wife:  Mrs. Weerawan Laosiripojana
Children:  Master Noppakorn Laosiripojana

Education:
1990   Primary education, Saint Gabriel’s College
1995   Secondary education, Saint Gabriel’s College
1999   B.Eng., Chemical Engineering, Chulalongkorn University
2000                      M.Sc., Advanced in Chemical Engineering, Imperial College London, UK
2003   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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ประวัติการท�างาน

ต�าแหน่งทางวิช่าการ

พ.ศ. 2546 อาจารยป์ระจ�าบณัฑ์ติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.)

พ.ศ. 2548 ผูช่้วยศาสตราจารย ์บณัฑ์ติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มจธ.

พ.ศ. 2551  รองศาสตราจารย ์บณัฑ์ติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มจธ.

พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย ์บณัฑ์ติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มจธ.

ต�าแหน่งทาง´้านบริหาร
พ.ศ. 2553-2560 ผูช่้วยผูอ้ �านวยการ บณัฑ์ติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มจธ.

พ.ศ. 2560-2563 ประธานสายวชิาพลงังาน บณัฑ์ติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม  

  มจธ.

พ.ศ. 2563-ปจัจบุนั ผูอ้ �านวยการ บณัฑ์ติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มจธ.

´้านบริการวิช่าการ
• บรรณาธกิารวารสารวชิาการเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

  พระจอมเกลา้พระนครเหนือ

• บรรณาธกิารวารสารวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

• บรรณาธกิารวารสาร Journal of Sustainable Energy & Environment 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

2005  Assistant Professor, the Joint Graduate School of Energy and 
Environment, KMUTT

2008  Associate Professor, the Joint Graduate School of Energy and 
Environment, KMUTT

2011  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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•     วทิยากรบรรยายในโอกาสต่าง ๆ ท ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

•   ผูท้รงคุณวุฒิพจิารณาผลงานทางวชิาการในการขอต�าแหน่งทางวชิาการของ

มหาวทิยาลยัต่าง ๆ

•   ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาบทความวจิยัของวารสารต่าง ๆ ท ัง้ในระดบัชาติและ

นานาชาต ิ

• ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิขอ้เสนอโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ท ัง้ในระดบัชาติ

และนานาชาติ

• คณะกรรมการทางวิชาการ/คณะกรรมการจดังานประชุมวิชาการต่าง ๆ            

ท ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

• กรรมการสอบวทิยานิพนธข์องหน่วยงานต่าง ๆ  ท ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

รางวัลและประกาศเกีย์รติคุณ

• รางวลันกัวจิยัรุ่นใหมด่เีด่น สกว.-สกอ. (พ.ศ. 2548)

• รางวลัผลงานวิจยัดีเด่น สกว. จากส�านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั            

(พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559)

• รางวลันกัวทิยาศาสตรรุ่์นใหม ่จากมลูนิธส่ิงเสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์(พ.ศ. 2550)

• รางวลันกัวจิยัรุ่นกลางดีเด่น สกว.-สกอ. จากส�านกังานกองทุนสนบัสนุน       

การวจิยั (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 interna-

tional 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)
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• รางวลั Finalist for ASEAN Young Scientist and Technologist Award 

จาก ASEAN National Committee on Science and Technology          

(พ.ศ. 2551)
• รางวลั PTIT Award จากสถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2552)
• รางวลั TRF-CHE Scopus Researcher Award สาขาวศิวกรรมศาสตร ์จาก

ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (พ.ศ. 2553)
• รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2558)
• เมธวีจิยัอาวุโส 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 & Multidisci-

plinary 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.
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ผลงานวิจัย์โ´ย์สรุป

ศาสตราจารย ์ดร.นวดล เหลา่ศิรพิจน ์มงีานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตมิากกวา่ 
180 บทความ ไดร้บัการอา้งองิรวมมากกวา่ 4,250 เรือ่ง (ไมน่บัการอา้งองิตนเอง) และมค่ีา H-Index 
เท่ากบั 36 โดยเป็นหวัหนา้โครงการรบัทนุวจิยัสนบัสนุนจากภาครฐัและเอกชนจ�านวน 22 โครงการ 
ไดร้บัเงนิวจิยัรวมกวา่ 98 ลา้นบาท โดยผลวจิยัภายใตค้วามร่วมมอืกบัภาคเอกชนสามารถจดสทิธิ
บตัรระดบันานาชาตไิดจ้ �านวน 3 เรือ่ง ดูแลวทิยานิพนธโ์ดยเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาหลกัใหก้บันกัศึกษา
ท ัง้ระดบัปรญิญาโทและเอกจ�านวน 74 คน (ส�าเรจ็การศึกษาแลว้ 65 คน)
ในรายละเอยีด งานวจิยัที ่ ศาสตราจารย ์ ดร.นวดล เหลา่ศิรพิจน ์ ด�าเนินการมุง่เนน้การพฒันา
เทคโนโลยพีื้นฐานและตน้แบบส�าหรบัอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพแบบบูรณาการเพือ่การผลติเชื้อเพลงิ
ชีวภาพและสารเคมจีากวตัถดุิบทางการเกษตร ซึ่ึ่งเป็นเทคโนโลยทีี่มศีกัยภาพอย่างยิ่งส �าหรบั
ประเทศไทยซึ่ึง่มพีื้นฐานทางเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ือง คณะวจิยัไดร้เิริม่โปรแกรม
วิจยัในการพฒันาเทคโนโลยีพื้นฐานและตน้แบบส�าหรบัอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพภายใต ้             

ผลงานวิจัย์ของศาสตราจารย์์ ´ร. นว´ล เหล่าศิริพจน์ 
Research Works of Professor Dr. Navadol Laosiripojana

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:
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ความร่วมมอืระหวา่ง มจธ. และ สวทช. ในรูปของการสรา้งเครอืขา่ยการวจิยัทางเคมชีวีภาพเพือ่
เป็นพื้นฐานในการพฒันางานวจิยัทางวชิาการและภาคอตุสาหกรรมโดยบูรณาการความเชี่ยวชาญ
ทางดา้นเคมวีศิวกรรม เทคโนโลยชีวีภาพ และนาโนเทคโนโลยเีพือ่สรา้งความเขม้แขง็ในเทคโนโลยี
ในการผลติเชื้อเพลงิชวีภาพและสารเคมทีีม่ศีกัยภาพชนิดต่าง ๆ และต่อยอดไปสู่การสรา้งระบบ
ตน้แบบเพื่อการทดสอบตวัอย่างและพฒันาเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ท ัง้น้ี
โปรแกรมวจิยัดงักล่าวมุ่งเนน้การวจิยัและพฒันาในเทคโนโลยีพื้นฐาน 2 ประเภทตามชนิด           
ของวตัถดุบิทีศึ่กษา ไดแ้ก่
(1) กระบวนการผลติเชื้อเพลงิชวีภาพและสารเคมมีลูค่าสูงจากวสัดุชวีมวลสามารถแบง่การด�าเนนิ
การเป็น 2 ข ัน้ตอนคอื กระบวนการแยกส่วนและย่อยวสัดุชวีมวลเป็นน�า้ตาลและ กระบวนการ
แปรสภาพน�า้ตาลเป็นเชื้อเพลงิชวีภาพและ/หรอืสารเคมทีีต่อ้งการ โดยกระบวนการแยกส่วนชวีมวล
สามารถท�าไดโ้ดยการใชน้�า้รอ้นความดนัสูง สารละลายอนิทรยี ์สารละลายกรด หรอืด่างทีม่คีวาม
เหมาะสม ซึ่ึง่จากกระบวนกดงักลา่วลกินินและเฮมเิซึ่ลลูโลสจะแยกตวัออกจากชวีมวลมาอยู่ในเฟส
ของเหลว วตัถปุระสงคข์องงานวจิยัในโครงการน้ีคือ การพฒันากระบวนการแยกส่วนและเพิม่
ความบรสุิทธิ�ของลกินินและเฮมเิซึ่ลลูโลสจากชวีมวลใหม้คีวามบรสุิทธิ�ใกลเ้คยีง 100% มากทีสุ่ด 
เพือ่ใหส้ามารถน�าองคป์ระกอบท ัง้หมด (เซึ่ลลูโลส ลกินินและเฮมเิซึ่ลลูโลส) ไปใชป้ระโยชนต่์อไป
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยงานวจิยัน้ียงัมุง่พฒันาตวัเร่งปฏิกิริยิาประเภทใหม ่ๆ ทีม่คีวามเหมาะสม   
ในการแปรสภาพเซึ่ลลูโลส ลกินินและเฮมเิซึ่ลลูโลสไปเป็นผลติภณัฑ์ท์ีต่อ้งการผ่านกระบวนการ
ต่าง ๆ เช่น hydrolysis, dehydration, depolymerization เป็นตน้ ซึ่ึง่การด�าเนินการดงักลา่ว
จะเป็นการสรา้งกระบวนการแปรสภาพชวีมวล “แบบไรข้องเสยี” อย่างย ัง่ยนืเนื่องจากเป็นการน�า
องคป์ระกอบท ัง้หมดของชวีมวลมาใชใ้หเ้กดิประโยชนสู์งสุด ความใหม ่(novelty) ของงานวจิยันี้

(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 devel-
oped. 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 
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คอืการพฒันากระบวนการแยกสว่นชวีมวลโดยใชต้วัท�าละลายอนิทรยีผ์สมร่วมกบั acid promoter 
ประเภทใหมซ่ึ่ึง่มศีกัยภาพในการแยกเซึ่ลลูโลส ลกินินและเฮมเิซึ่ลลูโลสออกจากชวีมวลประเภท
ต่างๆ ใหม้คีวามบรสุิทธิ�สูงกวา่ 90% ซึ่ึง่สูงกวา่กระบวนการแยกส่วนทีม่รีายงานมาในอดตีท ัง้หมด 
นอกจากนัน้คณะวจิยัยงัสามารถพฒันาตวัเร่งปฏิกิริยิาทีส่ามารถลดขอ้จ�ากดัส�าคญัในการ hydrolysis 
ชวีมวลในแงข่องการเกดิสารประกอบตวัอืน่ ๆ  เช่น ฟูแลน และกรดอนิทรยีป์ระเภทต่างๆ ระหวา่ง
กระบวนการ ซึ่ึง่งานวจิยันี้พบวา่การเตมิตวัเร่งปฏิกิริยิาทีพ่ฒันาขึ้นในระบบน�า้รอ้นความดนัสูงจะ
สามารถย่อยชวีมวลประเภทต่าง ๆ  ไปเป็นน�า้ตาลทีม่คีวามบรสุิทธิ�สูงและมสีารประกอบอืน่ ๆ  เกดิ
ขึ้นในสดัส่วนทีต่ �า่ได ้นอกจากนัน้คณะวจิยัยงัไดศึ้กษาเพิม่เตมิถงึกระบวนการแยกลกินนิออกดว้ย
กระบวนการ acidification ซึ่ึ่งพบว่าสามารถแยกลกินินที่มีความบริสุทธิ� สูงเทียบเท่ากบั 

ลกินินทีม่ขีายในเชงิพาณิชยไ์ด ้ นอกจากนัน้คณะวจิยัยงัท�าการศึกษาต่อยอดการแปรสภาพวสัดุ 
ชีวมวลหลากหลายชนิดไปเป็นสารเคมมีูลค่าสูงดว้ยกระบวนการ thermocatalysis ซึ่ึ่งเป็น 
การพฒันาเทคโนโลยใีหมท่ีเ่ป็นทางเลอืกในการแปรสภาพชวีมวลเพือ่การผลติสารเคมทีีม่ศีกัยภาพ
ในเชงิพาณิชย ์(เช่น HMF, furfural, sugar alcohols เป็นตน้)

(2) นอกเหนือจากวสัดุชวีมวลแลว้ น�า้มนัปาลม์กเ็ป็นวตัถดุบิทีส่ �าคญัอกีชนิดหน่ึงทีถ่กูน�ามาใชเ้พือ่
ผลติไบโอดเีซึ่ลอย่างกวา้งขวาง โดยท ัว่ไปแลว้น�า้มนัปาลม์จะมอีงคป์ระกอบของกรดไขมนัอสิระ
ประเภทต่างๆ อยู่ในสดัส่วนทีสู่ง ซึ่ึง่เทคโนโลย ีalkali-transesterification ทีใ่ชใ้นปจัจบุนัยงัคง
มขีอ้จ�ากดัเน่ืองจากไม่สามารถใชไ้ดก้บัวตัถดุบิที่มกีรดไขมนัอสิระและการไม่สามารถน�าตวัเร่ง
ปฏิกิริยิากลบัมาใชใ้หม ่คณะวจิยัไดแ้กไ้ขขอ้จ�ากดัดงักลา่วโดยการพฒันาเทคโนโลยกีารสงัเคราะห์
ตวัเร่งปฏิิกิริยาทางเคมจี�าพวกกรดในรูปของแขง็ ซึ่ึ่งเป็นเทคโนโลยีการตรึงกรดซึ่ลัฟูริกและ        
ฟอสฟอรกิทีใ่หต้วัเร่งปฏิกิริยิาทีม่ปีระสทิธภิาพและความเสถยีรสูงในราคาทีไ่มแ่พง 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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ใชไ้ดก้บัวตัถุดิบที่มีกรดไขมนัอิสระสูงและน�ามากลบัมาใชใ้หม่ไดโ้ดยง่าย จึงเป็นการเพิ่ม           
ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตรใ์นกระบวนการผลติไบโอดเีซึ่ลจากน�า้มนัปาลม์ในอนาคต นอกจากนัน้
คณะวจิยัยงัมุง่พฒันากระบวนการผลติสารเคมมีลูค่าสูงจากผลติภณัฑ์พ์ลอยไดข้องกระบวนการ
ผลติไบโอดเีซึ่ล อนัไดแ้ก่ กลเีซึ่อรอล และกรดไขมนั อกีทางหนึ่งดว้ย

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. biolubri-
cant, 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 assem-
bly 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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งานวิจัย์ในปัจจุบันและอนาคต

ศาสตราจารย ์ดร.นวดล เหลา่ศิรพิจน ์และคณะวจิยัมแีผนจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในอนาคต
คือ การต่อยอดเทคโนโลยพีื้นฐานและตน้แบบส�าหรบัอุตสาหกรรมเคมชีีวภาพแบบบูรณาการ 
(integrative biorefinery) เพือ่การผลติเชื้อเพลงิชวีภาพ และสารเคมทีีม่มีลูค่าจากวตัถดุบิทาง  
การเกษตรของประเทศดว้ยกระบวนการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มสู่การใชง้านจริงในระดบั
อตุสาหกรรม เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามเหมาะสมและมศีกัยภาพอย่างยิง่ส �าหรบัประเทศไทย
ซึ่ึง่มพีื้นฐานทางเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเกีย่วเน่ืองทีเ่ขม้แขง็อยู่แลว้ โดยในช่วง 5-6 ปีทีผ่่านมา
คณะวจิยัไดพ้ฒันาองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเคมชีวีภาพแบบบูรณาการในระดบั
หอ้งปฏิบิตักิารและตน้แบบร่วมกบัภาคอตุสาหกรรมหลายราย และสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่
ในหลากหลายรูปแบบท ัง้ผลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาต ิสทิธบิตัร ตน้แบบเทคโนโลย ี
เป็นตน้
งานวจิยัทีด่ �าเนินการมคีวามเหมาะสมอย่างยิง่ส �าหรบัประเทศไทยซึ่ึง่มพีื้นฐานทางเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ือง และสอดรบักบันโยบายและแผนยุทธศาสตรข์องประเทศในปจัจุบนั       
ทีต่อ้งการผลกัดนัประเทศใหเ้กิดเศรษฐกิจฐานชวีภาพ (Bio-economy) เพือ่เป็นหน่ึงในกลไก     
ขบัเคลือ่นใหป้ระเทศไทยกา้วพน้จากประเทศทีต่ดิกบัดกัรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศทีม่รีายไดสู้ง
ซึ่ึง่สอดคลอ้งกบันโยบายไทยแลนด ์4.0 (Thailand 4.0) ส�าหรบัจดุเด่นของงานวจิยัน้ีคอืการพฒันา
องคค์วามรูง้านวจิยัเชงิลกึทีส่ามารถต่อยอดสู่งานวจิยัเชงิประยุกตโ์ดยน�าปจัจยัเรื่องความคุม้ค่า  
เชงิเศรษฐศาสตรภ์ายใตบ้รบิทของอตุสาหกรรมไทยมาประกอบ และน�าไปสู่ผลวจิยัทีส่ามารถพฒันา
ต่อยอดน�าไปใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์ ซึ่ึ่งผลวจิยัดงักล่าวนอกจากจะก่อใหเ้กิดประโยชนก์บั    
ภาคอตุสาหกรรมของประเทศแลว้ยงัเป็นการเพิม่มลูค่าใหก้บัเศษวตัถดุบิเหลอืทิ้งทางการเกษตร
ซึ่ึง่จะมส่ีวนช่วยใหเ้กษตรกรในภาคการเกษตรของประเทศมรีายไดเ้พิม่มากขึ้นอกีทางดว้ย นอกจากนัน้
งานวจิยัน้ียงัก่อใหเ้กดิประโยชนต่์อประเทศชาตใินภาพรวมท ัง้ในแงข่องภาพลกัษณ์ของประเทศ  
ในสายตาท ัว่โลกทีใ่หค้วามสนใจงานวจิยัทีจ่ะสามารถลดผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นทีท่ ัว่โลกก�าลงั

sugarcane bagasse, eucalyptus woodchips and palm wastes, which are the repre-
sentatives of herbaceous, hardwood (dicot) and hardwood (monocot) lignin, respec-
tively. 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 strength-
ening the scientific knowledge on the fractionation and the complete conversion 
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ประสบอยู่ อกีท ัง้ดว้ยวกิฤตการณ์ดา้นพลงังานซึ่ึง่เป็นปญัหาส�าคญัทีท่ ัว่โลกก�าลงัประสบปญัหา   
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะยาวอย่างแน่นอน ซึ่ึ่งแนวทางส�าคญัในการลด     
ผลกระทบดงักลา่วคือ การมเีทคโนโลยเีป็นของตวัเองในการพฒันาเชื้อเพลงิสะอาดจากวตัถดุบิ    
ทีห่าไดใ้นประเทศขึ้นใชท้ดแทนน�า้มนัฟอสซึ่ลิ ท ัง้น้ีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมวีสัดุ
ชวีมวลเหลอืใชจ้ �านวนมาก การน�าวสัดุดบิเหลา่น้ีมาใชเ้พือ่ผลติเชื้อเพลงิชวีภาพรวมถงึสารเคมี
มลูค่าสูงจะมส่ีวนช่วยใหป้ระเทศสามารถลดการน�าเขา้น�า้มนัดบิและวตัถดุบิส�าหรบัอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมีซึ่ึ่งจะช่วยเพิ่มท ัง้ความม ัน่คงทางพลงังานของประเทศไทยและความเขม้แข็งของ           
ภาคอตุสาหกรรมในประเทศอย่างย ัง่ยนืในอนาคต โดยสามารถลดการพึง่พาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ

กิตติกรรมิประกาศ
ขอขอบพระคุณมลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย และคณะกรรมการมลูนิธิ
โทเร ส�าหรบั “รางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมลูนธิโิทเร ประเทศไทย” คร ัง้ที ่27 ประจ�า  พ.ศ. 2563 
ขอขอบพระคุณ Prof. David Chadwick อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโทและเอก
ทีส่ ัง่สอนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการท�างานวจิยั ศ.ดร. สุทธชิยั อสัสะบ�ารุงรตัน ์ ผูใ้หค้�าปรกึษา
ดา้นการเริม่ตน้ชวีติการท�าวจิยัในประเทศไทย รวมถงึเพือ่นร่วมงานวจิยัทกุท่านจากหลาย ๆ หน่วยงาน
ท ัง้ในและต่างประเทศ นกัวจิยั และนกัศึกษาที่มช่ีวยผลกัดนัใหเ้กิดงานวจิยัที่มคีุณภาพและมี
ผลกระทบสูงอย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ วจิยั
และนวตักรรม (สกสว.) ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) หน่วยบรหิาร
และจดัการทนุดา้นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.) ส�านกังานการวจิยั
แห่งชาต ิ(วช.) และบรษิทัต่าง ๆ  เช่น บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) บรษิทัพทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
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เป็นทีร่กัท ัง้หลายทีใ่หก้ารสนบัสนุนและเป็นก�าลงัใจเสมอมา

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 envi-
ronment, 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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calcination temperature on catalytic performance of alkaline earth phosphates in hydrolysis/dehydration of glucose and cellulose 
(2015) Chemical Engineering Journal, 278 pp. 92-98.

66. Marisa Raita, Jantima Arnthong, Verawat Champreda, Navadol Laosiripojana, Modification of magnetic nanoparticle lipase designs 
for biodiesel production from palm oil (2015) Fuel Processing Technology, 134 pp. 189-197.

67. Marisa Raita, Navadol Laosiripojana, Verawat Champreda, Biocatalytic methanolysis activities of cross-linked protein-coated micro-
crystalline lipase toward esterification/transesterification of relevant palm products (2015) Enzyme and Microbial Technology, 70 pp. 28-34.

68. Saksit Imman, Jantima Arnthong, Vorakan Burapatana, Verawat Champreda, Navadol Laosiripojana, fluence of alkaline catalyst addi-
tion on compressed liquid hot water pretreatment of rice straw (2015) Chemical Engineering Journal, 278 pp. 85-91.

69. Apirat Laobuthee, Chatchai Veranitisagul, Worawat Wattanathana, Nattamon Koonsaeng, Navadol Laosiripojana, Activity of Fe  
supported by Ce

1-x
Sm

x
O

2
 derived from metal complex decomposition toward the steam reforming of toluene as biomass tar model 

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) 
Bioresource Technology, 180 pp. 222-229.

72. Marisa Raita, Worapon Kiatkittipong, Navadol Laosiripojana, Verawat Champreda, Kinetic study on esterification of palmitic acid 
catalyzed by glycine-based crosslinked protein coated microcrystalline lipase (2015) Chemical Engineering Journal, 278 pp. 19-23.

International Patents
• Patent “Catalyst for 1,3-butadiene production from ethanol” Applicant: Siam Cement Public Company Limited (WO 2016182516 A1)
• Patent “Method for lignocellulose pretreatment” Applicant: PTT Global Chemicals PCL (US20170241076)
• Patent “A process for fractionation of lignocellulosic biomass” Applicant: PTT Global Chemicals (WO2017086887)
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โครงการประเมิินเทคโนโลย์ีและนโย์บาย์´้านสุขภาพ 
Health Intervention and Technology  

Assessment Program (HITAP)

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 Devel-
opment 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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วิสัย์ทัศน์
สรรคส์รา้งความรูน้�าสู่สงัคมสุขภาวะ

พนัธกจิ 
สรา้งนวตักรรมและความเป็นเลศิดา้นการประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพเพือ่ประโยชนต่์อสงัคม

ความิเป็นมิา
HITAP เป็นหน่วยงานวจิยัในสงักดัส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข โดยอยู่ภายใตส้ �านกังาน
พฒันานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ (International Health Policy Program หรอื IHPP)  
ก่อต ัง้ขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2550 ท�าหนา้ทีบ่กุเบกิและพฒันาระบบ รวมถงึท�าการประเมนิความคุม้ค่าและ
ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจากการน�านโยบายหรอืเทคโนโลยดีา้นสุขภาพมาใชใ้นประเทศไทย และน�าขอ้มลู
ดงักลา่วไปน�าเสนอเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจดา้นนโยบายของภาครฐั เช่น คณะอนุกรรมการพฒันา
บญัชยีาหลกัแห่งชาต ิส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิและหน่วยงานต่าง ๆ  ภายใตก้ระทรวง
สาธารณสุข นอกจากน้ี HITAP ยงัท�างานในระดบันานาชาตโิดยเฉัพาะในประเทศก�าลงัพฒันา  
มุ่งเนน้การสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพใหป้ระเทศเหล่านัน้สามารถท�าประเมนิเทคโนโลยดีา้น
สุขภาพดว้ยตนเอง

งานวิจัย์เพื่อสุขภาพที่´ีขึ�นของประช่าช่นไทย์
นบัแต่ก่อตัง้จนถงึปจัจบุนั HITAP ด�าเนินงานวจิยัเสร็จสิ้นแลว้กว่า 200 เรื่อง เพือ่สนบัสนุน       
การก�าหนดนโยบายดา้นสุขภาพในประเทศไทย กวา่ครึ่งในจ�านวนนี้มผีลกระทบเชงินโยบาย โดย
ถกูน�าไปใชใ้นการพฒันาชดุสทิธปิระโยชน ์ เช่น ยา วคัซึ่นี การคดักรองโรคหรอืเครื่องมอืแพทย์

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 ben-
efits packages including (but not limited to) drugs, vaccines, screening for diseas-
es 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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ชนิดใหมใ่หส้ามารถใชใ้นระบบหลกัประกนัสุขภาพของประเทศไทย ท�าใหค้นไทยไดเ้ขา้ถงึบรกิาร
สุขภาพทีม่คีุณภาพไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 
ส่วนหน่ึงทีช่่วยใหง้านวจิยัของ HITAP จ�านวนมากมผีลกระทบเชงินโยบาย คือการที ่ HITAP 
ท�างานร่วมกบัผูก้�าหนดนโยบาย และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีตลอดกระบวนการ นบัต ัง้แต่การก�าหนด
หวัขอ้และโจทยว์จิยัจนกระท ัง่งานวจิยัเสรจ็สมบูรณ ์HITAP จะท�าวจิยัในหวัขอ้ทีผู่ก้ �าหนดนโยบาย
หรือผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีตอ้งการค�าตอบหรือตอ้งการผลกัดนั เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้่ามคีวามตอ้งการ
ขอ้มลูดงักลา่ว รวมถงึเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่การก�าหนดนโยบายนัน้ ๆ เป็นไปโดยมขีอ้มลูเชงิวชิาการทีม่ี
คุณภาพประกอบ เพือ่ใหก้ารใชง้บประมาณ และทรพัยากรอืน่ ๆ  ในระบบสุขภาพเป็นไปโดยก่อให ้
เกดิประโยชนสู์งสุดต่อสุขภาพของประชาชนไทย

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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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 500,000-
900,000 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 sum-
marises 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 deci-
sions 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 system-
atic review and meta-analysis of bevacizumab (cancer medicine) for aged-macular 
degeneration. The structure of bevacizumab shares similarities with a medicine 

ตวัอย่างงานวจิยัประเภทต่าง ๆ ที ่HITAP ท�า และมผีล 
กระทบอย่างสูงต่อการก�าหนดนโยบาย ไดแ้ก่
1. งานวิิจัยัด้า้นการประเมิินควิามิค้ม้ิค่าทางการแพทย ์
และการประเมินิผลกระทบด้า้นภาระงบประมิาณ
การประเมนิความคุม้ค่าทางการแพทยเ์ป็นการเปรยีบเทยีบ
ตน้ทุนและผลทางสุขภาพที่ไดร้ะหว่างเทคโนโลยีหรือ
นโยบายดา้นสุขภาพสองทางเลอืกขึ้นไป เพือ่ใหท้ราบว่า
ลงทนุในทางเลอืกใดจงึจะคุม้ค่า และส�าหรบัทางเลอืกทีไ่ม่
คุม้ค่า หากเป็นทางเลอืกทีใ่หผ้ลทางสุขภาพดกีวา่ ควรท�า
อย่างไรต่อไป พรอ้มกนันัน้ จะมกีารประเมนิดว้ยวา่หากมี
การลงทนุในทางเลอืกนัน้ ๆ จะจ�าเป็นตอ้งใชง้บประมาณมากนอ้ยเพยีงใด การประเมนินี้ เรยีกวา่ 
การประเมนิผลกระทบดา้นภาระงบประมาณ
ขอ้มลูเหลา่นี้จะถกูน�าไปพจิารณาในข ัน้ตอนการก�าหนดนโยบายดา้นสุขภาพ เช่น ในการคดัเลอืก
ยาเขา้ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ โดยคณะอนุกรรมการพฒันาบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ ซึ่ึง่จะพจิารณา
ท ัง้ขอ้มลูความคุม้ค่า ภาระงบประมาณ และขอ้มลูดา้นอืน่ ๆ  อกีหลายประการเกีย่วกบัยาชนิดใหม่
ทีไ่ดร้บัการน�าเสนอใหบ้รรจเุขา้ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ หากยานัน้ ๆ คุม้ค่าและก่อใหเ้กดิภาระ   
งบประมาณในขอบเขตทีย่อมรบัได ้ยาชนิดนัน้กม็แีนวโนม้ทีจ่ะไดร้บัการบรรจเุขา้ในบญัชยีาหลกั
แห่งชาตใิหค้นไทยเขา้ถงึไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากน้ี ขอ้มลูการประเมนิความคุม้ค่ายงัสามารถ
น�าไปใชใ้นการต่อรองราคายากบับรษิทัผูผ้ลติ ส่งผลใหภ้าครฐัจดัซึ่ื้อยา วคัซึ่นีและเครื่องมอืแพทย์
หลายชนิดไดใ้นราคาทีต่ �า่กวา่ราคาต ัง้ตน้ เกดิการประหยดังบประมาณหลายพนัลา้นบาทต่อปี
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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 med-
icines 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 spec-
tacles among pre-primary and primary school children in Thailand. With limited 
number of ophthalmologists in Thailand, a solution was found to enhance the 

ตวัอย่างงานวจิยัดา้นการประเมนิความคุม้ค่ารวมถงึประเมนิผลกระทบดา้นภาระงบประมาณของ 
HITAP ทีม่ผีลอย่างยิง่ต่อนโยบายสุขภาพของประเทศไทย ไดแ้ก่ การประเมนิความคุม้ค่าของ 
การรกัษาโรคไตวายเรื้อรงัในประเทศไทย ซึ่ึง่ช่วยส่งเสรมิการใชน้โยบายลา้งไตทางช่องทอ้ง ซึ่ึง่
เป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชนด์า้นสุขภาพสูงกวา่การลา้งไตดว้ยวธิอีืน่ เป็นผลใหผู้ก้�าหนด
นโยบายเลือกใชก้ารลา้งไตทางช่องทอ้งเป็นทางเลือกแรกส�าหรบัผูป่้วยโรคไตวายเรื้ อรงั                  
ในประเทศไทย นโยบายของไทยถอืเป็นตวัอย่างใหป้ระเทศอื่น ๆ ในประเทศเอเชยีเรียนรูเ้พือ่       
น�าไปปรบัใชภ้ายในประเทศของตน
การประเมนิความคุม้ค่าทางการแพทยแ์ละผลกระทบดา้นงบประมาณของการรกัษาโรคตดิเชื้อไวรสั
ตบัอกัเสบซึ่ชีนิดเรื้อรงั ซึ่ึง่ช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถซึ่ื้อยากลุม่ใหม ่(direct acting antiretro-
virals) ที่ใชร้กัษาโรคดงักล่าวในราคาที่ถูกลงถงึราวรอ้ยละ 91-93 เพื่อใหผู้ป่้วยที่เขา้เกณฑ์ ์          
ในการใชย้าไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั (ตน้ทนุค่ายาเดมิ 500,000-900,000 บาทต่อการรกัษา 12 สปัดาห)์ 
ผ่านการสนบัสนุนของภาครฐั นอกจากน้ียงัมสีทิธปิระโยชนอ์กีจ�านวนมากทีก่ารประเมนิความคุม้ค่า
ของ HITAP ไดม้ส่ีวนสนบัสนุน เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อผูป่้วยโรคมะเร็งไขกระดูก          
การตรวจคดักรองมะเรง็ล �าไสใ้หญ่ เครื่องหวัใจและปอดเทยีม การตรวจคดักรองการไดย้นิในเดก็
แรกเกดิกลุม่เสีย่ง เป็นตน้
2. การรวิบรวิมิและสร้ปข้อ้มูิลเชิิงวิชิิาการทางการแพทย ์เก่�ยวิกบัผลทางการแพทยข์้องเทคโนโลย่
หรือนโยบายด้า้นส้ข้ภาพ
งานวจิยัประเภทหน่ึงที่ HITAP เชี่ยวชาญ คือ การรวบรวมและสรุปขอ้มูลเชิงวชิาการที่มอียู่         
ในแวดวงวชิาการโดยมคีวามล �าเอยีงนอ้ยทีสุ่ดและครอบคลุมมากทีสุ่ด ซึ่ึง่เรยีกว่า การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ จากนัน้จงึน�ามาวเิคราะหด์ว้ยวธิทีีเ่รยีกวา่การวเิคราะหอ์ภมิาน ขอ้มลู
ทีไ่ดเ้ป็นขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละครอบคลมุกวา่การพจิารณาแต่ละการศึกษาเดีย่ว ๆ และเป็นขอ้มลู
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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 prelim-
inary 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 implement-
ed 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-in-
come countries (LMICs) with a successful track record 

ส�าคญัหน่ึงทีผู่ก้ �าหนดนโยบายพจิารณาร่วมกบัขอ้มลูดา้นอืน่ ๆ ทีไ่มใ่ช่ดา้นผลทางสุขภาพ 
ตวัอย่างหน่ึงของงานวจิยัประเภทน้ีทีม่ผีลกระทบต่อนโยบายสุขภาพของไทยอย่างยิง่ และท�าให ้
ประเทศไทยกา้วล �า้น�าหนา้แมร้ะดบัโลก คอื การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวเิคราะห์
อภมิานของการใชย้าบวีาซึ่ซูิึ่แมบในการรกัษาโรคจดุภาพชดัของจอตา ยาบวีาซึ่ซูิึ่แมบเป็นยาทีใ่ช ้
รกัษาโรคมะเรง็ แต่โครงสรา้งของยาคลา้ยคลงึกบัยาอกีชนิดหนึ่งชื่อ รานิบซูิึ่แมบ ทีใ่ชใ้นการรกัษา
โรคจดุภาพชดัของจอตาโดยตรง แต่กลบัมขีอ้มลูจากต่างประเทศวา่หากน�ายาบวีาซึ่ซูิึ่แมบมาใชใ้น
โรคตาดงักลา่ว กลบัไดผ้ลพอ ๆ กบัรานิบซูิึ่แมบ ในตน้ทนุทีถ่กูกวา่ถงึราว 50 เท่าต่อการใชย้า
แต่ละคร ัง้ HITAP จงึท�าการทบทวนวรรณกรรมท ัง้ในดา้นผลการรกัษา และดา้นความปลอดภยั 
ของยาท ัง้สองชนิดน้ีเทยีบกนั และพบวา่ขอ้มลูท ัง้สองดา้นของยาท ัง้สองเทยีบเคยีงกนัได ้เป็นผลให ้
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการประกาศรบัรองโดยภาครฐัใหใ้ชย้าบีวาซึ่ิซูึ่แมบ              
ในการรกัษาโรคจดุภาพชดัของจอตาในปี พ.ศ. 2555 ก่อนทีอ่งคก์ารอนามยัโลก (World Health 
Organization, WHO) จะออกค�าแนะน�าในลกัษณะเดยีวกนัในภายหลงั ขณะเดยีวกนั HITAP 
ยงัท�าการศึกษาเพือ่เปรยีบเทยีบยาท ัง้สองชนดิต่อในประเทศไทยเพือ่เป็นการตดิตามผล ดว้ยการสงัเกต
อาการของผูป่้วยในประเทศไทยทีไ่ดร้บัยาแต่ละชนดิ และสรุปไดว้า่ยาท ัง้สองชนดิมผีลเทยีบเคยีง
กนัในผูป่้วยชาวไทย เป็นขอ้ยนืยนัใหภ้าครฐัม ัน่ใจในการตดัสนิใจคร ัง้น ัน้มากยิง่ขึ้น
3. การศึึกษาควิามิเป็นไปได้ใ้นการใชิเ้ทคโนโลยห่รือนโยบายด้า้นส้ข้ภาพในบริบทประเทศึไทย
งานของ HITAP มกัเป็นเรื่องเกี่ยวกบัเทคโนโลยใีหม ่ๆ ทีม่รีาคาสูง หรอืมาตรการทีป่ระเทศไทย
ไมเ่คยใชม้าก่อน หลายครัง้จงึมคี�าถามวา่ การใชเ้ทคโนโลยหีรอืนโยบายเหลา่นัน้เป็นไปไดจ้รงิหรอืไม่
ในประเทศไทย HITAP มงีานวจิยัหลายชิ้นทีต่อบค�าถามเรื่องนัน้ หนึ่งในนัน้คอื โครงการชดัแจว๋: 
ตรวจตาเด็ก...เพือ่อนาคตไทย ซึ่ึ่งเป็นโครงการวจิยัเพื่อการพฒันาระบบคดักรองภาวะสายตา       
ผดิปกตแิละประกอบแวน่สายตาสาหรบัเดก็ก่อนวยัประถมศึกษาและประถมศึกษาในประเทศไทย 
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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 part-
nerships 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 

HITAP พยายามตอบปญัหาวา่จะท�าอย่างไรใหภ้าครฐัพบเดก็ทีส่ายตาผดิปกต ิ และแกไ้ขไดท้นั
เวลาก่อนทีจ่ะไมส่ามารถกูก้ารมองเหน็กลบัคนืมาได ้ ขณะทีจ่กัษุแพทยเ์ฉัพาะทางสายตาเดก็มไีม่
กี่รอ้ยคนท ัว่ประเทศเทา่นัน้ การศึกษาชิ้นน้ีพบวา่รูปแบบการจดัอบรมใหค้รูประจ�าช ัน้ช่วยคดักรอง
สายตาเบื้องตน้ ก่อนส่งต่อจกัษุแพทยเ์ด็กเพื่อตรวจซึ่�า้ และใหแ้ว่นฟรี เป็นระบบที่เป็นไปได ้         
ในบรบิทประเทศไทย อกีท ัง้ใชง้บประมาณไมสู่ง แต่สามารถแกป้ญัหาสายตาในเดก็ก่อนทีจ่ะสาย
เกนิไป โครงการน้ีไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นนโยบายระดบัชาตใินวนัเดก็ ปี พ.ศ. 2559 

ก้าวสู่ระ´ับนานาช่าติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพในประเทศ     
ราย์ไ´้ต�่าถึึงปานกลาง
ในฐานะหน่วยงานดา้นการประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพเพยีงไม่กี่แห่งในประเทศรายไดต้�า่ถงึ   
ปานกลางทีป่ระสบความส�าเร็จในการผลกัดนังานวจิยัใหม้ส่ีวนส�าคญัในการก�าหนดนโยบายสุขภาพ
ของประเทศ HITAP ไดร้บัการรอ้งขอท ัง้จากรฐับาลของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานระหวา่ง
ประเทศอยู่เสมอ ใหใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นการประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพแก่ประเทศต่าง ๆ 
ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 HITAP เป็นสมาชกิหลกัใน International Decision Support Initiative 
(iDSI) ซึ่ึ่งเป็นเครือข่ายของหน่วยงานดา้นการจดัล �าดบัความส�าคญัดา้นสุขภาพในระดบัโลกม ี     
เป้าหมายเพือ่สนบัสนุนการใชข้อ้มลูเชงิวชิาการเพือ่ก�าหนดนโยบายดา้นสุขภาพ
นบัแต่ก่อตัง้จนถงึปจัจบุนั HITAP ท�างานในประเทศต่าง ๆ กวา่ 22 ประเทศ ท ัง้ในเอเชยีและ
แอฟรกิา เช่น ภฏูิาน บรูไน จนี เอธโิอเปีย กานา อนิเดยี อนิโดนีเซึ่ยี เคนยา เกาหลเีหนือ ลาว   
เมยีนมา เนปาล ฟิลปิปินส ์ รวนัดา สงิคโปร ์ แอฟรกิาใต ้ ศรลีงักา แทนซึ่าเนีย ตมิอร-์เลสเต 
เวยีดนาม และแซึ่มเบยี นอกจากน้ี HITAP ยงัมคีวามร่วมมอืดา้นงานวจิยักบัหน่วยงานวจิยั       
ต่างประเทศเพือ่สรา้งองคค์วามรูเ้พือ่สาธารณะในระดบัโลก ท ัง้น้ี งานต่างประเทศของ HITAP    
ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากมูลนิธิบลิและเมลนิดา เกตส ์ กระทรวงการพฒันาระหว่างประเทศแห่ง       
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HITAP to provide support and to share its knowledge and experience in institu-
tionalising 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 

สหราชอาณาจกัร มลูนิธริอ็คกี้เฟลเลอร ์องคก์ารอนามยัโลก Access and Delivery Partnership 
และกองทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาต ิเป็นตน้
1. การพฒันาศึกัยภาพบ้คลากรด้า้นการประเมินิเทคโนโลยด่้า้นส้ข้ภาพในต่่างประเทศึ
ขอ้มลูเรื่องการประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพเป็นทีต่อ้งการมากยิ่งขึ้นในประเทศรายไดน้อ้ยถงึ  
ปานกลาง ซึ่ึง่อาจมองไดว้า่เป็นผลจากการทีห่ลายประเทศท ัว่โลกพยายามจะจดัต ัง้ระบบหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ เพือ่ตอบสนองต่อ เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development 

Goals, SDGs) อย่างไรกต็าม ศกัยภาพท ัง้การผลติขอ้มลูและการใชข้อ้มลูดงักลา่วในประเทศเหลา่น้ี

ยงัมจี �ากดั รฐับาลของประเทศเหลา่น้ีจงึมคี�าขอมายงั HITAP ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์

ในการท�างานดา้นประเมนิเทคโนโลยทีี ่ HITAP ส ัง่สมมา ช่วยสนบัสนุนในการพฒันาบคุลากร    

รวมถงึจดัต ัง้องคก์รและวางระบบการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสุขภาพใหแ้ก่ประเทศ

ต่าง ๆ  ความร่วมมอืระหวา่ง HITAP และประเทศเหลา่น้ีเกดิขึ้นเมือ่ประเทศเหลา่นัน้มคีวามตอ้งการ

ใชข้อ้มลูดา้น HTA และเตบิโตโดยมเีป้าหมายเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาและเกดิประโยชนแ์ก่ท ัง้สอง

ฝ่้าย HITAP จะท�าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาในการท�าวจิยั เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพผ่านการท�างาน
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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 fund-
ing DPR Korea received helped better the health system, leading to higher immu-
nisation 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 

จรงิ รวมถงึจดัการประชมุเพือ่ใหค้วามรูแ้ละแบง่ปนัประสบการณร์ะหวา่งผูก้�าหนดนโยบายของไทย

กบัผูก้�าหนดนโยบายในประเทศนัน้ ๆ

กรณีศึกษาที่น่าสนใจเรื่องการมส่ีวนร่วมของ HITAP ในการสนบัสนุนการพฒันาการประเมนิ

เทคโนโลยดีา้นสุขภาพในประเทศอืน่ คอืกรณีของประเทศฟิลปิปินส ์ความร่วมมอืระหวา่ง HITAP 

กบักระทรวงสาธารณสุขฟิลปิปินสเ์ริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2557 และเป็นหนึ่งในความร่วมมอืทีท่ �าใหก้าร

ประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพกา้วหนา้มากทีสุ่ด HITAP เป็นทีป่รกึษาใหก้ารประเมนิความคุม้ค่า

ของวคัซึ่นีมะเรง็ปากมดลูกและวคัซึ่นีป้องกนัโรคปอดอกัเสบ จากนัน้มคีวามร่วมมอืกนัอกีหลายครัง้ 

ท ัง้การจดัอบรมเรือ่งการประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพแก่ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในประเทศฟิลปิปินส ์

การจดัการศึกษาดูงานใหแ้ก่นกัวจิยัจากฟิลปิปินส ์เป็นตน้ จนกระท ัง่ในปี พ.ศ. 2562 มกีารจดัต ัง้

คณะกรรมการเพือ่การประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพขึ้นเพือ่ใชก้ารประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพ

สนบัสนุนการพฒันาชดุสทิธปิระโยชนภ์ายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ในฟิลปิปินส ์พรอ้ม

กบัทีม่อีอกกฎหมายใหม้กีารใชก้ารประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพในการก�าหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้
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2. งานวิจิัยัเพื�อพฒันาระบบส้ข้ภาพในต่่างประเทศึ
ในปี พ.ศ. 2553 HITAP ไดร้บัทนุสนบัสนุนจากองคก์ารอนามยัโลกใหป้ระเมนิความเป็นไปได ้ 
ของโครงการใหคู้ปองสนบัสนุนการใชบ้รกิารสุขภาพเพือ่แมแ่ละเดก็ เพือ่ส่งเสรมิใหห้ญงิต ัง้ครรภ์
ชาวเมยีนมาเขา้รบับรกิารฝ้ากครรภม์ากขึ้น คูปองน้ีครอบคลมุท ัง้ค่าเดนิทาง ค่าใชบ้รกิารทางการ
แพทย ์และอืน่ ๆ โครงการน้ีช่วยใหห้ญงิต ัง้ครรภเ์ขา้รบับรกิารดงักลา่วมากขึ้น โดยหญงิตัง้ครรภ์
ทีล่งทะเบยีนเขา้โครงการถงึรอ้ยละ 63  มารบับรกิาร ในปี พ.ศ. 2560 HITAP ไดร้บัการรอ้งขอ
อย่างเจาะจงจากรฐับาลของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ี (เกาหลเีหนือ) ใหป้ระเมนิ
เรือ่งการพฒันาระบบสุขภาพในประเทศ ก่อนหนา้นัน้ในปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2557 เกาหลเีหนอื
ไดร้บัทนุจากพนัธมติรวคัซึ่นีหรอื Gavi เพือ่ใหน้�ามาพฒันาระบบสุขภาพและระบบการใหว้คัซึ่นี  
ในประเทศ การประเมนิของ HITAP ซึ่ึง่เกดิขึ้นหลงัจากสิ้นสุดช่วงเวลาใหท้นุกอ้นแรก และอยู่ใน
ระหว่างด�าเนินการในทนุกอ้นที่สอง พบว่าเงนิทนุทีเ่กาหลเีหนือไดร้บันัน้เป็นผลดต่ีอการพฒันา
ระบบสุขภาพโดยรวม เป็นผลใหอ้ตัราการฉีัดวคัซึ่นีในเกาหลเีหนือสูงขึ้น 
3. งานวิจิัยัเพื�อสรา้งองคค์วิามิรูส้าธารณะในระด้บัภูมิภิาคและระด้บัโลก
HITAP ร่วมกบัหน่วยงานวจิยัช ัน้น�าท ัว่โลกสรา้งองคค์วามรูส้าธารณะเพือ่ใหท้ ัว่โลกไดใ้ช ้ และ    
เกดิการพฒันาสุขภาพและระบบสุขภาพในวงกวา้ง หนึ่งในนัน้คอืหนงัสอื Non-Communicable 
Disease Prevention: Best Buys, Wasted Buys and Contestable Buys ซึ่ึ่งไดร้บั              
การสนบัสนุนจากมลูนิธกิารประชมุรางวลัเจา้ฟ้ามหดิล และ iDSI ในการนี้ HITAP ร่วมมอืกบัผู ้
เชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ มหาวทิยาลยัทฟัตส ์และ Center for Global Development 
ประเทศสหรฐัอเมริกา มหาวทิยาลยัฮิโตทสบึาชิ ประเทศญี่ปุ่ น มหาวทิยาลยัซึ่ดินีย ์ ประเทศ
ออสเตรเลยี คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี ประเทศไทย และอมิพเีรียลคอลเลจ
ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร จดัท�าแนวทางส�าหรบัภาครฐัในการพจิารณาลงทนุในเทคโนโลยี

London from the UK to formulate a guide-
line for governments to employ when 
considering investments in health tech-
nologies 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 Out-
comes Research (ISPOR), the Health Technology Assessment International (HTAi) 
and the International Network of Agencies for Health Technology Assessment 
(INAHTA).
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หรอืมาตรการเพือ่ป้องกนัโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั เพือ่ใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปโดยเกดิประโยชนสู์งสุด
นอกจากนี้ HITAP ยงัร่วมก่อตัง้เครอืขา่ย HTAsiaLink ซึ่ึง่เป็นเครอืขา่ยของหน่วยงานประเมนิ
เทคโนโลยดีา้นสุขภาพในภูมภิาคเอเชยีและแปซึ่ฟิิก โดยมบีทบาทเป็นเวทเีพือ่ความร่วมมอืและ
พฒันาศกัยภาพของนกัวจิยัในภมูภิาคดงักลา่ว HTAsiaLink จะมงีานสมัมนาวชิาการทกุปี เพือ่
เปิดโอกาสใหน้กัวจิยัรุ่นใหมจ่ากหน่วยงานสมาชกิไดน้�าเสนองานและไดร้บัค�าชี้แนะจากผูเ้ชีย่วชาญ
ระดบัโลก
ความร่วมมอืภายใตเ้ครอืขา่ยดงักลา่วเป็นผลใหเ้กดิงานวจิยัในระดบัภูมภิาค เช่น การวเิคราะห์
สถานการณศ์กัยภาพการประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพในระดบัภมูภิาค นอกจากน้ี HTAsiaLink 
ยงัประสบความส�าเรจ็ในการสรา้งความสมัพนัธก์บัเครอืขา่ยระดบัโลก เช่น International Society 
for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) เครอืขา่ย the Health Tech-
nology Assessment International (HTAi) และเครอืขา่ย the International Network of 
Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA).

การพัฒนาฐานรากและศักย์ภาพบุคลากร´้านการประเมิินเทคโนโลย์ี    
´้านสุขภาพ
ในฐานะหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่เชี่ยวชาญและ
ท�างานเฉัพาะดา้นการประเมินเทคโนโลยีดา้นสุขภาพ       
HITAP มคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะเพิม่จ�านวนนกัวจิยัทีเ่ชี่ยวชาญ
ดา้นน้ีในประเทศไทย เพือ่ใหป้ระเทศไทยมบีคุลากรเพยีง
พอทีจ่ะตอบสนองต่อความตอ้งการขอ้มลูจากการประเมนิ
เทคโนโลยดีา้นสุขภาพซึ่ึง่เพิม่ขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพือ่การน้ี 
HITAP มีการจดัอบรมการประเมินความคุม้ค่าทาง         
การแพทยแ์ละสาธารณสุขทกุปีนบัต ัง้แต่ HITAP ก่อตัง้

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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จนถงึปจัจบุนั มผูีเ้ขา้รบัการอบรมท ัง้สิ้นกวา่ 1,000 คน ผูเ้ขา้อบรมบางส่วนมโีอกาสไดท้ �างานวจิยั
ร่วมกบั HITAP และพฒันาความเชี่ยวชาญขึ้นจนกระท ัง่สามารถท�างานวจิยัเพื่อตอบโจทย ์           
เชงินโยบายซึ่ึง่ถกูน�าไปใชจ้รงิแลว้ 
นอกจากน้ี HITAP ร่วมกบัหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยในประเทศไทยยงัท�าวจิยัเพือ่พฒันารากฐาน
การประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพ คู่มอืการประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพท ัง้ 2 ฉับบัที ่HITAP 
จดัท�าร่วมกบัผูเ้ชี่ยวชาญจากหน่วยงานช ัน้น�าท ัว่ประเทศ ไดร้บัการรบัรองโดยคณะอนุกรรมการ
พฒันาบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิใหเ้ป็นแนวทางมาตรฐานในการท�าวจิยัในสาขานี้ นอกจากนี้ HITAP 
ร่วมกบัภาคเีครอืขา่ยจดัท�าขอ้มลูตน้ทนุและคุณภาพชวีติเฉัพาะส�าหรบัประเทศไทย ซึ่ึง่เป็นขอ้มลู
พื้นฐานที่จ �าเป็นในการประเมนิเทคโนโลยีดา้นสุขภาพและช่วยยกระดบัการท�างานวจิยัสาขาน้ี        
ในประเทศไทยใหเ้ป็นมาตรฐานและสะดวกยิง่ขึ้น

งานวิจัย์เพื่อตอบสนองต่อสถึานการณ์โควิ´-19
ขอ้มลูเชงิวชิาการทีเ่ชื่อถอืไดเ้ป็นหน่ึงในอาวุธส�าคญัในการรบัมอืกบัการระบาดใหญ่ของโควดิ-19 
ทีคุ่กคามประเทศไทยและท ัว่ท ัง้โลกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 จนถงึปจัจบุนั HITAP ไดร้บัความไวว้างใจ
จากกระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นหน่ึงในสมาชกิ MoPH Intelligence Unit หรอื MIU เพือ่ท �า
ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูก้�าหนดนโยบายในกระทรวงสาธารณสุข โดยจะไดร้บัโจทยท์ี่
ตอ้งการขอ้มลูและตอบโจทยน์ัน้ ๆ  เป็นรายวนั นอกจากนี้ HITAP ยงัมงีานวจิยัเกี่ยวกบัโควดิ-19 
อกีหลายชิ้น เช่น

• การประเมนิผลกระทบและความคุม้ค่าของวคัซึ่นีโควดิเพือ่การพฒันาและคดัเลอืกวคัซึ่นี
ทีใ่ชใ้นประเทศไทย ซึ่ึง่นอกจากขอ้มลูเรื่องความคุม้ค่าและลกัษณะของวคัซึ่นีทีด่แีลว้ 
การศึกษาน้ียงัใหแ้นวทางการกระจายวคัซึ่นีที่จะเป็นประโยชนต่์อการรบัมอืโควดิ-19 
โดยรวมของประเทศมากทีสุ่ด

• การศึกษาเรือ่งการพฒันาแนวทางแบง่ปนัทรพัยากรทางการแพทยท์ีข่าดแคลนในช่วงการ

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 in-
cluding:

• 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 allocat-
ing 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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ระบาดของโควดิ-19 ในประเทศไทย ท�าใหไ้ดแ้นวทางในการจดัสรรอปุกรณแ์ละเครื่อง
ไมเ้ครื่องมอืต่าง ๆ โดยเฉัพาะในหออภบิาลผูป่้วยฉุักเฉิัน เพือ่รบัมอืในกรณีทีโ่ควดิ-19 
ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบสาธารณสุขของประเทศในระดบัทีท่รพัยากรทีม่ี
อยู่ไม่เพยีงพอทีจ่ะรกัษาผูป่้วยในหออภบิาลผูป่้วยฉุักเฉิันท ัง้หมด งานวจิยัชิ้นน้ีไดร้บั
รางวลั Bronze Award จากมหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิในปี พ.ศ. 2563

• การศึกษาเพือ่พฒันามาตรการกกัตวัส�าหรบับุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขที่
สมัผสัผูต้ดิเชื้อโควดิ-19 ซึ่ึง่เป็นการศึกษาทีจ่ะตดิตามบคุลากรกลุม่น้ีไปตลอดระยะเวลา
ทีม่กีารกกัตวัโดยใหม้กีารตรวจหาเชื้อเป็นระยะ เพือ่เป็นขอ้มลูวา่การกกัตวัจ�าเป็นตอ้ง
ใชเ้วลา 14 วนัหรอืไม่

การไ´้รับการย์อมิรับในระ´ับโลกและบทบาทระ´ับโลกอื่น ๆ
ในปี พ.ศ. 2556 องคก์ารอนามยัโลกไดย้กย่อง HITAP ใหเ้ป็นตวัอย่างขององคก์รวจิยัที่ม ี       
ความส�าคญัต่อระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้  ในปี พ.ศ. 2557 HITAP ร่างและมบีทบาท
ส�าคญัในการผลกัดนัมตสิมชัชาสุขภาพระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉีัยงใตท้ี ่ SEA/RC66/R4  
และมติสมชัชาสุขภาพโลกที่ 67.23 เรื่องการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสุขภาพเพื่อ
สนบัสนุนระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้  โดยมตสิมชัชาสุขภาพโลกฉับบัน้ีช่วยก�าหนดทศิทาง
การด�าเนินงานและเนน้ย�า้ความส�าคญัของงานวจิยัการประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพในประเทศ
สมาชกิองคก์ารอนามยัโลก 194 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2562 Wellcome Trust และ Overseas 
Development Institute จากสหราชอาณาจกัร ไดย้ก HITAP เป็นกรณีศึกษาของการเพิม่        
การเขา้ถงึนวตักรรมดา้นสุขภาพเพือ่การบรรล ุ SDGs นอกจากน้ี World Economic Forum 
(WEF) ยงัมบีลอ็กทีก่ลา่วถงึการทีป่ระเทศไทยใชข้อ้มลูดา้น HTA เพือ่ใหเ้กดิการใชท้รพัยากร  
ดา้นสุขภาพใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดอกีดว้ย 

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 through-
out the quarantine period. This study tries to explore whether the quaran-
tine 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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แผ่นยื์´อายุ์อาหารแบบควบคุมิการปล´ปล่อย์สารต้านจุลินทรีย์์´้วย์
ความิช่ื�นที่เตรีย์มิจากพอลิเมิอร์หลาย์องค์ประกอบ

รองศาสตราจารย์ ์ดร.นวดล เพ็ช็รวฒันา
สาขาวชิาเทคโนโลย์วีสัดพุ็อลเิมอร ์คณะเทคโนโลย์แีละนวตักรรมผลติภัณัฑ์ก์ารเกษตร                
มหาวทิย์าลยั์ศรีนครินทรวโิรฒ

โครงการวจิยัน้ีมุง่พฒันาแผ่นยดือายุการเกบ็รกัษาอาหารซึ่ึง่ควบคมุการปลดปลอ่ยสารตา้นจลุนิทรยี ์

ใหแ้ปรตามความชื้นทีอ่าหารปลดปลอ่ยออกมา แผ่นดงักลา่วสามารถตดิลงในภาชนะบรรจอุาหาร

ไดท้นัทโีดยไมต่อ้งดดัแปรบรรจภุณัฑ์ ์โครงสรา้งของแผ่นตา้นจลุนิทรยีป์ระกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

(1) ส่วนวสัดุออกฤทธิ� (Active part) ผลติจากสารตา้นจลุนิทรยีช์นิดเจอรานิออล (Geraniol) ซึ่ึง่

สกดัไดจ้ากตะไครห้อมที่น�ามาผสมกบัพลาสติกชีวภาพชนิดพอลบิวิทิลนีซึ่คัซึ่ิเนตและขึ้นรูป        

เป็นแผ่นขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 15 มลิลเิมตร หนา 0.5 มลิลเิมตร (2) ส่วนของผวิเคลอืบ   

(Release-control part) มหีนา้ทีค่วบคุมการปลดปลอ่ยสารตา้นจลุนิทรยี ์ โดยใชพ้ลาสตกิชนิด  

เอธิลนีไวนิลแอลกอฮอล ์ (Ethylene vinyl alcohol, EVOH) น�ามาเคลอืบ Active part             

การด�าเนินงานวจิยัแบง่ออกเป็น 3 ข ัน้ตอน ไดแ้ก่ ข ัน้ตอนที ่1 เป็นการศึกษาหาความเขม้ขน้ของ 

Geraniol ทีเ่หมาะสมต่อการตา้นแบคทเีรยีท ัง้แกรมบวกและแกรมลบ ข ัน้ตอนที ่2 เป็นการเคลอืบ 

Active part ดว้ย EVOH ข ัน้ตอนที ่3 เป็นการน�าเอาแผ่นยดือายุอาหารไปบรรจใุนบรรจภุณัฑ์์

อาหารประเภทขนมปงัและศึกษาอายุการเก็บรกัษาตามขอ้ก�าหนดขององคก์ารอาหารและยา และ

ศึกษาผลของแผ่นยดือายุอาหารต่อสมบตัทิางกายภาพของผลติภณัฑ์อ์าหาร

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

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 citro-
nella 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 antimi-
crobial 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.
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การพฒันาผลติภณัฑ์์เสรมิิสุขภาพจากไคโตโอลโิกแซคคาไร´ท่ี์ไ´จ้ากเห็́
´้วย์เอนไซมิ์จากแอคติโนมิัย์สีท
ดร.อนัธิิกา บุญุแดง
สถาบุนัคน้ควา้และพ็ฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิย์าลยั์เกษตรศาสตร์

ไคโตโอลโิกแซึ่คคาไรด ์ (COS) เป็นโอลโิกเมอรท์ีไ่ดจ้ากการย่อยสลายไคตนิหรอืไคโตซึ่านดว้ย

เอนไซึ่มห์รอืสารเคม ี ปจัจบุนั COS ไดร้บัความสนใจเพิม่ขึ้นในแงข่องการใชง้านทีห่ลากหลาย    

รวมถงึอตุสาหกรรมอาหาร เครื่องส�าอาง ยา การแพทย ์และผลติภณัฑ์เ์สรมิสุขภาพ เนื่องจากมี

ความสามารถในการละลายสูง ความหนืดต�า่ และไมม่พีษิ รวมท ัง้ความเขา้กนัไดท้างชวีภาพ COS 

สามารถผลติไดโ้ดยการย่อยสลายไคตินและไคโตซึ่านดว้ยเอนไซึ่มใ์นกลุ่มไคติโนไลติก ไดแ้ก่     

ไคตเินส ไคตนิดแีอซึ่ไีทเลส และไคโตซึ่าเนส ไคตเินสและไคโตซึ่าเนสทีม่จี �าหน่ายในทอ้งตลาดนัน้

มรีาคาค่อนขา้งสูง (16-30 SGD/unit of chitinase, 30-80 SGD/unit of chitosanase) แต่   

ไคตนิดอีะซึ่ทิเิลสนัน้ยงัไม่มจี �าหน่ายท ัว่ไป ขนาดของตลาดไคตนิ ไคโตซึ่านและอนุพนัธท์ ัว่โลก  

คาดวา่อยู่ที ่8,531.7 ลา้นเหรยีญสหรฐัภายในปี 2568 ดงันัน้ความตอ้งการเอนไซึ่มเ์หลา่นี้จงึเพิม่

ขึ้นตามการเตบิโตของไคตนิ ไคโตซึ่านและอนุพนัธ ์ เอนไซึ่มเ์หลา่นี้ผลติไดใ้นสิง่มชีวีติหลายชนิด 

เช่น จลุนิทรยี ์พชื และสตัว ์แต่ในโปรคารโิอต แอคตโินมยัสทีย่อยสลายไคตนิทีด่ทีีสุ่ด และเป็น 

กลุม่ทีม่คีวามส�าคญัในระบบนิเวศ เน่ืองจากสามารถผลติสารออกฤทธิ�ทางชวีภาพไดห้ลายชนิด 

เช่น สารปฏิชิวีนะ และเอนไซึ่ม ์ แอคตโินมยัสทีหลายชนิด โดยเฉัพาะในสกลุ Streptomyces      

มีความสามารถในการย่อยสลายไคตินไดด้ี งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตเอนไซึ่มจ์าก 

แอคตโินมยัสทีและการประยุกตใ์ชใ้นการผลติไคโตโอลโิกแซึ่คคาไรดส์ �าหรบัผลติภณัฑ์เ์สรมิสุขภาพ               

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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การใช้่สารป้องกันก�าจั´เช่ื�อราควบคุมิโรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่า
หลังการเก็บเกี่ย์วกับทุเรีย์นหมิอนทอง

ผ้ช่้วย์ศาสตราจารย์ ์ดร.เนตรนภัสิ เขยี์วข ำา
ภัาควชิาโรคพ็ชื คณะเกษตร มหาวทิย์าลยั์เกษตรศาสตร์

โรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่าเป็นปญัหาที่ส �าคญัในการผลติทุเรียนในประเทศและส่งออก      

มกีารใชส้ารเคมป้ีองกนัก�าจดัเชื้อราควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า (สาเหตจุากเชื้อรา Phytophthora 

palmivora) ไดแ้ก่ เมทาแลกซึ่ลิหรอืฟอสอสีทลิ-อะลูมเินยีม ฟอสฟอรสัแอซึ่ดิ และสารเคมป้ีองกนั

ก�าจดัเชื้อราควบคุมโรคผลเน่า (สาเหตจุากเชื้อรา Lasiodiplodia Colletotrichum Phomopsis 

และ Fusarium) ไดแ้ก่ โพรคลอราซึ่ โพรพโิคนาโซึ่ล อะซึ่อกซึ่สีโตรบนิ และทบูีโคนาโซึ่ล โดยใช ้

สารเคมดีงักล่าวอย่างต่อเน่ือง แต่ปจัจุบนัพบว่าไม่สามารถควบคุมโรคไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ     

งานวจิยัน้ีจงึศึกษาการใชส้ารไดเมโทมอรฟ์หรอืสารผสมทีม่กีลไกการออกฤทธิ�ทีแ่ตกต่างกนัเพือ่

เสรมิประสทิธภิาพในการควบคมุโรค โดยทดสอบประสทิธภิาพของสารไดเมโทมอรฟ์ในการควบคมุ

โรครากเน่าโคนเน่าในระยะตน้กลา้ และการใชส้ารผสม 1) สารโพรคลอราซึ่กบัโพรพโิคนาโซึ่ล และ 

2) สารอะซึ่อกซึ่สีโตรบนิกบัทบูีโคนาโซึ่ล ในการควบคุมโรคผลเน่าของทเุรยีนหลงัการเก็บเกี่ยว 

งานวจิยัน้ีศึกษาประสทิธภิาพของสารเคมดีงักลา่วในการควบคมุโรครากเน่าโคนเน่าและผลเน่าของ

ทเุรยีน โดยใชต้วัอย่างทเุรยีนพนัธุห์มอนทองจากอ�าเภอท่าใหม ่จงัหวดัจนัทบรุ ี แยกและจ�าแนก

ชนิดเชื้อราสาเหตโุรคทางสณัฐานวทิยา ทดสอบความสามารถในการก่อโรค การควบคุมโรคโดย

ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกนัก�าจดัเชื้ อราต่อเชื้ อสาเหตุโรคในหอ้งปฏิิบตัิการ และ             

การควบคุมโรคผลเน่าหลงัการเกบ็เกี่ยวของทเุรยีนโดยวธิกีารชบุผลเกบ็รกัษาในโรงคดับรรจแุละ

ในสภาพส่งออก รวมท ัง้ทดสอบสารเคมตีกคา้งในเนื้อและเปลอืกทเุรยีน

Fungicide Applications for Controlling Root and Stem Rot and Post-
Harvest Fruit Rot Diseases of “Monthong” Durian 
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, com-
bination 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 micro-
scopic 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.  gr
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การศึกษาการติ´เช่ื�อแบคทีเรีย์ Wolbachia ในเพลี�ย์กระโ´´สีน��าตาล 
(Nilaparvata lugens): ผลกระทบต่อการตอบสนองทางโมิเลกุลของข้าว
พันธุ์ขาว´อกมิะลิ 105
รองศาสตราจารย์ ์ดร. อศินนัท ์ววิฒันรตันบุตุร
ศ้นย์ค์วามเป็็นเลศิทางวทิย์าศาสตรช์วีภัาพ็ป็ระย์กุต ์และภัาควชิาเทคโนโลย์กีารผลติพ็ชื คณะเทคโนโลย์ี
การเกษตร สถาบุนัเทคโนโลย์พี็ระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบุงั

ขา้วหอมมะลไิทยเป็นขา้วพนัธุเ์มลด็ยาวทีม่ถีิน่ก�าเนิดในประเทศไทย ผลผลติของขา้วไทยในแต่ละปี
ไดล้ดจ�านวนลงอย่างมากเน่ืองจากความเครยีดจากสิง่มชีวีติ โดยเฉัพาะจากเพลี้ยกระโดดสนี�า้ตาล 
(Nilaparvata lugens) ซึ่ึง่เป็นแมลงศตัรูขา้วทีส่รา้งความเสยีหายใหแ้ก่ขา้วหอมมะลไิทยมากทีสุ่ด
ชนิดหน่ึง ขา้วพนัธุข์าวดอกมะล ิ 105 เป็นพนัธุข์า้วทีไ่ม่ตา้นทานต่อเพลี้ยฯจงึเกดิความเสยีหาย
อย่างมากเมือ่เกดิการเขา้ท�าลายของเพลี้ยฯ แมลงหลายชนิดมจีลุนิทรยีร่์วมอาศยัอยู่ภายใน เช่น 
แบคทเีรยี Wolbachia spp. ซึ่ึง่สามารถถ่ายทอดจากแมไ่ปสู่ลูกหรอืถ่ายทอดระหวา่งสปีชสีไ์ด ้
และยงัสามารถควบคุมการสบืพนัธุข์องสตัวใ์หอ้าศยัได ้ ในปจัจุบนั บทบาทของ Wolbachia  
ในเพลี้ยฯ ยงัไมไ่ดร้บัการศึกษาเท่าทีค่วร จดุมุง่หมายหลกัของโครงการวจิยันี้คอื การเพิม่ความรู ้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัผลของแบคทเีรยี Wolbachia ในการปรบัเปลีย่นหรอืควบคุมปฏิสิมัพนัธข์อง
ความเครยีดจากเพลี้ยฯทีม่ต่ีอขา้วพนัธุข์าวดอกมะล ิ 105 โดยมวีตัถปุระสงคย่์อยดงัน้ี 1) เพือ่
ศึกษาการตอบสนองระดบัโมเลกลุของขา้วฯ ต่อความเครยีดจากเพลี้ยฯ 2) เพือ่ศึกษาบทบาทของ 
Wolbachia ในการควบคุมการตอบสนองระดบัโมเลกลุของขา้วฯ ต่อความเครยีด 3) เพือ่เปรยีบ
เทยีบผลของเพลี้ยฯทีต่ดิเชื้อและไมต่ดิเชื้อ Wolbachia ต่อการตอบสนองทางโมเลกลุของขา้วฯ 
และ 4) เพือ่ศึกษาศกัยภาพของ Wolbachia ในการใชเ้ป็นสารชวีภณัฑ์ก์�าจดัศตัรูพชืในอนาคต
ส�าหรบัการควบคมุเพลี้ยฯ ซึ่ึง่จะท�าใหไ้ดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเพิม่ขึ้นในเรื่องการปรบัปรุงพนัธุข์า้ว
ในอนาคต เพือ่เอาชนะขอ้จ�ากดัทีเ่กดิจากเพลี้ยฯทีม่ต่ีอการผลติขา้วฯ และความชดัเจนเกี่ยวกบั
ศกัยภาพของ Wolbachia ในการเป็นสารชวีภณัฑ์เ์พือ่ควบคุมเพลี้ยกระโดดสนี�า้ตาล 

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.



ทุนช่วยเหลือทางด้านวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุนช่วยเหลือทางด้านวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย37

สาขาเกษตรศาสตร์และช่ีววิทย์า

ฤทธิ�ทางช่ีวภาพและบทบาทของสารออกฤทธิ�ของเกสรผึ�งและพรอพอลิส 

ศาสตราจารย์ ์ดร. จนัทรเ์พ็ญ็ จนัทรเ์จา้
ภัาควชิาชวีวทิย์า คณะวทิย์าศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิย์าลยั์

ผลติภณัฑ์ผ์ึ้งนอกจากจะน�ามาบรโิภคโดยตรง เช่น น�า้ผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง แลว้ ยงัพบวา่มฤีทธิ�ทาง

ชวีภาพมากมาย ในโครงการน้ีจงึสนใจศึกษาสารตวัอย่างจากผลติภณัฑ์ผ์ึ้งใน 2 รูปแบบ รูปแบบ

แรกคอืสารสกดัอย่างหยาบ โดยจะศึกษาเกสรผึ้งจากผึ้งพนัธุ ์(Apis mellifera) เนื่องจากเป็นผึ้ง

เศรษฐกจิของประเทศไทยและพรอพอลสิจากชนัโรงชนิดต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นผึ้งทีม่คีวามหลาก

หลายทางชนิดสูง ในส่วนนี้จะท�าการระบชุนิดของเกสรพชืหลกัก่อน น�ามาท�าการสกดัอย่างหยาบ

ดว้ยตวัท�าละลายอนิทรยี ์3 ชนิด คอื เมทานอล ไดคลอโรมเีทนและเฮกเซึ่น รูปแบบที ่2 คอื รูปแบบ

ของสารประกอบบริสุทธิ� โดยท�าการคน้หาสารประกอบบริสุทธิ�ที่สกดัแยกไดจ้ากเกสรผึ้งและ        

พรอพอลสิในประเทศไทยทีม่กีารเผยแพร่แลว้ในวารสารวจิยั น�าสารตวัอย่างท ัง้ 2 รูปแบบมา      

คดัเลอืกหาฤทธิ�ทางชวีภาพทีส่นใจ ไดแ้ก่ ฤทธิ�ตา้นการเตบิโตของจลุนิทรยี ์ฤทธิ�ยบัย ัง้เอนไซึ่มต่์าง ๆ  

ทีส่่งผลต่อสุขภาพ ฤทธิ�ตา้นอนุมลูอสิระ ฤทธิ�ยบัย ัง้เอนไซึ่มไ์ทโรซึ่เินส ดงันัน้จงึคาดวา่จะไดส้าร

ตวัอย่างในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงทีม่ฤีทธิ�ทางชวีภาพทีศึ่กษา เน่ืองจากสารออกฤทธิ�ทีย่บัย ัง้เอนไซึ่ม์

ไทโรซึ่เินส มโีอกาสสูงมากในการน�าไปพฒันาต่อยอดเป็นเครือ่งส�าอางทีล่ดการสรา้งเมด็สเีมลานิน  

ทีผ่วิหนงั ในโครงการนี้จงึวางแผนทีจ่ะน�าสารออกฤทธิ�ทีย่บัย ัง้เอนไซึ่มไ์ทโรซึ่เินสไปท�าการทดลอง

เพิม่เตมิก่อนสารออกฤทธิ�ทีม่ฤีทธิ�ทางชวีภาพอืน่ ๆ  โดยทีจ่ะท�าการทดลองเพิม่เตมิเพือ่ระบบุทบาท

ของสารออกฤทธิ�ในระดบัชวีโมเลกลุและเซึ่ลล ์โดยเฉัพาะความเป็นพษิของสารทีม่ต่ีอเซึ่ลล ์

Bioactivities and Roles of Active Compounds of Bee Pollen and 
Propolis 

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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การพัฒนาต�ารับใช่้เฉพาะท่ีส�าหรับรักษาบา´แผลท่ีผิวหนังจากสารสกั´
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ผ้ช่้วย์ศาสตราจารย์ ์ดร.ศราพ็ร หริการภักัดี
ภัาควชิาเภัสชัอตุสาหกรรม วทิย์าลยั์เภัสชัศาสตร ์มหาวทิย์าลยั์รงัสติ

ปจัจบุนั ผลติภณัฑ์ย์าจากธรรมชาตแิละจากสมนุไพรทีข่ายอยู่ในทอ้งตลาดมกัมปีญัหาเกี่ยวกบั
ความคงตวัและประสทิธผิลในการรกัษา โดยเฉัพาะผลติภณัฑ์ส์มนุไพรส�าหรบัผวิหนงัเพือ่สมาน
บาดแผล ซึ่ึง่เป็นผลติภณัฑ์ท์ีเ่ตบิโตและมกีารแขง่ขนัสูง หากสามารถแกป้ญัหาดงักลา่วได ้ผูบ้รโิภค
จะมคีวามม ัน่ใจในการใชผ้ลติภณัฑ์จ์ากธรรมชาติมากขึ้น ขา้วไรซึ่เ์บอรร์ี่ (Oryza Sativa L.) 
ประกอบดว้ยสารในกลุม่โพลฟีีนอล แอนโทไซึ่ยานิน วติามนิอ ีและแกมมาโอไรซึ่านอล ซึ่ึง่เป็นสาร
ทีม่ปีระสทิธภิาพสูงในการตา้นอนุมลูอสิระ ขา้วไรซึ่เ์บอรร์ี่สามารถลดการเกดิโรค เช่น โรคมะเรง็ 
โรคหวัใจวาย โรคเบาหวาน และความดนัโลหติสูง อย่างไรกต็าม รายงานการศึกษาเกี่ยวกบัสาร
สกดัขา้วไรซึ่เ์บอรร์ี่ต่อการซ่ึ่อมแซึ่มผวิและสมานบาดแผล ยงัมค่ีอนขา้งจ�ากดั ดงันัน้ งานวจิยันี้มี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิการสมานบาดแผลของสารสกดัขา้วไรซึ่เ์บอรร์ี่ ท ัง้ในหลอดทดลองและ
ในเซึ่ลลไ์ลนผ์วิหนงั โดยศึกษาการกระตุน้การเคลือ่นทีข่องเซึ่ลลค์ีราตโินไซึ่ต ์ HaCaT ดว้ยวธิ ี
wound scratch assay ศึกษาฤทธิ�ตา้นอนุมลูอสิระดว้ยวธิ ีDPPH• radical scavenging assay 
และ ABTS•+ radical scavenging assay ศึกษาการแสดงออกของโปรตนีทีเ่กี่ยวกบัการเพิม่
จ�านวนและการเคลือ่นที ่คอื FAK และ Akt ดว้ยวธิ ีwestern blot ศึกษาฤทธิ�ตา้นเชื้อแบคทเีรยี
ของแผลทีผ่วิหนงั โดยวธิ ีdisc diffusion, broth dilution และ drop plate จากนัน้ท�าการศึกษา
คุณสมบตัิทางเคมกีายภาพและความคงตว้ของสารสกดั เพือ่พฒันาเป็นผลติภณัฑ์ท์างผวิหนงั     
ต่อไป ความรูท้ีไ่ดจ้ากการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชนต่์อการน�าสารสกดัขา้วไรซึ่เ์บอรร์ี่ไปพฒันาเป็น

ผลติภณัฑ์ส์ �าหรบัสมานบาดแผล เพือ่ส่งเสรมิขา้วไทยใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล

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. There-
fore, 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 evalu-
ated 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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กลไกระ´ับโมิเลกุลในการล´ผลกระทบของความิแล้งและการส่งเสริมิ   
การเจริญเติบโตของข้าวโ´ย์แอก´ิโนแบคทีเรีย์ส่งเสริมิการเจริญเติบโต
ของพืช่และการท´สอบความิปลอ´ภัย์ทางช่ีวภาพของเช่ื�อ 
รองศาสตราจารย์ ์ดร.วส ุป็ฐมอารีย์ ์
ภัาควชิาชวีวทิย์า คณะวทิย์าศาสตร ์มหาวทิย์าลยั์เชยี์งใหม่

แอกตโินแบคทเีรยีจากระบบนิเวศนพ์เิศษในหอ้งปฏิบิตักิารของผูส้มคัรมศีกัยภาพในการส่งเสรมิ

การเจรญิเตบิโตของพชื โดยสามารถสรา้งฮอรโ์มนพชืชนิดกรดอนิโดลแอซึ่ติกิ ไซึ่เดอโรฟอร ์ACC 

deaminase และละลายฟอสเฟตในหลอดทดลอง นอกจากน้ีบางสายพนัธุส์ามารถช่วยลดผล  

กระทบจากความแลง้ทีม่ต่ีอขา้วขาวดอกมะล ิ105 ในระดบักระถาง แต่กลไกในการลดความเครยีด

แลง้และส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของขา้วในระดบัโมเลกลุโดยแอกตโินแบคทเีรยีเหลา่น้ียงัไมท่ราบ

แน่ชดั งานวจิยัน้ีมุง่เป้าทีจ่ะอธบิายกลไกดงักลา่วโดยใชเ้ทคนิคการหาล �าดบันิวคลโีอไทดท์ ัง้หมด

ดว้ยแพลตฟอรม์ IIlumina เพือ่คน้หายนีทีเ่กีย่วขอ้งในการลดความเครยีดแลง้ และยนีทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื และท�าการทดสอบความปลอดภยัในการใชง้านแอกตโิน

แบคทเีรยีส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืโดยใช ้Environmental and Human Safety Index 

และการวเิคราะหจ์โีนม ผลการศึกษาในครัง้น้ีจะช่วยท�าใหเ้ขา้ใจกลไกทีแ่อกตโินแบคทเีรยีส่งเสรมิ

การเจรญิเตบิโตของพชืใชเ้พือ่ลดผลกระทบจากความเครยีดแลง้ และส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของ

ขา้ว การทดสอบความปลอดภยัทีน่�าเสนอในงานวจิยัน้ีสามารถใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ก์ารพจิารณาดา้น

ความปลอดภยัของการใชเ้ชื้อทางการเกษตรต่อไป

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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ผ้ช่้วย์ศาสตราจารย์ ์ดร.สริิภัคั สรุะพ็ร
ภัาควชิาชวีวทิย์า คณะวทิย์าศาสตร ์มหาวทิย์าลยั์มหาสารคาม

มหาสารคามเป็นจงัหวดัทีม่กีารเลี้ยงไหมมากทีสุ่ดในประเทศไทย เกษตรกรสามารถเลี้ยงไหมเป็น

อาชพีหลกัหรอือาชพีเสรมิ สรา้งรายไดใ้นครวัเรอืน อย่างไรกต็ามปญัหาทีส่ �าคญัทีสุ่ดในการเลี้ยง

ไหม คอืโรคเตอ้ทีม่สีาเหตจุากไวรสั BmNPV เมือ่หนอนไหมไดร้บัไวรสัในระยะเริ่มแรก จะไม่

แสดงอาการของโรค แต่แสดงอาการรุนแรงในหนอนไหมวยั 5 ซึ่ึง่เป็นระยะทีก่ �าลงัสรา้งรงั และ

ตายหลงัจากแสดงอาการ ภายใน 3-5 วนั จงึท�าใหเ้กษตรกรเสยีเวลา แรงงาน ตน้ทนุในการเลี้ยง

ไหม แต่กลบัไมไ่ดร้บัผลผลติเลย และส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายถงึ 100 เปอรเ์ซึ่น็ต ์ในแต่ละรอบ

ของการเลี้ยงไหม ดงันัน้การน�านวตักรรมการเลี้ยงไหมไดแ้ก่ 1) วธิกีารเลี้ยงไหมแบบ 2 ข ัน้ตอน 

โดยการอนุบาลหนอนไหมวยัอ่อนโดยการเลี้ยงดว้ยอาหารเทยีมในสภาพปลอดเชื้อ แลว้ตามดว้ย

การเลี้ยงไหมวยั 3-5 ดว้ยใบหมอ่น และ 2) วธิกีารน�าโปรไบโอตกิ สกลุ Lactobacillus, Lacto-

coccus และ Bifidobacterium มาเป็นอาหารเสรมิร่วมกบัใบหมอ่นใหห้นอนไหมกนิในทกุระยะ 

(วยั 1-5) ผลการศึกษาพบวา่หนอนไหมทีไ่ดร้บัโปรไบโอตกิ ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโต หนอนไหมมี

ความแขง็แรง ใหผ้ลผลติรงัไหมสูง และลดอตัราการตายของหนอนไหมทีม่สีาเหตจุากโรคเตอ้ เมือ่

เปรยีบเทยีบกบักลุม่ทีไ่มไ่ดร้บัโปรไบโอตกิ จงึไดน้�างานวจิยันวตักรรมการเลี้ยงไหม 2 กรรมวธินีี้

ไปขยายผลในภาคเกษตรกรผูเ้ลี้ยงไหม บา้นหนองบวัแปะ อ�าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม 

เพือ่ใหเ้ป็นชมุชนโมเดลของการเลี้ยงไหมดว้ยนวตักรรม แลว้ขยายผลในกลุม่ผูเ้ลี้ยงไหมในระดบั

ประเทศต่อไป

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.gr
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นวัตกรรมิการเลี�ย์งไหมิเพื่อเพิ่มิผลผลิตไหมิและล´การเกิ´โรคเต้อใน
หนอนไหมิในกลุ่มิเกษตรกรผูเ้ลี�ย์งไหมิ บ้านหนองบวัแปะ อ�าเภอย์างสสุีราช่ 
จงัหวั́ มิหาสารคามิ
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การศึกษากลไกการน�าอาร์เอ็นสาย์คู่เข้าเซลล์กุง้โ´ย์โปรตีน SID1 เพือ่กระตุน้
ภมิูิคุ้มิกนัต่อไวรสัตัวแ´ง´วงขาวในกุง้แวนนาไมิน์
ดร.พ็งโสภั ีอตัศาสตร์
ศ้นย์ว์จิยั์ป็ระย์กุตแ์ละพ็ฒันานวตักรรมกุง้ สถาบุนัชวีวทิย์าศาสตรโ์มเลกลุ มหาวทิย์าลยั์มหดิล

การตอบสนองทางภูมคุิม้กนัในการตา้นไวรสัของกุง้จะอาศยัระบบภูมคุิม้กนัทีม่มีาแต่ก�าเนิด ซึ่ึง่
สามารถถกูกระตุน้ไดด้ว้ยอารเ์อน็เอสายคู่ ผ่านกระบวนการ RNA interference (RNAi) ซึ่ึง่มี
ความจ�าเพาะ และระบบภมูคิุม้กนัทีไ่มจ่ �าเพาะต่อไวรสัเป้าหมาย โดยถงึแมว้า่ในปจัจบุนัมงีานวจิยั
จ�านวนมาก ไดศึ้กษาและแสดงใหเ้หน็ว่าสามารถน�าอารเ์อน็เอสายคู่มาใชเ้พือ่การป้องกนัการตดิ
ไวรสัในกุง้และการลดปริมาณไวรสัที่กุง้ติดมาจากธรรมชาติลงได ้ แต่เพือ่ใหไ้ดก้ารยบัย ัง้ไวรสั 
อย่างมปีระสทิธภิาพ ยงัคงตอ้งใชอ้ารเ์อน็เอสายคู่ในปรมิาณมากและตอ้งท�าการฉีัดซึ่�า้หลายครัง้ 
ซึ่ึง่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการวางไขข่องกุง้ (ในกรณีทีเ่ป็นกุง้พอ่แมพ่นัธุ)์ ดงันัน้การศึกษาให ้
เขา้ใจในรายละเอยีดของข ัน้ตอนและปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการกระตุน้ใหกุ้ง้มคีวามตา้นทานต่อไวรสั
ดว้ยอารเ์อน็เอสายคู่ จะช่วยใหส้ามารถแกป้ญัหาทีก่ลา่วมาแลว้ได ้โครงการน้ีจงึมุง่ศึกษากลไกใน
การเขา้สู่เซึ่ลลข์องอารเ์อน็เอสายคู่โดยอาศยัโปรตนี SID1 ซึ่ึง่อยู่ทีเ่ยือ่หุม้เซึ่ลล ์ และการกระตุน้ 
ภมูคิุม้กนัแบบไมจ่�าเพาะดว้ยการจบัของอารเ์อน็เอสายคู่กบัตวัรบั Toll3 ซึ่ึง่อยู่ภายในเซึ่ลล ์ โดย
จะท�าการตรวจสอบการจบัของอารเ์อน็เอสายคู่กบัโปรตนี SID1 ในส่วนปลายทีย่ืน่ออกนอกเซึ่ลล ์
(Extra cellular domain, ECD) ของกุง้แวนนนาไมน ์โดยใชเ้ทคนิค Electrophoretic mobility 
shift assay (EMSA) และการยบัย ัง้การเขา้จบัดว้ยแอนตบิอดี้ต่อส่วน ECD ของโปรตนี SID1  
และตรวจสอบความเกี่ยวขอ้งของตวัรบั Toll3 ในการกระตุน้ภมูคุิม้กนัแบบไมจ่�าเพาะ ดว้ยการ
ยบัย ัง้การแสดงออกของยนี Toll3 ดว้ยเทคนิค RNAi ก่อนการกระตุน้ภมูคิุม้กนัแบบไมจ่�าเพาะ
ดว้ยอารเ์อน็เอสายคู่ นอกจากน้ียงัท�าการศึกษาปจัจยัหลกัทีส่่งเสรมิการกระตุน้ภมูคุิม้กนัแบบไม่
จ�าเพาะในการตา้นไวรสัของกุง้อกีดว้ย ความรูท้ีไ่ดจ้ากโครงการน้ีจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากใน

การน�าไปพฒันากรรมวธิใีนการกระตุน้ใหกุ้ง้ตา้นทานต่อไวรสัตวัแดงดวงขาวไดด้ยีิง่ขึ้นต่อไป

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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นวัตกรรมิผลิตภัณฑ์์จากวัส´ุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมิแปรรูปเงาะ
ส�าหรับประย์ุกต์ใช่้ในผลิตภัณฑ์์อาหารเพื่อสุขภาพ

ดร.อรไท สวสัดิชยั์กลุ
สถาบุนัคน้ควา้และพ็ฒันาผลติภัณัฑ์อ์าหาร มหาวทิย์าลยั์เกษตรศาสตร์

เงาะ (Nephelium lappaceum L.) เป็นพชืประจ�าถิน่ในภมูภิาคอาเซึ่ยีนโดยเฉัพาะอย่างยิง่พบมาก
ในประเทศไทย ปกตจิะบรโิภคเฉัพาะสว่นเน้ือเงาะเท่านัน้ นยิมบรโิภคผลไมส้ดและผลติภณัฑ์จ์าก
อตุสาหกรรมแปรรูปผลไม ้เงาะและเงาะสอดไสส้ปัปะรดในน�า้เชื่อมบรรจกุระป๋อง จากขอ้มลูสถติิ
การส่งออก 5 ปี ระหวา่งพ.ศ. 2558 -2562 สนิคา้ของส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณพ์บวา่สนิคา้เงาะแปรรูปส่งออกมากถงึ 2,000 - 3,000 ตนัในแต่ละปี ปรมิาณ
วสัดุเศษเหลอื เมลด็เงาะนัน้ยงัมคีณุค่าทางอาหารอยู่มากไมเ่พยีงแต่มสีารอาหารไขมนัและแป้งทีด่ี
ในปรมิาณมากเท่านัน้ แต่ยงัมคีุณสมบตัทิางยาเช่นมฤีทธิ�ตา้นโรคเบาหวาน ต่อตา้นอนุมลูอสิระ 
ตา้นการอกัเสบ ยาตา้นจลุชพีและตา้นมะเรง็ ดงันัน้เมลด็เงาะเป็นแหลง่วตัถดุบิจากเศษเหลอืจาก
อตุสาหกรรมแปรรูปอาหารทีน่่าสนใจในการใชเ้ป็นทรพัยากรหมนุเวยีนส�าหรบัการศึกษาดา้นอาหาร
โภชนาการและยา อกีท ัง้ยงัมศีกัยภาพในการใชใ้นอตุสาหกรรมอาหารและยา ในงานวจิยันี้ไดย้ืน่
ขอรบัความคุม้ครองทางทรพัยส์นิทางปญัญา 2 ประเภทต่อกรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวง
พาณิชย ์ประเทศไทย ประกอบดว้ย อนุสทิธบิตัรของไทยเลขที ่ 17137 วนัที ่ 6 มกราคม 2564 
และเครื่องหมายการคา้ของไทยเลขทีค่ �าขอ 190139982 วนัทีย่ืน่ค�าขอ 18 ตลุาคม 2562 จาก     
องคค์วามรูท้ี่คณะวจิยัไดด้ �าเนินแลว้นัน้ การน�าเอาเมลด็เงาะซึ่ึ่งเป็นเศษเหลอืจากอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารมาใชใ้หม ่ เป็นแหลง่วตัถดุบิจากในการศึกษาเพิม่เตมิ พฒันาเป็นวตัถดุบิเพือ่ผลติ
อาหาร และผลติภณัฑ์อ์าหารเพือ่สุขภาพโครงการน้ีด�าเนินการตามแนวคดิเป้าหมายการพฒันาที่

ย ัง่ยนื และการสูญเสยีอาหารและการจดัการทีสู่ญเปลา่ 

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-dia-
betic, 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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การสงัเคราะห์สไปโรไซคลกิอลัคาลอย์´์ FR901483 TAN1251 Lepadi-
formine และสารท่ีมิโีครงสร้างคล้าย์ เพือ่ศกึษาความิเป็นไปไ´้ในการเป็น
ย์าในโรคเกีย่์วกบัผูสู้งอาย์ุ
ผ้ช่้วย์ศาสตราจารย์ ์ดร.พ็ลัลภั คนัธิิย์งค ์
สาขาวชิาเคม ีคณะวทิย์าศาสตร ์มหาวทิย์าลยั์ศิลป็ากร

สารผลติภณัฑ์ธ์รรมชาตอิลัคาลอยดม์คีวามหลากหลายทางโครงสรา้งและฤทธิ�ทางชวีภาพ อลัคาลอย
ดห์ลายชนิดเป็นยา ผูว้จิยัมคีวามสนใจศึกษาการสงัเคราะหส์ไปโรไซึ่คลกิอลัคาลอยดท์ีม่ฤีทธิ�ทาง
ชวีภาพทีอ่าจน�าไปสู่การพฒันายารกัษาโรคทีพ่บในผูสู้งอายุ ซึ่ึง่เป็นสิง่จ �าเป็นในการเตรยีมความพรอ้ม
การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยในอนาคตอนัใกล ้ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาวธิีการ
สงัเคราะหส์ารตวักลางทีจ่ะน�าไปสู่อลัคาลอยดช์นดิสไปโรไซึ่คลกิทีม่หีน่วยโครงสรา้ง 1-azaspiro[4,5]
decane ไดแ้ก่ FR901483  TAN1251 และ lepadiformine  สารประกอบ FR901483 มฤีทธิ�กด
ภมูคิุม้กนัของร่างกาย (immunosuppressant) ซึ่ึง่สามารถน�าไปใชพ้ฒันาไปเป็นยารกัษาโรคขอ้
อกัเสบรูมาตอยด ์(rheumatoid arthritis) สารประกอบ TAN1251 เป็นสารทีจ่บักบัตวัรบัมสัคาริ
นคิอะเซึ่ทลิโคลนี (muscarinic acethylcholine receptor antagonist) ซึ่ึง่เป็นกลไกหน่ึงของการ
เกดิโรคพารก์นิสนั (Parkinson’s disease) และ lepadiformine ซึ่ึง่มผีลต่อระบบการท�างานของ
หวัใจ (cardiovascular effect) และอาจพฒันาเป็นยารกัษาโรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ arrhythmia 
ชนดิ atrial fibrillation ทีพ่บมากในผูสู้งอายุ   แผนการสงัเคราะหอ์าศยัผลการทดลองทีผู่ว้จิยัได ้
ท �าการศึกษาจนประสบความส�าเร็จในการสงัเคราะหอ์ลัคาลอยดท์ีม่โีครงสรา้งสมัพนัธก์บัสารเป้า
หมายในโครงการน้ีโดยใชป้ฏิกิริยิา N-acyliminium ion spirocyclization ซึ่ึง่พฒันาขึ้นจาก
ปฏิกิริยิา N-acyliminium ion cyclization ทีผู่ว้จิยัใชใ้นการสงัเคราะหใ์นโครงการต่างๆก่อนหนา้
น้ี แผนการสงัเคราะหจ์ะเปิดโอกาสใหส้งัเคราะหอ์นุพนัธแ์ละสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยกบัสารผลติภณัฑ์์

ธรรมชาตเิพือ่น�าไปทดสอบฤทธิ�ทางชวีภาพทีพ่งึประสงคใ์นข ัน้ต่อไปของโครงการวจิยัน้ี

Total Synthesis of Spirocyclic Alkaloids FR901483, TAN1251, Lepadi-
formine 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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การพัฒนากระบวนการเร่งปฏิิกิริย์าการเพิ่มิหมิู่ฟิอสฟิอรัสในโมิเลกุลสาร
อินทรีย์์เพื่อปรับแต่งโครงสร้างของสารในกลุ่มิเฮทเทอโรไซเคิลให้มิี
คุณสมิบัติและฤทธิ�ทางช่ีวภาพที่น่าสนใจ
รองศาสตราจารย์ ์ดร.ศิริลตา ย์ศแผ่น
ภัาควชิาเคม ีคณะวทิย์าศาสตร ์มหาวทิย์าลยั์มหดิล

สารเฮทเทอโรไซึ่เคิลทีม่หีมูฟ่งักช์นัฟอสฟอรสัในโครงสรา้งเป็นสารอนิทรยีท์ีส่ามารถออกฤทธิ�ทาง
ชวีภาพ ใชเ้ป็นยารกัษาโรค รวมถงึสารอนิทรยีท์ีใ่ชใ้นการเกษตร นอกเหนอืจากนัน้สารในกลุม่น้ียงั
สามารถน�าไปประยุกตใ์ชก้บังานวจิยัทางดา้นเคมอีนิทรยีส์งัเคราะห ์การคดิคน้วจิยัยา พอลเิมอร ์
และวสัดศุาสตร ์ ซึ่ึง่หมูฟ่งักช์นัฟอสฟอรสัสามารถช่วยปรบัเปลีย่นสมบตัทิางกายภาพ ทางเคมขีอง
สารอนิทรียแ์ละยงัส่งผลต่อคุณสมบตัิและการออกฤทธิ�ทางชีวภาพอกีดว้ย ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ี    
การพฒันากระบวนการสงัเคราะหส์ารประกอบฟอสฟอรสัที่ท �าไดส้ะดวกอย่างมปีระสทิธิภาพ      
โดยการเพิม่หมูฟ่งักช์นัฟอสฟอรสัลงในโมเลกลุของสารเฮทเทอโรไซึ่เคลิไดร้บัความสนใจอย่างยิง่
จากนกัวจิยัและมปีระโยชนอ์ย่างยิง่ต่อการสงัเคราะหส์ารชนดิใหม่ๆ  เพือ่การน�าไปใชต่้อยอดในอนาคต 
ในงานวจิยัน้ีจะศึกษาและพฒันากระบวนการการเร่งปฏิกิริยิาการเพิม่หมูฟ่งักช์นัฟอสฟอรสัลงใน
โมเลกลุสารเฮทเทอโรไซึ่เคลิ เช่นสารในกลุม่ อะโซึ่ล ควโินโลน และไพรดินี อย่างประสทิธภิาพ
แนวทางใหม่ โดยวธิีออกซึ่เิดทฟีฟอสฟอริเรชนัท ัง้ในรูปแบบที่ใชโ้ลหะตวัเร่งปฏิกิิริยาและแบบ      
ไม่ใชโ้ลหะเร่งปฏิกิิรยิา โดยงานวจิยัน้ีจะศึกษาและพฒันาสภาวะของปฏิกิิรยิาใหม้ปีระสทิธิภาพ 
สะดวกต่อการน�าไปใช ้ นอกเหนือจากน้ียงัจะศึกษาขอบเขตของปฏิกิิริยา ตลอดจนคน้ควา้เพือ่
ท �าความเขา้ใจกบักระบวนการเกดิปฏิกิริยิา เพือ่ใหไ้ดก้ระบวนการทีส่ามารถใชส้งัเคราะหส์ารไดจ้รงิ 

ในราคาไมแ่พงและปลอดภยัต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มเพือ่การน�าไปประยุกตใ์ชใ้นล �าดบัต่อไป

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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ตัวรับรู้แบบสวมิใส่ช่นิ´ไมิ่เจาะผ่านผิวหนังส�าหรับเฝ้้าระวังภาวะเบาหวาน
และกล้ามิเนื�ออ่อนแรง

ดร.นาฏนดัดา รอดทองคำา
สถาบุนัวจิยั์โลหะและวสัด ุจุฬาลงกรณม์หาวทิย์าลยั์

ปจัจบุนัอปุกรณต์วัรบัรูแ้บบสวมใส่ไดร้บัความสนใจอย่างมากส�าหรบัใชต้ดิตามสุขภาพและตรวจ

วนิจิฉัยัโรค โดยเฉัพาะอย่างยิง่ในนกักฬีา และผูสู้งอายุ เน่ืองจากอปุกรณด์งักลา่วสามารถใชส้วมใส่

ไดง้า่ยเพือ่ตรวจตดิตามสารบง่ชี้ทางชวีภาพเป้าหมายทีข่บัออกจากร่างกายผ่านกลไกการท�างานของ

ตวัรบัรู ้ซึ่ึง่ผูส้วมใส่สามารถอ่านผลไดท้นัทแีละต่อเน่ือง โดยในงานวจิยัน้ีไดพ้ฒันาอปุกรณต์วัรบัรู ้

แบบไมเ่จาะผ่านผวิหนงัส�าหรบัใชต้รวจวดัปรมิาณกลูโคสและแลคเตท เพือ่เฝ้้าระวงัภาวะเบาหวาน

และกลา้มเนื้ออ่อนแรงดว้ยการตรวจวดัจากเหงือ่ของผูส้วมใส่แทนวธิกีารเจาะเลอืด อปุกรณน์ี้ใช ้

เสน้ดา้ยเป็นวสัดุฐานรองในการสรา้งตวัรบัรู ้เนื่องจากเสน้ดา้ยเป็นวสัดุทีส่ามารถดดัแปรพื้นผวิให ้

มสีมบตัติามตอ้งการไดง้า่ยโดยใชส้ารดดัแปรและสารตวัอย่างปรมิาณนอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัวสัดุ

รองรบัชนิดอืน่ และของเหลวสามารถไหลผ่านไดง้า่ยดว้ยระบบไมโครฟลูอดิกิของตวัเสน้ดา้ย ทีส่ �าคญั

ยิง่อปุกรณท์ีพ่ฒันาขึ้นนี้ยงัไดร้วมการตรวจวดั 2 เทคนิค คอืเทคนิคการตรวจวดัเชงิสแีละเชงิเคมี

ไฟฟ้าเขา้ไวด้ว้ยกนั เพือ่เพิม่ความถกูตอ้งและแมน่ย�าของการตรวจวดั นอกจากน้ีอปุกรณด์งักลา่ว

ยงัไดถ้กูออกแบบใหม้ลีกัษณะคลา้ยนาฬกิาท�าใหผู้ใ้ชส้ามารถตดิตามสุขภาพดว้ยตนเองไดส้ะดวก

ในระหวา่งการด�าเนินกจิกรรมประจ�าวนั ดงันัน้อปุกรณน์ี้จงึเป็นทางเลอืกใหมใ่นการตดิตามภาวะ

สุขภาพและตรวจคดักรองโรคในเบื้องตน้ดว้ยวธิทีีไ่มต่อ้งเจาะเลอืด ซึ่ึง่จะเป็นประโยชนอ์ย่างมาก

ต่อการยกระดบัคุณภาพชวีติของผูป่้วยและประชาชนท ัว่ไป นกักฬีา โดยเฉัพาะอย่างยิง่ในผูสู้งอายุ

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 self- 
microfluidic 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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สาขาเคมิี

การศึกษาพัฒนาสารประกอบโคออร์´ิเนชั่นท่ีมีิรูพรุนเพื่อเป็นตัวเร่ง
ปฏิิกิริย์าในการเปลี่ย์นน��าตาลเป็นสารเคมิีมิูลค่าสูง
ดร.สรีย์า บุรีุแกว้
สำานกัวชิาวทิย์าการพ็ลงังาน สถาบุนัวทิย์สริิเมธิี

การเปลีย่นวตัถดุบิทางการเกษตรทีร่าคาถกูและมอียู่ในปรมิาณมากในประเทศไปเป็นสารเคมทีีม่ี
มลูค่าสูงขึ้นนัน้สามารถช่วยพฒันาประเทศไดอ้ย่างย ัง่ยนื โดยท ัว่ไปแลว้ผลผลติทางการเกษตรที่
เหลอืจากการบรโิภคภายในประเทศจะถูกส่งออกขายไปยงัต่างประเทศในรูปของวตัถดุบิซึ่ึง่จะมี
ราคาถูกและมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสูง ดงันัน้การใชเ้ทคโนโลยทีางวทิยาศาสตรเ์ขา้มาช่วยเพิม่
มูลค่าของผลผลติจะเป็นทางแกท้ี่มปีระสิทธิภาพและย ัง่ยืน ท ัง้น้ียงัสามารถพฒันายกระดบั
มาตรฐานการผลติของภาคอตุสาหกรรมภายในประเทศไดอ้กีดว้ย ซึ่ึง่ความสามารถในการผลติ   
สารเคมไีดเ้องในประเทศน้ี จะช่วยลดการน�าเขา้สารเคมรีาคาแพงจากต่างประเทศเพือ่น�าไปใชใ้น
อตุสาหกรรมต่างๆ ดงันัน้ดว้ยการใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาเทคโนโลยดีงักลา่วจะท�าให ้
ประเทศไทยสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ย่างม ัน่คงและย ัง่ยนื ท ัง้น้ีความรูท้างวชิาการจากการศึกษา
และพฒันาตวัเร่งปฏิกิิรยิาถอืเป็นหวัใจส�าคญัทีท่ �าใหเ้กดิเทคโนโลยใีนการเปลีย่นน�า้ตาลเป็นสาร
เคมทีี่มมีูลค่าสูงไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ซึ่ึ่งในงานวจิยัน้ี ทมีผูว้จิยัมุ่งเนน้การศึกษาและพฒันา
กระบวนการเปลีย่นน�า้ตาลโมเลกลุเดีย่ว เช่น กลูโคส หรอื ไซึ่โลส เป็นสารเคมทีีม่มีลูค่าสูง เช่น 
กรดแลคตกิ (Lactic acid) และ 5-(hydroxymethyl)furfural (5-HMF) ดว้ยกระบวนการ       
ทางเคม ีโดยงานวจิยันี้มุง่เนน้ การใชส้ารประกอบโคออรด์เินชนัทีม่โีครงสรา้งเป็นแบบโครงขา่ยที่
มรูีพรุน (metal-organic frameworks (MOFs)) มาประยุกตใ์ชเ้ป็นตวัเร่ง ซึ่ึง่โดยท ัว่ไปเเลว้     
การใช ้ MOF เป็นตวัเร่งปฏิกิริยิานัน้มคีวามจ�าเพาะเจาะจงสูงมากกวา่ตวัเร่งปฏิกิริยิาประเภทอืน่ 
อนัเน่ืองมาจากคุณสมบตัคิวามเป็นโครงขา่ยผลกึทีม่รีะเบยีบแบบแผนสูงของโครงสรา้งของ MOF 
ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีจงึมุง่เนน้การศึกษาและพฒันาตวัเร่ง MOFs เพือ่ประยุกตใ์ชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยิา
ในการสงัเคราะหก์รดแลคติกและ 5-HMF จากการแปรรูปทางเคมีของน�า้ตาล เพื่อใหไ้ด ้
ประสทิธภิาพในการผลติทีสู่งขึ้นและมคีวามจ�าเพาะเจาะจงต่อผลติภณัฑ์ท์ีต่อ้งการสูง

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 catalytic- 
enhanced 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.
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เทคโนโลย์ีเพอรอฟิสไกต์ส�าหรับเซลล์แสงอาทิตย์์ส�าหรับใช่้ในอาคาร

ผ้ช่้วย์ศาสตราจารย์ ์ดร.พ็งศกร กาญจนบุษุย์ ์
สาขาวชิาวสัดศุาสตรแ์ละนวตักรรมวสัด ุคณะวทิย์าศาสตร ์มหาวทิย์าลยั์มหดิล

เซึ่ลลแ์สงอาทติยแ์บบเพอรอฟสไกตไ์ดร้บัความนิยม เน่ืองจากมปีระสทิธภิาพสูงเทยีบเท่าเซึ่ลลแ์สง

อาทติยแ์บบผลกึซึ่ลิคิอนและมกีระบวนการผลติทีง่า่ยกวา่ ประสทิธภิาพของการเปลีย่นพลงังาน

แสงเป็นพลงังานไฟฟ้าไมล่ดลงในช่วงอณุหภมู ิ 25-70 องศาเซึ่ลเซึ่ยีสท�าใหว้สัดุเพอรอฟสไกตม์ี

ความเหมาะสมกบัการใชใ้นเมอืงไทย นอกจากนัน้เพอรอฟสไกตย์งัสามารถผลติไฟฟ้าไดด้แีม ้  

ภายใตแ้สงอ่อนๆ เช่น ในอาคาร ต่างกบัเซึ่ลลแ์สงอาทติยแ์บบผลกึซึ่ลิคิอนทีไ่มส่ามารถผลติไฟฟ้า

ไดใ้นอาคาร ประโยชนข์อ้น้ีท �าใหเ้พอรอฟสไกตม์คีวามเหมาะสมในการถกูพฒันาเพือ่ใหพ้ลงังาน

วสัดตุรวจจบัและรบั-สง่สญัญาณส�าหรบั Internet of Things (IOTs) ซึ่ึง่มขีนาดเลก็และใชพ้ลงังาน

นอ้ยแต่ถกูรวมอยู่ในหลายๆอปุกรณร์อบตวัเรา งานวจิยันี้จะพฒันาวสัดุและกระบวนการขึ้นรูปที่

เหมาะสมเพือ่สรา้งเซึ่ลลแ์สงอาทติยช์นิดเพอรอฟสไกตท์ีม่ปีระสทิธิภาพสูงส�าหรบัแสงอ่อน เช่น 

แสงไฟฟ้าในบา้น หรอืแสงไฟฟ้าในโรงงาน เป็นการลดภาระในการเปลีย่นแบตเตอรี่ของอปุกรณ์

เลก็ๆมากมายนบัไมถ่ว้น ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของสงัคมสมยัใหมแ่ละสงัคมสูงวยั และเป็นการใชแ้สงไฟ

ในอาคารใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด

Perovskite Technologies for Indoor Solar Cells

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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การคน้หาฟิิสิกสน์อกเหนือแบบจ�าลองมิาตรฐาน´้วย์สสารมืิ´และนิวตรโิน

ผ้ช่้วย์ศาสตราจารย์ ์ดร.ป็ฏภิัาณ อทุย์ารตัน ์
ภัาควชิาฟิิสกิส ์คณะวทิย์าศาสตร ์มหาวทิย์าลยั์ศรีนครินทรวโิรฒ

โครงการวจิยันี้ตอ้งการศึกษาฟิสกิสข์องสสารมดื ฟิสกิสข์องอนุภาคนิวตรโิน และความเชื่อมโยงที่

เป็นไปไดร้ะหวา่งฟิสกิสท์ ัง้สองแขนง สสารมดืและนิวตรโินเป็นหลกัฐานส�าคญัทีบ่ง่ชี้ถงึการมอียู่

ของฟิสกิสน์อกเหนือแบบจ�าลองมาตรฐาน  โครงการน้ีมุง่เนน้การคน้หาแบบจ�าลองทางฟิสกิสท์ีเ่ป็น

ไปไดส้ �าหรบัการอธิบายสมบตัิของสสารมดืและ/หรืออนุภาคนิวตริโน แบบจ�าลองดงักล่าวตอ้ง

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทางฟิสกิสท์ีม่ที ัง้หมดในปจัจบุนัไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองประเภท

เครื่องเร่งอนุภาค ขอ้มลูจากการตรวจวดัหาสสารมดืท ัง้โดยตรงและโดยออ้ม รวมถงึขอ้มลูจาก

สถานีตรวจวดันิวตรโิน นอกจากน้ีขอ้บงัคบัทีเ่กดิจากมลูเหลา่น้ีช่วยใหน้กัฟิสกิสส์ามารถคาดเดา

รูปแบบของทฤษฎฟิีสกิสน์อกเหนือแบบจ�าลองมาตรฐานไดด้ยีิง่ขึ้น

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 observa-
tories. Moreover, constraints from available data provide clues for the construction of the 
correct theory of physics beyond the Standard Model. 
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การพัฒนาแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ของตัวส่ันไม่ิเช่ิงเส้นเพื่อศึกษา
กลไกการเกิ´เสีย์งสะท้อนจากหูช่ั�นใน
ดร.ย์ทุธินา รุ่งธิรรมสกลุ
ภัาควชิาฟิิสกิส ์คณะวทิย์าศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิย์าลยั์

หูช ัน้ในทีถ่กูกระตุน้ดว้ยสญัญาณเสยีงจะสรา้งเสยีงสะทอ้นออกมายงัรูหู เรยีกวา่เสยีงโอเออ ีโดย
หากเสยีงกระตุน้มคีวามถีเ่ดยีว จะเกดิเสยีงสะทอ้นแบบเอสเอฟโอเออ ีหากหูถกูกระตุน้ดว้ยเสยีง
สองความถี ่ จะเกดิเสยีงสะทอ้นทีค่วามถีต่่างๆทีผ่ลรวมเชงิเสน้ของความถีเ่สยีงกระตุน้ เรยีกวา่
เสยีงดพีโีอเออ ีการศึกษาทีผ่่านมาระบวุา่กลไกทีค่วบคุมการเกดิเสยีงโอเออคีอืการส่งผ่านพลงังาน
เสยีงไปยงัเซึ่ลลร์บัเสยีงทีม่คีวามถีธ่รรมชาตสิอดคลอ้งกบัเสยีงกระตุน้ เช่น ในสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม 
เสยีงกระตุน้จะท�าใหเ้กดิคลืน่ตามขวางบนเน้ือเยือ่ในอวยัวะรูปกน้หอย กระบวนการน้ีแตกต่างจาก
สตัวม์กีระดูกสนัหลงัช ัน้ต�า่ อย่างไรก็ตาม ผลการวจิยัที่ผ่านมาพบว่าเสยีงดพีโีอเออจีากกบนา        
มคีวามดงัทีเ่ปลีย่นแปลงกบัความถีข่องเสยีงกระตุน้แบบกึ่งคาบ ซึ่ึง่เป็นลกัษณะทีพ่บไดใ้นมนุษย ์
ผลการทดลองน้ีสอดคลอ้งกบัแบบจ�าลองทางคณิตศาสตรข์องระบบตวัส ัน่ไมเ่ชงิเสน้ทีถ่กูกระตุน้
ดว้ยแรงทีม่เีฟสเดยีวกนั ซึ่ึง่เป็นแบบจ�าลองทีส่อดคลอ้งกบัหูช ัน้ในของกบ ผลจากแบบจ�าลองยงั
บง่ชี้วา่ การเปลีย่นแปลงความดงัแบบกึ่งคาบยงัสามารถเกดิขึ้นในเสยีงเอสเอฟโอเออเีช่นเดยีวกบั
มนุษยอ์กีดว้ย โครงการวจิยันี้ ผูว้จิยัจงึมุง่ศึกษาแบบจ�าลองทางคณิตศาสตรด์งักลา่ว เพือ่อธบิาย
การเกดิเสยีงสะทอ้นท ัง้สองแบบจากกบนา ผลจากการวจิยัน้ีจะน�าไปสู่ขอ้สรุปวา่หูช ัน้ในของสตัวม์ี
กระดูกสนัหลงัมกีลไกการท�างานและการส่งผ่านพลงังานร่วมกนัซึ่ึง่อธิบายไดโ้ดยพลศาสตรข์อง  

ตวัส ัน่ไมเ่ชงิเสน้

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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เฟิรมิเวิร์กการเรีย์นรู้เช่ิงลึกและไม่ิเช่ิงลึกส�าหรับการวินิจฉัย์การตีบของ
หลอ´เลือ´หัวใจจากการวิเคราะห์เช่งิปรมิิาณ และเชิ่งคณุภาพของการถ่ึาย์
ภาพสแกนภาวะเลือ´เลี�ย์งกล้ามิเนื�อหัวใจ
รองศาสตราจารย์ ์ดร.ธิีรพ็งศ ์ลลีานุภัาพ็
ภัาควชิาเทคโนโลย์สีารสนเทศ คณะเทคโนโลย์สีารสนเทศ สถาบุนัเทคโนโลย์พี็ระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบุงั

การตรวจสแกนทางเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์(rMPI) เป็นวธิโีดยท ัว่ไปของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการแพทยส์ �าหรบั
วนิจิฉัยัโรคหลอดเลอืดหวัใจ สองวธิปีกตใินการประเมนิ rMPI คอื การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพโดยการ
ประเมนิภาพทีไ่ดจ้ากเครือ่งสแกนดว้ยสายตาและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณจากคะแนน   ความรุนแรง
ทีถ่กูค�านวณโดยซึ่อฟตแ์วรเ์ช่น 4D-MSPECT โครงการวจิยัน้ีมเีป้าหมายเพือ่ออกแบบและพฒันา
เฟรมเวริก์การเรยีนรูเ้ชงิลกึและไมเ่ชงิลกึส�าหรบัประเมนิแนวโนม้ของการตบีของหลอดเลอืดหวัใจจาก
ผลแสกน rMPI เพือ่เพิม่ความสามารถในการท�าซึ่ �า้และความม ัน่คงของการวนิจิฉัยั ทมีวจิยัจะท�าการ
ศึกษาและน�าเสนอโมเดลโดยใชโ้ครงขา่ยประสาทแบบคอนโวลูช ัน่ เช่น InceptionV3, Resnet50 
และ DenseNet และวธิกีารเรยีนรูแ้บบถา่ยทอดในการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ นอกจากนัน้ ทมีวจิยัจะ
ท�าการศึกษาโมเดลทีม่คีวามทนัสมยัในปจัจบุนั เช่น XGBoost, LightGBM และ CatBoost รวม
ท ัง้พฒันาโมเดลของทมีวจิยัเองถกูปรบัแต่งใหเ้หมาะสมโดยใช ้stacked ensemble (super learner) 
แบบดดัแปลง โดยใชเ้ทคนิค meta-learner ส�าหรบัการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ โครงการวจิยัน้ีเนน้ดา้น
ประสทิธภิาพของโมเดลการเรยีนรูเ้ชงิลกึและไมเ่ชงิลกึซึ่ึง่เกีย่วขอ้งกบัประเภทของการวเิคราะหท์ีต่่าง
กนั ทมีวจิยัยงัเนน้หาวธิแีบบผสมระหวา่งโมเดลและฟีเจอรข์อง rMPI ทีด่ทีีสุ่ด รวมท ัง้ขอ้มลูพื้นฐาน
ของผูป่้วยเพือ่ช่วยในการวนิจิฉัยัระดบัการตบีของหลอดเลอืดหวัใจ เฟรมเวริก์และโมเดลของโครงการ
วจิยัน้ีจะถกูน�ามาใชใ้นการตดิต ัง้ในเวบ็แอปพลเิคชนั ซึ่ึง่จะถกูใชเ้ป็นตวัช่วยในการวนิจิฉัยัโรคหลอด
เลอืดหวัใจทีโ่รงพยาบาลราชวถิ ีเฟรมเวริก์และโมเดลของโครงการวจิยัน้ียงัสามารถถกูน�าไปประยุกต์
ใชก้บัเครือ่งสแกนและซึ่อฟตแ์วร ์rMPI อืน่ ๆ ได ้โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบถา่ยทอด

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.gr
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อปุกรณ์ปลูกถ่ึาย์ประเภทโลหะจากเครือ่งพิมิพ์ 3 มิติิ: การเพิม่ิประสิทธภิาพ
ของโครงสร้างภาย์ในจากการค�านวณขั�นสูง
ดร.พ็ชรพ็ชิญ ์พ็รหมอปุ็ถมัภั ์
ภัาควชิาวศิวกรรมเครื�องกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิย์าลยั์เทคโนโลย์พี็ระจอมเกลา้ธินบุรีุ

การพฒันาวสัดุทดแทนกระดูกมคีวามส�าคญัต่อการรกัษาโรคทางกระดูกต่าง ๆ  เช่น โรคกระดูกพรุน 
หรอืความเสยีหายของกระดูกจากการเกดิอบุตัเิหต ุ ปจัจบุนัประเทศไทยมกีารน�าเขา้วสัดุทดแทน
กระดูกปีละหลายรอ้ยลา้นบาท โดยคาดการณว์า่ความตอ้งการวสัดุทดแทนกระดูกจะมปีรมิาณมาก
ขึ้นตามสดัส่วนของผูสู้งอายุในประเทศไทยทีเ่พิม่ขึ้น ในปจัจบุนัไดเ้ริม่มกีารน�าเทคโนโลยกีารพมิพ์
สามมติขิองโลหะผสมไทเทเนียมมาใชใ้นการผลติวสัดุทดแทนกระดูกในประเทศไทย หน่ึงในปจัจยั
ทีส่ �าคญัของการออกแบบวสัดุทดแทนกระดูกคือการออกแบบใหคุ้ณสมบตัทิางกลและกายภาพ
ระหวา่งวสัดุทดแทนกระดูกและกระดูกจรงิมค่ีาใกลเ้คยีงกนั ซึ่ึง่นยิมท�าโดยการผลติวสัดุทดแทน
กระดูกใหม้รูีพรุนคลา้ยกบัรูปร่างของโฟม หรอืการใชรู้ปทรงแบบตาขา่ยทีเ่รยีกวา่ strut-based 
lattice structure มาใชใ้นการออกแบบและผลติกระดูกเทยีม อย่างไรกต็ามงานวจิยัในช่วง 2-3 ปี
หลงัไดพ้สูิจนว์า่การน�ารูปทรงเรขาคณิตแบบ Triply Periodic Minimal Surface (TPMS) มาใช ้
ในการช่วยออกแบบวสัดุทดแทนกระดูกจะช่วยใหก้ารเจรญิเตบิโตของเน้ือเยือ่เซึ่ลลก์ระดูกเกดิขึ้น
ไดร้วดเรว็กวา่การใชโ้ครงสรา้งแบบรูพรุนหรอืโครงสรา้งแบบตาขา่ย อย่างไรก็ตามการออกแบบและ
พฒันาวสัดุทดแทนกระดูกดว้ยการใชรู้ปทรงแบบ TPMS มคีวามทา้ทายเป็นอย่างยิง่เน่ืองจาก
ปจัจบุนัมกีารพฒันารูปทรง TPMS แบบต่าง ๆ  มากกวา่ 100 รูปแบบ ดงันัน้งานวจิยัชดุน้ีจงึมุง่เนน้
พฒันาวสัดุทดแทนกระดูกรูปแบบใหมผ่่านการออกแบบดว้ยการค�านวณคอมพวิเตอรช์ ัน้สูง (in 
silico-based advanced technique) ทีพ่ฒันาขึ้นเพือ่จ�าลองการไหลของเลอืด รวมถงึค�านวณ
พฤตกิรรมและความเรว็ของการเจรญิเตบิโตของเน้ือเยือ่กระดูก โดยรูปแบบวสัดุทดแทนกระดูก   
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีไ่ดจ้ากการค�านวณจะถูกน�ามาพฒันาเป็นชิ้นงานตน้แบบดว้ยการใชเ้ทคโนโลย ี   
การพมิพส์ามมติขิองโลหะ โดยชิ้นงานทีถ่กูพฒันาขึ้นมาจะถกูท�าการทดลองในระดบัหอ้งปฏิบิตักิาร 

เพือ่ยนืยนัถงึประสทิธภิาพในการท�างานทีเ่พิม่ขึ้นเปรยีบเทยีบกบัวสัดุทดแทนกระดูกทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจบุนั

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 manu-
facture 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 op-
timal 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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ความิเข้าใจในพื�นฐานของคุณลักษณะของฝุ้�นละอองขนา´เล็กจากกลไก 
การเสื่อมิสภาพของเบรกในรถึย์นต์ไฟิฟิ้า 
รองศาสตราจารย์ ์ดร.เอกไท วโิรจนส์กลุชยั์

ภัาควชิาวศิวกรรมเครื�องกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิย์าลยั์เกษตรศาสตร์

สถานการณฝ์ุ้่ นละอองขนาดเลก็ (Particulate Matters ; PM) ทีม่ค่ีาเกนิกวา่ระดบัมาตรฐาน   
ส่วนใหญ่มทีีม่าจากไอเสยีจากการเผาไหมใ้นรถยนตส์นัดาปภายใน ดว้ยเหตน้ีุส่งผลใหท้กุประเทศ
ท ัว่โลกรวมถงึประเทศไทยหนัมาสนบัสนุนการใชร้ถยนตท์ี่ขบัเคลือ่นดว้ยระบบไฟฟ้าเพื่อช่วย       
แกป้ญัหาดงักลา่ว จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่่านมาพบว่าฝุ้่ นละอองขนาดเลก็ทีเ่กิดขึ้นจาก
รถยนตท์ุกชนิดนัน้ไม่ไดม้าจากไอเสยีของรถยนตเ์พยีงอย่างเดยีว (Exhaust PM) แต่มาจาก     
ส่วนอืน่ๆ ของรถยนต ์เช่น ยางและระบบเบรกของรถยนต ์(Non-Exhaust PM) โดยท ัง้หมดนี้
ลว้นเกีย่วขอ้งกบัน�า้หนกัของรถยนต ์หากน�ารถยนตข์นาดต่าง ๆ  มาเปรยีบเทยีบหาฝุ้่ นละอองขนาด
เลก็ทีไ่มไ่ดม้าจากไอเสยีจะเหน็วา่รถยนตข์นาดเลก็ปลดปลอ่ยฝุ้่ นละอองขนาดเลก็นอ้ยกวา่รถยนต์
ขนาดใหญ่ 1-2 เท่า อกีท ัง้รถยนตท์ีข่บัเคลือ่นดว้ยระบบไฟฟ้ามนี�า้หนกัมากกวา่รถยนตส์นัดาป
ภายในประมาณ 24% จะปลดปลอ่ยฝุ้่ นละอองขนาดเลก็มากกวา่เช่นเดยีวกนั และหากพจิารณา
เฉัพาะฝุ้่ นละอองขนาดเลก็ทีเ่กดิขึ้นจากระบบในรถยนต ์ จะพบวา่การปลดปลอ่ยฝุ้่ นละอองขนาด
เลก็จะมาจากการสกึหรอของเบรกในปริมาณมากที่สุด งานวจิยัน้ีมุ่งเนน้ไปที่การทดลองวดัฝุ้่ น
ละอองขนาดเลก็ทีม่าจากการเบรกในรถยนตไ์ฟฟ้าแบบเรยีลไทม ์โดยมกีารจ�าลองรูปแบบการเบรก
เสมอืนจรงิเพือ่ท �าการศึกษาถงึปจัจยัต่าง ๆ เช่น น�า้หนกัของรถยนต ์ลกัษณะการขบัขี ่และชนิด
ของผา้เบรก ทีม่ผีลต่อคุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีอง PM ท ัง้ในรูปมวล (PM Mass) 
การกระจายตวัของขนาด (PM Size Distribution) องคป์ระกอบทางเคม ี(PM Compositions) 
และโครงสรา้งของ PM (PM Structure)  ทีอ่อกมาจากระบบเบรก จากนัน้ศึกษาหาวธิกีารทีเ่หมาะ

สมทีส่ามารถควบคุมหรอืลดฝุ้่ นละอองขนาดเลก็ดงักลา่วจากรถยนตไ์ฟฟ้า

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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สาขาวิศวกรรมิศาสตร์

การพฒันาระบบเพอฟิวิช่นัแบบใหแ้รงเฉอืน 2 แนวส�าหรบัการเพาะเลี�ย์ง
เซลล์ระย์ะย์าวโ´ย์ใช่้โครงเลี�ย์งเซลล์ไฮบริ´จากไหมิไทย์และแก้วช่ีวภาพ
ดร.พ็รีพ็ฒัน ์ทองนึก

ภัาควชิาหลกัส้ตรสหสาขาวชิาวศิวกรรมชวีเวช คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิย์าลยั์

จากความส�าเรจ็ในการผลติโครงเลี้ยงเซึ่ลลก์ระดูกไฮบรดิ (hybrid bone scaffold) ชนิดใหมท่ี่

ประกอบดว้ยโปรตนีไฟโบรอนิไหมและแกว้ชวีภาพ โครงการวจิยัน้ีมุ่งปรบัปรุงฤทธิ�ในการสรา้ง

กระดูกของโครงเลี้ยงเซึ่ลลใ์หม้ากยิง่ขึ้นโดยการอาศยัระบบถงัปฏิกิรณช์วีภาพชนิดเพอฟิวชนัเพือ่

ใชใ้นการเลี้ยงดูเซึ่ลลก์ระดูกในโครงเลี้ยงเซึ่ลลแ์ละเพือ่ใหก้ารกระตุน้แก่เซึ่ลลด์ว้ยแรงเฉืัอนจาก

การไหลของอาหารเลี้ยงเซึ่ลล ์โครงการฯ นี้ เสนอการออกแบบและสรา้งถงัปฏิกิรณช์นิดเพอฟิวชนั

แบบใหมท่ีส่ามารถกระตุน้เซึ่ลลใ์นโครงเลี้ยงฯ ดว้ยแรงเฉืัอนจาก 2 แนวแรง ดงันัน้โครงการนี้จะ

เป็นคร ัง้แรกทีร่ายงานการเปรยีบเทยีบการสรา้งกระดูกโดยการกระตุน้ดว้ยแรงเฉืัอน 1 แนวแรง

และ 2 แนวแรง ผลการศึกษาจะตอบค�าถามทีว่า่แรงเฉืัอน 2 แนวแรงซึ่ึง่ใกลเ้คยีงธรรมชาตมิากกวา่

ช่วยกระตุน้การสรา้งกระดูกหรอืไม ่มากไปกวา่นัน้ตวัแปลง (adaptor) ทีส่อดใส่ไปในถงัปฏิกิรณ์

แบบใหมน่ี้จะช่วยใหถ้งัฯ สามารถใชไ้ดก้บัโครงเลี้ยงเซึ่ลลห์ลากหลายขนาดเพือ่เพิม่ความสามารถ

ของถงัปฏิกิรณ์ส �าหรบัศึกษาโครงเลี้ยงเซึ่ลลเ์พื่อสรา้งเน้ือเยื่อหรืออวยัวะอื่นๆ ดว้ยในอนาคต 

นอกจากน้ีผูว้จิยัจะศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมส�าหรบัการเลี้ยงเซึ่ลลร์ะยะยาว โครงการวจิยัน้ีจะปูทาง

ส�าหรบัการเตรยีมคอนสตรคัทางวศิวกรรมเนื้อเยือ่ (tissue-engineering constructs) ส�าหรบั

การรกัษาแบบเฉัพาะบคุคล (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 osteogen-
ic effects of uni- and bi-directional shear stimulation. The result will argue whether bi-di-
rectional 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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วััสดุุดุูดุซัับน้ำำ��ใน้ำดุิน้ำ

ช่ื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์์สิรินาถึ ชุ่มิพาที

โรงเรีย์นสตรีพัทลุง 
อ�าเภอเมิือง จังหวั´พัทลุง

รางวัลที่ 2 ระ´ับมิัธย์มิศึกษาตอนต้น

1. ความิเป็นมิาและเป้าหมิาย์ของผลงาน
ปจัจบุนัประชากรโดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยยงัคงประกอบอาชพีเกษตรกรรม ซึ่ึง่ปญัหาส�าคญั

อย่างหน่ึงคอืการขาดแคลนน�า้อนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ การขาดการ

จดัการทรพัยากรน�า้อย่างเป็นระบบ และปจัจยัส�าคญัประการหน่ึงคอืสภาพของดนิทีไ่มส่ามารถอุม้

น�า้ไวไ้ด ้ จึงท�าใหเ้กษตรกรตอ้งใชน้�า้ในการเพาะปลูกพืชจ�านวนมาก เพื่อลดปญัหาดงักล่าว 

เกษตรกรจงึหนัมาใชว้สัดุทีช่่วยดูดซึ่บัน�า้ในดนิ เช่น ขยุมะพรา้ว ขี้เลือ่ย ขี้เถา้แกลบ เป็นตน้ แต่

ดว้ยขอ้จ�ากดัของวสัดุดงักลา่วคอืดูดซึ่บัน�า้ไดน้อ้ย ท�าใหเ้กษตรกรบางส่วนหนัมาใชส้ารสงัเคราะห์

จ�าพวกพอลเิมอรดู์ดน�า้ ซึ่ึง่ตอ้งน�าเขา้จากต่างประเทศ และมรีาคาแพง 300 - 500 บาท ต่อกโิลกรมั 

และส่งผลใหเ้พิ่มตน้ทุนในการผลติ การหาและพฒันาวสัดุดูดซึ่บัน�า้ในดินจากสิ่งเหลอืใชจ้าก

การเกษตรจงึเป็นทางเลอืกหน่ึงทีย่งัไดร้บัความนิยมในปจัจบุนั เพราะนอกจากมรีาคาถกูแลว้ยงั

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย ผูจ้ดัท�าโครงงานเลยคดิน�าไสต้น้มนัส�าปะหลงัมาทดลองใชเ้ป็นวสัดุ

ดูดซึ่บัน�า้ในดนิ เพือ่ช่วยเกษตรกรในการลดปรมิาณและระยะเวลาในการรดน�า้ เพิม่อตัรารอดและ

เจรญิเตบิโตของพชื และยงัเป็นการน�าวสัดุเหลอืทิ้งจากการเกษตรมาใชใ้หเ้กดิประโยชนอ์กีดว้ย

2. หลักการและเนื�อหา
วัตถึุประสงค์การท´ลอง
1.  เพือ่ศึกษาโครงสรา้งทางกายภาพของไสต้น้มนัส�าปะหลงั

2.  เพือ่หาและเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการดูดซึ่บัน�า้และการคายน�า้ของไสต้น้มนัส�าปะหลงักบั
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ขี้เลือ่ย ขยุมะพรา้ว ขี้เถา้แกลบ และสารพอลเิมอรดู์ดน�า้

3.  เพือ่หาอตัราส่วนของมวลไสต้น้มนัส�าปะหลงัต่อดนิที่เหมาะสมในการใช ้

4.  เพือ่ศึกษาและเปรียบเทยีบการเจริญเตบิโตและระยะเวลาการเหีย่วของพชืทีป่ลูก

โดยใชว้สัดุดูดซึ่บัน�า้จากไสต้น้มนัส�าปะหลงั ขยุมะพรา้ว และสารพอลเิมอรดู์ดน�า้

วิธี´�าเนินการท´ลอง
-   ศึกษาโครงสรา้งทางกายภาพของไสต้น้มนัส�าปะหลงั

-   การหาและเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการดูดซึ่บัน�า้และการคายน�า้ของไสต้น้ 

มนัส�าปะหลงักบัขี้เลือ่ย ขยุมะพรา้ว ขี้เถา้แกลบ และสารพอลเิมอรดู์ดน�า้

-   การหาอตัราส่วนของมวลไสต้น้มนัส�าปะหลงัต่อดนิทีเ่หมาะสมในการใช ้

-   ศึกษาและเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตและระยะเวลาการเหีย่วของพชืทีป่ลูกดว้ยดนิผสม

วสัดุดูดซึ่บัน�า้จากไสต้น้มนัส�าปะหลงั ขยุมะพรา้ว และสารพอลเิมอรดู์ดน�า้

ผลการท´ลอง
1.  โครงสรา้งของไสต้น้มนัส�าปะหลงัเป็นเนื้อเยือ่พาเรนไคมา (parenchyma) ทีภ่ายในเซึ่ลลแ์ละ

ระหวา่งเซึ่ลลเ์ป็นช่องวา่งจ�านวนมาก ซึ่ึง่เป็นส่วนทีดู่ดน�า้หรอืความชื้นไปเกบ็ไว ้

2.  ไสต้น้มนัส�าปะหลงัประเภทรดีแบนมปีระสทิธภิาพการดูดซึ่บัน�า้มากกวา่ประเภทไมร่ดีแบน และ

ไสต้น้มนัส�าปะหลงัทีม่คีวามหนานอ้ยมปีระสทิธภิาพการดูดซึ่บัน�า้มากกวา่ทีม่คีวามหนามาก 

3. การใชไ้สต้น้มนัส�าปะหลงัแบบรองกน้หลุมมปีระสทิธิภาพในการใชดู้ดซึ่บัน�า้ในดนิไดด้กีว่า

ประเภทผสม 

4.  มะเขอืเปราะทีป่ลูกดว้ยดนิรองกน้ไสม้นัส�าปะหลงัแบบรดีแบนมขีนาดล �าตน้ ความยาวล �าตน้ 

จ�านวนใบ และมรีะยะเวลาการเหี่ยวตาย ดกีว่าที่ปลูกดว้ยไสต้น้มนัส�าปะหลงัละเอยีด ขยุ

มะพรา้ว และดนิไม่ผสมวสัดุดูดซึ่บัน�า้ แต่ยงัดนีอ้ยกว่าการปลูกดว้ยสารพอลเิมอรดู์ดน�า้

3. ประโย์ช่น์และการน�าไปใช่้
- ไดว้สัดุดูดซึ่บัน�า้จากธรรมชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพ และปลอดภยัต่อผูใ้ช ้

- ใชพ้ลงังานและสารเคมใีนการผลตินอ้ย ราคาถกู

- ประหยดัน�า้ ลดเวลาในการรดน�า้ และเพิม่อตัราการรอดของกลา้ไม ้

- น�าวสัดุธรรมชาตทิีเ่หลอืใชใ้นทอ้งถิน่ มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
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ก�รใช้้เจลแทน้ำนิ้ำน้ำจ�กพืืช้ท้องถิิ่�น้ำ   

ใน้ำระบบกรองน้ำำ��ของตูู้้ปล�

ช่ื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์์นรินทร รัตนทา

โรงเรีย์นขอนแก่นวิทย์าย์น 
อ�าเภอเมิือง จังหวั´ขอนแก่น

รางวัลที่ 3 ระ´ับมิัธย์มิศึกษาตอนต้น

1. ความิเป็นมิาและเป้าหมิาย์ของผลงาน
ธุรกิจการเลี้ยงปลาสวยงามเพือ่จ�าหน่ายในประเทศและส่งออกของไทยเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศของโลกทีม่กีารส่งออกปลาสวยงามมลูค่าการส่งออกต่อปีสูงถงึ

ประมาณ 400 ลา้นบาท แต่เกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงปลาสวยงามยงัประสบปญัหาหลกั ๆ  ในการเลี้ยง

เช่น การติดปรสติ ซึ่ึ่งจะส่งผลใหเ้กิดแผลและน�าไปสู่โรคติดจากเชื้อแบคทเีรีย และปญัหาน�า้       

เน่าเสยี เป็นตน้ นอกจากน้ีการใชย้ารกัษาอาการต่าง ๆ  ของปลาทีเ่ป็นโรคยงัส่งผลกระทบต่อผูเ้ลี้ยง 

ต่อตวัปลาและสิง่แวดลอ้มโดยตรง งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาประสทิธภิาพของสารสกดั

แทนนินทีส่กดัไดจ้ากพชืในทอ้งถิน่ในการก�าจดัเหบ็ปลา การยบัย ัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี 

Aeromonas hydrophila ซึ่ึง่เป็นสาเหตขุองโรคแผลฝี้ลกึในปลา และการตกตะกอนโปรตนีทีเ่กดิ

จากการหล ัง่เมอืกของปลาที่เป็นแผลหรือติดเชื้อ รวมท ัง้ศึกษาการประยุกตใ์ชแ้ทนนินในระบบ 

กรองน�า้ของตูป้ลาอกีดว้ย

2. หลักการและเนื�อหา
วัตถึุประสงค์การท´ลอง
1.  เพือ่ศึกษาวธิกีารทีเ่หมาะสมในการสกดัแทนนนิจากพชืในทอ้งถิน่ 

2.  เพือ่ศึกษาประสทิธภิาพของสารสกดัจากพชืในทอ้งถิน่ส �าหรบัการก�าจดัเหบ็ปลา

3.  เพือ่ศึกษาประสทิธภิาพของสารสกดัแทนนนิจากพชืตวัอย่างต่อการป้องกนัเหตขุองการเกดิโรคในปลา

4.  เพือ่ศึกษาประสทิธภิาพของเมด็เจลแทนนนิในการบ�าบดัน�า้

5.  เพือ่ตรวจสอบความเป็นพษิของเมด็เจลแทนนนิ ต่อระบบนเิวศดว้ยการวดัอตัราการตายของกุง้ฝ้อย
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วิธี´�าเนินการท´ลอง
ด�าเนินการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 4 ข ัน้ตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวธิกีารทีเ่หมาะสมต่อการสกดั   

แทนนินจากพชืในทอ้งถิน่ การตรวจสอบประสทิธภิาพของสารสกดัจากพชืในทอ้งถิน่ต่อการก�าจดั

เห็บปลา การศึกษาประสทิธิภาพของสารสกดัแทนนินจากพชืตวัอย่างต่อการป้องกนัเหตุของ         

การเกดิโรคในปลา และการศึกษาประสทิธภิาพของเมด็เจลแทนนินต่อการบ�าบดัน�า้

ผลการท´ลอง
1. วธิกีารทีเ่หมาะสมต่อการสกดัแทนนินทีสุ่ด คอืการแช่ดว้ยน�า้เป็นเวลา 24 ช ัว่โมง

2. ทกุช ัน้สกดัของตวัอย่างพชืมอีงคป์ระกอบของสารในกลุม่ฟีนอลลกิและแทนนิน ในขณะทีส่าร

สกดัน�า้ของมะละกอมกีารตรวจพบฟลาโวนอยดร่์วมดว้ย 

3. สารสกดัใบมะละกอและใบกระถนิพบ Condensed tannins สารสกดัใบสะเดาพบ Hydro-

lyzable tannins

4. สารสกดัในช ัน้น�า้ของใบมะละกอ ใบสะเดา และใบกระถนิ สามารถก�าจดัเหบ็ปลาไดร้อ้ยละ 

100 ภายในระยะเวลา 24 ช ัว่โมง

5. สารสกดัแทนนินจากสารสกดัน�า้ของใบมะละกอ มค่ีา MIC รอ้ยละ 5 โดยปรมิาตร ก�าจดั 

เหบ็ปลาไดร้อ้ยละ 66.66

6. การยบัย ัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี Aeromonas hydrophila พบวา่ความเขม้ขน้ต�า่สุด 

(MIC) ของสารสกดัแทนนินมค่ีาเท่ากบัรอ้ยละ 2.5 โดยปรมิาตร มคีวามสามารถในการยบัย ัง้

รอ้ยละ 23.02±0.82

7. เมด็เจลสงัเคราะหม์คีวามสามารถในการดูดซึ่บัน�า้ไดสู้งสุด สามารถลดค่าความเป็นกรด-เบส 

และฝุ้่ นตะกอนได ้

8. เมด็เจลแทนนินเมือ่น�ามาใชผ่้านไป 12 ช ัว่โมงยงัคงมกีารปลดปลอ่ยแทนนินต่อเน่ืองสูงถงึ 6 g/mL 

9. เมด็เจลแทนนินปลอดภยั ไมส่่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

3. ประโย์ช่น์และการน�าไปใช่้
- สามารถน�าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันาระบบกรองตูป้ลาสวยงามหรอืบอ่เลี้ยงได ้

- สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหพ้ชืในทอ้งถิน่ทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชนไ์ด ้

- เป็นการเพิม่การใชป้ระโยชนจ์ากน�า้

ยางพาราทีม่รีาคาตกต�า่ 
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การเพาะเลี้้�ยงคร่�งบนต้้นว่ัชพืช

ท้้องถิ่่�นเพื�อเพ่�มผลี้ผลี้่ต้คร่�ง

ช่ื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์์กีรติ ทะเย์็น

โรงเรีย์นห้วย์ซ้อวิทย์าคมิ 
รัช่มิังคลาภิเษก  
อ�าเภอเช่ีย์งของ จังหวั´เช่ีย์งราย์

รางวัลที่ 3 ระ´ับมิัธย์มิศึกษาตอนต้น

1. ความิเป็นมิาและเป้าหมิาย์ของผลงาน
การเลี้ยงคร ัง่มกัจะเลี้ยงบนตน้จามจรุ ี แต่ตน้จามจรุเีป็นพชืเศรษฐกจิทีนิ่ยมน�าไปท�าเฟอรน์ิเจอร ์

เพราะไมจ้ามจรุมีลีวดลายสวยงาม หากเลี้ยงคร ัง่บนตน้พชืดงักลา่วจะสรา้งความเสยีหายต่อตน้พชื 

เพราะการเก็บผลผลติรงัคร ัง่ตอ้งตดักิ่งจามจรุีเป็นจ�านวนมาก อกีท ัง้กิ่งจามจรุีทีใ่ชเ้ลี้ยงคร ัง่อยู่    

สูงจากพื้นดนิประมาณ 7-10 เมตร ส่งผลใหเ้กดิความล �าบากในการดูแลรกัษาและการเกบ็ผลผลติ

รงัคร ัง่ จากการศึกษาขอ้มูลการเลี้ยงคร ัง่พบว่าพชืที่สามารถน�ามาเลี้ยงคร ัง่ส่วนใหญ่จะเป็นพชื

ตระกูลถ ัว่ เพราะแมลงครัง่เป็นเพลี้ยชนิดหน่ึงทีช่อบดูดน�า้เลี้ยงพชืทีม่โีปรตนีสูง เพือ่เสรมิสรา้ง

การเจรญิเตบิโต ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึส �ารวจหาวชัพชืทีเ่ป็นพชืตระกูลถ ัว่ ทีม่ลี �าตน้แขง็แรง เหมาะสม

ต่อการอยู่อาศยัของแมลงครัง่ เช่น ตน้ไมยราบยกัษ ์กระถนิ ปอเทอืง และโสน เป็นตน้

2. หลักการและเนื�อหา
วัตถึุประสงค์การท´ลอง
1. เพือ่ศึกษาชนิดของวชัพชืทีเ่หมาะสมต่อการน�ามาเลี้ยงแมลงครัง่

2. เพือ่ศึกษาอายุและขนาดของกิ่งไมยราบยกัษท์ีเ่หมาะสมต่อการน�ามาเลี้ยงแมลงครัง่

3. เพือ่ศึกษาปรมิาณพนัธุค์ร ัง่ทีเ่หมาะสมต่อการน�ามาปลอ่ยบนกิ่งไมยราบยกัษ์

4. เพือ่ศึกษาชนิดของสารทีเ่หมาะสมในการน�ามาป้องกนัมดแดงทีเ่ป็นศตัรูของแมลงครัง่

5. เพือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณและคุณภาพครัง่ทีไ่ดจ้ากตน้ไมยราบยกัษแ์ละตน้จามจรุี

6. เพือ่เปรยีบเทยีบวงจรชวีติของแมลงครัง่ทีเ่ลี้ยงบนตน้ไมยราบยกัษแ์ละตน้จามจรุี

วิธี´�าเนินการท´ลอง
- การทดลองที ่ 1 ศึกษาชนิดของวชัพชืทีเ่หมาะสม 

ในการน�ามาเลี้ยงแมลงครัง่ทดแทนตน้จามจุร ี

ไดแ้ก่ ไมยราบยกัษ ์ปอเทอืง กระถนิยกัษ ์และโสน 

โดยศึกษาสมบตัิของน�า้ เลี้ ยงพืชต่างชนิดกัน     

ความยาวของแมลงครัง่ทีเ่ลี้ยงดว้ยน�า้เลี้ยงของพชื

ต่างชนิดกนั และเปอรเ์ซึ่น็ตก์ารเกาะของแมลงคร ัง่

บนตน้พชืต่างชนิดกนั
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- การทดลองที ่2 ศึกษาอายุและขนาดของกิง่ไมยราบยกัษท์ีเ่หมาะสมต่อการน�ามาเลี้ยงแมลงครัง่ 

โดยทดลองกบัตน้ไมยราบยกัษท์ีม่อีายุ 1-5 ปี และกิ่งทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.5-3.0 

เซึ่นตเิมตร

- การทดลองที ่3 ศึกษาปรมิาณพนัธุค์ร ัง่ทีเ่หมาะสมต่อการน�ามาเลี้ยงบนกิ่งไมยราบยกัษ ์โดย

ทดลองกบัปรมิาณพนัธุค์ร ัง่ 100-600 ตวัต่อกิ่ง

- การทดลองที ่4 ศึกษาชนิดของสารทีเ่หมาะสมในการน�ามาป้องกนัมดแดงทีเ่ป็นศตัรูของแมลง

ครัง่ ไดแ้ก่ น�า้สม้ควนัไม ้และน�า้มนัเครื่องยนตท์ีใ่ชแ้ลว้

- การทดลองที ่ 5 เปรยีบเทยีบปรมิาณผลผลติและคุณภาพของคร ัง่ทีไ่ดจ้ากตน้ไมยราบยกัษ์

และตน้จามจรุ ีโดยเกบ็ผลผลติวนัที ่31 ตลุาคม 2562 และวนัที ่30 เมษายน 2563 

- การทดลองที ่6 ศึกษาวงจรชวีติของแมลงครัง่ทีเ่ลี้ยงบนตน้ไมยราบยกัษแ์ละตน้จามจรุ ีไดแ้ก่ 

ระยะไข ่ระยะตวัอ่อน ระยะดกัแด ้และระยะตวัเตม็วยั 

ผลการท´ลอง
1.  วชัพชืทีเ่หมาะสมในการน�ามาเป็นพชือาศยัส�าหรบัเลี้ยงแมลงครัง่ทดแทนตน้จามจรุ ีคือ ตน้

ไมยราบยกัษ ์ เพราะน�า้เลี้ยงของตน้ไมยราบยกัษม์สีมบตัใิกลเ้คยีงกบัตน้จามจรุ ี จงึส่งผลให ้

แมลงคร ัง่ โตเรว็ และแมลงครัง่สามารถเกาะบนกิ่งของตน้ไมยราบยกัษไ์ดด้ ี

2.  อายุของตน้ไมยราบยกัษท์ีเ่หมาะสมในการน�ามาเลี้ยงแมลงครัง่ คอื 3 ปี และควรเลอืกกิ่งทีม่ี

ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2 เซึ่นตเิมตร ขึ้นไป เพราะส่งผลใหไ้ดป้รมิาณผลผลติคร ัง่มาก

3.  ปรมิาณพนัธุค์ร ัง่ทีเ่หมาะสมในการน�ามาปลอ่ยบนกิ่งไมยราบยกัษ ์คอื 400 ตวัต่อกิ่ง เพราะ

ส่งผลใหไ้ดผ้ลผลติคร ัง่มากทีสุ่ด คอื 82.52 กรมัต่อกิ่ง และไมส่่งผลใหก้ิ่งไมยราบยกัษต์าย

4.  สารทีเ่หมาะสมในการน�ามาป้องกนัมดแดงทีเ่ป็นศตัรูของแมลงครัง่ คือ น�า้มนัเครื่องยนตท์ี ่

ใชแ้ลว้ เพราะสามารถป้องกนัไมใ่หม้ดแดงไต่ขึ้นไปบนตน้ไมยราบยกัษเ์พือ่กนิแมลงคร ัง่ได ้

รอ้ยละ 100

5. การเลี้ยงแมลงครัง่บนตน้ไมยราบยกัษไ์ดผ้ลผลติต่อไร่มากกวา่การเลี้ยงบนตน้จามจรุ ี และ

วงจรชวีติของแมลงครัง่ทีเ่ลี้ยงบนตน้ไมยราบยกัษจ์ะส ัน้กวา่ทีเ่ลี้ยงบนตน้จามจรุ ี

3. ประโย์ช่น์และการน�าไปใช่้
- ไดน้วตักรรมในการเลี้ยงคร ัง่บนตน้วชัพชื ส่งผลใหไ้ดผ้ลผลติคร ัง่มากขึ้น เกษตรกรมรีายได ้

มากขึ้น และลดความเสยีหายของไมเ้ศรษฐกจิทีถ่กูน�ามาเลี้ยงคร ัง่

- การเลี้ยงคร ัง่บนตน้ไมยราบยกัษจ์ะช่วยใหเ้กษตรสะดวกในการดูแลรกัษาและการเก็บ

ผลผลติ และเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากวชัพชืในทอ้งถิน่

- นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรม์ากขึ้น และสามารถน�าความรูท้ีไ่ดเ้ลา่เรยีนมา

แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นในชวีติประจ�าวนัได ้



Science Education AwardsScience Education Awards

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย60

ก�รใช้้น้ำำ��มััน้ำหอมัระเหยท่�สกัดุจ�กผลอ่อน้ำ
พืืช้ตู้ระกูลส้มัท่�ถิู่กปลิดุทิ�งเพืื�อป้องกัน้ำก�ร
เข�้ทำ�ล�ยของมัอดุเจ�ะผลก�แฟ โดุยใช้ใ้ส้
พืชในท้้องถิ่่�นในการควับคุมการปลี้ดปลี้่อย

ช่ื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์์เกีย์รติศัก´ิ� อินราษฎร

โรงเรีย์น´�ารงราษฎร์สงเคราะห์
อ�าเภอเมิือง จังหวั´เช่ีย์งราย์

รางวัลที่ 2 ระ´ับมิัธย์มิศึกษาตอนปลาย์

1. ความิเป็นมิาและเป้าหมิาย์ของผลงาน
กาแฟเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ �าคญัของประเทศไทย ในแต่ละปีสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรเป็น

มลูค่าหลายลา้นบาท อย่างไรกต็ามพบวา่ในการเพาะปลูกกาแฟ เกษตรกรตอ้งประสบปญัหาเกี่ยว

กบัการเขา้ท�าลายของแมลงศตัรูพชื โดยเฉัพาะมอดเจาะผลกาแฟ (Hypothenemus hampei) 

การใชส้ารเคมเีพือ่ก�าจดัมอดเจาะผลกาแฟมปีระสทิธภิาพต�า่ เน่ืองจากแมลงดงักลา่วมวีงชวีติส่วน

ใหญ่อาศยัอยู่ในผลกาแฟ จงึแทบไมไ่ดร้บัสารเคมทีีฉี่ัดพน่โดยตรง ถงึแมผ้ลจะหลดุร่วงหรอืถกู

เก็บจากตน้แลว้ มอดเจาะผลกาแฟก็ยงัสามารถเจริญเตบิโตในผลต่อไปได ้ การป้องกนัการเขา้

ท�าลายของมอดเจาะผลกาแฟจงึเป็นแนวทางในการแกป้ญัหาดงักลา่วขา้งตน้ทีด่ทีีสุ่ด ท ัง้น้ีเกษตรกร

มวีธิกีารในการป้องกนัแมลงดงักลา่วโดยใชก้บัดกัและการฉีัดพ่นสารป้องกนัแมลง ซึ่ึง่วธิกีารฉีัด

พ่นดว้ยสารป้องกนัแมลงเป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัความนิยมเน่ืองจากสะดวก และสามารถใชไ้ดก้บัทกุ

พื้นทีป่ลูก โดยสารทีน่ยิมใชส่้วนใหญ่เป็นสารเคมซีึ่ึง่อาจตกคา้งไปยงัผูบ้รโิภคได ้ดงันัน้ การใชส้าร

สกดัจากธรรมชาตเิพือ่ป้องกนัการเขา้ท�าลายของมอดเจาะผลกาแฟ จงึเป็นแนวทางหนึ่งในการแก ้

ปญัหาดงักลา่วขา้งตน้ 

2. หลักการและเนื�อหา
วัตถึุประสงค์การท´ลอง
1. เพือ่เปรยีบเทยีบรอ้ยละผลผลติและสมบตับิางประการของน�า้มนั

หอมระเหยทีส่กดัไดจ้ากผลอ่อนพชืตระกูลสม้ทีถ่กูปลดิทิ้ง

2. เพื่อศึกษาผลของน�า้มนัหอมระเหยที่สกดัไดจ้ากผลอ่อนพืช

ตระกูลสม้ที่ถูกปลดิทิ้งต่อการป้องกนัการเขา้ท�าลายของมอด

เจาะผลกาแฟ

3. เพือ่ศึกษาผลการใชไ้สใ้นพชืในทอ้งถิน่ต่อการควบคุมการปลด

ปลอ่ยน�า้มนัหอมระเหยทีส่กดัไดจ้ากผลอ่อนพชืตระกูลสม้ทีถ่กู

ปลดิทิ้งในการป้องกนัการเขา้ท�าลายของมอดเจาะผลกาแฟ
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วิธี´�าเนินการท´ลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์(Completely Randomized Design; CRD) ท�าการทดลอง 

3 ซึ่�า้ แบง่เป็น 3 การทดลอง ดงัน้ี

- การทดลองที ่1 การเปรยีบเทยีบรอ้ยละผลผลติและสมบตับิางประการของน�า้มนัหอมระเหยที่

สกดัไดจ้ากผลอ่อนพชืตระกูลสม้ทีถ่กูปลดิทิ้ง 

- การทดลองที ่2 ศึกษาผลของน�า้มนัหอมระเหยทีส่กดัไดจ้ากผลอ่อนพชืตระกูลสม้ทีถ่กูปลดิทิ้ง

ต่อการป้องกนัการเขา้ท�าลายของมอดเจาะผลกาแฟ

- การทดลองที ่ 3 ศึกษาผลการใชไ้สใ้นพชืในทอ้งถิน่ต่อการควบคุมการปลดปลอ่ยน�า้มนัหอม

ระเหยทีส่กดัไดจ้ากผลอ่อนพชืตระกูลสม้ทีถ่กูปลดิทิ้ง ในการป้องกนัการเขา้ท�าลายของมอด

เจาะผลกาแฟ

ผลการท´ลอง
1.  น�า้มนัหอมระเหยจากผลอ่อนมะกรูดทีถ่กูปลดิทิ้งมรีอ้ยละผลผลติสูงกวา่น�า้มนัหอมระเหยทีไ่ด ้

จากสม้เขยีวหวานและสม้โอตามล �าดบั แต่น�า้มนัหอมระเหยจากผลอ่อนมะกรูดน้ียงัมเีปอรเ์ซึ่น็ต์

การระเหยสูงทีสุ่ดและค่าความหนืดต�า่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัน�า้มนัหอมระเหยจากผลอ่อนพชื

ตระกูลสม้ชนิดอืน่

2. น�า้มนัหอมระเหยที่สกดัไดจ้ากผลอ่อนที่ถูกปลดิทิ้งของมะกรูด มเีปอรเ์ซึ่น็ตป้์องกนัการเขา้

ท�าลายของมอดเจาะผลกาแฟไดม้ากกวา่น�า้มนัหอมระเหยจากผลสม้โอและผลสม้เขยีวหวาน 

ท ัง้น้ี น�า้มนัหอมระเหยจากมะกรูดไปใชใ้นสวนกาแฟสามารถลดการเขา้ท�าลายของมอดเจาะ

ผลกาแฟได ้5.6 เท่า ซึ่ึง่ไมแ่ตกต่างจากการใชส้ารเคม ี(แนฟทาลนี) รวมท ัง้ยงัไมม่ผีลกระทบ

ต่อคุณภาพของผลกาแฟและการเขา้ผสมเกสรของผึ้งชนัโรง

3.  ไสใ้นของพชืในทอ้งถิน่ต่างชนดิกนัสามารถดูดซึ่บัและควบคมุการปลดปลอ่ยน�า้มนัหอมระเหย

ไดแ้ตกต่างกนั โดยไสใ้นตน้สาบเสอืมคีวามเหมาะสมต่อการน�าไปใชค้วบคุมการปลดปลอ่ย

น�า้มนัหอมระเหยมากทีสุ่ด โดยช่วยลดปรมิาณการใชน้�า้มนัหอมระเหยไดด้กีวา่ฟองน�า้และชดุ

ควบคุมถงึ 2.38 และ 9.2 เท่า ตามล �าดบั

3. ประโย์ช่น์และการน�าไปใช่้
- ไดข้อ้มลูเกี่ยวกบัประสทิธภิาพ ปรมิาณ และสมบตัขิองน�า้มนัหอมระเหยทีส่กดัไดจ้ากผลอ่อน

พชืตระกูลสม้ทีถ่กูปลดิทิ้ง รวมท ัง้เป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสนิใจเลอืกชนิดของน�า้มนั

หอมระเหยเพือ่ใชใ้นการป้องกนัการเขา้ท�าลายของมอดเจาะผลกาแฟ

- ไดน้วตักรรมในการควบคุมการปลดปลอ่ยน�า้มนัหอมระเหยโดยใชว้สัดุจากธรรมชาต ิ ซึ่ึง่จะ

ช่วยใหเ้กษตรกรประหยดัน�า้มนัหอมระเหยในการน�าไปใชป้้องกนัมอดเจาะผลกาแฟ โดยวสัดุ

ดงักลา่วยงัคงมปีระสทิธภิาพในการป้องกนัมอดเจาะผลกาแฟได ้
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การพ่ฒนาสี้ชุบอโนไดซ์์ 

จ�กธรรมัช้�ตู้ิ

รางวัลที่ 2 ระ´ับมิัธย์มิศึกษาตอนปลาย์

ช่ื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์์จันทร์จิรา ช่ัย์อินทรีอาจ

โรงเรีย์นมิงฟิอร์ตวิทย์าลัย์
อ�าเภอเมิือง จังหวั´เช่ีย์งใหมิ่

1. ความิเป็นมิาและเป้าหมิาย์ของผลงาน
การชบุสอีโนไดซึ่ใ์นโลหะอะลูมเินียมเป็นกระบวนการการใชไ้ฟฟ้าเพือ่ใหเ้กดิช ัน้ฟิลม์ออกไซึ่ดท์ีแ่น่น 

(dense oxide layer) และยึดติดกบัพื้นผวิอะลูมเินียม ซึ่ึ่งเป็นวธิีที่นิยมเน่ืองจากช่วยเพิ่ม          

ความแขง็แรง ท�าใหม้สีสีนัและเพิม่มลูค่าแก่อะลูมเินียม ส�าหรบัการชบุอโนไดซึ่ใ์นอะลูมเินียมนยิม

ใชส้จีากสารเคมซีึ่ึง่มรีาคาแพง และมอีงคป์ระกอบเป็นน�า้มนัปิโตรเลยีมซึ่ึง่มสีารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย 

(Volatile Organic Compounds (VOCs)) ทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพ และยงัส่งผลใหช้ ัน้

โอโซึ่นของโลกซึ่ึง่ท �าหนา้ทีก่รองอลัตราไวโอเลต ลดระดบัลงมาอยู่ในช ัน้บรรยากาศต�า่ ส่งผลให ้

มนุษยเ์จบ็ไข ้เจบ็คอ หายใจไมส่ะดวก ระคายเคอืงตา จากปญัหาขา้งตน้ จงึเป็นทีม่าทีท่ �าใหผู้ว้จิยั

สนใจพฒันาสชีบุอโนไดซึ่จ์ากผลติภณัฑ์ธ์รรมชาตแิทนการใชส้ทีีม่อีงคป์ระกอบของสาร VOCs 

โดยผลติภณัฑ์ธ์รรมชาตทิีม่อียู่อย่างแพร่หลายในทอ้งถิน่ภาคเหนือ สามารถพบไดต้ลอดท ัง้ปีและ

มรีาคาย่อมเยา ไดแ้ก่ ขมิ้นชนัสด แก่นฝ้าง ใบฮ่อม และผลมะเกลอื น�ามาท�าผงส ีและพฒันาสูตร

สสี �าหรบัชบุอโนไดซึ่ท์ีไ่ม่มส่ีวนประกอบของสารเคมสีงัเคราะหซ์ึ่ึง่ก่อใหเ้กดิการตกคา้งในร่างกาย

ของผูป้ฏิบิตังิานและสิง่แวดลอ้ม ท�าใหไ้ดส้ชีบุอโนไดซึ่ท์ีม่ปีระสทิธภิาพเทยีบเท่าสชีบุอโนไดซึ่จ์าก

สสีงัเคราะห์

2. หลักการและเนื�อหา
วัตถึุประสงค์การท´ลอง
1.  เพือ่ศึกษาการท�าผงสจีากผลติภณัฑ์ธ์รรมชาติ

2.  เพือ่พฒันาสชีบุอโนไดซึ่จ์ากผงสธีรรมชาติ

3. เพือ่ศึกษาประสทิธิภาพของสชีบุอโนไดซึ่จ์าก

ธรรมชาตเิปรยีบเทยีบกบัสสี �าหรบัชบุอโนไดซึ่์

จากสารสงัเคราะห์

วิธี´�าเนินการท´ลอง
ด�าเนินการโดยแบง่การทดลองออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี
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- ตอนที ่1 การท�าผงสจีากผลติภณัฑ์ธ์รรมชาต ิโดยท�าการคดัเลอืกพชืใหส้ ีไดแ้ก่ สแีดงจากแก่นฝ้าง 

สเีหลอืงจากขมิ้นชนั สนี�า้เงนิจากใบฮ่อม และสดี�าจากผลมะเกลอื

- ตอนที ่2 การพฒันาสสี �าหรบัการท�าอโนไดซึ่จ์ากผงสธีรรมชาติ

- ตอนที ่ 3 การท�าอโนไดซึ่ ์  โดยท�าการศึกษา 2 ปจัจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพในการชบุส ี ไดแ้ก่ ความ 

ต่างศกัยไ์ฟฟ้า และระยะเวลาในการชบุสี

- ตอนที ่4 การทดสอบประสทิธภิาพของสชีบุอโนไดซึ่จ์ากธรรมชาต ิ

ผลการท´ลอง
1. การสกดัแบบเย็นไดร้อ้ยละผลไดเ้ฉัลีย่ของส ี (% yield) มากกว่าการสกดัแบบรอ้น และ         

ผลการพฒันาสสี �าหรบัการท�าอโนไดซึ่โ์ดยการปรบัความเขม้ขน้ของผงสธีรรมชาต ิพบวา่การใช ้

ผงสแีดง 60% สเีหลอืง 60% สดี�า 60% และสนี�า้เงนิ 55% มค่ีาความแตกต่างส ี(ΔE) ต�า่ทีสุ่ด 

2. ผลการทดลองชบุเคลอืบผวิอะลูมเินยีมดว้ยการท�าอโนไดซึ่ ์พบวา่ทีค่่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 12 

โวลต ์และระยะเวลาในการชบุส ี20 นาท ีเป็นภาวะทีม่คีวามเหมาะสมทีใ่หสุ้ดในการท�าอโนไดซึ่ ์

3. ผลการท�าอโนไดซึ่พ์บว่าชิ้นงานที่ไดส้ีชุบอโนไดซึ่จ์ากธรรมชาติมีรหสัสีที่เทียบกบัแถบสี

มาตรฐาน (Munsell color system) ใกลเ้คยีงกบัสสี �าหรบัชบุอโนไดซึ่จ์ากสารเคม ีแต่สชีบุ   

อโนไดซึ่จ์ากธรรมชาตมิรีอ้ยละของการหลดุลอกมากกวา่

4. แผ่นอะลูมเินียมทีช่บุอโนไดซึ่ด์ว้ยสจีากธรรมชาต ิ มคีวามทนต่อสภาวะทีเ่ป็นเบสไดด้เีหมอืน

สีส �าหรบัชุบอโนไดซึ่จ์ากสารเคมี ในขณะที่การทดสอบในสภาวะที่เป็นกรด พบว่าแผ่น

อะลูมเินียมทีช่บุอโนไดซึ่ม์คีวามเงางามและการยดึตดิลดลง 

5. แผ่นอะลูมเินียมทีช่บุอโนไดซึ่ด์ว้ยสจีากธรรมชาต ิ สแีดง สเีหลอืง และสดี�ามคีวามคงทนต่อ

แสงนอ้ยกวา่การใชช้บุอโนไดซึ่จ์ากสารสงัเคราะห์

6. วเิคราะหล์กัษณะสณัฐานพื้นผวิดว้ยกลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning 

Electron Microscope: SEM) อะลูมเินียมทีผ่่านการอโนไดซึ่ท์ีค่่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 12 

โวลต ์ชบุสเีป็นเวลา 20 นาท ีพบวา่เกดิช ัน้ฟิลม์ออกไซึ่ดท์ีม่คีวามหนา 1.8-2.0 ไมโครเมตร 

ขนาดของรูพรุนทีเ่กดิขึ้นมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางระหวา่ง 10-150 นาโนเมตร

3. ประโย์ช่น์และการน�าไปใช่้
- สามารถเพิม่มลูค่า ความสวยงามและความทนทานใหก้บัอะลูมเินียม และลดตน้ทนุในการชบุ

สอีโนไดซึ่์

- สชีบุอโนไดซึ่ท์ีพ่ฒันาจากผลติภณัฑ์ธ์รรมชาตไิมม่ส่ีวนประกอบ

ของสารเคมสีงัเคราะหท์ีก่่อใหเ้กดิการตกคา้งในสิง่แวดลอ้ม

- เป็นการใชว้ตัถดุบิธรรมชาตทิีม่อียู่ในทอ้งถิน่ภาคเหนือตอนบน 

ทีส่ามารถพบไดต้ลอดท ัง้ปี และมรีาคาย่อมเยา ไดแ้ก่ ขมิ้นชนั

สด แก่นฝ้าง ผลมะเกลอื และใบฮ่อมใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด

- ไดส้ือ่การสอนในวชิาเคมแีละชมุนุมนกัวทิยาศาสตรรุ่์นเยาว ์
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รางวัลที่ 2 ระ´ับมิัธย์มิศึกษาตอนปลาย์

ก�รพืัฒน้ำ�ก�รเล่�ยงเพืื�อเพืิ�มัปริมั�ณ

มัวัน้ำเพืช้รฆ�ตู้ใน้ำท้องถิ่ิ�น้ำสำ�หรับ   

การควับคุมแมลี้งศั่ต้รูพืชโดยช้วัวั่ธี้

ช่ื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์์ประเทืองสุข มิณีล��า

โรงเรีย์นสาธิตมิหาวิทย์าลัย์ขอนแก่น 
(มิอ´ินแ´ง) 
อ�าเภอเมิือง จังหวั´ขอนแก่น

1. ความิเป็นมิาและเป้าหมิาย์ของผลงาน
แมลงตวัห�า้ในกลุม่มวน (true bugs) ซึ่ึง่เป็นแมลงกลุม่หนึ่งในวงศ ์Hemiptera ในประเทศไทย 

มที ัง้ชนดิทีเ่ป็นแมลงศตัรูธรรมชาตแิละแมลงศตัรูพชื กลุม่มวนตวัห�า้ทีพ่บมากทีสุ่ดในประเทศไทย

ม ี2 ชนิด คอื มวนพฆิาต (stink bug) และมวนเพชฌฆาต (assassin bug) ส�าหรบัประเทศไทย 

กรมวชิาการเกษตรไดด้�าเนินการวจิยัการน�ามวนตวัห�า้ ไดแ้ก่ มวนพฆิาต ไปใชป้ระโยชนใ์นการ

ควบคุมศตัรูพชืไดเ้ป็นผลส�าเรจ็สูงในพชืสวนและพชืไร่หลายชนิด แต่ประสบปญัหาการเลี้ยงเพือ่

เพิม่ปรมิาณทีใ่ชต้น้ทนุสูง เน่ืองจากมวนพฆิาตกนิอาหารทีเ่ป็นหนอนทีต่อ้งเลี้ยงโดยใชอ้าหารเทยีม

ซึ่ึง่มรีาคาแพง ส�าหรบัมวนเพชฌฆาตซึ่ึง่เป็นมวนตวัห�า้ทีอ่ยู่ในวงศเ์ดยีวกบัมวนพฆิาต แต่มขีอ้มลู

ข ัน้ตอนการวจิยัและพฒันาในการใชป้ระโยชนน์อ้ยกวา่มวนเพชฌฆาต ผูว้จิยัจงึวางแผนการวจิยั

โดยมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะใชศ้กัยภาพของมวนเพชฌฆาตทีม่อียู่ในทอ้งถิน่มาใชใ้นการควบคุมแมลง

ศตัรูพชืในทอ้งถิน่ เพือ่เป็นการลดขอ้จ�ากดัดา้นการปรบัตวัดา้นสภาพแวดลอ้มอืน่ ๆ ของแมลง 

ตวัห�า้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเลี้ยง การเพิม่ปรมิาณ (ขยายพนัธุ)์ การน�าไปใช ้ และทีส่ �าคญัเกษตรกร

สามารถน�าศกัยภาพแมลงทีม่อียู่ในทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยตรง

2. หลักการและเนื�อหา
วัตถึุประสงค์การท´ลอง
1. เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมและพฒันาการเลี้ยงเพือ่เพิม่ประมาณมวนเพชฌฆาตในทอ้งถิน่ ส �าหรบั

การควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิ ี

2. เพือ่ศึกษาประสทิธภิาพการห�า้ของมวนเพชฌฆาต (Sycanus indagator Stal.) ในทอ้งถิน่ 

วิธี´�าเนินการท´ลอง
ด�าเนินการโดยแบ่งการทดลอง

ออกเป็น 5 การทดลอง ไดแ้ก่ การ

ศึกษาประสิทธิภาพการห�า้ของ

มวนเพชฌฆาตและมวนพิฆาต  
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ในทอ้งถิ่น การศึกษาลกัษณะทางชีววทิยาและพฤติกรรมของมวนเพชฌฆาต การศึกษาและ

พฒันาการเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณมวนเพชฌฆาต การศึกษาและพฒันารงัเทยีมตน้แบบส�าหรบั       

การวางไขแ่ละการฟกัไขข่องมวนเพชฌฆาต และการศึกษาประสทิธภิาพในการน�ามวนเพชฌฆาต

ไปใชใ้นการควบคุมแมลงศตัรูพชืในแปลงปลูกพชืของเกษตรกร

ผลการท´ลอง
1. มวนเพชฌฆาตมปีระสทิธภิาพการห�า้หนอนและเพลี้ย ท ัง้ในระยะไขแ่ละหนอนหรอืตวัเตม็วยั

ของเพลี้ยไดม้ากกวา่มวนพฆิาต และมลีกัษณะการห�า้ทีค่ลา้ยคลงึกนั คอื จะยืน่ปากและปลอ่ย

สารพษิ เพือ่ใหเ้หยือ่เป็นอมัพาต หลงัจากนัน้จะดูดกนิน�า้เลี้ยงในตวัเหยือ่จนเหยือ่แหง้ตาย

2. ชพีจกัรของมวนเพชฌฆาตใชเ้วลาเฉัลีย่ 144 วนั แบง่เป็น 7 ระยะการเจรญิเตบิโต ตวัเตม็วยั

เพศเมยีจะมชีพีจกัรยาวนานและมปีรมิาณการห�า้มากกวา่เพศผู ้จ�านวนไข ่70.02±1.81 ฟอง

ต่อการวางไข่ 1 คร ัง้ของเพศเมยี 1 ตวั การฟกัไข่รอ้ยละ 61.73±1.81 การรอดชวีติจาก         

ตวัอ่อนไปเป็นตวัเตม็วยัรอ้ยละ 61.55±3.82 และมสีดัส่วนเพศเมยีต่อเพศผู ้1:1.75 

3. ปรมิาณอาหารทีเ่หมาะสมต่อมวนเพชฌฆาต คอื หนอนนก 0.76 กรมัต่อตวัต่อวนั การใช ้     

ฟีโรโมนทีเ่ตรยีมไดจ้ากสารละลายมลูผสมรอยเทา้ของมวนเพศผู ้สามารถลอ่เพศเมยีออกจาก

ไข่และใหเ้พศผูเ้ฝ้้าไข่ช่วงฟกั ส่งผลต่อรอ้ยละการฟกัไข่และรอ้ยละการรอดชีวติของมวน

เพชฌฆาตมากทีสุ่ด มวนเพชฌฆาตทีเ่ลี้ยงดว้ยหนอนผเีสื้อขา้วสารจะท�าใหม้สีดัส่วนเพศเมยี

ต่อเพศผูสู้งขึ้น

4. ใบมะเขอืทีม่ลีกัษณะน่ิมและมขีน เหมาะสมการวางไขแ่ละการฟกัไขข่องมวนเพชฌฆาต และ

เมือ่น�าวสัดุเลยีนแบบธรรมชาตโิดยใชแ้ผ่นโฟมตดิตาขา่ย ท�าใหม้รีอ้ยละการฟกัไขสู่งขึ้น และ

สามารถน�าองคค์วามรูม้าพฒันาเป็นรงัเทยีมตน้แบบส�าหรบัการวางไขแ่ละการฟกัไขข่องมวน

เพชฌฆาต

5. การน�ามวนเพชฌฆาตไปใชใ้นสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร มวนเพชฌฆาต 1 ตวั จะสามารถ

ห�า้หนอนศตัรูพชื 5 ตวั และหากอยู่ในสภาวะขาดแคลนอาหาร มวนเพชฌฆาตจะตายมากกวา่

รอ้ยละ 50 ต ัง้แต่วนัที ่ 5 และตายจนหมดในวนัที ่ 7 ดงันัน้ เมือ่ใชม้วนเพชฌฆาตควบคุม 

แมลงศตัรูพชืในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณอาหาร จะไมส่่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ึ่อาหารใน

ระบบนิเวศ

3. ประโย์ช่น์และการน�าไปใช่้
- สามารถพฒันาการเลี้ยงมวนเพชฌฆาตในทอ้งถิน่เพือ่เพิม่ปรมิาณได ้และน�าไปใชใ้นการควบคุม

แมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีลดการใชส้ารเคมทีีส่่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม

- ผลการศึกษาเกิดนวตักรรมที่ย ัง่ยนื กล่าวคือ เป็นนวตักรรมผลติภณัฑ์ช์ีวภาพที่เป็นมวน

เพชฌฆาตในทอ้งถิ่นที่สามารถควบคุมแมลงศตัรูพชื และเป็นนวตักรรมวธิีการเลี้ยงมวน

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

ประเทศไทยมานานกวา่ 58 ปี ผลติภณัฑ์ต่์างๆ ภายใตช้ื่อ “Toray” เป็นทีรู่จ้กัส �าหรบันกัเรยีน 

นกัศึกษา ประชาชนท ัว่ไป และกลุ่มผูผ้ลติเสื้อผา้ส �าเร็จรูป โดยเป็นผูร้ิเริ่มผา้ใยสงัเคราะหเ์ป็น 

รายแรกในประเทศไทย

“Toray” ไดพ้จิารณาวา่งานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นสิง่ส �าคญัมากต่อการเจรญิทาง

ดา้นการพฒันาประเทศและเศรษฐกจิ โดยในปจัจบุนัประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมรกิาไดพ้ฒันา

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปกวา้งไกลเป็นอย่างมาก ท�าใหเ้กิดการแข่งขนักนัอย่างสูง 

ในดา้นการคา้และการพฒันาคุณภาพชวีติ

เพือ่เป็นการส่งเสรมิ สนบัสนุน และใหก้�าลงัใจแก่ผูท้ีอ่ยู่ในงานแขนงน้ีในประเทศไทย “Toray” 

จงึไดจ้ดัหาทุนเพือ่ใหเ้กิดประโยชนแ์ละมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศไทยใหเ้จริญรุดหนา้ขึ้น 

โดยใหเ้งนิสนบัสนุนโครงการวจิยัทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอกีท ัง้ใหร้างวลัแก่หน่วยงาน

และบคุคลหรอืผูค้น้ควา้ทีเ่ป็นประโยชนก์บัวงการวทิยาศาสตร ์ และใหก้ารสนบัสนุนครู-อาจารย ์

ทีส่อนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ใหม้กีารเสรมิสรา้งความคดิในเชงิวทิยาศาสตร์

ดว้ยการคดิสรา้งสือ่การสอนและการทดลองต่างๆ

ดว้ยหวงัที่ว่าจะไดม้ส่ีวนช่วยเสริมสรา้งใหช้ีวติความเป็นอยู่ของชาวไทยดยีิ่งขึ้น “Toray” และ 

กลุม่บรษิทั “Toray” ในประเทศไทย มคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ดจ้ดัต ัง้มลูนิธโิทเรเพือ่การส่งเสรมิ

วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึ้น

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

  ญี่ปุ่ นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ไดก่้อใหเ้กิดการพฒันา 

  ทางดา้นเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรเ์ป็นอนัมาก ในปี พ.ศ. 2532 มลูนิธไิดข้ยายความ 

  ช่วยเหลอืมายงัประเทศไทย มาเลเซึ่ยี และอนิโดนีเซึ่ยี โดยใหค้วามสนบัสนุนแก่เยาวชน 

  คณาจารย ์และสถาบนัทางวทิยาศาสตรอ์ย่างกวา้งขวาง เช่น ในปี พ.ศ. 2536 ไดบ้รจิาค 

  ใหง้านคน้ควา้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ก่อาจารยใ์นจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัเป็นจ�านวนเงนิ

  1 ลา้นบาท เป็นตน้

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

  ดว้ยเงนิบรจิาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเ้ป็นกองทนุถาวรเพือ่น�าดอกผลมาใช ้

  ในการส่งเสริมความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีรวมท ัง้สิ่งแวดลอ้ม 

  ในประเทศไทย (แต่ไมร่วมถงึทางการแพทยแ์ละคณิตศาสตร)์

มิูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมิวิทย์าศาสตร์ ประเทศไทย์



มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย67

3. กิจกรรมิของมิูลนิธิ
เพือ่ใหบ้รรลถุงึวตัถปุระสงคข์า้งตน้ มลูนิธฯิ จงึไดแ้บง่การด�าเนินงานเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

 3.1 มอบรางวลัส�าหรบัผลงานดเีด่นดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 3.2 มอบทนุซึ่ึง่เป็นความช่วยเหลอืดา้นการเงนิใหส้ �าหรบังานวจิยัพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร ์

  และเทคโนโลยี

 3.3 มอบรางวลัใหผู้ร้เิริ่มและสรา้งสรรคง์านเกี่ยวกบัการสอนและการทดลองต่างๆ ทาง

  ดา้นวทิยาศาสตรใ์นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย เพือ่กระต ้นุใหน้กัเรยีน 

  เกดิความสนใจทีจ่ะศึกษาในดา้นวทิยาศาสตรต่์อไป

การจดัสรรเงนิบรจิาคของมลูนิธฯิ แบง่กจิกรรมเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

รางวัลวิทย์าศาสตร์
และเทคโนโลย์ี
S & T Awards

ทุนช่่วย์เหลือทาง´้านวิจัย์และ
วิทย์าศาสตร์และเทคโนโลย์ี
S & T Research Grants

รางวัลการศึกษาวิทย์าศาสตร์ 
Science Education Awards

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

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

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

ขอบเขตงานวทิย์าศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย์ี

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

ขอบเขตงานวทิย์าศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย์ี

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

ขอบเขตงานวทิย์าศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย์ี

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

ย์อดเงนิรางวลัปีละ 800,000 บาท ย์อดเงนิทนุปีละ 4,000,000 บาท ย์อดเงนิรางวลัปีละ 700,000 บาท
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สรปุผลรางวลัวทิย์าศาสตร์และเทคโนโลย์ ีครั�งท่ี 1-27 (พ.ศ. 2537-2563) 
ปีที่ไดร้บัรางวลั บคุคล/สถาบนั ที่ไดร้บัรางวลั

 พ.ศ. 2537  ทูลเกลา้ทูลกระหมอ่มถวายรางวลัแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9
  ประเภทบคุคล ศาสตราจารย ์ดร.ปรดีา วบูิลยส์วสัดิ�
  ประเภทสถาบนั  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2538  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.วชิยั ริ้วตระกูล
  ประเภทสถาบนั  ศูนยว์จิยัขา้วโพดขา้วฟ่างแห่งชาต ิจงัหวดันครราชสมีา
 พ.ศ. 2539  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.มนตร ีจฬุาวฒันทล
  ประเภทสถาบนั  หอ้งปฏิบิตักิารวจิยัสิง่ประดษิฐส์ารกึ่งตวัน�า จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2540  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารยไ์พบูลย ์นยัเนตร
  ประเภทสถาบนั  ศูนยว์จิยันิวตรอนพลงังานสูง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
 พ.ศ. 2541  ประเภทบคุคล  รองศาสตราจารย ์ดร.มรกต ตนัตเิจรญิ และศาสตราจารย ์ดร. ววิฒัน ์ตณัฑ์ะพานิชกลุ
 พ.ศ. 2542  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สุรนิทร ์พงศศุ์ภสมทิธิ� และรองศาสตราจารย ์ดร. ประสาทพร สมติะมาน
 พ.ศ. 2543  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์เดชะอ�าไพ
  ประเภทสถาบนั  คณะผูว้จิยัเรื่องกุง้กลุาด�า มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2544  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ปณิธาน ลกัคุณะประสทิธิ�
  ประเภทสถาบนั  หอ้งปฏิบิตักิารวจิยัเคมซุีึ่ปราโมเลควิลาร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2545  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สุรนนัต ์สุภทัรพนัธุ์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
 พ.ศ. 2546  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.วทิยา มวุีฒสิม
  ประเภทสถาบนั  หน่วยปฏิบิตักิารวจิยัและพฒันาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตน้แบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
 พ.ศ. 2547  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.องัศุมาลย ์จนัทราปตัย์
  ประเภทสถาบนั  หน่วยปฏิบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2548  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ทว ีตนัฆศิริ
  ประเภทสถาบนั  กลุม่บรรพชวีนิวทิยา กรมทรพัยากรธรณี
 พ.ศ. 2549  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สวสัดิ� ตนัตระรตัน ์และศาสตราจารย ์ดร. สมศกัดิ� ปญัญาแกว้
 พ.ศ. 2550  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิิรโิรจน์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัอณูชวีวทิยาและพนัธุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2551  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ทพิยว์ด ีอรรถธรรม
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2552  ประเภทบคุคล ศาสตราจารย ์ดร. สุทธวฒัน ์เบญจกลุ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2553  ประเภทบคุคล  รองศาสตราจารย ์ดร.เจรญิ นาคะสรรค์
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2554  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล สทิธกิรกลุ และรองศาสตราจารย ์ดร. สุพรรณ ฟู่เจรญิ
 พ.ศ. 2555  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สุทธชิยั อสัสะบ�ารุงรตัน์
  ประเภทสถาบนั  บณัฑ์ติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
 พ.ศ. 2556  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.นททีพิย ์กฤษณามระ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร
 พ.ศ. 2557  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.โกวทิ พฒันาปญัญาสตัย์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑ์อ์าหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 พ.ศ. 2558  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ปรญิญา จนิดาประเสรฐิ
  ประเภทสถาบนั  กลุม่วจิยั: บทบาทของแมลงและสตัวข์าปลอ้งทีเ่ป็นปญัหาในชมุชนุ ปศุสตัว ์และสาธารณสุขของประเทศไทย
 พ.ศ. 2559  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาพชืไร่นา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 พ.ศ. 2560  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.วชัรนิทร ์รุกขไชยศิรกิลุ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2561 ประเภทบคุคล  ดร.อดสิร เตอืนตรานนท์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)
 พ.ศ. 2562 ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สกักมน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา
  ประเภทสถาบนั  ศูนยค์วามเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
      พ.ศ. 2563 ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.นวดล เหลา่ศิรพิจน์
  ประเภทสถาบนั  โครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสุขภาพ
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สรุปผลการจั´สรรเงินทุนช่่วย์เหลือวิจัย์ทาง´้านวิทย์าศาสตร์
และเทคโนโลย์ี ครั�งที่ 1-27 (พ.ศ. 2537-2563)

ในช่วง 27 ปี ของการด�าเนินงาน จนถงึปจัจบุนั (ปี พ.ศ. 2563) การด�าเนินงานของมลูนิธฯิ ไดร้บัความสนใจ

และร่วมมอืจากอาจารยแ์ละนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัท ัว่ประเทศ ส่งขอ้เสนอโครงการเขา้มา

เป็นจ�านวนมากอย่างต่อเนื่อง รวมแลว้ท ัง้สิ้น 3,768 ขอ้เสนอโครงการ โดยมลูนิธฯิ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงนิทนุ

วจิยัเป็นจ�านวน 103,400,000 บาท (หน่ึงรอ้ยสามลา้นสี่แสนบาทถว้น) มนีกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัและ

สถาบนัวจิยัในประเทศไทย จ�านวนกวา่ 50 แห่ง ทีไ่ดร้บัทนุวจิยัรวมเป็นจ�านวน 488 คน ใน 4 สาขา ไดแ้ก่ 

เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา เคม ีวศิวกรรมศาสตร ์และฟิสกิส ์โดยมรีายละเอยีดของมหาวทิยาลยั/สถาบนัวจิยั 

ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนเงนิทนุ ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2537-2563 สรุปไดด้งัน้ี

มิหาวทิย์าลยั์/สถาบนั มิหาวทิย์าลยั์/สถาบนัจ�านวนโครงการ
ที่ไดร้บัเงนิทนุ

จ�านวนโครงการ
ที่ไดร้บัเงนิทนุ

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  62
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 62
มหาวทิยาลยัมหดิล  41
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  31
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 27
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  23
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 21 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 20 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี 17
มหาวทิยาลยัศิลปากร  14 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์  13 
สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรฯ  13 
มหาวทิยาลยันเรศวร  12 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  12
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 10  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  9 
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 9
มหาวทิยาลยัรงัสติ  9
มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  9  
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  7  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  7 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  6 
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  5 
สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ ์ 5 
มหาวทิยาลยัทกัษณิ  3
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  2
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี 2 
มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ 2

มหาวทิยาลยับูรพา                                                    2 

โรงเรยีนนายเรอื 2
ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิสวทช. 2
ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิสวทช.  2
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  2
สถาบนัวทิยสริเิมธ ี 2
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑ์ติ  1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  1
มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ 1
มหาวทิยาลยัพะเยา  1
มหาวทิยาลยัราชภฏิพบูิลสงคราม  1
มหาวทิยาลยัราชภฏัิภเูกต็ 1
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  1
มหาวทิยาลยัราชภฏัิอตุรดติภ ์ 1
มหาวทิยาลยัราชภฏัิอบุลราชธานี 1
มหาวทิยาลยัหวัเฉีัยวเฉัลมิพระเกยีรต ิ 1
ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ ์ 1
โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้  1
โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช  1
ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิสวทช.  1
สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑ์อ์าหาร  1
สถาบนับณัฑ์ติศึกษาจฬุาภรณ ์ 1
สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 1
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 1
สภากาชาดไทย 1  
ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโลยแีห่งชาต ิสวทช.  1

รวมิทั�งสิ�น  488



มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย70

การกระจาย์ของครูที่สมิัครและไ´้รับรางวัลการศึกษาวิทย์าศาสตร์
ครั�งที่ 1-27 (พ.ศ. 2537-2563) แย์กตามิจังหวั´

ครูจากโรงเรยีนในกรุงเทพมหานคร และ 75 จงัหวดั สมคัรเพือ่ขอรบัรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร์

รวม 1,663 โครงการ ไดร้บัรางวลัท ัง้สิ้น 234 โครงการ โดยจงัหวดัทีย่งัไมเ่คยสมคัร คอื จงัหวดั 

ระนอง และสมทุรสงคราม

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

เชยีงราย  66  22
ฉัะเชงิเทรา  91  21
กรุงเทพฯ  109 16
ขอนแก่น  73  16
สมทุรปราการ  39  12
อดุรธานี  60  11
สุราษฎรธ์านี  34  11
เชยีงใหม ่ 66  9
กาฬสนิธุ ์ 55  9
ล �าปาง  53  7
พทัลงุ 22  7 
แมฮ่่องสอน  12  7
นครราชสมีา  77  6
นครศรธีรรมราช  34  6
สระแกว้  21  6
นครนายก  17  5
สงขลา  42 4
นครสวรรค ์ 34  4
หนองคาย  27  4
อบุลราชธานี  40  3
สุรนิทร ์ 21  3
ระยอง  18  3
อ�านาจเจรญิ  10  3
นครพนม  32  2
พษิณุโลก  32  2
น่าน  28  2
นครปฐม  26 2
ชยัภมู ิ 16  2
ปราจนีบรุ ี 15  2
ปตัตานี  12 2
หนองบวัล �าภ ู 10  2
จนัทบรุ ี 9  2
กาญจนบรุ ี 7  2
ศรสีะเกษ  37 1
เพชรบูรณ ์ 30  1
ปทมุธานี  23  1
พะเยา  22  1 
มหาสารคาม 21  1

ชลบรุ ี 19  1
อทุยัธานี  17  1
ก�าแพงเพชร  15  1
สุพรรณบรุ ี 14 1
อ่างทอง  14  1
รอ้ยเอด็  12  1
ราชบรุ ี 12  1
นนทบรุ ี 11  1 
ยะลา 11  1
แพร่  9  1
ยโสธร  9  1
สกลนคร  9  1
ประจวบครีขีนัธ ์ 8  1
ตราด  6  1
สุโขทยั  16  0
บรุรีมัย ์ 15  0
ตรงั  12  0
อยุธยา  11  0
เพชรบรุ ี 9  0
ตาก  8 0
พงังา 8  0
สตูล  8  0
เลย  7  0
สมทุรสาคร  7  0
สระบรุ ี 7  0
ชยันาท  6  0
นราธวิาส  6  0
พจิติร  6  0
มกุดาหาร  6  0
อตุรดติถ ์ 6  0
ลพบรุ ี 5 0
ล �าพนู  4  0
กระบี ่ 3  0
ภเูกต็  3  0
ชมุพร  2  0
สงิหบ์รุ ี 1  0
ระนอง  0  0
สมทุรสงคราม  0  0



Thailand Toray Science Foundation

Organization (2020)

Thailand Toray Science 
Foundation

The Committee of Nomination (Awards)

The Committee of Nomination (Grants)

The Committee of Selection (Awards)

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.

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.

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.

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.




