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

รางวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ในปีี พุทุ ธศัักราช 2564 ซึ่ง่� เป็็ นปีี ที่่�ยี่่�สิบิ แปดของการดำำ�เนิินกิิจกรรมนี้้� ในด้้านบุุคคลที่่�มีีผลงานทาง
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพเป็็ นเลิิศ ซึ่ง่� ได้้รัับการตีีพิมิ พ์์ในวารสารวิิชาการที่่�มีีการตรวจสอบ
คุุณภาพอย่่างเคร่่งครััด ตลอดจนเป็็ นผลงานที่่�มีีคุุณค่่าต่่อสัังคมในด้้านการสร้้างความก้้าวหน้้า
ทางวิิชาการและในด้้านศัักยภาพของการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ คณะกรรมการสาขารางวััลวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี มููลนิิธิโิ ทเรเพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ ประเทศไทย ได้้พิจิ ารณาผลงานของบุุคคล
และสถาบัันที่่�ได้้รับั การเสนอชื่่�อ และได้้เสนอผลต่่อคณะกรรมการบริิหารมููลนิิธิิฯ ซึ่่�งมีีมติิเป็็ น
เอกฉัันท์์ยกย่่องให้้ ศาสตราจารย์์ ดร.สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์ ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์
จุุฬ าลงกรณ์์ม หาวิิท ยาลััย เป็็ น ผู้้�ไ ด้้รั บั รางวััล วิิท ยาศาสตร์์แ ละเทคโนโลยีี ประเภทบุุค คล
ศาสตราจารย์์ ดร. สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์ มีีผลงานวิิจัยั ตีีพิมิ พ์์เป็็ น book chapter จำำ�นวน 4 เรื่่�อง
บทความวิิจัยั ในวารสารวิิชาการระดัับชาติิ จำำ�นวน 18 เรื่่�อง และบทความวิิจัยั ในวารสารวิิชาการ
ระดัับนานาชาติิ จำำ�นวน 128 เรื่่�อง มีีค่่า h-index เท่่ากัับ 28 ทำำ�วิิจัยั ใน 2 ด้้าน คืือ สรีีรวิิทยาการ
สืืบพัันธุ์์� และความหลากหลายทางชีีวภาพของสััตว์์ไพรเมต ในด้้านแรก ได้้ศึึกษาผลของกวาวเครืือขาว
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วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ซึ่ง่� เป็็ นพืืชสมุุนไพรเฉพาะถิ่่�นของไทย ต่่อระบบสืืบพัันธุ์์� กระดููกและระบบประสาทในหนูู และลิิง
ในด้้านที่่�สอง ศึึกษาการแพร่่กระจาย ลัักษณะทางสััณฐาน พัันธุุกรรม พฤติิกรรม โรคติิดเชื้้� อ และ
สรีีรวิิทยาของลิิงมะแคค (genus Macaca) ในประเทศแถบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และเอเชีียใต้้
จากองค์์ค วามรู้้�ด้้า นไพรเมตที่่�กว้้า งขวาง จึึง ได้้ริิเ ริ่่� ม จััด ตั้้�ง ศูู น ย์์วิิจั ยั ไพรเมทแห่่ ง ชาติิขึ้้� นใน
ปีี พ.ศ. 2555 ซึ่่�งเป็็ นศูู นย์์ไพรเมทแห่่งแรกและแห่่งเดีียวของไทย และปััจจุุบันั ดำำ�รงตำำ�แหน่่ ง
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ฯ ในระหว่่าง 10 ปีี ของการก่่อตั้้�งศููนย์์ ดร.สุุจินิ ดา ได้้นำำ�พาศููนย์์ให้้เป็็ นที่่�ยอมรัับ
ทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ จนได้้เป็็ นศูู นย์์ไพรเมทแห่่งเดีียวในอาเซีียนที่่�ได้้รับั การรัับรอง
OECD-GLP และ AAALAC International โดยเฉพาะในช่่วงปีี ที่่�ผ่่านมาศููนย์์มีบี ทบาทสำำ�คััญ
ในการทดสอบระดัับพรีีคลิินิิกของวััคซีีนโควิิด-19 จำำ�นวน 3 ชนิิด คืือ mRNA DNA และ
Protein-subunit ให้้กับั ประเทศไทย ศาสตราจารย์์ ดร. สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์ ยัังได้้รับั เลืือก
ให้้เป็็ นกรรมการบริิหารสมาคมในระดัับนานาชาติิหลายแห่่ง ได้้แก่่ Asia and Oceania Society
of Comparative Endocrinology (AOSCE: 4 วาระ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2552-ปััจจุุบันั ) International
Federation of Comparative Endocrinological Societies (IFCES; ในปีี พ.ศ. 2557-2561
และ 2561-2565) Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies (FAOPS:
ในปีี พ.ศ. 2558-2562 และในปีี พ.ศ. 2562-2566 ได้้รับั เลืือกให้้เป็็ นรองนายกสมาคมลำำ�ดัับที่่� 1)
และ Open Biodiversity and Health of Big Data Alliance (BHBD: เป็็ นผู้้�ก่่อตั้้�งและกรรมการ
บริิหารสมาคมถาวร ในปีี 2561-ปััจจุุบันั ) และยัังได้้รับั รางวััลนัักวิิจัยั ดีีเด่่นแห่่งชาติิ (สาขา
เกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา) ประจำำ�ปีี 2559 และรางวััลเมธีีวิจัิ ยั อาวุุโส สกสว. ประจำำ�ปีี 2562
สำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�ได้้รับั การคััดเลืือกให้้รับั รางวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ประจำำ�ปีี พุทุ ธศัักราช
2564 คืือ “ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้าและแสง (Electrochemistry and Optical
Spectroscopy Center of Excellence (EOSCE))” เริ่่�มก่่อตั้้�งเมื่่�อปีี พ.ศ. 2555 ในนาม
หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั เชิิงเคมีีไฟฟ้้ าและแสง ในปีี พ.ศ. 2560 ได้้รับั การยกระดัับเป็็ นศููนย์์เชี่่�ยวชาญ
เฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง ภายใต้้สังั กััดจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มีีวัตั ถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อเป็็ น
ศููนย์์กลางการพััฒนานวััตกรรมและองค์์ความรู้้�ใหม่่ทางการวิิเคราะห์์ด้า้ นต่่าง ๆ เช่่น การวิิเคราะห์์
ทางด้้านอาหาร สิ่่�งแวดล้อ้ ม และการแพทย์์ เพื่่�อได้้มาซึ่่�งวิิธีีทางเลืือกใหม่่ที่่�สามารถตอบโจทย์์
ความต้้องการทางการวิิเคราะห์์ได้้หลากหลายมากขึ้้�น ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมาพบว่่าศููนย์์เชี่่�ยวชาญ
เฉพาะทางฯ ได้้สร้้างสรรค์์ผลงานวิิจัยั ชั้้�นแนวหน้้าเป็็ นที่่�ประจัักษ์์ต่่อสาธารณชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่ง่� เป็็ นเครื่่�องมืือสำำ�คััญนำำ�ไปสู่่�การเป็็ นผู้้�นำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรม โดยผลงานวิิจัยั สามารถนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้ ต่่อยอด หรืือเป็็ นแนวทางการสร้้างนวััตกรรมใหม่่ จากความร่่วมมืือของบุุคคลากรในทีีม
นัับตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2560-ปััจจุุบันั ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ มีีผลงานวิิจัยั ตีีพิมิ พ์์ในวารสารวิิชาการ
ระดัับนานาชาติิมากกว่่า 10 เรื่่�องต่่อปีี โดยรายละเอีียดของผลงานวิิจัยั ที่่�ตีีพิมิ พ์์เผยแพร่่มีดัี งั นี้้�
การตีีพิิมพ์์ผลงานวิิจัยั ในระดัับสูู งสุุ ดร้้อยละ 10 (Tier 1) จำำ�นวน 77 ฉบัับ ระดัับสูู งสุุ ด
ร้้อยละ 25 (Q1) จำำ�นวน 58 ฉบัับ ระดัับสูู งสุุ ดร้้อยละ 50 (Q2) จำำ�นวน 3 ฉบัับ และ
อนุุสิทิ ธิิบัตั รจำำ�นวน 10 ฉบัับ สำำ�หรัับตััวบ่่งชี้้� ความสำำ�เร็็จด้้านการพััฒนานวััตกรรมด้้านการตรวจ
วิิเคราะห์์ ได้้แก่่ การได้้รับั รางวััล “นวััตกรรมดีีเด่่น” ระดัับเหรีียญทองและเหรีียญเงิินจากหน่่วยงาน
ทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิ นอกจากนี้้�ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ได้้พัฒั นากำำ�ลัังคน
โดยผลิิตนิิสิติ และบุุคลากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อเป็็ นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนงานวิิจัยั สู่่�สัังคม
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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ตลอดระยะเวลา 10 ปีี (พ.ศ. 2555-2564) ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ได้้ผลิิตบััณฑิิตในระดัับ
ปริิญญาเอก 30 คน ระดัับปริิญญาโท 15 คน โดยบััณฑิิตที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาภายใต้้การดููแลของ
ศูู นย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ล้ว้ นเป็็ นบััณฑิิตที่่�คุุณภาพสูู ง มีีผลงานตีีพิมิ พ์์ระดัับนานาชาติิที่่�มีี
มาตรฐานและได้้รับั รางวััลทางวิิชาการอย่่างมากมาย อาทิิ รางวััลผลงานวิิจัยั ดีีเด่่นสำำ�หรัับนิิสิติ ระดัับ
ปริิญญาเอก สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี จากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย รางวััลผลการศึึกษา
ยอดเยี่่�ยมขั้้�นวิิทยาศาสตรดุุษฎีีบัณั ฑิิต จากมููลนิิธิศิ าสตราจารย์์ ดร. แถบ นีีละนิิธิิ คณะวิิทยาศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย จากผลงานเชิิงประจัักษ์์ของศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ทั้้�งด้้านการผลิิต
ผลงานทางวิิชาการและนวััตกรรม ส่่งผลให้้ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ได้้รับั “รางวััลหน่่วยงานดีีเด่่น”
จากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในปีี พ.ศ. 2563 ปััจจุุบันั มีีจำำ�นวนนัักศึึกษาระดัับปริิญญาเอกและโท
25 คน และมีีแนวโน้้มของการเพิ่่�มขึ้้�นของนัักศึึกษาใหม่่ทุกุ ปีี ประมาณปีี ละ 5 คน รวมทั้้�งมีีนักั วิิจัยั
หลัังปริิญญาเอกจากหลากหลายประเทศ นอกจากวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อเป็็ นศููนย์์กลางการพััฒนา
นวััตกรรมและองค์์ความรู้้�ใหม่่ภายในองค์์กร ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ได้้สร้้างความร่่วมมืือและ
สร้้างเครืือข่่ายทางวิิชาการอย่่างกว้้างขวางกัับหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนทั้้�งภายในและภายนอก
ประเทศ โดยมีีนักั วิิจัยั พัันธมิิตรจากหลากหลายประเทศ อาทิิ สหรััฐอเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น ตุุรกีี แคนาดา
ออสเตรีีย และสวีีเดน เป็็ นต้้น เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนานวััตกรรม
และองค์์ความรู้้�ใหม่่ทางการวิิเคราะห์์ด้า้ นต่่าง ๆ อย่่างยั่่�งยืืน

ทุุนช่่วยเหลืือทางด้้านวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นอกจากรางวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแล้ว้ นั้้�น มููลนิิธิิฯ ยัังได้้ให้้ทุุนช่่วยเหลืือทางด้้านวิิจัยั
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี โดยที่่�หััวข้้อวิิจัยั จะต้้องเป็็ นประโยชน์์ต่่อส่่วนรวมและต่่อการพััฒนา
องค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีของประเทศ โดยในปีี พุทุ ธศัักราช 2564 นี้้� ได้้มอบทุุน
ช่่วยเหลืือทางด้้านวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี รวมทั้้�งสิ้้�น 20 ทุุนวิิจัยั ดัังนี้้�
สาขาเกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา มีีจำำ�นวน 7 โครงการ
1.	ชื่่�อโครงการ การพััฒนาเส้้นใยไคติินขนาดนาโนสำำ�หรัับการใช้้งานทางด้้านบรรจุุภัณั ฑ์์อัจั ฉริิยะ
ชื่่�อนัักวิิจัยั 	ผู้้�ช่่วยศาตราจารย์์ ดร.สุุภโชค ตัันพิิชัยั
หน่่วยงาน สถาบัันการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
2.	ชื่่�อโครงการ นวััตกรรมข้้าวหมากซิินไบโอติิกจากข้้าวเหนีียวดำำ�กล้อ้ งงอกและการปรัับปรุุง
คุุณภาพด้้วยเทคโนโลยีีเอนไซม์์
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ศาสตราจารย์์ ดร.เบญจมาส เชีียรศิิลป์์
หน่่วยงาน สาขาวิิชาเทคโนโลยีีชีวี ภาพ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
3.	ชื่่�อโครงการ 	ลััก ษณะสมบััติิท างชีีว เคมีีข องตััว ยัับ ยั้้�ง ทริิป ซิิน จากเมล็็ด ทุุเ รีีย นสำำ�หรัับ
การประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.กิิตติิคุุณ วัังกานนท์์
หน่่วยงาน ภาควิิชาชีีวเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
4.	ชื่่�อโครงการ การยืืดอายุุการเก็็บรัักษามะม่่วงน้ำำ��ดอกไม้้โดยการเคลืือบด้้วยนาโนเซลลููโลส
ที่่�ประกอบด้้วยลิิกนิิน
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.ประกิิต สุุขใย
หน่่วยงาน ภาควิิชาเทคโนโลยีีชีวี ภาพ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม

3

วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

5.	ชื่่�อโครงการ การวิิเคราะห์์กิจิ กรรมเอนไซม์์และการก่่อโรคใบไหม้้ผักั ตบชวาที่่�เกิิดจากเชื้้� อรา
Paramyrothecium สายพัันธุ์์� KKFC448
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.จิินตนา อัันอาตม์์งาม
หน่่วยงาน ภาควิิชาโรคพืืช คณะเกษตร กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
6. 	ชื่่�อโครงการ การประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ด้้านจีีโนมของโปรไบโอติิกส์์เพื่่�อพััฒนาอาหารเสริิมต้้าน
โรคในสััตว์์น้ำำ��
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.โสรยา จาตุุรงคกุุล
หน่่วยงาน สถาบัันชีีววิิทยาศาสตร์์โมเลกุุล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
7. 	ชื่่�อโครงการ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพจากผัักผลไม้้เพื่่�อป้้ องกัันโรคที่่�เกิิดจากความเสื่่�อม
ของร่่างกาย
	ชื่่�อนัักวิิจัยั 	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.รวิิวรรณ วงศ์์ภูมิู ชัิ ยั
หน่่วยงาน ภาควิิชาชีีวเคมีี คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
สาขาเคมีี มีีจำำ�นวน 7 โครงการ
8. ชื่่�อโครงการ การพััฒนายารัักษามะเร็็งแบบมุ่่�งเป้้ าต่่อโปรตีีน EGFR จากสาร Aurisin A ที่่�
สกััดจากเห็็ดเรืืองแสง Neonothopanus mambi โดยใช้้เทคนิิคทางเคมีี
คอมพิิวเตอร์์ขั้้�นสููง การสัังเคราะห์์ทางเคมีี และการทดลองในระดัับชีีววิิทยา
โมเลกุุล
ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.ภาณุุพงศ์์ มหาลาภบุุตร
หน่่วยงาน ภาควิิชาชีีวเคมีี คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
9. ชื่่�อโครงการ ผลึึกศาสตร์์และการวิิศวกรรมผลึึกของโครงข่่ายโลหะ-อิินทรีีย์สำำ�
์ หรัับดัักจัับ
คาร์์บอนไดออกไซด์์และการแปลงเป็็ นสารเคมีีที่่�มีมูี ลู ค่่าเพิ่่�ม
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.กิิตติิพงศ์์ ไชยนอก
หน่่วยงาน ภาควิิช าเทคโนโลยีี วั สั ดุุ แ ละสิ่่�งทอ คณะวิิท ยาศาสตร์์แ ละเทคโนโลยีี
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
10. ชื่่�อโครงการ แผ่่นแปะไมโครนีีเดิิลส์์ชนิิดละลายบรรจุุพอลิิเมอร์์สังั เคราะห์์ อนุุ พันั ธ์์ของ
ไคโตซานชนิิ ด ใหม่่ ใ นรูู ป แบบพอลิิเ มอริิ ก ไมเซลล์์ ที่่�สามารถบริิ ห ารยา
ด้้วยตนเองสำำ�หรัับนำำ�ส่่งเอสตร้้าไดออล ออกฤทธิ์์�นานเพื่่�อการรัักษา
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.บุุณณดา ภมรปฐมกุุล
หน่่วยงาน คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร วิิทยาเขตพระราชวัังสนามจัันทร์์
11. ชื่่�อโครงการ การพััฒนาวััสดุุโครงข่่ายโลหะอิินทรีีย์เ์ พื่่�อดูู ดซัับโลหะหนัักในกระบวนการ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.กนกวรรณ กองพััฒน์์พาณิิชย์์
หน่่วยงาน 	สำำ�นัักวิิชาวิิทยาการโมเลกุุล สถาบัันวิิทยสิิริเิ มธีี
12. ชื่่�อโครงการ 	ตััวเร่่ งปฎิิกิิริิยาพอลิิเมอร์์สารกึ่่�งตััวนำำ�ที่่�มีีโลหะเป็็ นส่่วนประกอบ สำำ�หรัับ
กระบวนการเปลี่่�ยนรููปก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เป็็ นสารเคมีีมูลู ค่่าสููงในปฏิิกิริิ ยิ า
เชิิงแสง
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.จััญจุุดา อุ่่�นเรืืองศรีี
หน่่วยงาน ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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13. ชื่่�อโครงการ การสัังเคราะห์์สารผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิซึ่ง่� มีีฤทธิ์์�ต้า้ นมะเร็็ง
ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจาย์์ ดร.ไพบููลย์์ เงิินมีีศรีี
หน่่วยงาน ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
14. ชื่่�อโครงการ 	ตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าคาร์์บอนที่่�มีีสมบััติแิ ม่่เหล็็กและรููพรุุนแบบมีีโซโดยการสัังเคราะห์์
แบบยั่่�งยืืนจากลิิกนิินและการนำำ�ไปใช้้เพื่่�อการผลิิตสารมููลค่่าเพิ่่�มเฟอร์์ฟิิวรััล
กัับเฟอร์์ฟิิวริิลแอลกอฮอล์์จากน้ำำ��ตาล
	ชื่่�อนัักวิิจัยั 	ผู้้�ช่่วยศาสตราจาย์์ ดร.แหลมทอง ชื่่�นชม
หน่่วยงาน สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
สาขาฟิิสิิกส์์ มีีจำำ�นวน 2 โครงการ
15. ชื่่�อโครงการ การค้้นคว้้าสารไฮไดรด์์ชนิิดใหม่่และปรัับปรุุงกลไกภายในเพื่่�อเป็็ นแหล่่งพลัังงาน
ไฮโดรเจนในยานยนต์์
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจาย์์ ดร.ประยููรศัักดิ์์� เปลื้้�องผล
หน่่วยงาน สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััย
หััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ
16. ชื่่�อโครงการ 	อุุปกรณ์์พลาสมอนที่่�ทำำ�จากกราฟีี นเพื่่�อการพััฒนาเลเซอร์์อิิเล็็กตรอนอิิสระ
ย่่านรัังสีีเอ็็กซ์์
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.รััชนก สมพรเสน่่ห์ ์
หน่่วยงาน ภาควิิชาฟิิ สิกิ ส์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าเจ้้าคุุณทหาร
ลาดกระบััง
สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์ มีีจำำ�นวน 4 โครงการ
17. ชื่่�อโครงการ การศึึกษาประสิิทธิิภาพของกระบวนการรวมตะกอนสำำ�หรัับกำำ�จััดอนุุ ภาค
พลาสติิกขนาดเล็็กในระบบบำำ�บััดน้ำำ��
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ศาสตราจารย์์ ดร.พิิสุุทธิ์์� เพีียรมนกุุล
หน่่วยงาน ภาควิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้ ้อม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
18. ชื่่�อโครงการ การพััฒนาเครื่่�องอุ่่�นลวดในกระบวนการเชื่่�อมลวดเชื่่�อมไส้้ฟลัักซ์์ด้ว้ ยขดลวด
เหนี่่�ยวนำำ�ความร้้อนสำำ�หรัับการประยุุกต์์ใช้้ในอุุตสาหกรรมโครงสร้้างเหล็็ก
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.อภิิชาติิ โรจนโรวรรณ
หน่่วยงาน ภาควิิชาวิิศวกรรมวััสดุุ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
19. ชื่่�อโครงการ การออกแบบระบบอััตโนมััติิสำำ�หรัับพััฒนาการทำำ�งานกลไกยืืดหยุ่่�นสำำ�หรัับ
การหยิิบจัับเซลล์์ของสิ่่�งมีีชีวิี ติ
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธีีรนุุช จัันทโสภีีพันั ธ์์
หน่่วยงาน ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
20. ชื่่�อโครงการ การขึ้้�นฉีีดรููปผงโลหะผสมไทเทเนีียมชนิิดใหม่่ที่่�มีอิี ลิ าสติิกโมดููลัสั ต่ำำ��ใกล้ ้เคีียง
กัับกระดููกมนุุษย์์สำำ�หรัับการใช้้งานทางการแพทย์์
	ชื่่�อนัักวิิจัยั
ดร.อััญชลีี มโนนุุกุลุ
หน่่วยงาน กลุ่่�มวิิจัยั กระบวนการทางวััสดุุและการผลิิตอััตโนมััติิ ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและ
วััสดุุแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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รางวััลการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์
สำำ�หรัับผลการตััดสิินรางวััลการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์นั้้�น คณะกรรมการรางวััลการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์
ได้้คัดั เลืือกให้้มีผู้้�ี ได้้รับั รางวััลในระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นและตอนปลาย โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
รางวััลที่่� 1
รางวััลที่่� 2

ไม่่มีผู้้�ี ได้้รับั รางวััล
เงิินรางวััล 80,000 บาท ได้้แก่่
อาจารย์์ชุมุ พล ชารีีแสน
โรงเรีียนกาฬสิินธุ์์�พิิทยาสรรพ์์ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�
ชื่่�อผลงาน: การส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตและผลผลิิตของพืืชโดยใช้้นวััตกรรม
ให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิิน 		
รางวััลที่่� 3
เงิินรางวััล รางวััลละ 60,000 บาท ได้้แก่่
1. อาจารย์์วิริ วรรณ ปิิ ยะวรรณโณ
โรงเรีียนแสงทองวิิทยา อำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา
ชื่่�อผลงาน: การยัับยั้้�งเชื้้� อราในปลาทููตากแห้้งด้้วยสมุุนไพร
2. อาจารย์์กิ่่�งกาญจน์์ กัันนาง
		 โรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา ๑๒ (บ้้านเอก) อำำ�เภอแม่่อาย จัังหวััดเชีียงใหม่่
ชื่่�อผลงาน: การศึึกษาความหลากหลายและการใช้้ประโยชน์์จากผัักพื้้�นบ้้าน
ในอำำ�เภอแม่่อาย จัังหวััดเชีียงใหม่่
รางวััลชมเชย เงิินรางวััล 10,000 บาท ได้้แก่่
อาจารย์์ชัชั วาลย์์ กำำ�ลัังไว
โรงเรีียนบ้้านไร่่หลวง อำำ�เภอวัังชิ้้� น จัังหวััดแพร่่
ชื่่�อผลงาน: เครื่่�องเตืือนภััยพื้้�นที่่�เสี่่�ยงอุุทกภััยต้้นทุุนต่ำำ��
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
รางวััลที่่� 1
รางวััลที่่� 2

รางวััลที่่� 3

ไม่่มีผู้้�ี ได้้รับั รางวััล
เงิินรางวััล 100,000 บาท ได้้แก่่
1. อาจารย์์พงศกร พรมทา
โรงเรีียนพิิบููลวิิทยาลััย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดลพบุุรีี
ชื่่�อผลงาน: ชุุดตรวจวััดฐานกระดาษสำำ�หรัับวิิเคราะห์์น้ำำ��ตาลในเครื่่�องดื่่�ม
เงิินรางวััล รางวััลละ 80,000 บาท ได้้แก่่
1. อาจารย์์วันั วิิสา นฤมิิตวงค์์
โรงเรีียนแสงทองวิิทยา อำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา
ชื่่�อผลงาน: ต้้นแบบแผ่่นกรองฝุ่่�น PM 2.5 และยัับยั้้�งแบคทีีเรีียจากเส้้นใย
ข้้าวโพดเคลืือบด้้วยอนุุภาคเงิินนาโนไฮบริิดด้้วยไทเทเนีียมไดออกไซด์์
2. อาจารย์์ศรััณย์์ นวลจีีน
โรงเรีียนกำำ�เนิิดวิิทย์์ อำำ�เภอวัังจัันทร์์ จัังหวััดระยอง
ชื่่�อผลงาน: เครื่่�องแยกเศษอาหาร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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รางวััลชมเชย

เงิินรางวััล รางวััลละ 15,000 บาท ได้้แก่่
1. อาจารย์์กรกนก ศรีีนวลสุุข
โรงเรีียนมอ.วิิทยานุุสรณ์์ สุุราษฎร์์ธานีี อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ชื่่�อผลงาน: ผลของการศึึกษาการผลิิตก๊๊าซชีีวภาพเพื่่�อการพััฒนาทัักษะ
กระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์บููรณาการ 5 ด้้านและประโยชน์์ในด้้านพลัังงาน
ทดแทนในอุุตสาหกรรม
2. อาจารย์์โพธิิศักั ดิ์์� โพธิิเสน
โรงเรีียนสตรีีศรีีน่่าน อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดน่่าน
ชื่่�อผลงาน: สารทางเลืือกจากธรรมชาติิเพื่่�อเร่่งและยัับยั้้�งการเจริิญเติิบโตของพืืช

นอกจากนี้้� โรงเรีียนของผู้้�ได้้รับั รางวััลที่่� 2 และรางวััลที่่� 3 ทั้้�ง 6 โรงเรีียนยัังได้้รับั เงิินสนัับสนุุน
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารทางวิิทยาศาสตร์์ โรงเรีียนละ 25,000 บาท ได้้แก่่
1. โรงเรีียนกาฬสิินธุ์์�พิิทยาสรรพ์์ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�
2. โรงเรีียนแสงทองวิิทยา อำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา (2 รางวััล)
3. โรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา ๑๒ (บ้้านเอก) อำำ�เภอแม่่อาย จัังหวััดเชีียงใหม่่
4. โรงเรีียนพิิบููลวิิทยาลััย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดลพบุุรีี
5. โรงเรีียนกำำ�เนิิดวิิทย์์ อำำ�เภอวัังจัันทร์์ จัังหวััดระยอง
มููลนิิธิิโทเร เพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ ประเทศไทย ขอขอบคุุณมููลนิิธิิโทเร เพื่่�อการส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์ ประเทศญี่่�ปุ่่�น กลุ่่�มบริิษัทั โทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ที่่�ได้้
ดำำ�เนิินการคััดเลืือกผู้้�ที่่�ได้้รับั รางวััล และหวัังว่่าความพยายามของมููลนิิธิฯิ ในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ดัังที่่�ได้้กล่่าวมานี้้� จะเป็็ นส่่วนสำำ�คััญส่่วนหนึ่่�งของสัังคมที่่�จะช่่ วยจรรโลงวงการวิิทยาศาสตร์์
ของประเทศไทยให้้เจริิญรุุดหน้้าสืืบต่่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ประธานมูลนิธิโทเร
เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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Science and Technology Awards

ศาสตราจารย์์ ดร. สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์
Professor Dr. Suchinda Malaivijitnond
เกิิดเมื่่�อวัันที่่� 10 สิิงหาคม 2510 ที่่�จัังหวััดสระบุุรีี
เป็็ นบุุตรของ นายสมชััย มาลััยวิิจิติ รนนท์์ และนางเล็็ก มาลััยวิิจิติ รนนท์์
สามีี 	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เกีียรติิศักั ดิ์์� ศรภิิรมย์์
บุุตร นางสาวนฤพร ศรภิิรมย์์
นายคามิิน ศรภิิรมย์์

การศึึกษา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2543

วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (ชีีววิิทยา) มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต (สััตววิิทยา) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
วิิทยาศาสตรดุุษฏีีบัณั ฑิิต (วิิทยาศาสตร์์ชีวี ภาพ) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
นัักวิิจัยั หลัังปริิญญาเอก Tsukuba Primate Research Center ประเทศญี่่�ปุ่่�น

Profile
SUCHINDA MALAIVIJITNOND

Date of birth : 10 August 1967
Family:		 First child of Mr. Somchai and Mrs. Lek Malaivijitnond
Husband:
Assistant Professor Kiatisak Sornpirom
Children:
Miss Narueporn Sornpirom and Mr. Kamin Sornpirom
Education:
1987		 B.Sc. in Biology, Khon Kaen University
1990		 M.Sc. in Zoology, Chulalongkorn University
1994		 Ph.D. in Biological Science, Chulalongkorn University
1997
Post-doctoral training at Tsukuba Primate Research Center, Japan
WORK EXPERIENCE:
Academic Position
1995		 Instructor in Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn
University
1998		 Assistant Professor in Department of Biology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวััติิการทำำ�งาน
ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ
พ.ศ. 2538
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2541	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2544
รองศาสตราจารย์์ ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2551
ศาสตราจารย์์ ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ตำำ�แหน่่งทางด้้านบริิหาร
พ.ศ. 2543-2545 กรรมการจรรยาบรรณการดููแลและการใช้้สัตั ว์์ทดลอง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2544-ปััจจุุบันั 	หััวหน้้าหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั ไพรเมท คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2546-2557 กรรมการและเลขานุุการคณะกรรมการการควบคุุมดููแลการเลี้้�ยงและการใช้้
สััตว์์ทดลองทางวิิทยาศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2547-2548 รองหััวหน้้าฝ่่ ายวางแผนและงบประมาณ ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2548-2550 กรรมการจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์การเลี้้�ยงและการใช้้สัตั ว์์ทดลองเพื่่�องานทาง
วิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2549-2551 กรรมการนโยบายการใช้้สั ตั ว์์ท ดลองของสำำ�นััก สััต ว์์ท ดลองแห่่ ง ชาติิ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2550-2552 รองหััวหน้้าภาคฝ่่ ายวิิจัยั ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
และ 2556-2558 มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2558-ปััจจุุบันั ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมทแห่่งชาติิ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2564-ปััจจุุบันั กรรมการบริิหาร Primates Enterprise จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

2001		

Associate Professor in Department of Biology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University
2008		 Professor in Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn
University
Management Position
2000-2002 		 Ethical Committees on Care and Use of Laboratory Animals,
Chulalongkorn University
2001-present Director of the Primate Research Unit, Faculty of Science,
Chulalongkorn University
2003-2014		 Committee and Secretariat of Ethical Committee on Care and Use
of Animals for Scientific Purposes, Faculty of Science, Chulalongkorn
University
2004-2005		 Deputy Head on Planning and Budget of the Department of Biology,
Faculty of Science, Chulalongkorn University
2005-2007		 Committee on Strategic Plans on Care and Use of Animals for
Scientific Purposes, Faculty of Science, Chulalongkorn University
2006-2008		 Policy committee of National Laboratory Animal Center, Mahidol
University

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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ด้้านบริิการวิิชาการ
• บรรณาธิิการวารสาร Tropical Natural History Journal จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• บรรณาธิิการวารสารวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
• กรรมการคััด เลืือ กนััก วิิจั ยั ดีีเ ด่่ น ที่่�ใช้้สั ตั ว์์ รางวััล สพสว. (IAD award) สำำ�นััก งาน
คณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ
• คณะทำำ�งานจััด ทำำ�มาตรฐานการเลี้้�ยงและใช้้สั ตั ว์์เ พื่่�องานทางวิิท ยาศาสตร์์ สำำ�นััก งาน
คณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ
• คณะอนุุกรรมการกำำ�กัับดููแลและส่่งเสริิมการปฏิิบัติั ติ าม “จรรยาบรรณการใช้้สัตั ว์์เพื่่�องานทาง
วิิทยาศาสตร์์” สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ
• คณะทำำ�งานเพื่่�อพััฒนาบุุคลากรการเลี้้� ยงและใช้้สัตั ว์์เพื่่�องานทางวิิทยาศาสตร์์ สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ
• คณะอนุุกรรมการระบบการรัับรองหลัักปฏิิบัติั ที่่�ดี
ิ ขี องห้้องปฏิิบัติั กิ าร คณะกรรมการมาตรฐาน
แห่่งชาติิ
• อนุุ กรรมการในคณะอนุุ กรรมการพิิจารณาแนวทางการวิิจัยั และพััฒนาวััคซีีนโรคอุุบัติั ใิ หม่่
หรืือโรคที่่�เป็็ นปััญหา สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• คณะกรรมการเฝ้้ าระวัังความปลอดภััยของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการวิิจัยั และติิดตามตรวจสอบข้้อมููล
การวิิจัยั สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
• กรรมการที่่�ปรึึกษาศููนย์์วิจัิ ยั มหาจัักรีีสิริิ นิ ธรในพระราชููปถััมภ์์ คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
•	วิิทยากรบรรยายในโอกาสต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ
•	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิพิิ จิ ารณาผลงานทางวิิชาการในการขอตำำ�แหน่่งทางวิิชาการของมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ
ทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ
•	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิพิิ จิ ารณาบทความวิิจัยั ของวารสารต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับชาติิ และนานาชาติิ

2007-2009 		 Deputy Head on Research Section of the Department of Biology,
and 2013-2015 Faculty of Science, Chulalongkorn University
2012 – present Director of the National Primate Research Center of ThailandChulalongkorn University
2021 – present Board of director of Primates Enterprise, Chulalongkorn University
Advisory Board/Expert
• Editorial Board of Tropical Natural History Journal
• Editorial Board of Journal of Science and Technology Mahasarakham University
• Committee on “Institute of Animals for Scientific Purposes Development (IAD)
Award”, National Research Council of Thailand (NRCT)
• Working Group on “Ethical Principles and Guideline for
the Care and Use of Animals for Scientific Purposes”,
NRCT
• Subcommittee on “Supervision and Compliance Promotion
on Ethics of Use to Animals for Scientific Purposes”,
NRCT
• Working Group for “the Development of Personnel in
Animal Care and Use for Scientific Purposes”, NRCT

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 10 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิปิ ระเมิินข้้อเสนอโครงการของหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ
•	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นการประเมิินตำำ�รา/หนัังสืือ ของมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ
• ประธาน/เลขาธิิการจััดงานประชุุมวิิชาการต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ
• กรรมการสอบวิิทยานิิพนธ์์ของหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ
รางวััลและประกาศเกีียรติิคุุณ
• STA Fellowship Awardee Research Development Corporation of Japan (JRDC)
ประเทศญี่่�ปุ่่�น (พ.ศ.2539)
• รางวััลนัักวิิจัยั รุ่่�นเยาว์์กองทุุนศาสตราจารย์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
(พ.ศ. 2543)
• รางวััลนัักวิิจัยั รุ่่�นเยาว์์ดีเี ด่่น คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (พ.ศ. 2548)
• รางวััลผลงานวิิจัยั ดีีมาก จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (พ.ศ. 2550)
• รางวััลนัักวิิจัยั ที่่�มีีผลงานที่่�ได้้รับั การอ้้างอิิงสููงสุุด คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
(พ.ศ. 2553)
• รางวััลยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิอาจารย์์ด้า้ นการเรีียนการสอน คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย (พ.ศ. 2554)
• รางวััลยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิอาจารย์์ด้า้ นการเรีียนการสอน จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (พ.ศ. 2554)
• รางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่นมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (พ.ศ. 2557)
• รางวััลเมธีีวิจัิ ยั จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (พ.ศ. 2558)
• รางวััลยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาดีีเด่่น (ระดัับบััณฑิิตศึึกษา) คณะวิิทยาศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (พ.ศ. 2558)
• รางวััล DMSc Award ประเภทงานวิิจั ยั และพััฒ นาทางวิิท ยาศาสตร์์ก ารแพทย์์
กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข (พ.ศ. 2559)
• รางวััลนัักวิิจัยั ดีีเด่่นแห่่งชาติิ (สาขาเกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา) สภาวิิจัยั แห่่งชาติิ (พ.ศ. 2559)
• รางวััลเมธีีวิจัิ ยั อาวุุโส สกว. สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั (พ.ศ. 2562)

• Subcommittee on “OECD Good Laboratory Practice”, Thai Industrial Standard
(TISI)
• Subcommittee on “Research and Development of Vaccines for Emerging
Diseases or Communicable Diseases”, Thai Food and Drug Administration (FDA)
• Committee on “the Data and Safety Monitoring Board (DSMB)”, National Science
and Technology Development Agency (NSTDA)
• Advisory Board of Maha Chakri Sirindhorn Clinical Research Center Under the
Royal Patronage (CRC), Chulalongkorn University
• Invited speaker for national and international seminars, symposia, conferences,
and congresses
• External assessor for promotion and appointment of the academic position for
several universities in Thailand and aboard
• Reviewer of scientific papers for national and international journals
• Reviewer of research proposal for national and international granting agencies
• Reviewer of scientific books for several universities
• Chair or secretary general for national and international symposia, conferences
and congresses
• External examiner for Ph.D. thesis defenses for national and international
universities
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 11 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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ผลงานวิิจััยของศาสตราจารย์์ ดร. สุุจิินดา มาลััยวิิจิิตรนนท์์

Research Works of Professor Dr. Suchinda Malaivijitnond
ผลงานวิิจััยโดยสรุุป
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์ ทำำ�วิิจัยั เกี่่�ยวกัับสััตว์์ไพรเมต เน้้นสััตว์์กลุ่่�มลิิงมะแคค
มานานกว่่า 30 ปีี ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2531 โดยงานวิิจัยั แบ่่งออกเป็็ น 2 ด้้าน คืือ สรีีรวิิทยาการสืืบพัันธุ์์�
และความหลากหลายทางชีีวภาพของสััตว์์ไพรเมต โดยมีีรายละเอีียดงานวิิจัยั ดัังนี้้�
1. การศึึกษาวิิจัยท
ั างด้้านสรีีรวิิทยาการสืืบพัันธุ์์� ได้้ศึกึ ษาผลของกวาวเครืือขาว (Pueraria mirifica)
ซึ่ง่� เป็็ นพืืชสมุุนไพรเฉพาะถิ่่�นของไทย ต่่อระบบสืืบพัันธุ์์� กระดููกและระบบประสาท การศึึกษาวิิจัยั นี้้�
ได้้ทำำ�มาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2542 ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากในขณะนั้้�น มีีความนิิยมใช้้กวาวเครืือขาว
เป็็ นสารทดแทนฮอร์์โมนเพศเอสโตรเจน โดยอ้้างอิิงจากตำำ�รายาโบราณ แต่่ยังั ไม่่มีกี ารพิิสููจน์์ทาง
วิิทยาศาสตร์์อย่่างเป็็ นระบบ และมีีความสัับสนและถกเถีียงกัันในหลายประเด็็น คืือ 1) กวาวเครืือขาว
มีีสารไฟโตเอสโตรเจนจริิงหรืือไม่่ 2) สารไฟโตเอสโตรเจนในกวาวเครืือขาวสามารถออกฤทธิ์์�ได้้
คล้ ้ายกัับฮอร์์โมนเอสโตรเจนจริิงหรืือไม่่ 3) ผลของการใช้้กวาวเครืือขาวต่่อระบบสืืบพัันธุ์์�เป็็ นเช่่นไร
และ 4) การใช้้กวาวเครืือขาวมีีความปลอดภััยมากน้้อยแค่่ไหน จากผลงานวิิจัยั ของ ดร. สุุจินิ ดา
มาลััยวิิจิติ รนนท์์และทีีม ทำำ�ให้้รู้้�ว่า่ กวาวเครืือขาวประกอบไปด้้วยสารไฟโตเอสโตรเจนหลายชนิิด
โดยมีีสารพููราริิน เป็็ นส่่วนประกอบหลััก และสารไมโรเอสตรอล เป็็ นสารที่่�ออกฤทธิ์์�เชิิงเอสโตรเจน

Awards Received
1996
STA Fellowship Awardee Research Development Corporation of Japan
(JRDC), Japan
2000
Outstanding Young Scientist Award of the Professor Foundation, Faculty
of Science, Chulalongkorn University
2005
Outstanding Young Scientist Award of the Faculty of Science,
Chulalongkorn University
2007
Outstanding Research Project of Chulalongkorn University
2010
Award of the highest citation of the publication of Faculty of Science,
Chulalongkorn University.
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 12 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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ได้้แรงที่่�สุุด ซึ่ง่� สารไฟโตเอสโตรเจนจากกวาวเครืือขาวออกฤทธิ์์�โดยจัับกัับตััวรัับเอสโตรเจนได้้
เช่่นเดีียวกัับฮอร์์โมนเอสโตรเจน และกวาวเครืือขาวที่่�เก็็บมาจากคนละแหล่่งกัันมีีความแรงของ
ฤทธิ์์�เชิิงเอสโตรเจนต่่างกััน จากการทดลองในหนูู และลิิงพบว่่า กวาวเครืือขาวมีีผลต่่อระบบสืืบพัันธุ์์�
เช่่นเดีียวกัันกัับฮอร์์โมนเอสโตรเจน เช่่น กระตุ้้�นการเจริิญของเซลล์์เยื่่�อบุุผนัังช่่องคลอด การเจริิญ
ของมดลููก สามารถออกฤทธิ์์�ยับั ยั้้�งการเจริิญของถุุงไข่่ และการตกไข่่ โดยไปยัับยั้้�งการผลิิตและ
หลั่่�งฟอลลิิเคิิลสติิมูเู ลติ้้�งฮอร์์โมน ลููทีไี นซิ่่�งฮอร์์โมน และอิินฮิิบินิ จึึงทำำ�ให้้ระดัับฮอร์์โมนเอสโตรเจน
และโปรเจสเตอโรนในเลืือดลดลง ทำำ�ให้้ได้้ข้อ้ สรุุปว่่าสามารถใช้้กวาวเครืือขาวในปริิมาณสููงเป็็ น
ยาคุุมกำำ�เนิิดในผู้้�หญิิงวััยเจริิญพัันธุ์์�ได้้ และสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้แทนฮอร์์โมนเอสโตรเจน
สัังเคราะห์์ในหญิิงวััยหมดประจำำ�เดืือน เพื่่�อลดอาการวััยทอง ซึ่ง่� จากผลการทดลองดัังกล่่าวทำำ�ให้้
ประชาชนเกิิดความเชื่่�อมั่่�นในการใช้้กวาวเครืือขาว มีีการผลิิต จำำ�หน่่าย และใช้้กันั อย่่างกว้้างขวาง
ในหลากลายรููปแบบ ซึ่ง่� ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ทางอ้้อมต่่อชุุมชนในหลายด้้าน เช่่น ทางด้้านการเกษตร
โดยมีีความเชื่่�อมั่่�นในการปลููกกวาวเครืือขาวจำำ�หน่่าย ทางด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม โดยเป็็ นการ
สร้้างรายได้้ให้้แก่่เกษตรกร และทางด้้านการแพทย์์ ในการใช้้เป็็ นพืืชสมุุนไพรทดแทนฮอร์์โมนเพศ
สัังเคราะห์์ ต่่อมา ดร. สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์และทีีม ได้้ขยายฐานงานวิิจัยั ในกวาวเครืือขาวจาก
ระบบสืืบพัันธุ์์�ไปสู่่�โรคกระดููกพรุุน และโรคอััลไซเมอร์์ ที่่�เกิิดในคนวััยทองที่่�อยู่่�ในสภาวะพร่่อง
ฮอร์์โมนเพศ
2. การศึึกษาวิิจัยท
ั างด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพของสััตว์์ไพรเมต (เน้้นลิิงมะแคค)
ในประเทศไทย ประเทศแถบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และเอเชีียใต้้ ได้้แก่่ ลาว เวีียดนาม พม่่า
อิินโดนีีเซีีย อิินเดีีย จีีน และเนปาล โดยเน้้นศึึกษาลัักษณะทางสััณฐาน พฤติิกรรม สรีีรวิิทยา
พัันธุุ กรรม เชื้้�อก่่อโรคที่่�สามารถถ่่ายทอดจากลิิงสู่่�คนและจากคนสู่่�ลิิง การแพร่่กระจาย และ

2011
2011
2014
2015
2016

Teaching Award of Faculty of Science, Chulalongkorn University
Teaching Award of Chulalongkorn University
Outstanding Alumni Award of Khon Kaen University
Methee Vijai Senior Researcher Award of Chulalongkorn University
Outstanding Graduate Advisor Award of Faculty of Science, Chulalongkorn
University
2016
DMSc Research Award of Department of the Medical Sciences, Ministry
of Public Health, Thailand
2016
National Outstanding Researcher Award of National Research Council
of Thailand (Agriculture and Biology)
2019
Senior Research Scholar Award of Thailand Science Research and
Innovation
Research Works of Professor Dr. Suchinda Malaivijitnond
Dr. Malaivijitnond has been researching on non-human primates, focusing on
macaque monkeys, for more than 30 years, since 1988. Her research can be divided
into 2 themes; reproductive physiology and biodiversity of non-human primates,
as follows:
1. Research on Reproductive Physiology
Dr. Malaivijitnond has studied on the effects of Pueraria mirifica, an endemic Thai
medicinal herb, on reproductive organs, bone and brain. This research project was
initiated in 1999 when P. mirifica was popularly used as estrogen replacement
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 13 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science and Technology Awards

สถานภาพในปััจจุุบันั ของลิิงมะแคค ที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมด 6 ชนิิดในประเทศไทย โดยเน้้นการวิิจัยั ในลิิง
หางยาวหรืือลิิงแสม (Macaca fascicularis) และลิิงวอก (M. mulatta) ที่่�นิิยมนำำ�มาใช้้เป็็ นสััตว์์
ทดลองทางด้้านชีีวการแพทย์์และในการทดสอบความปลอดภััยและประสิิทธิิภาพของยาและวััคซีีน
ดัังนั้้�นผลงานที่่�ตีีพิมิ พ์์ส่่วนใหญ่่จึงึ เกี่่�ยวกัับการผสมข้า้ มสายพัันธุ์์�ระหว่่างลิิงหางยาวและลิิงวอก
ในธรรมชาติิ ที่่�ในอดีีตมีีการแพร่่กระจายซ้้อนทัับกัันในประเทศพม่่า ไทย ลาว และเวีียดนาม
ที่่�ละติิจููด 15-20 องศาเหนืือ ซึ่ง่� ข้้อมููลพื้้�นฐานทางด้้านพัันธุุกรรมเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการเลืือกลิิงมาใช้้
เป็็ นสััตว์์ทดลอง นอกจากนี้้�ยัังได้้ค้น้ พบพฤติิกรรมการใช้้หินิ เป็็ นเครื่่�องมืือในการหาอาหาร (stonetool use behavior) ในลิิงหางยาวชนิิดย่่อยพม่่า (Burmese long-tailed macaques;
M. fascicularis aurea) ที่่�อุุทยานแห่่งชาติิแหลมสน จัังหวััดระนอง ซึ่ง่� เป็็ นสััตว์์ไพรเมตชนิิดเดีียว
ในเอเชีีย และชนิิดที่่� 3 ในโลก (ถััดจากชิิมแพนซีีและลิิงคาปููชินิ ) ที่่�มีีรายงานการใช้้เครื่่�องมืือหิิน
ในการหาอาหาร และในขณะนี้้�กำำ�ลัังศึึกษาเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างลัักษณะทางพัันธุุกรรม
พฤติิกรรมการใช้้หินิ เป็็ นเครื่่�องมืือในการหาอาหาร ไมโครไบโอมในทางเดิินอาหารและวิิทยาศาสตร์์
พุุทธิิปัญั ญาของลิิงหางยาวชนิิดย่่อยพม่่าและลิิงลููกผสมระหว่่างลิิงหางยาวชนิิดย่่อยพม่่าและลิิง
หางยาวชนิิดย่่อยธรรมดา (Common long-tailed macaques; M. fascicularis fascicularis)
ซึ่ง่� ข้้อมููลพื้้�นฐานเหล่่านี้้�มีีความสำำ�คััญในการเข้้าใจถึึงต้้นกำำ�เนิิดในการใช้้เครื่่�องมืือของมนุุษย์์ และ
บทบาทของพัันธุุกรรมและสิ่่�งแวดล้ ้อมต่่อการแสดงออกของพฤติิกรรม
จากองค์์ความรู้้�ในการศึึกษาความหลากหลายทางชีีวภาพของลิิงมะแคคในเอเชีีย ดร. สุุจินิ ดา
มาลััยวิิจิติ รนนท์์ จึึงริิเริ่่�มจััดประชุุมวิิชาการนานาชาติิด้า้ นไพรเมต The 1st International Symposium on Southeast Asian Primate ขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกในประเทศไทย ในปีี ค.ศ. 2005 จากนั้้�น
ก็็มีกี ารจััดอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็ นประจำำ�ทุุก ๆ 2 ปีี โดยมีีการสลัับกัันเป็็ นเจ้้าภาพ ดัังนี้้� ประเทศไทย
ลาว ไทย อิินโดนีีเซีีย (มีีการเปลี่่�ยนชื่่�อการประชุุมเป็็ น Asian Primate Symposium) ศรีีลังั กา
เนปาล (เป็็ น Satellite symposium ระหว่่างครั้้�งที่่� 5 และ 6) จีีน (เริ่่�มมีีการเจรจาร่่วมกััน เพื่่�อ
therapy but it had no scientific data to support
the use. The users questioned in many issues
such as 1) Does P. mirifica truly contain
phytoestrogenic substances? 2) Does the
phytoestrogenic substances isolated from P.
mirifica act like estrogens? 3) What is the effect
of P. mirifica on reproductive organs? and 4)
What is the result of safety pharmacology test
of P. mirifica? From the long-term research of
Dr. Malaivijitnond, the results reveal that P.
mirifica contains various kinds of phytoestrogens
which can bind with estrogen receptors, and
puerarin is a major constituent while miroestrol
has the highest estrogenic activity. It has also
noted that P. mirifica collected from different
locations has different degree of estrogenic
activity. P. mirifica has various effects on
reproductive organs of rodents and monkeys, for
example, stimulating proliferation of vaginal
epithelium and uterus, inhibiting folliculogenesis
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จััดตั้้�ง Asian Primate Association โดยเชิิญ ดร. สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์ เป็็ นประธาน
การประชุุม) และอิินเดีีย และครั้้�งที่่� 8 จะจััดในเดืือนพฤศจิิกายน 2565 ที่่�ประเทศเวีียดนาม ต่่อมา
ในปีี พ.ศ. 2561 ได้้รับั เชิิญจาก Beijing Institute of Genomics-Chinese Academy of
Sciences ให้้เป็็ นสมาชิิกผู้้�ก่่อตั้้�งและกรรมการบริิหารสมาคมถาวรของ Open Biodiversity and
Health of Big Data (BHBD) Alliance ซึ่ง่� อยู่่�ภายใต้้ International Union of Biological
Sciences (IUBS) โดยมีีสมาชิิกผู้้�ก่่อตั้้�งจาก 5 ประเทศ คืือ จีีน รััสเซีีย ปากีีสถาน ซาอุุดิอิ าระเบีีย
และไทย
ศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมทแห่่งชาติิ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
จากงานวิิจัยั ทั้้�ง 2 ด้้าน ที่่� ดร. สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์ ได้้ทำำ�มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
กว่่า 20 ปีี (ในขณะนั้้�น) และจากที่่�พบว่่าประเทศไทย ซึ่ง่� ถืือได้้ว่า่ เป็็ นประเทศ
ที่่�มีีศักั ยภาพสููงในการทดสอบ/วิิจัยั ทางด้้านการแพทย์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งทาง
ด้้านวััคซีีนและยา แต่่มีช่ี ่องว่่างระหว่่างงานวิิจัยั /ทดสอบในระดัับ non-clinical
(ในสััตว์์ฟันั แทะ) และ clinical (ในคน) ที่่�ต้้องผ่่านการทดสอบทางด้้าน
ความปลอดภััย และทดสอบประสิิทธิิภาพของยา/วััคซีีนในสััตว์์ไพรเมตเสีียก่่อน
จึึงจะสามารถนำำ�ผลที่่�ได้้ไปทดสอบต่่อในระดัับ clinical ในมนุุษย์์ได้้ ในปีี พ.ศ. 2554 ดร. สุุจินิ ดา
มาลััยวิิจิติ รนนท์์ จึึงได้้ริเิ ริ่่�มโครงการจััดตั้้�งศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมทแห่่งชาติิ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยขึ้้�น
ณ อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี เพื่่�อรองรัับงานวิิจัยั ทางด้้านชีีวการแพทย์์ อัันเป็็ นการรวม
องค์์ความรู้้�จากที่่� ดร. สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์ เชี่่�ยวชาญในทั้้�งสองด้้านเข้้าด้้วยกััน จากนั้้�นใน
วัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2555 จุุฬาฯ จึึงได้้ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่ วมมืือกัับสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.) ในการพััฒนาและให้้การรัับรองเป็็ นศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมทแห่่งชาติิขึ้้�น
จวบจนวัันนี้้�ศููนย์์ได้้ก่่อสร้้างอาคารสำำ�นัักงานจำำ�นวน 1 หลััง อาคารเลี้้�ยงลิิงแบบกึ่่�งเปิิ ด จำำ�นวน 4 หลััง
(ที่่�สามารถจุุลิงิ แสมได้้ทั้้�งสิ้้�น 1,000 ตััว) อาคารวิิจัยั ระดัับ Animal biosafety level-1 and 2
and ovulation, inhibiting the synthesis and secretion of follicle stimulating hormone,
luteinizing hormone and inhibin, and thus reducing estrogen and progesterone
hormone levels. From these results, it indicates that P. mirifica can be used as
contraceptive drug in adult women, and used as hormone replacement therapy to
mitigate the climacteric symptoms in aged women. From these scientific knowledge,
it builds the confidence for local Thai people to cultivate P. mirifica in many
locations, and to produce and use P. mirifica in many forms which causes the
indirect benefit to the economics and society of Thailand. Later, Dr. Malaivijitnond
has expanded the horizon of her work to study the effects of P. mirifica on
osteoporosis and Alzheimer’s disease which are the diseases in elderly.
2. Research on Biodiversity of Non-human Primates
Dr. Malaivijitnond has conducted her research on biodiversity of non-human primates
(focusing on macaque monkeys) in Thailand, South and Southeast Asian countries
such as Lao PDR, Vietnam, Myanmar, Indonesia, India, China and Nepal. She has
studied on morphology, behavior, physiology, genetics, zoonotic transmission
between monkeys and humans, distribution and current status of 6 species of
macaque monkeys. Her research mainly focuses on long-tailed or cynomolgus
macaque (Macaca fascicularis) and rhesus macaque (M. mulatta), the two non-human
primate species that are commonly used as animal models for safety and efficacy
test of drugs and vaccines for human use. Thus, most of her publications are about
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(ABSL-1 and 2) จำำ�นวน 1 หลััง ห้้องปฏิิบัติั กิ ารเคลื่่�อนที่่�ระดัับ ABSL-3 (ABSL3 module) จำำ�นวน
1 ห้้องปฏิิบัติั กิ าร และในปีี พ.ศ. 2565 ได้้รับั อนุุมัติั งิ บประมาณจำำ�นวน 139.84 ล้ ้านบาทจากสถาบััน
วััคซีีนแห่่งชาติิ เพื่่�อก่่อสร้้างอาคารเลี้้�ยงและวิิจัยั ในลิิงมาร์์โมเส็็ท และขณะนี้้�มีีลิงิ แสมสายพัันธุ์์�ไทย
ที่่�ปราศจากเชื้้�อโรคจำำ�เพาะ เลี้้�ยงไว้้ในศููนย์์ฯ จำำ�นวน 633 ตััว และภายใต้้การบริิหารงานศููนย์์วิจัิ ยั
ไพรเมทแห่่งชาติิ ของ ดร. สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์ ศูู นย์์จึงึ ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานสากล
ทางด้้านการดููแลและการเลี้้�ยงสััตว์์ทดลองจาก AAALAC International ในวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563 และได้้รับั การรัับรองการปฏิิบัติั ใิ นห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่�ดีีตามหลัักเกณฑ์์ OECD (หรืือ
OECD-GLP) ในวัันที่่� 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทำำ�ให้้ศููนย์์สามารถรัับบริิการงานวิิจัยั ให้้กับั
หน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งในประเทศ เช่่น สวทช. สถาบัันชีีววิิทยาศาสตร์์โมเลกุุล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
บริิษัทั ไบโอเนท-เอเชีีย จำำ�กััด วิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์เจ้้าฟ้้ าจุุฬาภรณ์์ ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์
ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางการวิิจัยั และพััฒนาวััคซีีน จุุฬาฯ บริิษัทั ใบยาไฟโตฟาร์์ม จำำ�กััด และ
หน่่วยงานต่่างประเทศ เช่่น CYPRUMED ประเทศออสเตรีีย บริิษัทั Chemon Inc. ประเทศ
สาธารณรััฐเกาหลีี และบริิษัทั Neurgain ประเทศสหรััฐอเมริิกา ในการทดสอบ/วิิจัยั ยารัักษาโรค
เบาหวาน ยารัักษาโรคกระดููกพรุุน วััคซีีนไข้้เลืือดออก วััคซีีนซิิก้า้ และวััคซีีนโควิิด-19 โดยเฉพาะ
วััคซีีนโควิิด-19 จำำ�นวน 3 ตััว คืือ mRNA vaccine DNA vaccine และ Protein-subunit ที่่�
ทำำ�ให้้ประเทศไทยเป็็ นประเทศแรกในภููมิภิ าคอาเซีียนที่่�ผลิิตวััคซีีนโควิิด-19 ได้้เองและสามารถ
เข้้าสู่่�การทดสอบในมนุุษย์์ได้้สำำ�เร็็จ ซึ่ง่� ทำำ�ให้้ศููนย์์เป็็ นที่่�รู้้�จัักมากขึ้้�นทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิ
งานวิิจััยในปััจจุุบัันและอนาคต
จากที่่�ปััจจุุบันั ดร. สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์ ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็ นผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมท
แห่่งชาติิ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย จึึงทำำ�ให้้งานวิิจัยั เปลี่่�ยนมาเน้้นเกี่่�ยวกัับการศึึกษาเชื้้� อก่่อโรค
ที่่�สามารถถ่่ายทอดจากลิิงสู่่�คน หรืือจากคนสู่่�ลิิง เช่่น วััณโรค มาลาเรีีย เฮอร์์ปีีส์ ์ บีี ไวรััส และ

the hybridization between long-tailed and rhesus
macaques in their natural habitats at 15-20 degree
north, covering Myanmar, Thailand, Laos, and Vietnam.
The genetic information is important for the selection
of monkeys for scientific purposes. Apart from this
research topic, Dr. Malaivijitnond has also discovered
the stone-tool use behavior in Burmese long-tailed
macaques; M. fascicularis aurea, at Laemson National
Park, Ranong Province. This discovery calls attention of throughout the world to
Thai macaques, because it is the only non-human primate species in Asia, and
the third non-human primate species (next to chimpanzee and capuchin) of the
world that have been reported the stone-tool use behavior. At present, Dr. Malaivijitnond and her teams have been elucidating the association between
genetics, stone-tool use behavior, gut microbiome, and cognitive science in
Burmese long-tailed macaques and the hybrid between Burmese long-tailed
macaques and common long-tailed macaques (M. fascicularis fascicularis). This
knowledge will help us to understand the origin of human stone-tool use and the
effects of genetics and environments on behaviors.
From her long-term research in biodiversity of macaques in Asia, Dr. Malaivijitnond
initiated the 1st International Symposium on Southeast Asian Primate in Thailand
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ซาร์์โควีี 2 (SARS-CoV2) โดยศึึกษาทั้้�งระบาดวิิทยา กลไกการก่่อโรคและการแสดงออกของโรค
วิิวัฒั นาการร่่วมระหว่่างโฮสต์์และเชื้้�อก่่อโรค โดยมุ่่�งหวัังที่่�จะนำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้ไปใช้้ในการพััฒนายา
และวััคซีีน ในการรัักษาและป้้ องกัันโรคในคนโดยใช้้ลิงิ เป็็ นสััตว์์ทดลอง และพััฒนาวิิธีกี ารตรวจหา
โรคที่่�มีีราคาถููก ใช้้งานง่่ายในภาคสนาม ที่่�มีีความถููกต้้องและแม่่นยำำ� ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้การวิิจัยั เกี่่�ยวกัับ
โรคติิดเชื้้� อในประเทศไทยสามารถแข่่งขัันได้้กับั ประเทศที่่�พััฒนาแล้ว้ และสามารถนำำ�องค์์ความรู้้�
ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้จริิงในการพััฒนาวััคซีีนและยาอย่่างครบวงจร อย่่างสอดคล้อ้ งกัับ roadmap
ทางด้้านสาธารณสุุขของประเทศ ตามแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี พ.ศ. 2561-2580
ฝากไว้้ให้้อ่า่ น “จากใจ ศาสตราจารย์์ ดร.สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์ ถึึงนัักวิิจัยน้
ั อ้ ง ๆ ทุุกคน”
ในการวิิจัยั ในประเทศไทย นัักวิิจัยั ส่่วนมากมัักจะมีีความเชี่่�ยวชาญในการทำำ�งานวิิจัยั ในห้้องปฏิิบัติั กิ าร
หรืือในภาคสนาม (ที่่�มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมาก) อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ซึ่ง่� น้้อยคนนัักที่่�จะทำำ�งาน
ทั้้�งสองด้้านควบคู่่�กัันไปและประสบผลสำำ�เร็็จ และนัักวิิจัยั ส่่วนใหญ่่ไม่่คิดิ ว่่าการศึึกษาในทั้้�งสองด้้าน
สามารถนำำ�มาเชื่่�อมโยงกัันได้้ จากงานวิิจัยั ของข้้าพเจ้้าที่่�ศึึกษาในทั้้�งสองด้้าน คืือ งานวิิจัยั ทางด้้าน
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ที่่�ใช้้ลิงิ เป็็ นสััตว์์ทดลอง และงานวิิจัยั ทางด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ
ของลิิงมะแคค ทำำ�ให้้มีคี วามรู้้�ทางด้้านวานรวิิทยาอย่่างกว้้างขวาง หลากหลายแง่่มุมุ และลึึกซึ้้� ง
จนสามารถเป็็ นผู้้�ริิเริ่่�มก่่อตั้้�งศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมทแห่่งชาติิ จุุฬาฯ ให้้แก่่ประเทศไทยได้้ เพราะในการ
จััดตั้้�งศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมท จะต้้องมีีความรู้้�ตั้้�งแต่่ชนิิดของลิิง ลัักษณะทางสััณฐาน ลัักษณะทางสัังคม
ของลิิง นิิเวศวิิทยา พฤติิกรรม ลัักษณะทางพัันธุุกรรม การสืืบพัันธุ์์� การตั้้�งท้้อง การให้้ลููก และ
การเลี้้�ยงดูู รวมถึึงโรคต่่าง ๆ ที่่�จะเกิิดและพบได้้ในลิิงแต่่ละชนิิด นอกจากนี้้�จะต้้องมีีความรู้้�
เกี่่�ยวกัับการจััดระบบเรืือนเลี้้�ยงและห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่�ใช้้ลิงิ ในการทดลอง การบริิหารจััดการบุุคลากร
และระบบต่่าง ๆ ของศููนย์์ฯ อีีกด้้วย ซึ่ง่� จะเห็็นได้้ว่า่ ถ้้าข้้าพเจ้้าทำำ�งานวิิจัยั เฉพาะด้้านวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์ คงมีีความรู้้�แค่่เฉพาะส่่วนท้้าย ๆ ของสิ่่�งที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นเท่่านั้้�น หรืือถ้้าข้้าพเจ้้าทำำ�งาน
วิิจัยั เฉพาะในภาคสนามทางด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพของลิิง ก็็คงมีีความรู้้�เฉพาะส่่วนต้้น ๆ

in 2005. Since then, the symposium has been held in the frequency of every two
years in the following chronological order; Thailand, Laos, Thailand, Indonesia
(when the name of the symposium was changed to Asian Primate Symposium),
Sri Lanka, Nepal (Satellite symposium between the 5th and the 6th Symposium),
China (where Dr. Malaivijitnond chaired the meeting of the discussion of the
establishment of the Asian Primate Association), and India. The 8th Asian Primate
Symposium is planned to be held in November, 2022 in Vietnam. Later, Dr. Malaivijitnond was invited by Beijing Institute of Genomics-Chinese Academy of Sciences
to be one of the Founding and
Permanent Council Members
of the Open Biodiversity and
Health of Big Data (BHBD)
Alliance under the International
Union of Biological Sciences
(IUBS). The Founding Council
Members include representatives from China, Russia,
Pakistan, Saudi Arabia, and
Thailand.
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ของสิ่่�งที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นเช่่นกััน คงไม่่มีคี วามรู้้�เรื่่�องมาตรฐานในการดููแล การเลี้้�ยง และ
การใช้้สัตั ว์์ในห้้องปฏิิบัติั ติิ กิ าร ในอดีีตเมื่่�อข้้าพเจ้้าเริ่่�มทำำ�งานวิิจัยั ทั้้�งสองด้้านคู่่�กัันไป
ดัังกล่่าว นัักวิิจัยั ท่่านอื่่�น ๆ มัักกล่่าวว่่าการทำำ�งานวิิจัยั อย่่างนี้้�จะไม่่ทำำ�ให้้ข้า้ พเจ้้าเป็็ นผู้้�
เชี่่�ยวชาญเฉพาะเรื่่�องที่่�แท้้จริิง จะไม่่ประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิติ การวิิจัยั ไม่่สามารถเป็็ น
นัักวิิจัยั มืืออาชีีพได้้ และมัักกล่่าวว่่าข้้าพเจ้้าทำำ�งานวิิจัยั เหมืือนเป็็ ด คืือ ทำำ�งานวิิจัยั หลาก
หลายเกิินไป ทั้้�งในห้้องปฏิิบัติั ติิ กิ ารและในภาคสนามที่่�มีีความแตกต่่างกัันมาก และใน
การเริ่่�มก่่อตั้้�งศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมทแห่่งชาติิเมื่่�อ 10 ปีี ที่่�แล้ ้ว ข้้าพเจ้้าก็็เผชิิญกัับปััญหาเดิิม
อีีกครั้้�ง เพราะนัักวิิจัยั และผู้้�บริิหารระดัับสููงส่่วนใหญ่่ของประเทศไทย ไม่่สามารถมอง
ภาพไปข้้างหน้้าได้้ถึึง ความจำำ�เป็็ นของการใช้้สั ตั ว์์ไพรเมตในการทดสอบ/วิิจัยั ยาและวััคซีีน
ในบ้้านเรา หลายท่่านในขณะนั้้�นมองว่่าเป็็ นสิ่่�งสิ้้�นเปลืืองและยัังไม่่มีคี วามจำำ�เป็็ นต้้องใช้้ แต่่ข้า้ พเจ้้า
ก็็พยายามชี้้�แจงและยืืนยัันว่่าการจััดตั้้�งศููนย์์ศึึกษาวิิจัยั ในลัักษณะนี้้�ไม่่สามารถทำำ�ได้้ในระยะเวลา
อัันสั้้�น เพราะต้้องมีีการก่่อสร้้างอาคารที่่�ให้้ได้้มาตรฐาน การจัับ เลี้้�ยง และดููแลลิิงให้้ได้้คุุณภาพ
และการพััฒนาบุุคลากรในทุุกระดัับ เช่่น สััตวแพทย์์ นัักวิิทยาศาสตร์์ พนัักงานเลี้้�ยงลิิง หรืือแม้้แต่่
สถาปนิิก วิิศวกร ที่่�ในขณะนั้้�นบ้้านเราไม่่มีผู้้�ี เชี่่�ยวชาญด้้านนี้้�อยู่่�เลย และไม่่มีมี หาวิิทยาลััยใด
ในประเทศไทยที่่�จััดสอน ซึ่ง่� ข้้าพเจ้้ามัักจะพููดอยู่่�เสมอว่่าถ้้าต้้องการใช้้ลิงิ ในการทดสอบ/วิิจัยั ในอีีก
7 ปีี ข้้างหน้้า ต้้องเริ่่�มสร้้างศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมทตั้้�งแต่่วันั นี้้� ดัังนั้้�นตอนเริ่่�มโครงการจึึงประสบกัับปััญหา
มากมายจากผู้้�ที่่�ไม่่เข้้าใจและเหนื่่�อยมากในการเริ่่�มต้้นอะไรใหม่่ ๆ ให้้กัับประเทศนี้้� และยากลำำ�บากมาก
ในการขอทุุน จากวัันนั้้�นเป็็ นเวลา 10 ปีี ผ่่านไป ศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมทแห่่งชาติิ ได้้ถูกู นำำ�มาใช้้ประโยชน์์
ในการทดสอบวััคซีีนโควิิด-19 และทำำ�ให้้ศููนย์์เป็็ นที่่�รู้้�จัักทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศมากขึ้้�น
พร้้อมกัับคำำ�พููดที่่�ว่่า “ดีีนะที่่�ประเทศไทยมีีศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมท ทำำ�ให้้เราสามารถพััฒนาวััคซีีนโควิิด-19
ได้้เหมืือนประเทศที่่�พััฒนาแล้ ้ว” ดัังนั้้�นจะเห็็นได้้ว่า่ ถ้้าหากเรามีีความมุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเท กััดไม่่ปล่่อย
อดทนต่่อแรงกดดัันต่่าง ๆ ในการทำำ�สิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง โดยไม่่ยอมแพ้้ มองว่่าทุุกอย่่างที่่�เข้้ามาในชีีวิติ

National Primate Research Center of Thailand
From above mentioned research works that Dr. Malaivijitnond has conducted for
more than 20 years (at that time) and from the information that Thailand has high
potential in biomedical research and testing especially on drugs and vaccines, she
found the existing of the gap between non-clinical tests (in rodents) and clinical
trials (in humans). Noted, most of the drugs and vaccines for human use need to
be tested for its safety and efficacy in non-human primates before moving forward
to the clinical trials in humans. In 2011, Dr. Malaivijitnond initiated the establishment
of the National Primate Research Center at Kaengkhoi District, Saraburi Province.
This establishment is based on the basic knowledge that Dr. Malaivijitnond has
accumulated throughout her research life on both reproductive physiology and
biodiversity of non-human primates. On February 20th, 2012, a year after an initiation,
the MoU between NRCT and Chulalongkorn University was signed. The aims of
this MoU are to support the development of the Primate Center and to endorse its
national level. Until today, the Center consists of 1 Administrative building, 4
Breeding buildings (semi-open, social housing style) with capacity of 1,000 monkeys,
1 Animal biosafety level-1 and 2 (ABSL-1 and 2) research building, and 1 ABSL-3
mobile laboratory unit. In 2022, the Center has been granted the budget of 139.84
million THB from the National Vaccine Institute (NVI) to build the marmoset
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คืือ โอกาส ไม่่ใช่่อุปุ สรรค และเปิิ ดใจที่่�จะเรีียนรู้้�ในสิ่่�งใหม่่ ๆ ที่่�เข้้ามาอยู่่�ตลอดเวลา สุุดท้้าย
ความสำำ�เร็็จก็็จะมาถึึง

กิิตติิกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุุณมููลนิิธิโิ ทเร เพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ ประเทศไทย และคณะกรรมการมููลนิิธิิ
โทเร สำำ�หรัับ “รางวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มููลนิิธิโิ ทเรประเทศไทย” ครั้้�งที่่� 28 ประจำำ�ปีี
พ.ศ. 2564 ขอขอบพระคุุณอาจารย์์ทั้้�ง 5 ท่่านต่่อไปนี้้�ที่่�ทำำ�ให้้ดิฉัิ นั ก้้าวเข้้ามาสู่่�วงการวิิจัยั ด้้าน
สรีีรวิิทยาการสืืบพัันธุ์์�และไพรเมต จนสามารถนำำ�เอาความรู้้�ที่่�ได้้มาใช้้ในการก่่อตั้้�งศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมท
แห่่งชาติิ คืือ ศาสตราจารย์์ ดร. ม.ร.ว. พุุฒิพิ งศ์์ วรวุุฒิิ ผู้้�เปิิ ดโลกงานวิิจัยั ทางด้้านสรีีรวิิทยาและ
วานรวิิทยา ในห้้องปฏิิบัติั กิ าร Professor Dr. Osamu Takenaka ผู้้�เปิิ ดโลกงานวิิจัยั ทางด้้าน
อณููชีวี วิิทยาและวานรวิิทยาในภาคสนาม Professor Dr. Yuzuru Hamada ผู้้�เปิิ ดโลกงานวิิจัยั
ทางด้้านลิิงมะแคคในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และในเอเชีียใต้้ Professor Dr. Kazuyoshi Taya
ผู้้�สนัับสนุุนการทำำ�งานวิิจัยั ในพืืชสมุุนไพรกวาวเครืือขาว จนสามารถตีีพิมิ พ์์ผลงานวิิจัยั ได้้จำำ�นวนมาก
และ Professor Dr. Takashi Yoshida ผู้้�เริ่่�มต้้นให้้แนวคิิดในการจััดตั้้�งศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมทใน
ประเทศไทย และขอขอบพระคุุณแหล่่งทุุนต่่าง ๆ ที่่�ได้้ให้้เงิินทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั ขอขอบคุุณ
เพื่่�อนร่่วมงานวิิจัยั ทุุกท่่านทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เจ้้าหน้้าที่่� นิิสิติ ปริิญญาตรีี โท และเอก
จากภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และจากศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมทแห่่งชาติิ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และสุุดท้้ายนี้้�ขอขอบพระคุุณ ศาสตราจารย์์ ดร. สุุพจน์์ หารหนองบััว
(อดีีตคณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาฯ) รองศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ นายแพทย์์ ดร.สิิทธิิชัยั ทััดศรีี
(อดีีตรองอธิิการบดีี จุุฬาฯ) ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ภิริ มย์์ กมลรััตนกุุล (อดีีตอธิิการบดีี จุุฬาฯ)
ดร.ประดน จาติิกวนิิช (อดีีตผู้้�อำำ�นวยการ สพสว. วช.) ศาสตราจารย์์กิติ ติิคุุณ นายแพทย์์สิทิ ธิิพร
จิิตต์์มิติ รภาพ (อดีีตเลขาธิิการ วช.) ที่่�เห็็นประโยชน์์และสนัับสนุุนการก่่อตั้้�งและการทำำ�งานของ
ศููนย์์วิจัิ ยั ไพรเมทแห่่งชาติิ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

breeding and research facility. At present, there are 633 specified pathogen-free
cynomolgus monkeys in the Center. Under the lead of Dr. Malaivijitnond, the Center
has been awarded the AAALAC International Accreditation for Animal Care and
Use on February 26th, 2020 and certified the OECD principles of Good Laboratory
Practice on May 11th, 2021. The Center has served many entities in Thailand and
abroad for research and testing such as the NSTDA; Institute of Molecular Biosciences,
Mahidol University; Bionet-Asia, Co., Ltd; HRH Princess Chulabhorn College of
Medical Science, Chulabhorn Royal
Academy; Chula Vaccine Research
Center, Chulalongkorn University;
CYPRUMED, Austria; Chemon Inc.,
South Korea; and Neurgain Company,
USA. The Center conducts pharmacokinetics of drugs for diabetes mellitus
and osteoporosis diseases, Zika vaccine,
Dengue vaccine, and COVID-19 vaccines.
Importantly, three forms of COVID-19
vaccines, mRNA, DNA and protein
subunit, were tested for safety and
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List of Publications

List of Publications (2016 – 2021)
1. Phadphon P, Kanthaswamy S, Oldt RF, Hamada Y, Malaivijitnond S*. 2021. Inferences of M. f. aurea Population Structure and Patterns of
Inter- and Intraspecific Admixture Using RADseq-derived autosomal SNPs. Journal of Medical Primatology. http://doi.org/10.1111/jmp.12554.
2. Srikulnath K, Farhan Ahmad S, Panthum T, Malaivijitnond S. 2021. Importance of Thai macaque bioresources for biological research
and human health. Journal of Medical Primatology. doi.org/10.1111/jmp.1255, pp. 1-10
3. Proffitt T, Reeves JS, Benito-Calvo A, Sanchez-Romero L, Arroyo A, Malaijivitnond S, Luncz LV. 2021. Three-dimensional surface
morphometry differentiates behaviour on primate percussive stone tools. Journal of The Royal Society Interface. 18 (184)
4. Toyoda A, Matsudaira K, Maruhashi T, Malaivijitnond S, Kawamoto Y. 2020. Highly versatile, non-invasive method for collecting
buccal DNA from free-ranging non-human primates. Journal of Tropical Biology and Conservation. 18: 251-267.
5. Schowe D, Svensson MS*, Siriwat P, José-Domínguez JM, Malaivijitnond S, Nijman V. 2021. Assessing the welfare of coconutharvesting macaques in Thailand. Applied Animal Behaviour Science. 242:105415.
6. Sawaswong V, Praianantathavorn K, Chanchaem P, Khumwut A, Kemthong T, Hamada Y, Malaivijitnond S*, Payungporn S. 2021.
Comparative analysis of oral-gut microbiota between captive and wild long-tailed macaque in Thailand. Scientific Reports. 11(1):14280.
7. Siriwattananon K, Manopwisedjaroen S, Shanmugaraj B, Petchthai U, Phumiamorn S, Sapsutthipas S, Trisiriwanich S, Prompetchara
E, Ketloy C, Buranapraditkun S, Wijagkanalan W, Tharakhet K, Kaewpang P, Leetanasaksakul K, Kemthong T, Suttisan N, Malaivijitnond S, Ruxrungtham K, Thitithanyanont A, Phoolcharoen W. 2021. Plant-produced receptor-binding domain of SARS-CoV-2 elicits
potent neutralizing responses in mice and non-human primates. Frontier in Plant Science. 12: doi: 10.3389/fpls.2021.682953.
8. Kemthong T, Sapkanarak K, Rounmakok P, Sing-ayudthaya T, Malaivijitnond S*. 2021. Rapid chromatographic immunoassay for
gastrointestinal bleeding in cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis). The Thai Journal of Veterinary Medicine. 52 (1):331-337.
9. Balasubramaniam KN, Malaivijitnond S, Kemthong T, Meesawat S, Hamada Y, Jeamsripong S, Srisamran J, Kuldee M, Thaotumpitak
V, McCowan B, Atwill E. 2021. Cross-species zoonoses: prevalence of Enterobacteriaceae among wild long-tailed macaques (Macaca
fascicularis) in Thailand. International Journal of Primatology. Doi.org/10.1007/s10764-021-00209-3.
10. Trébouet F, Malaivijitnond S, Reichard UH. 2021. Reproductive seasonality in wild northern pig-tailed macaques (Macaca leonina).
Primates. doi: 10.1007/s10329-021-00901-1.
11. Osada N, Matsudaira K, Hamada Y, Malaivijitnond S. 2021. Testing sex-biased admixture origin of macaque species using autosomal
and X-chromosomal genomic sequences. Genome Biology and Evolution. 13(1):evaa209.
12. Namken S, Songwut P, Nuengchamnong N, KemthongT, Khemawoot P, Malaivijitnond S*. 2021. Comparative pharmacokinetics of
puerarin alone and in Pueraria mirifica extract in female cynomolgus monkeys. Planta Medica. 87:395-403.
13. Ahmad FS, Singchat W, Jehangir M, Suntronpong A, Panthum T, Malaivijitnond S, Srikulnath K. 2020. Dark matter of primate
genomes: satellite DNA repeats and their evolutionary dynamics. Cells. 9:2714.
14. Sawaswong V, Chanchaem P, Khumwut A, Praianantathavorn K, Kemthong T, Malaivijitnond S, Payungporn S. 2020. Oral-fecal mycobiome
in wild and captive cynomolgus macaques (Macaca fascicularis). Fungal Genetics and Biology. doi.org/10.1016/j.fgb.2020.103468.
15. Warit S, Billamas P, Makhao N, Jaitrong S, Juthayothin T, Yindeeyoungyeon W, Dokladda K, Smittipat N, Kemthong T, Meesawat S,
Kongsombat N, Kraitat C, Prammananan T, Chaiprasert A, Malaivitjitnond S*. 2020. Detection of tuberculosis in cynomolgus macaques
(Macaca fascicularis) using a supplementary monkey interferon gamma releasing assay (mIGRA). Scientific Reports. 10(1):16759.
16. Ito T, Kanthaswamy S, Bunlungsup S, Oldt R, Hamada Y, Malaivijitnond S*. 2020. Secondary contact and genomic admixture
between rhesus and long-tailed macaques in Indochina Peninsula. Journal of Evolutionary Biology. 33:1164-1179. DOI: 10.1111/jeb.13681.
17. Lappan S, Malaivijitnond S, Radhakrishna S, Riley E, Ruppert N. 2020. The human-primate interface in the New Normal: Challenges
and opportunities for primatologists in the COVID-19 era and beyond. American Journal of Primatology. 82:e23176: 1-12. DOI:10.1002/
ajp.23176.
18. Andrieu J, Penny SG, Bouchet H, Malaivijitnond S, Reichard UH, Zuberbühler K. 2020. White-handed gibbons discriminate contextspecific songs compositions. PeerJ. 8:e9477
19. Toyoda A, Maruhashi T, Malaivijitnond S, Koda H. 2020. Dominance status and copulatory vocalizations among male stump-tailed
macaques in Thailand. Primates. 61:685-694.
20. Gumert M, Tan A, Malaivijitnond S. 2019. Long-tailed macaque stone tool use in intertidal habitats. (In Primates in Flooded Habitats,
Nowak K, Barnet AA, Matsuda I, eds). Cambridge University Press, UK. Pp. 144-147.

immunogenicity in cynomolgus macaques in this Center, before it moves forward
to the clinical trials in humans. This leads to the outcome that Thailand becomes
the first country in ASEAN that can produce our own COVID-19 vaccines to
perform the clinical trial in humans. Since then, the Center becomes known more
at both national and international levels.
Present and Future Works
As for now, Dr. Malaivijitnond is appointed as the director of the NPRCT, her research
has been slightly shifted to the infectious diseases that can transmit from monkeys
to human or vice versa such as tuberculosis, malaria, herpes B virus, and SARSCoV-2. The study aims to elucidate the epidemiology of the diseases in monkeys,
the pathogenesis and symptoms, and the coevolution between hosts and pathogens.
The ultimate goal of this project is to develop drug and vaccine for prevention and
therapeutics the diseases in humans, and also to develop the test kits that are
inexpensive, practical for field study, accurate and precise. Dr. Malaivijitnond and
her team aim high that, at the end of the day, their research on infectious diseases
can compete with researchers from developed countries and the knowledge obtained
in the laboratory can be practically applied to the development of vaccines and
drugs in a comprehensive manner and in line with the public health roadmap of
Thailand according to the 20-year National Strategic Plan 2018-2037.
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21. Oldt RF, Kanthaswamy S, Schumann L, Grijalva J, Bunlungsup S, Houghton P, Smith DG, Malaivijitnond S. 2019. Population genetics
of the ABO locus within the rhesus (Macaca mulatta) and cynomolgus (M. fascicularis) macaque hybrid zone. International Journal
of Immunogenetics 46(1):38-48.
22. Hirasaki E, Malaivijitnond S, Hamada Y. 2019. Locomotor kinematics of two semi-wild macaque species (Macaca assamensis and
Macaca arctoides) in Thailand. Folia Primatologica 90: 162-178.
23. Kittivanichkul D, Choisunirachon N, Khemawoot P, Soontornvipart K, Malaivijitnond S*. 2019. A potential use of phytoestrogen
containing herb Pueraria mirifica on bone healing in osteoporotic monkeys. Thai Journal of Veterinary Medicine. 48(4): 1-12.
24. Tangtrongsup S, Sripakdee D, Malaivijitnond S, Angkuratipakorn R, Lappin M. 2019. Intestinal parasites and the occurrence of zoonotic
giardia duodenalis genotype in captive gibbons at Krabokkoo Wildlife Breeding Center, Thailand. Frontiers in Veterinary Science. 6: 1-8.
25. Gumert MD, Tan A, Luncz L, Chua CT, Kulik L, Switzer A, Haslam M, Iriki A, Malaivijitnond S. 2019. Prevalence of tool behaviour is associated
with pelage phenotype in intraspecific hybrid long-tailed macaques (Macaca fascicularis aurea × M. f. fascicularis). Behaviour. 156:1083-1125.
26. Ogawa H, Chalise MK, Malaivijitnond S, Koirala S, Hamada Y. 2019. Comparison of genital contact behaviors among Macaca assamensis
pelops in Nepal, M. a. assamensis in Thailand, and M. thibetana in China. Journal of Ethology. Doi.org/10.1007/s10164-019-00595-5.
27. Fainanta T, Jaroenporn S, Wititsuwankul P, Malaivijitnond S. 2019. Chronologically molecular changes of neuronal communication in
androgen deficient rats. Hippocampus. doi.org/10.1007/s12031-019-01335-7.
28. Kanthaswamy S, Oldt RF, Said R, Grijalva J, Falak A, Jensen A, Houghton P, Bunlungsup S, Malaivijitnond S, Smith DG. 2019. Partial
sequence analyses of exon 7 of the ABO locus of cynomolgus (Macaca fascicularis) and rhesus (M. mulatta) macaques: indeterminate
phenotypes reveal the presence of the O blood group. HLA DOI: 10.1111/tan.13675.
29. Luncz L, Gill M, Proffitt T, Svensson MS, Kulik L, Malaivijitnond S. 2019. Group specific archaeological signatures of stone tool use
in wild macaques. eLife. 8:e46961.
30. Sawaswong V, Fahsbender E, Altan E, Kemthong T, Deng X, Malaivijitnond S, Payungporn S, Delwart E. 2019. High diversity and
novel enteric viruses in fecal viromes of wild and captive Thai cynomolgus macaques (Macaca fascicularis). Viruses. 11:971.
31. Toyoda A, Malaivijitnond S*. 2018. The first record of the multiple sirehood twins in semi-wild stump-tailed macaques (Macaca
arctoides) tested using microsatellite markers and the occurrence of supernumerary nipples. Mammal Study. 43(3):207-212.
32. Anuknwithaya T, Poo P, Hunsakunachai N, Rodsiri R, Malaivijitnond S, Khemawoot P. 2018. Absolute oral bioavailability and
disposition kinetics of puerarin in female rats. BMC Pharmacology and Toxicology. 19:25.
33. Tan AWY, Hemelrijk CK, Malaivijitnond S, Gumert MD. 2018. Young macaques (Macaca fascicularis) prefer closer, older, and better
tool users when learning to use tools. Animal Cognition. doi: 10.1007/s10071-018-1188-9.
34. Matsudaira K, Ishida T, Malaivijitnond S, Reichard UH. 2018. Short dispersal distance of males in a wild white-handed gibbon
(Hylobates lar) population. American Journal of Physical Anthropology. doi: 10.1002/ajpa.23603.
35. Proffitt T, Luncz L, Malaivijitnond S, Gumert M, Haslam M. 2018. Analysis of wild macaque stone tools used to crack oil palm nuts.
Royal Society Open Science. 5(3):171904.
36. Terleph TA, Malaivijitnond S, Reichard UR. 2018. An analysis of white-handed gibbon male song reveals speech-like phrases.
American Journal of Physical Anthropology. doi: 10.1002/ajpa.23451.
37. Terleph TA, Malaivijitnond S, Reichard UR. 2018. Male white-handed gibbons flexibly time duet contributions. Behavioral Ecology
and Sociobiology. 72:1-16.
38. Matsudaira K, Hamada Y, Bunlungsup S, Ishida T, San AM, Malaivijitnond S. 2018. Whole mitochondrial genomic and Y-Chromosomal
phylogenies of Burmese long-tailed macaque (Macaca fascicularis aurea) suggest ancient hybridization between fascicularis and
sinica species groups. Journal of Heredity. 109(4):360-371.
39. Trébouet F, Reichard UH, Pinkaew N, Malaivijitnond S*. 2018. Extractive foraging of toxic caterpillars in wild northern pig-tailed
macaques (Macaca leonina). Primates 59(2):185-196.
40. Bunlungsup S, Kanthaswamy S, Oldt RF, Smith DG, Houghton P, Hamada Y, Malaivijitnond S*. 2017. Genetic analysis of samples
from wild populations opens new perspectives on hybridization between long-tailed (Macaca fascicularis) and rhesus macaques (M.
mulatta). American Journal of Primatology. 59(2), 185-196.
41. Haslam M, Hernandez-Aguilar A, Arroyo A, Falótico T, Fragaszy D, Gumert M, Harris J, Huffman M, Kalan A, Malaivijitnond S,
Matsuzawa T, McGrew M, Ottoni E, Pascual-Garrido A, Piel A, Proffitt T, Pruetz J, Schuppli C, Stewart F, Tan A, Visalberghi E, Luncz
L. 2017. Primate archaeology evolves. Nature Ecology and Evolution. 10:1431-1437.
42. Luncz LV, Svensson M, Haslam M, Malaivijitnond S, Proffitt T, Gumert M. 2017. Technological response of wild macaques to
anthropogenic change. International Journal of Primatology. 38:872-880.
43. Luncz LV, Tan A, Haslam M, Kulik L, Proffitt TM, Malaivijitnond S, Gumert M. 2017. Resource depletion through primate stone
technology. eLife. pii: e23647. doi: 10.7554/eLife.23647.
44. Bunlungsup S, Imai H, Hamada Y, Matsudaira K, Malaivijitnond S*. 2017. Mitochondrial DNA and two Y-chromosome genes of common
long-tailed macaques (Macaca fascicularis fascicularis) throughout Thailand and vicinity. American Journal of Primatology. 79 (2):1-13.
45. Falótico T, Spagnoletti N, Haslam M, Luncz LV, Malaivijitnond S, Gumert M. 2017. Analysis of sea almond (Terminalia catappa)
cracking sites used by wild Burmese long-tailed macaques (Macaca fascicularis aurea). American Journal of Primatology. 79:e22629.
46. Martin A, Yu J, Xiong J, Khalid A, Katzenellenbogen B, Kim SH, Katzenellenbogen JA, Malaivijitnond S, Gabet Y, Krum SA, Frenkel
B. 2017. Estrogens and androgens inhibit association of RANKL with the pre-osteoblasts membrane through post-transnational
mechanisms. Journal of Cellular Physiology. 232(12):3798-3807.
47. Aru T, Maruhashi T, Malaivijitnond S, Koda H. 2017. Speech-like orofacial oscillaitons in stump-tailed macaque (Macaca arctoides)
facial and vocal signals. American Journal of Physical Anthropology. 159: 189-198.
48. Kittivanichkul D, Charoenphandhu N, Malaivijitnond S*. 2016. Pueraria mirifica alleviates cortical bone loss in naturally menopausal
monkeys. Journal of Endocrinology. 231:121-133.
49. Moyes CL, Shearer FM, Huang Z, Wiebe A, Gibson HS, Nijman V, Mohd-Azlan J, Brodie JF, Malaivijitnond S, Linkie M, Samejima
H, O’Brien TG, Trainor CR, Hamada Y, Giordano AJ, Kinnaird MF, Elyazar IRF, Sinka ME, Vythilingam I, Bangs MJ, Pigott DM, Weiss
DJ, Golding N and Hay SI. 2016. Predicting the geographical distributions of the macaque hosts and mosquito vectors of the
Plasmodium knowlesi malaria parasite in forested and non-forested areas. Parasite & Vector. 9:242.
50. Haslam M, Luncz L, Pascual-Garrido A, Falotico T, Malaivijitnond S, Gumert M. 2016. Archaeological excavation of wild macaque
stone tools. Journal of Human Evolution. 96:134-138.
51. Haslam M, Pascaul-Garrido A, Malaivijitnond S, Gumert M. 2016. Stone tool transport by wild Burmese long-tailed macaques
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52. Anukulthanakorn K, Malaivijitnond S*, Jaroenporn S, Kitahashi T, Watanbe G, Parhar IS. 2016. Neurotherapeutic effects of Pueraria
mirificaa in the early and late stage of cognitive impaired rats. Phytotherapy Research. 30 (6):929-939.
53. Bunlungsap S, Imai H, Hamada Y, Gumert M, San AM, Malaivijitnond S*. 2016. Morphological characteristics and genetic diversity
of Burmese long-tailed macaques (Macaca fascicularis aurea). American Journal of Primatology. 78 (4): 441-455.
54. Tan AWY, Luncz L, Malaivijitnond S, Gumert MD. 2016. Complex food-processing of prickly pear cacti (Opuntia sp) by free-ranging
long-tailed macaques. Primates. 57(2), 141-147.
55. Suthon S, Jaroenporn S, Malaivijitnond S*. 2016. Anti-osteoporotic effects of Pueraria candollei var. mirifica on bone mineral density
and histomorphometry in estrogen-deficient rats. Journal of Natural Medicines. 70:225-233.
56. Hamada Y, San AM, Malaivijitnond S*. 2016. Assesssment of hybridization between rhesus (Macaca mulatta) and long-tailed
macaques (M. fascicularis) based on morphological characters. American Journal of Physical Anthropology. 159: 189-198.
57. Jadejaroen J, Kawamoto Y, Hamada Y, Malaivijitnond S*. 2016. A SNP marker at the STAT6 locus can identify the hybrids between
rhesus (Macaca mulatta) and long-tailed macaques (M. fascicularis) in Thailand: a rapid and simple screening method and its
application. Primates. 57:93-102.
58. Kittivanichkul D, Watanabe G, Nagaoka K, Malaivijitnond S*. 2016. Changes in the bone mass during perimenopuasal transition in
naturally menopausal cynomolgus monkeys. Menopause. 23:87-99.
59. Terleph TA, Malaivijitnond S, Reichard UR. 2016. Age related decline in female lar gibbon great call performance suggests that call
features correlate with physical condition. BMC Evolutionary Biology. 16:4.
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ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้าและแสง
Electrochemistry and Optical Spectroscopy
Center of Excellence (EOSCE)

ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะ
ทางเคมีีไฟฟ้้าและแสง
ภาควิิชาเคมีี
คณะวิิทยาศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
254 ถนนพญาไท
แขวงวัังใหม่่ เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-218-7597

Vision

EOSCE acts as a center of technological innovation and scientific research in
electrochemical and optical spectroscopy detection. We dedicate ourselves to
generating new scientific breakthroughs and technological advances for commercialization. The CE will continue to further her collaborative power and cultivate
innovative culture among national and international institutions. EOSCE will foster
creativity and leadership skills in the new generation of scientists and researchers.

Background

Established in 2007, HITAP is a research unit under the Office of Permanent
In 2012, the Electrochemistry and Optical Spectroscopy Research Unit (EOSRU), a
small research unit, was established by Professor Dr. Orawon Chailapakul and some
Chulalongkorn University staff members. Since then, the RU has published numerous
research articles which have been cited in the global scientific community more
than 2,000 times; prompting the group to be awarded an Outstanding Research
Unit Award of Chulalongkorn University in 2014, and be recognized as the Most
Citation Award (Physical Science) from the Ratchadaphiseksomphot Endowment
Fund, Chulalongkorn University in 2014 and 2016. The strong collaborative research
atmosphere facilitates fast academic and research advancement for staff members
leading to heightened group productivity. The continuing success of the RU has
facilitated its transition to “Electrochemistry and Optical Spectroscopy Center of
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 22 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิิสััยทััศน์์

เป็็ นศููนย์์กลางการพััฒนานวััตกรรมและองค์์ความรู้้�ใหม่่เพื่่�อการตรวจวััด โดยมุ่่�งเน้้นการตรวจวััด
เชิิงเคมีีไฟฟ้้ าและแสง โดยองค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นจากงานวิิจัยั สามารถประยุุกต์์ใช้้หรืือต่่อยอด
เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการสร้้างนวััตกรรมใหม่่ ๆ และสร้้างความร่่วมมืือทางวิิชาการทั้้�งในและต่่างประเทศ
อีีกทั้้�งยัังมุ่่�งเน้้นการอุุทิศิ ตนเพื่่�อฝึึ กอบรมทางวิิชาการและสร้้างโอกาสการทำำ�วิิจัยั เพื่่�อการพััฒนากำำ�ลัังคน
ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพให้้แก่่นิสิิ ติ และนัักวิิจัยั รุ่่�นใหม่่ รวมถึึงผลัักดัันการพััฒนาต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อนำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ทั้้�งเชิิงอุุตสาหกรรมและเชิิงพาณิิชย์์

ความเป็็นมา

เริ่่�มแรก “ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง” ได้้ถูกู ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2555 ในนาม
“หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั เชิิงเคมีีไฟฟ้้ าและแสง” โดยศาสตราจารย์์ ดร.อรวรรณ ชััยลภากุุล และสมาชิิก
บางท่่าน ซึ่ง่� ในระยะแรกหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารฯ เป็็ นเพีียงหน่่วยวิิจัยั ขนาดเล็็ก แต่่ต่่อมาได้้สร้้างผลงาน
วิิจัยั ซึ่่�งเป็็ นที่่�ยอมรัับในวงการวิิชาการและได้้รับั การตีีพิมิ พ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิ
จำำ�นวนมาก นอกจากนี้้�ผลงานวิิจัยั ของหน่่ วยฯ ยัังได้้รับั การอ้้างอิิงถึึงในวารสารวิิชาการระดัับ
นานาชาติิจากนัักวิิจัยั หลากหลายประเทศมากกว่่า 2,000 ครั้้�ง จนได้้รับั รางวััล “หน่่วยปฏิิบัติั กิ าร
วิิจัยั ที่่�มีีผลงานดีีเด่่นประจำำ�ปีี 2557” อีีกทั้้�งผลงานวิิจัยั ของหน่่ วยปฏิิบัติั ิการฯ ยัังได้้รับั รางวััล
“ผลงานวิิจัยั ที่่�ได้้รับั การอ้้างอิิงสููงสุุด” สาขาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ จากกองทุุนรััชดาภิิเษกสมโภช
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ประจำำ�ปีี 2557 และ 2559 อย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากการผลิิตผลงานวิิจัยั
ที่่�มีีคุุณภาพ หน่่ วยปฏิิบัติั ิการวิิจัยั เชิิงเคมีีไฟฟ้้ าและแสง ยัังส่่งเสริิมและสนัับสนุุ นบุุคลากรใน
หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารฯ ให้้ทำำ�งานวิิจัยั ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยพบว่่าบุุคลากรในหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารฯ
สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่ ง ที่่�สูู ง ขึ้้�นได้้ใ นระยะเวลาอััน สั้้�น ทั้้�ง ในตำำ�แหน่่ ง ผู้้�ช่่ ว ยศาสตราจารย์์
รองศาสตราจารย์์ และศาสตราจารย์์ และยัังส่่งเสริิมการพััฒนากำำ�ลัังคน โดยผลิิตนิิสิติ ระดัับบััณฑิิต
Excellence (EOSCE)” on 1st June 2017, based on extensive numbers of top tier
publications, evidence of explicit knowledge in specialized fields, professional
leadership, and global recognition in research skills of staff members. EOSCE received
numerous research grants from the Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund in
Advance Material Cluster and Health Cluster from Chulalongkorn University, Thailand
Science Research and Innovation (TSRI), National Research Council of Thailand
(NRCT), and NANOTECH, NSTDA. Five years after the transition into EOSCE
(2017-present), EOSCE has published numerous research articles in SCI database:
77 articles in Tier 1, 58 articles in Q1, 3 articles in Q2, and owns 10 patents. The
group won several Outstanding Innovation Awards (Gold and Silver Medals) at
national and international levels. EOSCE will continue to be the leader of tomorrow
and will constantly produce students and staff
members of an evolving skillset for the dynamic
global environment to address the changing
needs in medicine, food, and the environment

Research and Innovation

EOSCE is currently a collaboration of 9 multidisciplinary academia and researchers who are
well versed in their fields and are keen in
novel development of electrochemical and
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ศึึกษาทั้้�งปริิญญาโท และปริิญญาเอก ซึ่ง่� จากผลงานทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ทำำ�ให้้หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารฯ
ได้้รับั การยกระดัับเป็็ น “ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง” ในวัันที่่� 1 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2560
เพื่่�อเป็็ นศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ในการผลิิตผลงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจวััดด้้วยเทคนิิค
ทางเคมีี ไ ฟฟ้้ าและแสง จากผลงานวิิ จั ัย ตีี พิิ ม พ์์ที่่� เป็็ นที่่�ยอมรัับ ในวงกว้้า ง ความรู้้�
ความชำำ�นาญการ และความสามารถของบุุคลากร ทำำ�ให้้ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ได้้รับั
การสนัับสนุุนทุุนอุุดหนุุนการวิิจัยั จำำ�นวนมาก จากทั้้�งภายในและภายนอกหน่่วยงาน อาทิิ กองทุุน
รััชดาภิิเษกสมโภช คลััสเตอร์์วัสั ดุุขั้้�นสููง และคลััสเตอร์์สุขุ ภาพ (จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย) สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม (สกสว.) สำำ�นัักงานการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)
และศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ เป็็ นต้้น
จากระยะเวลาเพีียง 5 ปีี ภายหลัังการถููกยกระดัับขึ้้�นเป็็ นศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและ
แสง (ตั้้�งแต่่ปีี 2560-ปััจจุุบันั ) ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ได้้ผลิิตงานวิิจัยั ที่่�มีีคุุณภาพสููงที่่�สามารถ
ตีีพิมิ พ์์ในระดัับสููงสุุด 10 เปอร์์เซ็็นต์์ (Tier 1) จำำ�นวน 77 ฉบัับ ระดัับสููงสุุด 25 เปอร์์เซ็็นต์์ (Q1)
จำำ�นวน 58 ฉบัับ ระดัับสููงสุุด 50 เปอร์์เซ็็นต์์ (Q2) จำำ�นวน 3 ฉบัับ และอนุุสิทิ ธิิบัตั รจำำ�นวน 10 ฉบัับ
อีีกทั้้�งยัังได้้รับั รางวััล “นวััตกรรมดีีเด่่น” ระดัับเหรีียญทองและเหรีียญเงิิน จากหน่่วยงานระดัับชาติิ
และนานาชาติิ และได้้พัฒั นากำำ�ลัังคนโดยผลิิตนิิสิติ และบุุคลากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
วิิจัยั อย่่างต่่อเนื่่�อง และจะยัังคงขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนานวััตกรรมการวิิจัยั เชิิงเคมีี
ไฟฟ้้ าและแสงทางด้้านการแพทย์์ อาหาร และสิ่่�งแวดล้ ้อม อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

งานวิิจััยและนวััตกรรม

ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง ในปััจจุุบันั มีีสมาชิิกรวมทั้้�งสิ้้�น 9 ท่่าน ซึ่ง่� ประกอบ
ไปด้้วยบุุคลากรที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และเชี่่�ยวชาญหลากหลายสาขา แต่่มีคี วามสนใจที่่�
ตรงกัันในเรื่่�องของการพััฒนาวิิธีีการตรวจวััดและอุุปกรณ์์ตรวจวััดทั้้�งเชิิงเคมีีไฟฟ้้ าและเชิิงแสง
optical detection methods and devices. All staffs are from
various departments and institutions of Chulalongkorn
University.
EOSCE focuses on new development of electrochemical
and optical detection methods and devices for food, the
environment, and for medical applications. These include
new detecting devices for qualitative analyses and surveillance in medicine, agriculture, industrial applications,
environmental analysis, and renewable energy; all leading
to enhanced competitive capability of trades and quality
of life globally.
EOSCE publishes more than 10 research developments in
electrochemistry and optical spectroscopy articles annually.
From 2012 to present, EOSCE has published more than 300
research articles in SCI databases.
EOSCE is well recognized worldwide as our research articles have been cited in
national and international publications 2,500 times (2017-present). Key research
articles and innovations are listed below:
• Paper-based analytical devices (PADs) of heavy metals offer uncomplex, easy
to use, low cost, portability, and high precision. PADs can simultaneously
detect 6 heavy metals (nickel, iron, copper, lead, and cadmium) with very fast
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โดยบุุคลากรของศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ นั้้�นมาจากหลากหลายภาควิิชา และสถาบัันฯ ซึ่ง่� อยู่่�
ภายใต้้สังั กััดเดีียวกัันคืือจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง มุ่่�งเน้้นการพััฒนาวิิธีกี ารตรวจวััดและอุุปกรณ์์ตรวจวััด
ทั้้�งเชิิงเคมีีไฟฟ้้ าและแสงสำำ�หรัับการประยุุกต์์ใช้้ในด้้านอาหาร สิ่่�งแวดล้ ้อม และการแพทย์์ โดยมีี
ผลงานวิิจัยั ที่่�ถููกตีีพิมิ พ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิมากกว่่า 10 เรื่่�องต่่อปีี โดยมุ่่�งเน้้นการ
พััฒนางานวิิจัยั ทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง โดยพััฒนาเป็็ นอุุปกรณ์์ในการตรวจวิิเคราะห์์และเฝ้้ าระวัังที่่�
มีีคุณ
ุ ภาพ เพื่่�อใช้้ทางการแพทย์์ เกษตรกรรม อุุตสาหกรรม สิ่่�งแวดล้ ้อม และพลัังงานทดแทน เพื่่�อ
เสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันในตลาดระดัับโลก และยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของประชากร
โดยตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2555 จนถึึงปััจจุุบันั ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ มีีผลงานตีีพิมิ พ์์ในวารสาร
วิิชาการระดัับนานาชาติิ มากกว่่า 300 เรื่่�อง
ผลงานวิิจัยั ที่่�เกิิดขึ้้�นภายใต้้ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ นอกจากจะเป็็ นผลงานวิิจัยั ที่่�มีีมาตรฐานสููง
ได้้รับั การตีีพิมิ พ์์ในวารสารวิิชาการที่่�มีี Impact Factor สููงแล้ ้ว ยัังได้้รับั การนำำ�ไปใช้้อ้า้ งอิิงถึึงใน
วงการวิิชาการอย่่างกว้้างขวางอีีกด้้วย โดยตั้้�งแต่่ปีี 2560-ปััจจุุบันั พบว่่าผลงานวิิจัยั ที่่�ตีีพิมิ พ์์ภายใต้้
ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ มีีการนำำ�ไปใช้้อ้า้ งอิิงมากกว่่า 2,500 ครั้้�ง แสดงถึึงการเป็็ นที่่�ยอมรัับใน
แวดวงวิิชาการระดัับโลก โดยตั้้�งแต่่ เริ่่� มก่่ อตั้้�งศูู นย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง
มีีผลงานตีีพิมิ พ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิและนวััตกรรมที่่�สำำ�คััญ อาทิิ

•

analysis time (5 min). From these benefits, PADs could be alternative portable
devices for tracking waste from industrial factories and early screening in
environmental samples. The cost of the PADs is approximately 30 Baht each
which is a great choice for entrepreneurs to reduce analytical cost while
maintaining social and environmental responsibility. This research was published
in Analytical Chemistry in 2014 (Anal. Chem. 2014, 86, 7, 3555-3562) with 225
citations. The work received silver medals at the International Exhibition of
Inventions in Taipei, Taiwan; and the Invention Honor Award from the World
Invention Intellectual Property Association (WIIPA) in 2014.
Paper-based analytical devices (PADs) of Human Papillomavirus (HPV) of small
size, low cost, simplicity, portability, and self-measurement were developed
for electrochemical and colorimetric detections. The PADs are designed for
simultaneous detection of multiple DNAs of viruses and bacteria, including
Middle East Respiratory Syndrome (MERS), Mycobacterium Tuberculosis
(MTB), and Human Papillomavirus (HPV). The color change can be assessed
by the naked-eye, and quantitative analysis can be observed by smartphone.
Color intensity correlates with the concentration of targeted DNA which is
directly related to risk of the diseases. This work was published in Analytical
Chemistry, 2017 (Anal. Chem. 2017, 89, 10, 5428–5435) and was also awarded
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งานวิิจัยั การพััฒนาอุุปกรณ์์ทดสอบบนกระดาษสำำ�หรัับตรวจวััดโลหะหนัักที่่�ไม่่ซับั ซ้้อน
ใช้้งานง่่าย ราคาถููก สามารถพกพาสะดวก มีีความแม่่นยำำ�สููง และสามารถตรวจวััดโลหะหนััก
ได้้ถึงึ 6 ชนิิดในคราวเดีียว ได้้แก่่ นิิกเกิิล เหล็็ก ทองแดง โครเมีียม ตะกั่่�ว และแคดเมีียม
โดยทราบผลได้้รวดเร็็วภายใน 5 นาทีี เพื่่�อเป็็ นทางเลืือกในการตรวจวิิเคราะห์์โลหะหนััก
สามารถประยุุกต์์ใช้้เป็็ นอุุปกรณ์์ภาคสนามสำำ�หรัับการติิดตามของเสีียจากโรงงานอุุตสาหกรรม
รวมถึึงตััวอย่่างทางสิ่่�งแวดล้ ้อมเบื้้�องต้้นได้้ โดยต้้นทุุนของอุุปกรณ์์ทดสอบบนกระดาษนี้้�อยู่่�
ที่่�ประมาณ 30 บาทต่่อชิ้้�น จึึงเป็็ นทางเลืือกใหม่่ให้้กัับผู้้�ประกอบการที่่�จะลดต้้นทุุนการวิิเคราะห์์
โดยที่่�ยัังคงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้ ้อม โดยงานวิิจัยั ดัังกล่่าวได้้รับั การตีีพิมิ พ์์
ในวารสาร Analytical Chemistry ในปีี 2014 (Anal.Chem. 2014, 86, 7, 3555-3562)
และได้้รับั การอ้้างอิิงถึึงในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิรวมทั้้�งสิ้้�น 225 ครั้้�ง อีีกทั้้�งยัังสร้้าง
ชื่่�อเสีียงไกลระดัับนานาชาติิ โดยได้้รับั รางวััลเหรีียญเงิินในงานแสดงนวััตกรรมสิ่่�งประดิิษฐ์์
นานาชาติิ ณ กรุุงไทเป ประเทศไต้้หวััน และรางวััลเกีียรติิยศสิ่่�งประดิิษฐ์์จากสมาคมทรััพย์์สินิ
ทางปััญญาสิ่่�งประดิิษฐ์์โลก ปีี 2014 อีีกด้้วย
งานวิิจัยั การพััฒนาอุุปกรณ์์ตรวจวััด Human Papillomavirus (HPV) ในรููปแบบกระดาษ
ซึ่ง่� มีีขนาดเล็็ก ราคาไม่่แพง ใช้้งานง่่าย พกพาได้้สะดวก สามารถตรวจวััดได้้ด้ว้ ยตนเอง โดย
พััฒนาทั้้�งในรููปแบบชุุดตรวจวััดทางเคมีีไฟฟ้้ า และเชิิงแสง โดยชุุดตรวจวััดเชิิงแสงบนกระดาษ
สามารถสร้้างรููปแบบการไหล โดยชุุดทดสอบที่่�พััฒนาขึ้้�นนี้้�ใช้้สำำ�หรัับตรวจวััด DNA ของไวรััส
และแบคทีีเรีีย 3 ชนิิด ได้้แก่่ ไวรััสที่่�เป็็ นสาเหตุุของโรค MERS-CoV แบคทีีเรีีย Mycobacterium Tuberculosis (MTB) สาเหตุุของวััณโรค และ Human Papillomavirus (HPV)
สาเหตุุของมะเร็็งปากมดลููก ได้้พร้้อมกัันโดยใช้้เทคนิิคเชิิงแสง ซึ่ง่� การเปลี่่�ยนแปลงสีีสามารถ
ติิด ตามได้้ด้ ว้ ยตาเปล่่า หากต้้อ งการหาปริิม าณก็็ ส ามารถทำำ�ได้้โ ดยใช้้แ อพลิิเ คชััน ใน
สมาร์์ทโฟน โดยความเข้้มของสีีจะเป็็ นสััดส่่วนโดยตรงกัับความเข้้มข้้นของ DNA เป้้ าหมาย
ที่่�ต้้องการตรวจวััด หลัักการนี้้�สามารถติิดตามหาปริิมาณ DNA เพื่่�อบ่่งชี้้�ความเสี่่�ยงใน
IFIA Best Invention Medal from the International Federation of Inventors’
Association; Silver prize from Seoul International Invention Fair 2018; and
Outstanding Innovation Award (Good Level) from the National Research
Council of Thailand (NRCT) in 2019.
Paper-based analytical devices (PADs) of Human Papillomavirus (HPV) via
electrochemical detection, this work was published in Analytica Chimica Acta,
2018 (Anal. Chim. Acta, 2019, 1044, 102-109). It received the Outstanding
Innovation Award (Good Level) from the National Research Council of Thailand
(NRCT) in 2019.
Paper-based immunosensor of C-reactive protein based on electrochemical
detection which has been developed using specific binding reaction between
biomolecules. The sensor combined preparation and detection in a single
device which further reduced cost without sacrificing ease of operation,
portability, and high accuracy and detection at very low level (ng/mL). The
sensor was developed to facilitate medical staffs or distant medical institutions
in the assessing of cardiovascular disease risks for timely treatment and
behavioral adjustment to reduce the severity of the diseases. This work was
published in Microchimica Acta (Microchim. Acta 2019 186: 153) and received
the Outstanding Innovation Award (Good Level) from the National Research
Council of Thailand (NRCT) in 2019.
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การเกิิดโรคได้้ โดยงานวิิจัยั ดัังกล่่าวได้้รับั การตีีพิมิ พ์์ในวารสาร Analytical Chemistry ในปีี
2017 (Anal. Chem. 2017, 89, 10, 5428-5435) อีีกทั้้�งยัังสร้้างชื่่�อเสีียงไกลระดัับนานาชาติิ
โดยได้้รับั รางวััล IFIA Best Invention Medal จาก International Federation of
Inventors’ Association รางวััล Silver prize จาก Seoul International Invention Fair
2018 และรางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิดิ ค้้น ระดัับดีี ประจำำ�ปีี 2562 จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
วิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.) อีีกด้้วย
งานวิิจัยั การพััฒนาอุุปกรณ์์ตรวจวััด Human Papillomavirus (HPV) ทางเคมีีไฟฟ้้ า
งานวิิจัยั ดัังกล่่าวได้้รับั การตีีพิมิ พ์์ในวารสาร Analytica Chimica Acta ในปีี 2018 (Anal.
Chim. Acta, 2019, 1044, 102-109) อีีกทั้้�งยัังได้้รับั รางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิดิ ค้้น ประจำำ�ปีี
2562 รางวััลระดัับดีี สาขาวิิทยาศาสตร์์เคมีีและเภสััช ผลงานเรื่่�อง “เซ็็นเซอร์์กระดาษอััจฉริิยะ
สำำ�หรัับตรวจวิินิิจฉััยดีีเอ็็นเอของโรคติิดต่่อ” จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)
งานวิิจัยั การพััฒนาอิิมมููโนเซนเซอร์์ฐานกระดาษ (paper-based immunosensor) สำำ�หรัับ
การตรวจวััดโปรตีีนที่่�บ่่งบอกความเสี่่�ยงของการเกิิดโรคหลอดเลืือดและหััวใจ (C-reactive
protein) ร่่วมกัับการตรวจวิิเคราะห์์ทางเคมีีไฟฟ้้ า ซึ่ง่� ใช้้หลัักการจัับกัันโดยตรงระหว่่างสาร
ชีีวโมเลกุุล เซนเซอร์์ฐานกระดาษถููกออกแบบเพื่่�อผสมผสานการเตรีียมเซนเซอร์์และการตรวจวััด
ให้้อยู่่�ในอุุปกรณ์์ชิ้้� นเดีียวจึึงมีีราคาถููก อีีกทั้้�งยัังใช้้งานง่่าย พกพาได้้สะดวก มีีความถููกต้้อง
แม่่นยำำ�สูู ง สามารถตรวจวััดได้้ครอบคลุุมถึึงระดัับ
นาโนกรััมต่่อมิิลลิิลิติ ร เซนเซอร์์ถูกู พััฒนามาเพื่่�อที่่�จะ
ให้้บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ หรืื อ สถานพยาบาลที่่�
ห่่างไกลได้้ประเมิินความเสี่่�ยงของประชาชนทั่่�วไปหรืือ
ผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเป็็ นโรคหลอดเลืือดและหััวใจ
นำำ�ไปสู่่�การติิด ตามการรััก ษาโรคหรืื อ ปรัับ เปลี่่�ย น
พฤติิกรรมเพื่่�อลดความเสี่่�ยงนั้้�น ๆ ลง โดยงานวิิจัยั

•

Simultaneous determination of ß-agonists
compounds, including terbutaline, salbutamol, ractopamine, and clenbuterol by
UHPLC coupled with electrochemical detection based on palladium nanoparticles
modified boron-doped diamond (BDD) electrode was developed for rapid routine
monitoring of four ß-agonists and was applicable in various samples including
swine feed, swine meat, and urine with satisfactory recoveries. The work was
published in the Journal of Electroanalytical Chemistry, 2019 (J. Electroanal.
Chem. 2019, 840, 439–448).
• A colorimetric paper-based analytical device (PAD) for the detection of Salmonella
typhimurium in combination with immunomagnetic separation (IMS) and the
antibody/enzyme complex was developed. PAD has shown its ability to detect
S. typhimurium at the detection limit of 102 CFU mL-1 within 90 min. without
pre-enrichment. In addition, this PAD approach was further applied for the
detection of S. typhimurium in inoculated bird fecal samples and in whole
milk with acceptable results. As demonstrated in this work, PAD has a strong
potential to be a diagnostic tool in clinical analysis.
• The latest outstanding platform being developed in EOSCE’s lab is label-free
paper-based electrochemical device targeting SARS-CoV-2 antibodies. This
serological assay facilitates reliable assessment of the immune responses to
natural infection in the population. By bridging biosensing approach to
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ดัังกล่่าวได้้รับั การตีีพิมิ พ์์ในวารสาร Microchimica Acta ในปีี 2019 (Microchim. Acta
2019 186: 153) อีีกทั้้�งยัังได้้รับั รางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิดิ ค้้น ประจำำ�ปีี 2562 ระดัับดีี จาก
สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.) อีีกด้้วย
งานวิิจัยั การพััฒนาเทคนิิคการตรวจวััดสารบีีต้า้ แอโกนิิสต์์ 4 ชนิิดในเวลาเดีียวกััน ได้้แก่่
เทอร์์บููทาลีีน ซััลบููทามอล แรคโตพามีีน และเคลนบููเทอรอล โดยใช้้ขั้้�วไฟฟ้้ าไดมอนด์์เจืือ
โบรอนที่่�ดััดแปรพื้้�นผิิวด้้วยอนุุ ภาคนาโนของพาลาเดีียม ร่่วมกัับเทคนิิคโครมาโทรกราฟีี
ของเหลวสมรรถนะสูู ง (UHPLC) ซึ่่�งพบว่่าวิิธีีวิเิ คราะห์์ที่่�นำำ�เสนอนี้้�สามารถแยกสารบีีต้า้
แอโกนิิสต์์ทั้้�ง 4 ชนิิดได้้อย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้�งขั้้�วไฟฟ้้ าที่่�พััฒนาขึ้้� นยัังให้้ความสามารถใน
การทำำ�ซ้ำำ��ได้้ดีเี ยี่่�ยม โดยมีีคุุณสมบััติที่่�ดี
ิ ใี นการลดการเกาะติิดพื้้�นผิิวของกลุ่่�มสารตััวอย่่างที่่�
ผิิวหน้้าขั้้�วไฟฟ้้ า อีีกทั้้�งพบว่่าเทคนิิคที่่�พััฒนาขึ้้�นนี้้�มีีผลที่่�เชื่่�อถืือได้้เมื่่�อเทีียบกัับเทคนิิค UHPLC-UV นอกจากนี้้�ยัังประสบความสำำ�เร็็จในการนำำ�ไปใช้้วิเิ คราะห์์ในตััวอย่่างต่่าง ๆ เช่่น
อาหารสุุกร เนื้้�อสุุกร และปััสสาวะ โดยงานวิิจัยั ดัังกล่่าวได้้รับั การตีีพิมิ พ์์ในวารสาร Journal
of Electroanalytical Chemistry ในปีี 2019 (J. Electroanal. Chem. 2019, 840,
439-448)
งานวิิจัยั ด้้านการพััฒนาอุุปกรณ์์วิเิ คราะห์์ฐานกระดาษร่่วมกัับการตรวจวััดเชิิงแสง สำำ�หรัับ
ตรวจหาเชื้้�อซััลโมเนลลาไทฟิิ มููเรีียม ซึ่่�งเป็็ นการรวมกัันขององค์์ความรู้้�ด้้านการแยกสาร
ภููมิคุ้้�ิ มกัันและแอนติิบอดีี/เอนไซม์์เชิิงซ้้อน ทำำ�ให้้อุปุ กรณ์์นี้้� ได้้แสดงความสามารถในการตรวจ
หาเชื้้� อซััลโมเนลลาไทฟิิ มูเู รีียมที่่�ขีีดจำำ�กััดการตรวจวััดที่่� 102 CFU mL-1 ภายใน 90 นาทีี
และไม่่จำำ�เป็็ นต้้องเพิ่่�มความเข้้มข้้นของเชื้้� อก่่อน นอกจากนี้้�อุุปกรณ์์ที่่�พัฒั นาขึ้้�น ได้้นำำ�มาใช้้
สำำ�หรัับการตรวจหาเชื้้� อซััลโมเนลลาในตััวอย่่างอุุจจาระนกที่่�เป็็ นแหล่่งเพาะเชื้้�อและตััวอย่่าง
ในน้ำำ��นม ซึ่ง่� ผลที่่�ได้้สามารถใช้้เป็็ นอุุปกรณ์์ที่่�สามารถยอมรัับได้้ ดัังนั้้�นอุุปกรณ์์นี้้� แสดงให้้
เห็็นว่่าสามารถใช้้เป็็ นเครื่่�องมืือวิินิิจฉััยสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ทางคลิินิิกได้้ โดยผลงานนี้้�ได้้รับั
การตีีพิมิ พ์์ในวารสาร Analytical Chemistry ในปีี 2018 (Anal. Chem. 2018, 90, 10351043)

electrochemical detection, detection sensitivity of SARS-CoV-2 antibody is
considerably enhanced. Unlike other lateral flow-based assays (LFAs) involving
the utilization of multiple antibodies, this paper-based electrochemical platform
can detect the presence of SARS-CoV-2 antibodies without specific requirement
of any antibody. The device was effectively validated in the clinical sample
collected from patients with satisfactory outcomes. The platform was further
extended to antigen detection including the spike protein of SARS-CoV-2,
demonstrating new clinical diagnostic potential for COVID-19.
For the past 10 years (2012-2021), 30 Ph.D. and 15 M.S. students graduated under
EOSCE’s wings; 25 are currently enrolled. On average, EOSCE attracts 5 new
students each year and we are very proud to support and contribute to the success
and the recognition of Chulalongkorn University, a leading institution in Thailand.
Our graduates are highly skilled, have published numerous publications, and are
recipients of many academic awards, for example: Outstanding Research Award
(Ph.D. Student in Science and Technology), from Chulalongkorn University in 2008,
2010-2011; Outstanding Academic Award (Ph.D.) from the Professor Dr.Tab Nilanidhi
Foundation, Faculty of Science, Chulalongkorn University; Outstanding Research
Award (Ph.D. Student in Science and Technology), from Chulalongkorn University in 2011.
In 2020, EOSCE received an “Outstanding Center of Excellence Award 2020” based
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การพััฒนาอุุปกรณ์์ที่่�โดดเด่่นภายใต้้กลุ่่�มวิิจัยั ของศูู นย์์เชี่่�ยวชาญคืือการพััฒนาวิิธีีทดสอบ
ภููมิคุ้้�ิ มกัันที่่�มีีความไวและความจำำ�เพาะเจาะจงต่่อเชื้้� อไวรััสซาร์์ส-โควีี-2 (SARS-CoV-2) หรืือ
การติิดเชื้้� อโควิิด-19 โดยอาศััยวิิธีกี ารตรวจวััดทางเคมีีไฟฟ้้ าจากเซนเซอร์์ฐานกระดาษแบบ
ไม่่ติดิ ฉลากเป็็ นครั้้�งแรกของวงการวิิทยาศาสตร์์ ซึ่ง่� มีีความแตกต่่างจากชุุดทดสอบการไหล
แนวระนาบแบบแถบสีีอย่่างง่่าย (lateral flow immunoassay) โดยทั่่�วไป ที่่�จำำ�เป็็ นต้้องใช้้
แอนติิบอดีีมากกว่่าสองชนิิดในการทดสอบและมัักมีีข้อ้ จำำ�กััดจากความไวการตรวจวิิเคราะห์์
โดยหากผู้้�ป่่วยมีีภููมิคุ้้�ิ มกัันต่่อเชื้้�อไวรััส จะทำำ�ให้้สัญั ญาณการตรวจวััดทางเคมีีไฟฟ้้ าลดลง
เนื่่�องจากการเข้้าคู่่�กัันของแอนติิบอดีีของผู้้�ป่่วยและแอนติิเจนที่่�ถููกตรึึงอยู่่�บนขั้้�วไฟฟ้้ าที่่�ไป
ยัับยั้้�งการเกิิดปฏิิกิิริิยาเคมีีไฟฟ้้ า ด้้วยวิิธีีการดัังกล่่าวจึึงไม่่จำำ�เป็็ นต้้องมีีการใช้้แอนติิบอดีี
แม้้เพีียงตััวเดีียว จึึงสามารถประหยััดต้้นทุุนการผลิิตและการตรวจวััดได้้มากเมื่่�อเทีียบกัับวิิธีี
มาตรฐาน ทางกลุ่่�มวิิจัยั ยัังได้้มีกี ารทดสอบอุุปกรณ์์ที่่�พัฒั นาขึ้้�นด้้วยซีีรัมั จากผู้้�ป่่วย (ทั้้�งผู้้�ป่่วย
ที่่�ไม่่มีภูี มิู คุ้้�ิ มกัันและมีีภูมิู คุ้้�ิ มกัันต่่อไวรััสซาร์์ส-โควีี-2) ซึ่ง่� ให้้ผลการทดสอบเป็็ นที่่�น่่าพอใจ
ตลอดระยะเวลา 10 ปีี (พ.ศ. 2555-2564) ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง ได้้ผลิิต
บััณฑิิตในระดัับปริิญญาเอก 30 คน ระดัับปริิญญาโท 15 คน ปััจจุุบันั มีีจำำ�นวนนัักศึึกษาระดัับ
ปริิญญาเอกและโทมากถึึง 25 คน โดยมีีจำำ�นวนนัักศึึกษาใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี ประมาณปีี ละ 5 คน
ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ มีีความภาคภููมิใิ จเป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�เป็็ นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างภาพลัักษณ์์
ที่่�ดีีให้้แก่่จุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย สถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำำ�ในระดัับประเทศ โดยบััณฑิิตที่่�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาส่่วนใหญ่่ล้ ้วนเป็็ นบััณฑิิตที่่�มีีคุุณภาพ มีีผลงานตีีพิมิ พ์์ระดัับนานาชาติิที่่�มีมี าตรฐานเป็็ น
จำำ�นวนมาก อีีกทั้้�งยัังได้้รับั รางวััลทางวิิชาการอย่่างมากมาย อาทิิ รางวััลผลงานวิิจัยั ดีีเด่่นสำำ�หรัับ
นิิสิติ ระดัับปริิญญาเอก สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี จากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในปีี
พ.ศ. 2560, 2562-2563 และรางวััลผลการศึึกษายอดเยี่่�ยมขั้้�นวิิทยาศาสตรดุุษฎีีบัณั ฑิิต จาก มููลนิิธิิ
ศาสตราจารย์์ ดร.แถบ นีีละนิิธิิ คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในปีี พ.ศ. 2563
จากผลผลิิตเชิิงวิิชาการและนวััตกรรมที่่�เกิิดขึ้้�น ส่่งผลให้้ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง
ได้้รับั “รางวััลหน่่วยงานดีีเด่่นประจำำ�ปีี 2563” โดยผลงานที่่�เกิิดขึ้้�นภายใต้้ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ
on their contribution in research and innovation outputs for society and
humanity by empowering local scientific and industrial research in
agriculture, medicine, and the environment. Our innovations have extended
the capability of researchers in the developing world and prove that
advanced research can be achieved without the need for expensive
equipment and technology.

Innovation awards

• 2019, Silver Prize (2 awards) from The Awards Ceremony Seoul International Invention Fair 2018, South Korea.
• 2019, Outstanding Innovation Award (Good Level) in Chemistry and
Pharmacy Science (2 awards) from National Research Council of
Thailand (NRCT).
• 2019, Higher Education Innovation Award (Excellence Level) and
Project Proposal Writing award (Good level) in Agriculture and AgroIndustry.
• 2020, Outstanding Innovation Award (Excellence Level) in Chemistry
and Pharmacy Science from National Research Council of Thailand
(NRCT).
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เป็็ นผลงานเชิิ ง ประจััก ษ์์ ส ามารถนำำ�ไปใช้้ป ระโยชน์์ ต่่ อ สััง คมได้้จ ริิ ง เพื่่�อใช้้ท ดแทน
การนำำ�เข้้าเครื่่�องมืือจากต่่างประเทศ และต่่อยอดไปสู่่�การตรวจวััดจริิงในเชิิงอุุตสาหกรรม ทั้้�งทาง
ด้้านการเกษตร การแพทย์์ และสิ่่�งแวดล้ ้อม ได้้

นวััตกรรมภายใต้้ศูนู ย์์เชี่่ยวช
� าญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้าและแสงที่่ไ� ด้้รับั รางวััล

•	ปีี พ.ศ. 2562 ได้้รับั รางวััลเหรีียญเงิิน (2 รางวััล) ในงาน The Awards Ceremony Seoul
International Invention Fair 2018 ประเทศเกาหลีีใต้้
•	ปีี พ.ศ. 2562 รางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิิดค้้น ระดัับดีี สาขาวิิทยาศาสตร์์เคมีีและเภสััช
(2 รางวััล) จากสำำ�นัักงานการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)
•	ปีี พ.ศ. 2562 รางวััลผลงานนวััตกรรมสายอุุดมศึึกษาระดัับดีีมาก และรางวััลการเขีียนข้้อ
เสนอโครงการระดัับดีี กลุ่่�มการเกษตรและอุุตสาหกรรมการเกษตร โดยจััดแสดงในงาน
“มหกรรมงานวิิจัยั แห่่งชาติิ 2562
•	ปีี พ.ศ. 2563 รางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิดิ ค้้น ระดัับดีีมาก สาขาวิิทยาศาสตร์์เคมีีและเภสััช
จากสำำ�นัักงานการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)
•	ปีี พ.ศ. 2563 รางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิดิ ค้้น ระดัับดีี สาขาวิิทยาศาสตร์์เคมีีและเภสััช จาก
สำำ�นัักงานการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)
•	ปีี พ.ศ. 2563 รางวััลผลงานนวััตกรรมสายอุุดมศึึกษาระดัับดีี และรางวััลการเขีียนข้้อเสนอ
โครงการระดัับดีีมาก กลุ่่�มการเกษตรและอุุตสาหกรรม โดยจััดแสดงในงาน “มหกรรมงาน
วิิจัยั แห่่งชาติิ 2563
•	ปีี พ.ศ. 2564 รางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิดิ ค้้น ระดัับดีี สาขาวิิทยาศาสตร์์เคมีีและเภสััช จาก
สำำ�นัักงานการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)
•	ปีี พ.ศ. 2564 รางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิดิ ค้้น ระดัับประกาศเกีียรติิคุุณ สาขาวิิทยาศาสตร์์เคมีี
และเภสััช (2 รางวััล) จากสำำ�นัักงานการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)
•	ปีี พ.ศ. 2565 รางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิดิ ค้้น ระดัับประกาศเกีียรติิคุุณ สาขาวิิทยาศาสตร์์เคมีี
• 2020, Outstanding Innovation Award (Good Level) in Chemistry
and Pharmacy Science from National Research Council of Thailand
(NRCT).
• 2020, Higher Education Innovation Award (Good Level) and Project
Proposal Writing Award (Excellence level) in Agriculture and
Agro-Industry.
• 2021, Outstanding Innovation Award (Good Level) in Chemistry
and Pharmacy Science from National Research Council of Thailand
(NRCT).
• 2021, Outstanding Innovation Award (Honor Level) in Chemistry
and Pharmacy Science (2 awards) from National Research Council
of Thailand (NRCT).
• 2022, Outstanding Innovation Award (Honor Level) in Chemistry
and Pharmacy Science (2 awards) from National Research Council
of Thailand (NRCT).
• 2022, Outstanding Innovation Award (Honor Level) in Physical and
Math Science from National Research Council of Thailand (NRCT).
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และเภสััช (2 รางวััล) จากสำำ�นัักงานการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)
•	ปีี พ.ศ. 2565 รางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิดิ ค้้น ระดัับประกาศเกีียรติิคุณ
ุ สาขาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ
และคณิิตศาสตร์์ จากสำำ�นัักงานการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)

ความก้้าวหน้้าของบุุคลากรในศููนย์์เชี่่ยวช
� าญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้าและแสง

นอกจากการผลิิตผลงานเชิิงวิิชาการและนวััตกรรม ทางศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ยัังสนัับสนุุน
และผลัักดัันความก้้าวหน้้าของบุุคลากรในศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ในการสร้้างองค์์กรหรืือหน่่วย
งานใหม่่ ขึ้้� นมาเพื่่�อขยายและต่่ อ ยอดองค์์ค วามรู้้�เ พื่่�อวิิสั ยั ทััศ น์์ที่่�ก้ า้ วไกลยิ่่�งขึ้้�น ดััง เช่่ น
รองศาสตราจารย์์ ดร.วนิิดา หลายวััฒนไพศาล อดีีตบุุคลากรในศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ า
และแสง ได้้ผลิิตผลงานเชิิงวิิชาการและนวััตกรรมอย่่างเป็็ นที่่�ประจัักษ์์ จึึงสามารถก่่อตั้้�งหน่่วยปฏิิบัติั ิ
การวิิจัยั ไบโอเซนเซอร์์และเทคโนโลยีีการตรวจวิิเคราะห์์ทางชีีวภาพสำำ�หรัับเซลล์์และนวััตกรรมชุุด
ทดสอบ (Biosensors and Bioanalytical Technology for Cells and Innovative Testing
Device Research Unit (B2iTCIT)) ในปีี พ.ศ. 2563 ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2564 ดร. นาฏนััดดา
รอดทองคำำ� อดีีตบุุคลากรในศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง ได้้ผลิิตผลงานเกี่่�ยวกัับ
เซนเซอร์์ที่่�สวมใส่่ได้้ร่่วมกัับเทคนิิคทางเคมีีไฟฟ้้ า ซึ่่�งได้้รับั การตีีพิมิ พ์์ในวารสารนานาชาติิที่่�มีี
ชื่่�อเสีียงและได้้รับั รางวััลจากสำำ�นัักงานวิิจัยั แห่่งชาติิ ทำำ�ให้้สามารถขยายองค์์ความรู้้�และนำำ�ไปสู่่�
การก่่อตั้้�ง “ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางด้้านวััสดุุตอบสนองได้้สำำ�หรัับสวมใส่่” (Center of Excellence
in Responsive Wearable Materials)

ความร่่วมมืือภายในประเทศทั้้�งภาครััฐและเอกชน

ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง มีีความร่่วมมืือในการสร้้างเครืือข่่ายอย่่างสร้้างสรรค์์
กัับทั้้�งภาครััฐและเอกชน อาทิิ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ มหาวิิทยาลััยมหิิดล มหาวิิทยาลััย
อุุบลราชธานีี สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) รวมไปถึึงการร่่วมมืือ
กัับภาคอุุตสาหกรรมและบริิษัทั เอกชนในการพััฒนานวััตกรรมในเชิิงพาณิิชย์์ เช่่น บริิษัทั ปตท.
จำำ�กััด (มหาชน) บริิษัทั ซิิลิคิ อน คราฟท์์ เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) บริิษัทั วามิิน เคมีีคัลั จำำ�กััด

Progression of Staff Members

EOSCE encourages and supports the career development of all team members.
Associate Professor Dr. Wanida Laiwattanapaisal, a former staff member, has been
producing research papers and new innovations leading to the formation of a new
research unit, Biosensors and Bioanalytical Technology for Cells and Innovative
Testing Device Research Unit (B2iTCIT) in 2020. Likewise, Dr. Nadnudda
Rodthongkum, a former staff member and an expert in wearable sensors, established
the Center of Excellence in Responsive Wearable Materials, in 2021.

National Collaborations

EOSCE has an extensive network in both the public and private sectors, such as
Srinakharinwirot University, Mahidol University, Ubon Ratchathani University, and
NSTDA. We also collaborate with industries and companies to develop commercial
innovations, such as PTT Public Company Limited, Silicon Craft Technology Public
Company Limited, Wamin Chemical Company Limited, and Serve Science
Company Limited. Examples of key commercial innovations under EOSCE’s wings
are: A Portable electrochemical sensor for heavy metal detection which was an
output of a collaborative effort amongst Chulalongkorn University, Srinakharinwirot
University, and Silicon Craft Technology Public Company Limited. The commercial
sensor can detect heavy metals by smartphone and is suitable for industrial and
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และ บริิษัทั เซิิร์ฟ์ ซายน์์ จำำ�กััด เป็็ นต้้น นวััตกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นภายใต้้ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ที่่�
เป็็ นการร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััยในเครืือข่่ายและภาคอุุตสาหกรรม ตััวอย่่างเช่่น เครื่่�องตรวจเคมีี
ไฟฟ้้ าแบบพกพาสำำ�หรัับตรวจวััดโลหะหนััก ซึ่่�งมีีความร่่ วมมืือทั้้�ง 3 ฝ่่ ายได้้แก่่ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ และบริิษัทั ซิิลิคิ อน คราฟท์์ เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
ซึ่่�งเป็็ นเครื่่�องมืือที่่�สามารถอ่่านผลได้้บนสมาร์์ทโฟนสำำ�หรัับการตรวจวััดโลหะหนัักในโรงงาน
อุุต สาหกรรมและแหล่่ง น้ำำ��เสีีย ได้้ นอกจากนี้้�หััว หน้้า ศูู น ย์์เ ชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ ยััง ได้้รั บั
การสนัับสนุุ นการสร้้างเครืือข่่ายในทุุนศาสตราจารย์์ดีเี ด่่นประจำำ�ปีี 2564 โดยมีีสมาชิิกภายใน
ศูู น ย์์เ ชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ เข้้า ร่่ ว ม อีีก ทั้้�ง ยััง มีีส มาชิิก จากภายนอกมหาวิิท ยาลััย ได้้แ ก่่
รองศาสตราจารย์์ ดร.วีีณา เสีียงเพราะ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ รองศาสตราจารย์์ ดร.อมรา
อภิิลักั ษณ์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล รองศาสตราจารย์์ ดร.อััญชลีี สำำ�เภา มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี และ
ดร.ชุุลีกี ร โชติิสุุวรรณ ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ จากการสร้้างความร่่วมมืือภายในประเทศ
ทั้้�งภาครััฐและเอกชน ทำำ�ให้้ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสงมีีความเข้้มแข็็งในการสร้้าง
นวััตกรรมใหม่่ ๆ ได้้อย่่างสร้้างสรรค์์และครบวงจร

ความร่่วมมืือจากต่่างประเทศ

เนื่่�องจากผลงานที่่�ผ่่านมาของศูู นย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง มีีความร่่ วมมืือกัับ

waste monitoring applications. For this reason, the Director of EOSCE was recognized
by the National Research Council of Thailand (NRCT) for her outstanding research
network in 2021 and was awarded a special Professor Funding to sustain her
research national network which consists of national members, Associate Professor
Dr. Weena Siangproh from Srinakharinwirot University, Associate Professor Dr.
Amara Apilux from Mahidol University, Associate Professor Dr. Anchalee Somphao
from Ubon Ratchathani University and Dr. Chuleekorn Chotsuwan from the
National Nanotechnology Center. These collaborations are the stories behind the
success of EOCSE and will sustain our creativity for new technological advancements
and innovations.

International Collaborations

Much of the high quality research of EOSCE are results of international collaborations
with international institutions around the world. Our collaborators are: Professor
Dr. Charles S. Henry from the Department of Chemistry, Colorado State University,
Colorado, USA; Professor Dr. Arben Merkoçi from Institut Català de Nanociència i
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รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต่่างประเทศในการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ ทำำ�ให้้ผลงานที่่�ได้้มีปี ระสิิทธิิภาพสููงและสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นในต่่างประเทศ ซึ่ง่� ความร่่วมมืือนี้้�มาจากนัักวิิชาการและนัักวิิจัยั พัันธมิิตรในหลากหลาย
ประเทศ อาทิิ Professor Dr. Charles S. Henry จาก Department of Chemistry, Colorado
State University ประเทศสหรััฐอเมริิกา Professor Dr. Arben Merkoçi จาก Institut Català
de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) ประเทศสเปน Professor Atsushi Maruyama
จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่่�ปุ่่�น Professor Dr. Daniel Citterio จาก
Department of Applied Chemistry, Keio University ประเทศญี่่�ปุ่่�น Associate Professor
Dr. Gaston A. Crespo จาก KTH, Royal Institute of Technology ประเทศสวีีเดน
Dr. Tugba Ozer จาก Department of Bioengineering, Yildiz Technical University
ประเทศตุุรกีี และ Dr. Mohini M Sain จาก Department of Mechanical Engineering,
University of Toronto ประเทศแคนาดา เป็็ นต้้น นอกจากนี้้�ยัังมีีนิิสิติ และนัักวิิจัยั ทั้้�งภายในและ
ต่่างประเทศ ที่่�ส่่วนหนึ่่�งเป็็ นของโครงการวิิจัยั ที่่�ได้้รับั การสนัับสนุุนจาก Malaysia-Thailand Joint
Authority (MTJA) ตั้้�งแต่่เมษายน พ.ศ. 2562 ถึึงปััจจุุบันั และโครงการวิิจัยั พััฒนาและวิิศวกรรม
ภายใต้้บันั ทึึกข้้อตกลงร่่วมดำำ�เนิินการวิิจัยั ระหว่่างสำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
และ The Scientific Technology Research Council of Turkey มีีความสนใจที่่�จะมาศึึกษา
วิิจัยั ด้้านนวััตกรรมตรวจวััดทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสงเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี ปััจจุุบันั มีีนิิสิติ ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
ที่่�กำำ�ลัังศึึกษาและนัักวิิจัยั หลัังปริิญญาเอก ภายใต้้ความดููแลของบุุคลากรในศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางฯ
ทั้้�งหมดจำำ�นวน 25 คน จากหลายประเทศ อาทิิ ประเทศไทย สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย และ
สหรััฐอเมริิกา เป็็ นต้้น ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง ได้้ตระหนัักถึึงการเพิ่่�มพููน
ความรู้้�ให้้กับั นิิสิติ และนัักวิิจัยั ดัังนั้้�น นิิสิติ และนัักวิิจัยั ส่่วนใหญ่่จะได้้รับั การสนัับสนุุนให้้เดิินทาง
ไปทำำ�วิิจัยั ณ สถาบัันวิิจัยั ต่่างประเทศ ที่่�มีีความร่่วมมืือด้้านการวิิจัยั ระยะสั้้�น เพื่่�อเป็็ นการเพิ่่�มพููน
ความรู้้�และประสบการณ์์ของนัักศึึกษา ฝึึ กการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น รวมถึึงเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
Nanotecnologia (ICN2), Barcelona, Spain; Professor Atsushi Maruyama from
Department of Life Science and Technology, the Tokyo Institute of Technology,
Japan; Prof. Dr. Daniel Citterio, Department of Applied Chemistry, Keio University,
Japan; Associate Prof. Dr. Gaston A. Crespo, KTH, Royal Institute of Technology,
Sweden; Dr. Mohini M Sain from Department of Mechanical Engineering, University
of Toronto, Canada; Dr. Tugba Ozer, Department of Bioengineering, Yildiz Technical
University, Turkey, and many more. EOSCE accepts applications from domestic
and international students and researchers who are interested in our research and
want to join our team and who has been a team member of the research project
supported by Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) since April 2019 and
Research Development Design and Engineering Project under a Memorandum of
Understanding on Research Collaboration between the National Science and Technology
Development Agency and The Scientific Technology Research Council of Turkey.
Currently, there are 25 graduate students and postdoctoral researchers working
with us from many countries, such as Thailand, Indonesia,
USA, and many more. EOSCE focuses on building skills of
young scientists, students are encouraged to collaborate in
our research network to learn new skills and to expand their
potential in team setting, an evolving skillset for leaders of
tomorrow in a global dynamic environment.
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Science and Technology Research Grants

สาขาเกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา
การพััฒนาเส้้นใยไคติินขนาดนาโนสำำ�หรัับการใช้้งานทางด้้าน
บรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ
ผู้้ช่� ่วยศาสตราจารย์์ ดร.สุุภโชค ตัันพิิชัยั
สถาบัันการเรีียนรู้้ � มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี

ปััจจุุบันั ปริิมาณการใช้้งานของฟิิ ล์ม์ บรรจุุภัณั ฑ์์พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวและทิ้้�งมีีแนวโน้้มที่่�จะ
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างไม่่หยุุดยั้้�งซึ่ง่� ส่่งผลทำำ�ให้้มีขี ยะพลาสติิกในสิ่่�งแวดล้ ้อมเป็็ นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�นจึึงได้้มีี
ความพยายามในการพััฒนาฟิิ ล์ม์ บรรจุุภัณั ฑ์์ที่่�สามารถย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพเพื่่�อมาใช้้ทดแทน
ฟิิ ล์ม์ บรรจุุภัณั ฑ์์ที่่�เตรีียมจากน้ำำ��มัันปิิ โตรเลีียม แต่่สมบััติเิ ชิิงกลและสมบััติกิ ารแพร่่ผ่่านของแก๊๊ส
ของฟิิ ล์ม์ บรรจุุภัณั ฑ์์พลาสติิกที่่�สามารถย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพนั้้�นมีีค่่าต่ำำ��กว่่าฟิิ ล์ม์ บรรจุุภัณั ฑ์์ที่่�
เตรีียมจากน้ำำ��มัันปิิ โตรเลีียม ดัังนั้้�นการปรัับปรุุงสมบััติิเหล่่านี้้�ของฟิิ ล์ม์ บรรจุุภัณั ฑ์์พลาสติิกที่่�
สามารถย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพให้้ทััดเทีียมกัับฟิิ ล์ม์ บรรจุุภัณั ฑ์์ที่่�เตรีียมจากน้ำำ��มัันปิิ โตรเลีียม โดยที่่�
ยัังคงความสามารถในการย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพไว้้จึึงเป็็ นแนวทางที่่�ได้้รับั ความสนใจ ในงานวิิจัยั นี้้�
ทำำ�การสกััดเส้้นใยไคติินขนาดนาโนจากเปลืือกกุ้้�งโดยใช้้กระบวนการเชิิงกลร่่วมกัับกระบวนการทาง
เคมีี หลัังจากนั้้�นนำำ�เส้้นใยไคติินขนาดนาโนที่่�เตรีียมได้้ไปผสมกัับพอลิิเมอร์์ที่่�สามารถย่่อยสลายได้้
ทางชีีวภาพเพื่่�อเตรีียมฟิิ ล์ม์ นาโนคอมพอสิิต และศึึกษาผลของปริิมาณของเส้้นใยไคติินขนาดนาโน
ต่่อสมบััติิของฟิิ ล์ม์ นาโนคอมพอสิิต เช่่น สมบััติิเชิิงกล สมบััติิการแพร่่ ผ่่านของแก๊๊ส สมบััติิ
การต้้านทานการเจริิญเติิบโตของจุุลินิ ทรีีย์ ์ เป็็ นต้้น หลัังจากนั้้�นทำำ�การปรัับปรุุ งฟิิ ล์ม์ นาโน
คอมพอสิิตที่่�เตรีียมได้้ด้ว้ ยสารเชื่่�อมขวาง เพื่่�อให้้สามารถใช้้งานได้้ในสภาวะเปีี ยกหรืือความชื้้� นสููง
โดยฟิิ ล์ม์ ที่่�เตรีียมได้้จะถููกนำำ�ไปศึึกษาถึึงผลของการยืืดอายุุของผลิิตภััณฑ์์อาหารต่่อไป

Development of Chitin Nanofibers for Smart Packaging Applications
Due to undeniable advantages, the consumption of single-use plastic bags has increased
tremendously since the last decade, resulting in a plenty of the plastic wastes in landfills
and environment. This has led to serious environmental and animal life issues. Biodegradable
packaging films could be a promising candidate to decrease amounts of the consumption
of the petroleum-based plastic bags; however, mechanical and barrier properties of the
biodegradable packaging are inferior to those of the petroleum-based plastic films. To
enhance features of the biodegradable packaging, biodegradable reinforcement which is
derived from nature should be applied to save the biodegradability feature of the films.
Here, shrimp shells from seafood industries are selected as a main chitin resource to
prepare chitin nanofibers with diameters of 10 nm and lengths up to several µm using
chemical and mechanical treatments. The prepared chitin nanofibers will be mixed with a
biodegradable polymer, and effects of concentrations of the chitin nanofibers on mechanical
and antibacterial properties of these packaging films will be investigated. Moreover, the
nanocomposite films would be cross-linked, and effects of the wet condition on properties
of the cross-linked chitin nanofiber reinforced polymer films will be investigated to understand
the film limitation. The obtained materials will be used as active green packaging to
extend the shelf life of food products, and findings from this work will be useful for laying
a foundation on the improvement of barrier and antibacterial properties of the biodegradable
films. The technology could be transferred to the packaging and paper industries to apply
these nanofibers to prepare substitute packaging films which could shed light on the reduction
in a number of the nonbiodegradable plastic wastes.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
นวััตกรรมข้้าวหมากซิินไบโอติิกจากข้้าวเหนีียวดำำ�กล้้องงอกและ
การปรัับปรุุงคุุณภาพด้้วยเทคโนโลยีีเอนไซม์์
ศาสตราจารย์์ ดร.เบญจมาส เชีียรศิิลป์์
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีชีวี ภาพ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์

ประเทศไทยเป็็ นประเทศที่่�มีีปริิมาณการส่่งออกข้้าวในตลาดโลกมากกว่่าร้้อยละ 30 ซึ่ง่� การวิิจัยั และ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์มููลค่่าเพิ่่�มจากข้้าวถืือเป็็ นแนวทางสำำ�คััญในการเพิ่่�มศัักยภาพเชิิงพาณิิ ชย์์และ
นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ ข้้าวหมากถืือเป็็ นผลิิตภััณฑ์์จากข้้าวที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ของ
ไทย ปััจจุุบันั ถููกจััดเป็็ นอาหารเสริิมสุุขภาพที่่�มีีกลุ่่�มจุุลินิ ทรีีย์โ์ พรไบโอติิกที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่่อร่่างกาย
ช่่ วยในการปรัับสมดุุล ป้้ องกัันมะเร็็ง และยัับยั้้�งการเจริิญของแบคทีีเรีียก่่ อโรค โดยการใช้้
ข้้าวเหนีียวดำำ�กล้ ้องงอกในการหมัักข้้าวหมากนอกจากจะเป็็ นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีสี ารแอนโท
ไซยานิินที่่�มีีฤทธิ์์�ต้า้ นอนุุ มููลอิิสระและมีีสารกาบาที่่�ช่่ วยบำำ�รุุ งสมองแล้ ว้ ยัังทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์มีี
คุุณสมบััติเิ ป็็ นพรีีไบโอติิกที่่�ส่่งเสริิมการเจริิญของจุุลินิ ทรีีย์โ์ พรไบโอติิกได้้อีกี ด้้วย ซึ่ง่� การพััฒนา
ข้้าวหมากที่่�มีีทั้้�งโพรไบโอติิกและพรีีไบโอติิกถืือเป็็ นการสร้้างนวััตกรรมอาหารเสริิมสุุขภาพที่่�
เรีียกว่่า ข้้าวหมากซิินไบโอติิก อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากข้้าวกล้ ้องงอกจะมีีเยื่่�อหุ้้�มเมล็็ด ทำำ�ให้้กระบวน
หมัักข้้าวหมากเกิิดขึ้้�นได้้ช้า้ กว่่าข้้าวปกติิ ข้้าวแข็็ง หวานน้้อย ไม่่เป็็ นที่่�นิิยมของผู้้�บริิโภค การใช้้
เอนไซม์์เซลลููเลสเพื่่�อปรัับสภาพข้้าวกล้ ้องงอก คาดว่่านอกจากจะทำำ�ให้้ให้้น้ำำ��ซึมึ เข้้าเมล็็ดได้้เร็็วขึ้้�น
แล้ ้วยัังทำำ�ให้้ปริิมาณสารกาบาในเมล็็ดข้้าวเพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับการใช้้เอนไซม์์อะไมเลส คาดว่่าจะสามารถ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการย่่อยแป้้ งให้้เป็็ นน้ำำ��ตาล เพิ่่�มความหวาน และเร่่งกระบวนการหมัักให้้เกิิด
เร็็วขึ้้�นได้้ โดยผลจากงานวิิจัยั จะถ่่ายทอดเทคโนโลยีีให้้กับั ผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิิจชุุมชนที่่�สนใจ
เพื่่�อพััฒนาต่่อยอดเชิิงพาณิิชย์์ต่่อไป

Innovation of Synbiotic Fermented Rice Cake from Germinated Brown
Black Glutinous Rice and Quality Improvement by Enzyme Technology
Thailand exports rice more than 30% of the world market. Research and development of
value-added products from rice is an important guideline to increase commercial potential
of rice products and may also lead to the development of the country’s economy. Khao
Maak, namely fermented rice cake, is a unique rice product of Thailand. It is currently
classified as a functional food containing probiotics that are beneficial to human health
in terms of balancing body system, preventing cancer and inhibiting the growth of pathogenic
bacteria. The use of germinated black glutinous rice will increase the health benefits of
Khao Maak as the product would contain anthocyanin as antioxidants and GABA as
neurotransmitter and natural brain relaxant. It also makes the product qualify as prebiotic
that promotes the growth of probiotics. The development of Khao Maak containing both
probiotics and prebiotics is an innovative functional product called synbiotic Khao Maak.
However, because germinated brown rice has seed coat that may retard the fermentation
process, make hard texture, less sweetness and not acceptable by consumers. The use of
cellulase enzyme to treat germinated brown rice is expected to improve water penetration
and may also increase the amount of GABA in the grain. The use of amylase enzyme is
expected to enhance the digestion of starch into sugar, increase sweetness, and fasten
the fermentation process. The developed technology in this research will be transferred to
entrepreneurs and community enterprises who are interested in further commercial development.
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สาขาเกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา
ลัักษณะสมบััติิทางชีีวเคมีีของตััวยัับยั้้�งทริิปซิินจากเมล็็ดทุุเรีียนสำำ�หรัับ
การประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า
ดร.กิิตติิคุณ
ุ วัังกานนท์์
ภาควิิชาชีีวเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ทุุเรีียนเป็็ นพืืชเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย แต่่เมล็็ดทุุเรีียนมัักถููกทิ้้�งเป็็ นวััสดุุเหลืือใช้้ทาง
การเกษตร ก่่อนหน้้านี้้�ยัังไม่่ได้้มีกี ารศึึกษาการนำำ�เมล็็ดทุุเรีียนไปใช้้เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า ผู้้�วิิจัยั ค้้นพบว่่า
โปรตีีนที่่�ละลายน้ำำ��ได้้ส่่วนใหญ่่ในเมล็็ดทุุเรีียนคืือตััวยัับยั้้�งทริิปซิิน ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำำ�การโคลนยีีนของ
ตััวยัับยั้้�งทริิปซิินได้้ 5 ชนิิดและสามารถผลิิตตััวยัับยั้้�งทริิปซิินรีีคอมบิิแนนท์์บางตััวได้้แล้ ้ว ผู้้�วิิจัยั
เสนอที่่�จะตรวจสอบว่่าตััวยัับยั้้�งทริิปซิินชนิิดใดมีีการแสดงออกในเมล็็ด ผู้้�วิิจัยั จะทดสอบว่่า
ตััวยัับยั้้�งทริิปซิินที่่�สกััดได้้จากเมล็็ดและตััวยัับยั้้�งทริิปซิินรีีคอมบิิแนนท์์มีคี วามสามารถในการยัับยั้้�ง
และมีีความจำำ�เพาะต่่อทริิปซิินมากน้้อยเพีียงใด ผู้้�วิิจัยั จะทำำ�การหาโครงสร้้างสามมิิติขิ องตััวยัับยั้้�ง
ทริิปซิินเหล่่านี้้�เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจกลไกการทำำ�งานในระดัับโมเลกุุลอีีกด้้วย นอกจากนั้้�นผู้้�วิิจัยั จะ
ทดสอบการใช้้งานตััวยัับยั้้�งทริิปซิินที่่�สกััดได้้จากเมล็็ดและตััวยัับยั้้�งทริิปซิินรีีคอมบิิแนนท์์ใน
การเลี้้�ยงเซลล์์สัตั ว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยน้ำำ��นมในภาวะปลอดผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์ และทดสอบการใช้้โปรตีีน
เหล่่านี้้�เป็็ นสารฆ่่าแมลง ข้้อมููลจากโครงการวิิจัยั นี้้�อาจนำำ�ไปสู่่�การใช้้สารสกััดเมล็็ดทุุเรีียนหรืือ
ตััวยัับยั้้�งทริิปซิินรีีคอมบิิแนนท์์ในอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีชีวี ภาพมููลค่่าสููง

granted by Toray Science Foundation, Japan

Biochemical Characterization of Trypsin Inhibitors from Durian Seed
for Value-Added Applications
Durian is an important economic fruit of Thailand. However, the seed is often discarded.
The seed has not previously been examined for potential value-added applications. We
recently discovered that the major soluble proteins in durian seeds are trypsin inhibitors.
We have successfully cloned five trypsin inhibitor genes and expressed some of the trypsin
inhibitors as recombinant proteins. In this proposal, we aim to determine which of the
trypsin inhibitor genes are expressed in the seed. Trypsin inhibitors from seeds and recombinant
trypsin inhibitors will also be compared for their inhibitory activity and protease specificity.
The three-dimensional structure of these trypsin inhibitors will be determined to gain molecular
understanding of the inhibitory mechanism. In addition, potential applications of both the
extracted and recombinant trypsin inhibitors in animal product-free mammalian cell culture
and as insecticide will be explored. The results from this project will yield important
information for application of durian extract or recombinant durian trypsin inhibitors in
high-value biotechnology industry.

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 36 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การยืื ด อายุุ ก ารเก็็ บ รัั ก ษามะม่่ ว งน้ำำ��ด อกไม้้ โ ดยการเคลืื อ บด้้ วย นาโน
เซลลููโลสที่่�ประกอบด้้วยลิิกนิิน
รองศาสตราจารย์์ ดร.ประกิิต สุุขใย
ภาควิิชาเทคโนโลยีีชีวี ภาพ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

การใช้้นาโนเซลลููโลสเป็็ นสารเคลืือบสำำ�หรัับการยืืดอายุุผักั และผลไม้้ได้้รับั ความสนใจเพิ่่�มมากขึ้้�น
เนื่่�องจากคุุณสมบััติที่่�ช่
ิ ่วยลดการสููญเสีียน้ำำ�� ชะลอการสุุก และการเสื่่�อมคุุณภาพของผัักและผล
ทำำ�ให้้ผักั และผลไม้้ยัังคงมีีคุณ
ุ ภาพที่่�ดีีเมื่่�อถึึงมืือผู้้�บริิโภค ในงานวิิจัยั นี้้�จึึงได้้เตรีียมสารเคลืือบนาโน
เซลลููโลสที่่�ประกอบด้้วยลิิกนิิน เปรีียบเทีียบกัับเซลลููโลสนาโนคริิสตััล สำำ�หรัับใช้้ในการเคลืือบ
มะม่่วงน้ำำ��ดอกไม้้เพื่่�อยืืดอายุุการเก็็บรัักษาที่่� 13±1 องศาเซลเซีียส เป็็ นเวลา 20 วััน โดยใช้้สาร
เคลืือบนาโนเซลลููโลสที่่�ประกอบด้้วยลิิกนิิน ความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.3, 0.6 และ 1.0 โดยน้ำำ��หนััก
ต่่อปริิมาตร เพื่่�อตรวจสอบการเปลี่่�ยนแปลงทางกายภาพและเคมีีของมะม่่วงทุุก ๆ 5 วััน และ
เปรีียบเทีียบกัับเซลลููโลสนาโนคริิสตััล ความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.6 โดยน้ำำ��หนัักต่่อปริิมาตร โดย
คาดหวัังว่่าสารเคลืือบนาโนเซลลููโลสที่่�ประกอบด้้วยลิิกนิินจะเป็็ นวััสดุุเคลืือบที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง
สำำ�หรัับมะม่่วงในการช่่วยชะลอการสุุกหลัังการเก็็บเกี่่�ยว

Extension of ‘Nam Dok Mai’ Mango Shelf Life by Lignin Containing
Nanocellulose Coating

granted by Toray Science Foundation, Japan

The use of nanocellulose in coatings for the preservation of perishable fruits and vegetables
is increasing in popularity because its properties could reduce the loss of fruits and vegetables
water, and delay its ripening and quality deteriorations. This method maintains the quality
of fruits and vegetables when reaching the consumers. In this research, Lignin-containing
nanocellulose (LCNC) was provided to compare with cellulose nanocrystals (CNC) for
coating on ‘Nam Dok Mai’ mango to extend shelf life for 20 days at 13±1 °C using
0.3%, 0.6% and 1.0% weight/volume of coating concentration to determine the physical
and chemical changes of mangoes every 5 days, and compare with 0.6 % w/v of CNC
concentration. The findings suggested that LCNC could be a highly promising coating for
mangoes which delayed its ripening after post-harvesting.
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สาขาเกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา
การวิิเคราะห์์กิิจกรรมเอนไซม์์และการก่่อโรคใบไหม้้ผัักตบชวาที่่�เกิิดจาก
เชื้้�อรา Paramyrothecium สายพัันธุ์์� KKFC448
รองศาสตราจารย์์ ดร.จิินตนา อัันอาตม์์งาม
ภาควิิชาโรคพืืช คณะเกษตร กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

ผัักตบชวา (Eichhornia crassipes) วััชพืืชน้ำำ��ที่่�เป็็ นปััญหาสำำ�คััญของประเทศไทย เป็็ นพืืชสามารถ
ปรัับตััวเข้้ากัับสภาพแวดล้ ้อมได้้ดีี และสามารถขยายพัันธุ์์�ได้้อย่่างรวดเร็็วจึึงทำำ�ให้้ยากต่่อการกำำ�จััด
ในแต่่ละปีี รัฐั บาลต้้องสููญเสีียงบประมาณหลายล้ ้านบาทสำำ�หรัับการขนย้้ายวััชพืืชน้ำำ��ออกจากแหล่่งน้ำำ��
การควบคุุมและการขนย้้ายสามารถทำำ�ได้้ด้ว้ ยวิิธีกี ลและการใช้้สารเคมีี อย่่างไรก็็ตาม ทั้้�งสองวิิธีกี ารนี้้�
ไม่่สามารถกำำ�จััดผัักตบชวาอย่่างได้้ผลดีีและยั่่�งยืืน การควบคุุมโดยชีีววิิธีจึี งึ เป็็ นอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง
ซึ่่�งช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายและความเป็็ นพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้อ้ ม มีีการพััฒนาเชื้้�อรา Paramyrothecium
สายพัันธุ์์� KKFC448 สาเหตุุโรคใบไหม้้ผัักตบชวาได้้พัฒั นาเป็็ นชีีวภััณฑ์์กำำ�จัดั วััชพืืชสำำ�หรัับควบคุุม
ผัักตบชวา การศึึกษาพืืชอาศััยของเชื้้�อราชนิิดนี้้�พบว่่าไม่่ก่่อให้้เกิิดโรคเมื่่�อทดสอบกัับพืืชจำำ�นวน 114
ชนิิด (51 วงศ์์) นอกจากนี้้�เชื้้� อราสายพัันธุ์์�นี้้�ได้้มีกี ารทดสอบความเป็็ นพิิษในสััตว์์ทดลอง ได้้แก่่
ทดสอบความเป็็ นพิิษเฉีียบพลัันทางลมหายใจในหนูู การระคายเคืืองผิิวหนััง และการระคายเคืืองตา
พบว่่าไม่่มีผี ลทำำ�ให้้สัตั ว์์ตายตลอดการทดลอง อย่่างไรก็็ตาม ควรมีีการศึึกษากลไกการเข้้าทำำ�ลาย
ผัักตบชวาและปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อการก่่อโรคของเชื้้� อรา Paramyrothecium สายพัันธุ์์� KKFC448
โดยฉพาะอย่่างยิ่่�งการวิิเคราะห์์กิจิ กรรมเอนไซม์์ที่่�เชื้้� อราสร้้างและปลอดปล่่อยออกมา โดยการปลููก
เชื้้� อรา Paramyrothecium strain 448 ลงบนผัักตบชวา จากนั้้�นวิิเคราะห์์กิจิ กรรมของเอนไซม์์
ได้้แก่่ β-1,4-Endoglucanase และ β-Glucosidase ผลของการศึึกษานี้้�จะเป็็ นประโยชน์์ต่่อ
การควบคุุมการระบาดของผัักตบชวาในประเทศไทย

Enzyme Activity Analysis and Pathogenicity of Leaf Blight Disease on
Water Hyacinth Caused by Paramyrothecium Strain KKFC448
The water hyacinth, Eichhornia crassipes, is considered a major aquatic weed problem in
Thailand. It has the ability to adapt itself to the environment and its rapid reproductive
rate is difficult to eradicate. The government annually spends a budget of several million
bahts for removing aquatic weeds from water resources. Control and removal can be
carried out by either mechanical or chemical methods. However, both methods can not
completely remove this aquatic weed effectively and sustainably. Therefore, biological
control is consequently considered as an alternative method, which could reduce expenses
and is not toxic to the environment. Paramyrothecium strain KKFC448, causing agent of
water hyacinth leaf blight, has been developed as a bioherbicide for controlling water
hyacinth. Host range studies indicated that Paramyrothecium strain 448 did not cause
disease on 114 economically important plants (51 families). Moreover, the toxicity studies
of this fungal strain in animal such as acute inhalation toxicity to rats, skin irritation and
eye irritation from spore suspension of Paramyrothecium strain 448 are conducted. The
results revealed that no mortality was observed throughout the study. However, it should
be studied on the mechanism of infection and pathogenicity factor of Paramyrothecium
strain 448 especially for the analysis of enzymes activity that the fungus produces and
releases. Water hyacinth plants will be inoculated with Paramyrothecium strain 448, then
the infected plants will be analyzed in terms of the enzyme activities such as β-1,4-Endoglucanase and β-Glucosidase. The results from this study will be useful for controlling
water hyacinth outbreak in Thailand.
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สาขาเกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา
การประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ด้้านจีีโนมของโปรไบโอติิกส์์เพื่่�อพััฒนาอาหารเสริิม
ต้้านโรคในสััตว์์น้ำำ��
รองศาสตราจารย์์ ดร.โสรยา จาตุุรงคกุุล
สถาบัันชีีววิิทยาศาสตร์์โมเลกุุล มหาวิิทยาลััยมหิิดล

อุุตสาหกรรมการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� โดยเฉพาะอุุตสาหกรรมการเพาะเลี้้�ยงกุ้้�งนั้้�นมีีความสำำ�คััญต่่อ
เศรษฐกิิจในประเทศไทย เนื่่�องจากมีีอัตั ราการส่่งออกอยู่่�ที่่� 5 แสนตัันต่่อปีี และสร้้างรายได้้ให้้กับั
ประเทศไทยได้้หลายหมื่่�นล้า้ นบาท แต่่อย่่างไรก็็ตามปริิมาณการเพาะเลี้้�ยงกุ้้�งนั้้�นมีีการลดลง
เนื่่�องจากการระบาดของโรคกุ้้�ง ได้้แก่่ โรคตััวแดงดวงขาว โรคหััวเหลืือง โรคกุ้้�งตายด่่วน เป็็ นต้้น
ดัังนั้้�นการพััฒนาคุุณภาพและศัักยภาพในการเลี้้�ยงกุ้้�งเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตและลดอััตราการสููญเสีียจึึง
เป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญต่่ออุุตสาหกรรมการเพาะเลี้้�ยงกุ้้�ง ในการเพาะเลี้้�ยงกุ้้�งนั้้�น นอกจากคุุณภาพน้ำำ��และ
สายพัันธุ์์�ของกุ้้�งจะเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญในการเพาะเลี้้�ยงเพิ่่�มจำำ�นวนกุ้้�งอย่่างมีีคุุณภาพแล้ว้ สิ่่�งแวดล้อ้ ม
และเชื้้� อแบคทีีเรีียที่่�อาศััยอยู่่�ในบ่่อเลี้้�ยงกุ้้�งก็็เป็็ นปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเจริิญเติิบโตของกุ้้�ง โดยเชื้้� อ
แบคทีีเรีียที่่�อยู่่�ในสิ่่�งแวดล้ ้อมมีีทั้้�งคุุณและโทษต่่อสุุขภาพกุ้้�ง ปััจจุุบันั ได้้มีีการใช้้จุลิุ นิ ทรีีย์ไ์ ปรโบไอติิกส์์
เพื่่�อเสริิมสร้้างการเจริิญเติิบโตและภููมิคุ้้�ิ มกัันให้้กับั กุ้้�ง โดยโปรไบโอติิกส์์จะมีีคุณ
ุ สมบััติใิ นการยัับยั้้�ง
เชื้้� อก่่อโรคโดยสร้้างสารแบคทีีริโิ อซิิน (bacteriocins) ที่่�มีีฤทธิ์์�ยับั ยั้้�งในการเจริิญเติิบโตของเชื้้� อ
ก่่อโรค เช่่น Aeromonas sp., Pseudomonas sp. และ Vibrio sp. ที่่�ก่่อโรคในปลา และ
Vibrio parahaemolyticus ที่่�ก่่อโรคในกุ้้�ง สามารถเพิ่่�มปริิมาณในลำำ�ไส้้กุ้้�ง ไม่่ก่่อโรคในกุ้้�ง
อีีกทั้้�งกระตุ้้�นระบบภููมิคุ้้�ิ มกัันในกุ้้�งได้้ โปรไบโอติิกส์์ที่่�ใช้้ในอุุตสาหกรรมกุ้้�ง ได้้แก่่ Bacillus sp.
และ Lactobacillus sp. โดยเฉพาะกลุ่่�มโปรไบโอติิกส์์ Lactobacillus sp. ที่่�มีีการรายงานว่่า
สามาถกระตุ้้�นการเจริิญเติิบโตและภููมิคุ้้�ิ มกัันในกุ้้�งขาวแวนนาไมได้้ นอกจากนั้้�น ได้้มีรี ายงานการใช้้
L. johnsonii ในอุุตสาหกรรมแหล่่งน้ำำ��ในการกระตุ้้�นการเจริิญเติิบโตและการยัับยั้้�งเชื้้� อก่่อโรคใน
ปลา เช่่น Vibrio anguillarum ซึ่ง่� สามารถก่่อให้้เกิิดโรค vibriosis ในกุ้้�งเช่่นกััน ข้้อเสนอโครงการ
วิิจัยั นี้้�มีีจุดุ ประสงค์์ในการประยุุกต์์ใช้้ L. johnsonii ที่่�แยกได้้จากธรรมชาติิและศึึกษาลำำ�ดัับสาร
พัันธุุกรรมหรืือจีีโนม รวมถึึงมีีคุุณสมบััติใิ นการควบคุุมโรคติิดเชื้้� อในกุ้้�งแล้ ้ว ในการพััฒนาอาหาร
เสริิมให้้กับั สััตว์์น้ำำ�� โดยเฉพาะในอุุตสาหกรรมการเพาะเลี้้�ยงกุ้้�ง

From Genomics to Applications: Evaluation of Probiotic Supplements
for Disease Control in Aquaculture
Aquaculture, particularly the shrimp industry, is important to Thailand’s economy. Shrimp export
is approximately at 500,000 tons per year generating tens of billion Baht annually for the
country. However, the quantity of shrimp farming has decreased due to series of shrimp disease
outbreaks such as white spot disease, yellow head disease, and early mortality syndrome.
Improving the quality and potential of shrimp farming to increase productivity and reduce
disease burden is, therefore, essential to the shrimp aquaculture. In shrimp farming, not only
environment (e.g. water quality) and shrimp species are important, presence of certain microbes
also plays a role in supporting overall shrimp health. Probiotic microorganisms are used to
enhance the growth and immunity of shrimps and to inhibit viral and bacterial pathogens.
Probiotics used in the shrimp industry are, for instance, those of Bacillus and Lactobacillus
species. L. plantarum has been shown to induce immunity in Penaeus vannamei shrimps. In
addition, L. johnsonii is used in fish industry to induce fish growth and protect the fish from
bacterial pathogen Vibrio anguillarum, which is also a shrimp pathogen. The proposed study
herein aims to use natural L. johnsonii isolate with known whole genome sequence and known
properties in inducing shrimp immune genes and in protecting shrimps against white spot
syndrome virus to develop shrimp feed supplements. At the end of the research period, the
researchers hope to deliver a feed formula that is can be used in shrimp aquaculture.
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สาขาเกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา
การพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ สุุ ข ภาพจากผัั ก ผลไม้้ เ พื่่� อ ป้้ อ งกัั นโรคที่่� เ กิิ ด จาก
ความเสื่่�อมของร่่างกาย
ผู้้ช่� ่วยศาสตราจารย์์ ดร.รวิิวรรณ วงศ์์ภููมิชัิ ยั
ภาควิิชาชีีวเคมีี คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ปััจจุุบันั สัังคมเมืือง การทำำ�งานประจำำ�ในออฟฟิิ ศรวมถึึงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ ทำำ�ให้้ประชากรไทย
มีีการบริิโภคอาหารจานด่่วนเพิ่่�มขึ้้�น แต่่บริิโภคผัักและผลไม้้ลดลง รวมถึึงการออกกำำ�ลัังกายลดลง
อีีกทั้้�งจำำ�นวนประชากรสููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น จึึงส่่งผลให้้ประชากรไทยมีีโอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคที่่�เกิิด
จากความเสื่่�อมของร่่างกายของสููงขึ้้�น ได้้แก่่ โรคเบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง โรคหลอดเลืือดหััวใจ
รวมถึึงโรคมะเร็็ง งานวิิจัยั นี้้�เป็็ นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพจากพืืชหลากหลายชนิิดด้้วยใช้้เทคนิิค
ช่่วยสกััดอััลตร้้าโซนิิกและเอนแคปซููลเลชั่่�น โดยใช้้ผักั ผลไม้้ที่่�มีีสีแี ตกต่่างกัันมาพััฒนาในรููปแบบผง
ซึ่ง่� ประกอบด้้วยสัับปะรดที่่�เป็็ นแหล่่งของเอนไซม์์โบรมิิเลนที่่�มีีคุุณสมบััติิช่่วยย่่อยอาหารโปรตีีน
ข้้าวสีีเข้้มซึ่ง่� เป็็ นแหล่่งของสารแอนโธซััยานิินสีีแดง ส่่วนดอกอััญชัันเป็็ นแหล่่งของสารแอนโธซััยยานิิน
สีีฟ้้าน้ำำ��เงิิน ผัักขึ้้�นช่่ายที่่�เป็็ นแหล่่งโพลีีฟีีนอล และเห็็ดลมที่่�เป็็ นแหล่่งของสารเบต้้ากลููแคน โดยสาร
ออกฤทธิ์์�เหล่่านี้้�มีีคุณ
ุ สมบััติต้ิ า้ นอนุุมูลู อิิสระและต้้านอัักเสบ ซึ่ง่� เป็็ นสาเหตุุพื้้�นฐานของการเกิิดโรค
ที่่�เกิิดจากความเสื่่�อมของร่่างกาย ถึึงแม้้พืชื ดัังกล่่าวมีีการศึึกษาฤทธิ์์�ทางชีีวภาพและเภสััชวิิทยา
มาแล้ว้ แต่่ยังั ไม่่มีกี ารวิิจัยั ใดที่่�นำำ�พืืชดัังกล่่าวมาผสมกัันในอััตราส่่วนที่่�เหมาะสมเพื่่�อพััฒนาเป็็ น
ผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพที่่�รัับประทานสะดวก แต่่ให้้สารออกฤทธิ์์�ที่่�มีศัี กั ยภาพป้้ องกัันโรคที่่�เกิิดจาก
ความเสื่่�อมของร่่างกาย ทางคณะผู้้�วิิจัยั หวัังว่่าผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพนี้้�จะเป็็ นแหล่่งทางเลืือกหนึ่่�งของ
การส่่งเสริิมสุุขภาพของคนไทย

Development of Health Products from Vegetables and Fruits for
Prevention of Degenerative Diseases
Current trends toward living in urban societies, more sedentary approaches to work and
greater diversity in employment facilities have contributed to increases in fast-food consumption,
lower fruit and vegetable intake and less exercise among the working population. All of
this, together with an increasingly aging population in Thailand, has led to significant
increases in the risk of acquiring certain degenerative diseases including diabetes, hypertension,
coronary heart disease and cancer. Therefore, this research aims to provide useful information
for the development of healthy products obtained from various edible plants using ultrasonic-assisted extraction and encapsulation techniques. We are proposing a powdered
product composed of pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) as a source of bromelain,
proteolytic enzymes, colored rice (Oryza sativa L. var. indica) as a source of red anthocyanins,
butterfly peas (Clitoria ternatea Linn.) as a source of blue anthocyanins, Chinese celery
(Apium graveolens L.) as a source of polyphenols and wind mushrooms (Lentinus polychrous
Lev.) as a source of beta-glucan. The phytochemicals present in these edible plants have
been reported for their antioxidant and anti-inflammatory properties, which can serve to
protect against formation of some of the basic causes of degenerative disease through
diverse modes of actions. Although these edible plants have been reported their beneficial
biological and pharmacological activities, there has not yet been any studies conducted
on the combination of these plants in suitable proportions as the ingredients of a functional
health product that would be convenient to consume. Our research group hopes that this
functional product could serve as a key component of an alternative approach to the
promotion of a healthier lifestyle of the Thai population.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเคมีี
การพััฒนายารัักษามะเร็็งแบบมุ่่�งเป้้าต่่อโปรตีีน EGFR จากสาร Aurisin A
ที่่ส� กััดจากเห็็ดเรืืองแสง Neonothopanus mambi โดยใช้้เทคนิิคทางเคมีี
คอมพิิวเตอร์์ขั้้น� สููง การสัังเคราะห์์ทางเคมีี และการทดลองในระดัับชีีววิิทยาโมเลกุุล
ดร. ภาณุุพงศ์์ มหาลาภบุุตร
ภาควิิชาชีีวเคมีี คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) เป็็ นโปรตีีนที่่�ได้้รับั ความสนใจมากที่่�สุุดชนิิดหนึ่่�ง
ในการพััฒนายารัักษามะเร็็งแบบมุ่่�งเป้้ า เนื่่�องจากมีีระดัับการแสดงออกที่่�สููงในเซลล์์มะเร็็งหลายชนิิด
ส่่งผลให้้เกิิดการกระตุ้้�นสััญญาณที่่�ควบคุุมการเจริิญเติิบโต การสร้้างหลอดเลืือดใหม่่ การเคลื่่�อนที่่�
และการอยู่่�รอดของเซลล์์มะเร็็งอย่่างต่่อเนื่่�อง เออร์์โลทิินิิบ (erlotinib) เป็็ นยารัักษามะเร็็งแบบ
มุ่่�งเป้้ าที่่�มีีความจำำ�เพาะที่่�สููงต่่อโปรตีีน EGFR แต่่อย่่างไรก็็ตามการดื้้�อยาเออร์์โลทิินิบิ จะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อ
ระยะเวลาผ่่านไปโดยประมาณ 1 ปีี หลัังได้้รับั การรัักษา อีีกทั้้�งเออร์์โลทิินิิบมีีราคาที่่�สููงมาก ดัังนั้้�น
การค้้นหายามุ่่�งเป้้ าต่่อโปรตีีน EGFR ชนิิดใหม่่ที่่�มีปี ระสิิทธิิผลสููงและมีีราคาถููก จึึงมีีความจำำ�เป็็ น
อย่่างยิ่่�ง งานวิิจัยั ก่่อนหน้้านี้้�พบว่่าสาร Aurisin A ที่่�สกััดจากเห็็ดเรืืองแสง Neonothopanus
nambi สามารถลดระดัับการแสดงออกของโปรตีีน EGFR ได้้ ซึ่ง่� นำำ�ไปสู่่�การเหนี่่�ยวนำำ�ให้้เซลล์์
มะเร็็งปอด A549 เกิิดการตายแบบ apoptosis โครงการวิิจัยั นี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาสาร
Aurisin A ให้้เป็็ นยารัักษามะเร็็งแบบมุ่่�งเป้้ าต่่อโปรตีีน EGFR ที่่�มีีประสิิทธิิผลและความจำำ�เพาะ
เจาะจงที่่�สููงกว่่ายาเออร์์โลทิินิิบ โดยใช้้เทคนิิคทางเคมีีคอมพิิวเตอร์์ขั้้�นสููง การสัังเคราะห์์ทางเคมีี
และการศึึกษากลไกการยัับยั้้�งทั้้�งในระดัับเซลล์์และโปรตีีนโดยใช้้เทคนิิคทางชีีววิิทยาโมเลกุุล
นอกจากนี้้�ผู้้�วิิจัยั จะผสานเทคนิิคการเกิิดสารประกอบเชิิงซ้้อนอิินคลููชันั กัับบีีตาไซโคลเดกซ์์ทริิน
และอนุุพันั ธ์์ เข้้ามาช่่วยในการเพิ่่�มความเสถีียร ค่่าการละลายน้ำำ�� และฤทธิ์์�ต้า้ นมะเร็็งของสารอนุุพันั ธ์์
Aurisin A เพื่่�อใช้้เป็็ นต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ในการพััฒนาเป็็ นยารัักษามะเร็็งแบบมุ่่�งเป้้ าต่่อไป

Development of Aurisin A from Luminescent Mushroom, Neonothopanus
nambi, as An Anti-Cancer Drug Targeting EGFR Using Advanced
Computational Chemistry, Chemical Synthesis, and Molecular Biology
Techniques
Epidermal growth factor receptor (EGFR) is one of the proteins that has received the most
attention in the development of targeted anti-cancer drugs due to its high expression
level in several cancer cells. The overexpression of EGFR constitutively activates signaling
pathways involved in cell growth, angiogenesis, migration, and survival of cancer cells.
Erlotinib is a targeted anti-cancer drug with a high specificity to the EGFR protein. However,
acquired drug resistance inevitably develops after one year of treatment. In addition, erlotinib
is very expensive; thus, the search for novel anti-cancer drugs targeting EGFR with high
efficacy and low price is needed. Previous study has shown that aurisin A, extracted from
luminescent mushroom Neonothopanus nambi, is able to downregulate EGFR protein expression,
leading to apoptotic induction in A549 lung cancer cells. This research aimed to develop
aurisin A as novel anti-cancer drug targeting EGFR with higher efficacy and specificity
than the erlotinib by employing advanced computational chemistry, chemical synthesis, and
the study of inhibitory mechanisms at both cellular and protein levels using molecular biology
techniques. In addition, the technique of inclusion complexation with beta-cyclodextrin and
its derivatives will be applied to help increase the stability, water solubility, and anti-cancer
potential of aurisin A derivatives to be used as a model for further targeted anti-cancer
drug development.
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สาขาเคมีี
ผลึึกศาสตร์์และการวิิศวกรรมผลึึกของโครงข่่ายโลหะ-อิินทรีีย์์สำำ�หรัับ
ดัักจัับคาร์์บอนไดออกไซด์์และการแปลงเป็็นสารเคมีีที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม
รองศาสตราจารย์์ ดร. กิิตติิพงศ์์ ไชยนอก
ภาควิิชาเทคโนโลยีีวัสั ดุุและสิ่่�งทอ คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

เนื่่�องจากความเข้้มข้้นของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ในบรรยากาศที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วทำำ�ให้้
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เป็็ นอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้อ้ มของโลก ปััจจุุบันั ทั้้�งภาคส่่วนการศึึกษาด้้าน
วิิทยาศาสตร์์และภาคอุุตสาหกรรมได้้ทุ่่�มเทความพยายามอย่่างมากในการค้้นหาวััสดุุที่่�แสดง
ศัักยภาพในการดัักจัับและแปลง CO2 เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีมูี ลู ค่่าเพิ่่�ม การใช้้วัสั ดุุรููพรุุนเป็็ นหนึ่่�ง
ในแนวทางที่่�มีีแนวโน้้มมากที่่�สุุดที่่�เข้้าถึึงได้้ในปััจจุุบันั โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งของแข็็งผลึึกสัังเคราะห์์
ที่่�มีีรููพรุุน เรีียกว่่า “โครงข่่ายโลหะ-อิินทรีีย์ ์ (MOFs)” หรืือ “สารประกอบโคออร์์ดิเิ นชัันพอลิิเมอร์์
ที่่�มีีรููพรุุน (PCPs)” ได้้แสดงศัักยภาพที่่�ดีีในด้้านนี้้� วััสดุุชนิิดนี้้�มีีข้ ้อดีี ได้้แก่่ ขนาดรููพรุุนและพื้้�นที่่�ผิิว
การดููดซัับสามารถปรัับได้้ นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มความสามารถในการดููดซัับและการเร่่งปฏิิกิริิ ยิ า นอกจากนี้้�
ความเป็็ นผลึึกโดยธรรมชาติิทำำ�ให้้วิเิ คราะห์์โครงสร้้างระดัับอะตอมได้้อย่่างแม่่นยำำ�ด้้วยเทคนิิค
การเลี้้�ยวเบนของรัังสีีเอกซ์์ผ่่านผลึึกเดี่่�ยว ซึ่ง่� ช่่วยในการออกแบบโครงสร้้างเคมีีและการกำำ�หนด
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างโครงสร้้างกัับการนำำ�ไปใช้้งานได้้อย่่างจำำ�เพาะ งานวิิจัยั นี้้�มีีจุดุ ประสงค์์เพื่่�อ
การควบคุุมขนาดรููพรุุนและพื้้�นผิิวรููพรุุนของวััสดุุรููพรุุน MOF ผ่่านหลัักการ “วิิศวกรรมผลึึก”
และ “เคมีีโครงตาข่่าย” สำำ�หรัับพััฒนาเป็็ นสารดููดซัับและเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าในการแปลง CO2 ไปเป็็ น
สารเคมีีที่่�มูลู ค่่า ด้้วยความพยายามศึึกษาวิิจัยั อย่่างต่่อเนื่่�องทางด้้านเคมีีและผลึึกศาสตร์์ของวััสดุุ
MOFs รวมทั้้�งการมีีความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรภาคอุุตสาหกรรม จึึงคาดได้้ว่า่ วััสดุุรููพรุุน MOFs
ที่่�มีีสมบััติเิ ป็็ นทั้้�งสารดููดซัับรููพรุุนสููงและตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าจะก่่อให้้เกิิดผลกระทบและประโยชน์์สำำ�หรัับ
การใช้้งานจริิง ซึ่ง่� สิ่่�งนี้้�ให้้ความหมายเชิิงบวกไม่่เพีียงแต่่ในแง่่ประโยชน์์ทางวิิชาการเท่่านั้้�น แต่่ยังั
รวมถึึงผลกระทบเชิิงบวกด้้านสิ่่�งแวดล้ ้อม สัังคม และเศรษฐกิิจอีีกด้้วย นอกจากนี้้�ยัังเชื่่�อว่่าวััสดุุ
ชนิิดใหม่่ที่่�ออกแบบและสัังเคราะห์์ขึ้้� นโดยนัักเคมีีและนัักผลึึกศาสตร์์จะส่่งผลต่่ อการพััฒนา
การศึึกษาด้้านวิิทยาศาสตร์์และเศรษฐกิิจของประเทศได้้

Crystallography and Crystal Engineering of Metal-Organic Frameworks
for Carbon Dioxide Capture and Conversion to Value-Added Chemicals

Because rapidly increasing atmospheric CO2 concentrations cause detrimental changes to
the earth’s environment. Currently, much efforts from both scientific community and industry
have been devoted to find materials showing great potential applications in CO2 capture
and conversion to value-added products. The use of porous solids is considered as one of
the most promising approaches among currently accessible CO2 capture technologies.
Particularly, a class of newly developed crystalline porous solids, so-called, “metal-organic
frameworks (MOFs)”, have presented great potential in this aspect. MOF materials possess
the advantages of tunable pore size and pore functionalization, leading to an enhancement
of adsorption capacity and catalytic properties of CO2. The inherent crystallinity of MOF
materials allows precise structural determination by single crystal X-ray diffraction, thus facilitating
their rational design and formulation of structure-function relationships. The present work aims
to control the pore size and pore surface functionality in MOF materials through the classical
principles of “crystal engineering” and “reticular chemistry” for the development of solid CO2
sorbents/catalytic converters. With our continued efforts in the fields of MOF chemistry/crystallography and collaboration with industrial partners, we can anticipate that MOFs as solid
sorbents and heterogeneous catalysts will have certainly impact and a bright future for the
practical applications in green-house gas capture/conversion. This provides positive significance
not only in terms of academic interest but also to environment, social, and economic progress.
We also believe that new materials designed by chemists and crystallographers will certainly
continue to impact on the development of our science education and economy.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเคมีี
แผ่่นแปะไมโครนีีเดิิลส์์ชนิิดละลายบรรจุุพอลิิเมอร์์สัังเคราะห์์ อนุุพัันธ์์ของ
ไคโตซานชนิิ ดใหม่่ ใ นรูู ป แบบพอลิิ เ มอริิ กไมเซลล์์ ที่่� ส ามารถบริิ ห ารยา
ด้้วยตนเองสำำ�หรัับนำำ�ส่่งเอสตร้้าไดออล ออกฤทธิ์์�นานเพื่่�อการรัักษา
ดร.บุุณณดา ภมรปฐมกุุล
คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร วิิทยาเขตพระราชวัังสนามจัันทร์์

เอสตร้้าไดออล มีีข้อ้ บ่่งใช้้สำำ�หรัับรัักษาอาการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวััยหมดประจำำ�เดืือน อย่่างไรก็็ตาม
การรัักษาด้้วยเอสโตรเจนโดยการรัับประทานพบความเสี่่�ยงการเกิิดพิิษต่่อระบบหััวใจและหลอดเลืือด
รวมถึึงภาวะหลอดเลืือดดำำ�อุุดตััน พบว่่าการให้้ฮอร์์โมนเอสโตรเจนโดยการรัับประทานมีีความเสี่่�ยง
ในการเกิิดโรคดัังกล่่าวสููงกว่่าการให้้ทางผิิวหนัังเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงยา ในขณะที่่�การบริิหาร
เอสโตรเจนทางผิิวหนัังยาจะไม่่ผ่่านการเปลี่่�ยนแปลงยาโดยตัับ แผ่่นแปะเอสโตรเจนที่่�จำำ�หน่่ายใน
ปััจจุุบันั ต้้องใช้้การแปะร่่างกายอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดเวลาที่่�รัักษา ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยเกิิดการระคายเคืือง
และความไม่่สะดวกสบาย ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจัยั จึึงศึึกษาและทำำ�การวิิจัยั เพื่่�อแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว งานวิิจัยั
นี้้�จะเป็็ นงานวิิจัยั ครั้้�งแรกที่่�ได้้ทำำ�การออกแบบ ตั้้�งตำำ�รัับ และประเมิินแผ่่นแปะไมโครนีีเดิิลส์์ชนิิด
ละลายบรรจุุพอลิิเมอร์์ริกิ ไมเซลล์์สำำ�หรัับนำำ�ส่่งตััวยาเอสตร้้าไดออลที่่�ออกฤทธิ์์�นาน ผู้้�ป่่วยสามารถ
ใช้้ได้้ด้ว้ ยตนเองที่่�บ้้านโดยใช้้เวลาแปะเพีียง 1-2 ชั่่�วโมง/สััปดาห์์ เนื่่�องจากเข็็มที่่�ย่่อยสลายได้้จะ
ละลายและคงอยู่่�ในผิิวหนััง พอลิิเมอร์์ที่่�สังั เคราะห์์ขึ้้�นจะค่่อย ๆ ปลดปล่่อยตััวยาและคงอยู่่�ได้้นาน
แผ่่นแปะจะถููกนำำ�มาทดสอบคุุณลัักษณะทางกายภาพ, การละลาย, ปริิมาณของตััวยาที่่�ซึึมผ่่าน
ผิิวหนััง ประสิิทธิิภาพการนำำ�ส่่งตััวยาในสััตว์์ทดลองเทีียบกัับแผ่่นแปะที่่�วางจำำ�หน่่ายในท้้องตลาด
หากงานวิิจัยั ครั้้�งนี้้�ประสบความสำำ�เร็็จผู้้�ป่่วยจะมีีแผ่่นแปะไมโครนีีเดิิลส์์ชนิิดละลายออกฤทธิ์์�เนิ่่�น
สำำ�หรัับนำำ�ส่่งตััวยาเอสตร้้าไดออลเป็็ นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งที่่�ช่่วยเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้�ป่่วย

Self-Administered of Novel Dissolving Microneedle Patch Loaded Polymer
Synthesizes Based A Novel Chitosan Derivative to Form Polymeric
Micelles for Delivery of Long-Acting Estradiol Therapy
Estradiol is widely indicated for the treatment of menopause-related symptoms. However,
oral estrogen therapy was associated with an increased risk of cardiovascular toxicity and
venous thromboembolism. The studies reveal that the risk is significantly higher for oral
estrogen compared to transdermal estrogen. This is due to oral estrogen undergoes first-pass
metabolism in the liver, whereas transdermal administration of estrogen largely avoids these
effects by avoiding first-pass metabolism. The current transdermal estrogen patch needs
continuously worn, normally every day, which is causing irritation and annoyance at the
site of application in many patients. Our study aims to overcome the problematics of
transdermal estradiol. Therefore, for the first time, the novel long-acting polymeric micelles-estradiol-loaded dissolving microneedles (DMNs) patch is designed, formulated, and evaluates.
The new DMNs patch only needs to be applied for 1-2 hours once a week, as the
biodegradable polymeric needles dissolve and remain in the skin while polymers release
the estradiol after the patch is applied. This approach indicates that estradiol, delivered
with biodegradable controlled release polymer and polymeric micelles, can be deposited
as a depot in the skin, the drug will slowly be released and sustained in the systemic
circulation. For this purpose, long-acting DMN arrays loaded with polymeric micelles-estradiol
were fabricated and characterized for drug contents, insertion depths, dissolution, in vitro,
and in vivo for effective intradermal delivery in comparison with a commercially available.
If this research is successful, the self-administered of long-acting DMNs patch could be
an alternative to the commercial patch to improve the quality of life.
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สาขาเคมีี
การพััฒนาวััสดุุโครงข่่ายโลหะอิินทรีีย์์เพื่่�อดููดซัับโลหะหนัักในกระบวนการ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ดร.กนกวรรณ กองพััฒน์์พาณิิชย์ ์
สำำ�นักั วิิชาวิิทยาการโมเลกุุล สถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี

การกำำ�จััด โลหะหนััก ที่่�มีีค วามเป็็ น พิิษ สูู ง ที่่�ปนเปื้้� อนในแหล่่ง น้ำำ��ทั้้�ง จากภาคการเกษตรและ
ภาคอุุตสาหกรรม เป็็ นกระบวนการที่่�มีีความสำำ�คััญ ทั้้�งในด้้านความปลอดภััยในการดำำ�รงชีีวิติ และ
ด้้านสิ่่�งแวดล้อ้ ม หนึ่่�งในโลหะหนัักที่่�มีีความเป็็ นพิิษสููงและกำำ�จััดได้้ยาก คืือ สารหนูู เนื่่�องจาก
สารประกอบของสารหนูู มักั จะละลายน้ำำ��ได้้ดีี จึึงไม่่สามารถกำำ�จััดด้้วยกระบวนการตกตะกอน หรืือ
การกรองโดยใช้้วัสั ดุุดููดซัับโดยทั่่�วไปได้้ งานวิิจัยั นี้้�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาวััสดุุโครงข่่ายโลหะอิินทรีีย์ ์
(Metal-Organic Framework, MOF) ซึ่ง่� เป็็ นวััสดุุที่่�มีรูี ูพรุุน เพื่่�อใช้้กำำ�จัดั สารหนูู โดยการออกแบบ
โครงสร้้างของวััสดุุ MOF ให้้มีคี วามจำำ�เพาะในการเกิิดปฏิิกิริิ ยิ ากัับสารประกอบของสารหนูู เพื่่�อให้้
มีีค่่าการดููดซัับสููง มีีอายุุการใช้้งานที่่�ยาวนาน และสามารถใช้้กับั น้ำำ��เสีียได้้ในทุุกช่่วง pH นอกจากนี้้�
ยัังได้้มีีการพััฒนากระบวนการขึ้้�นรูู ปวััสดุุ MOF และกระบวนการผลิิตระดัับใหญ่่ รวมทั้้�ง
การทดสอบการดููดซัับโดยจำำ�ลองสภาวะใกล้ ้เคีียงกัับสภาวะจริิง เพื่่�อเป็็ นต้้นแบบสำำ�หรัับการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ไปใช้้ในเชิิงพาณิิชย์์หรืือการนำำ�ไปใช้้จริิงในภาคอุุตสาหกรรมต่่อไป

granted by Toray Science Foundation, Japan

Development of Metal-Organic Framework for Heavy Metal Removal
from Wastewater
Removal of heavy metals contaminated in agricultural and industrial wastewater is of great
importance for both health and environmental impacts. Among several types of heavy
metals found in wastewater, Arsenic species is one of the most toxic and demanding to
be remediated from wastewater due to the high solubility of arsenic species in water
media. Therefore, the removal of arsenic species into part per billion (ppb) level as
recommended by the world health organization poses a scientific challenge to seek efficient
adsorbents. In this work, metal-organic framework (MOF) has been developed as the
porous adsorbent for removal of arsenic species into ppb level. MOF-based adsorbents
are designed to have specific active sites for high selectivity to arsenic species, high
removal capacity and long lifetime. The development of MOF materials also focuses on
the wide working pH range for wastewater from various sources. In addition, the processing
into specific forms (i.e. membranes or pellets) and the large-scale production will be
demonstrated as the prototype for further develop as commercial products or further uses
at industrial scale.
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สาขาเคมีี
ตััวเร่่งปฎิิกิิริิยาพอลิิเมอร์์สารกึ่่�งตััวนำำ�ที่่�มีีโลหะเป็็นส่่วนประกอบ สำำ�หรัับ
กระบวนการเปลี่่�ยนรููปก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เป็็นสารเคมีีมููลค่่าสููงใน
ปฏิิกิิริิยาเชิิงแสง
ดร.จััญจุุดา อุ่่�นเรืืองศรีี
ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การเปลี่่�ยนรููปคาร์์บอนไดออกไซด์์ไปเป็็ นสารเคมีีด้ว้ ยการเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าเชิิงแสง นัับว่่าเป็็ นกลยุุทธ์์หนึ่่�ง
ที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับแก้้ปัญั หาการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ในบรรยากาศและ
การลดลงของเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล สารประกอบเชิิงซ้้อนของโลหะทรานซีีชั่่�นหลายชนิิดนั้้�นแสดง
อัันตรกิิริยิ ากัับโมเลกุุลคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้หลากหลายรููปแบบ และได้้ถููกศึึกษาเป็็ นอย่่างมากในแง่่
ของการเป็็ นตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาที่่�มีีประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับกระบวนการนี้้� สารประกอบเหล่่านี้้�สามารถ
นำำ�มาต่่อเติิมเข้้ากัับสารไวแสงอิินทรีีย์เ์ พื่่�อสัังเคราะห์์เป็็ นพอลิิเมอร์์ชนิิดคอนจููเกตได้้ ซึ่่�งได้้รับั
การศึึ ก ษาว่่ า มีีคุุ ณ สมบััติิ เ ป็็ น ตััว เร่่ ง ปฏิิกิิ ริิ ย าเชิิ ง แสงที่่�มีีป ระสิิท ธิิ ภ าพสำำ�หรัับ การรีี ดั กั ชััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์และการผลิิตแก๊๊สไฮโดรเจน นอกจากนี้้� วััสดุุพอลิิเมอร์์ชนิิดนี้้�สามารถถููกนำำ�มา
ปรัับเปลี่่�ยนเป็็ นอนุุภาคพอลิิเมอร์์แบบนาโน (พอลิิเมอร์์ดอต) ให้้สามารถละลายน้ำำ��ได้้เพื่่�อการใช้้งาน
ที่่�ยั่่�งยืืนมากขึ้้�น ในขณะเดีียวกัันยัังพบว่่าคุุณสมบััติบิ างประการของการเป็็ นตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าเชิิงแสง
เช่่นอััตราการเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าและเสถีียรภาพของวััสดุุได้้ถูกู พััฒนาขึ้้�นด้้วย จุุดประสงค์์ของโครงการนี้้�
มุ่่�งเน้้นไปที่่�การสัังเคราะห์์พอลิิเมอร์์ดอตจาก ฟลููออรีีน (fluorene, โมโนเมอร์์ของพอลีีฟลููออรีีน
ซึ่ง่� เป็็ นวััสดุุสำำ�หรัับผลิิตไดโอดเปล่่งแสงสีีน้ำำ��เงิิน) และสารประกอบเชิิงซ้้อนของนิิกเกิิล N4 ชิิฟเบส
มาโครไซเคิิล เราคาดว่่าพอลิิเมอร์์ดอตจากสารประกอบเหล่่านี้้� โดยเฉพาะสารประกอบเชิิงซ้้อนของ
นิิกเกิิล จะแสดงคุุณสมบััติเิ ชิิงเคมีีที่่�น่่าสนใจและเป็็ นประโยชน์์ต่่อการเปลี่่�ยนรููปคาร์์บอนไดออกไซด์์
รวมถึึงได้้รัับองค์์ความรู้้�ความเข้้าใจเชิิงวิิทยาศาสตร์์จากการศึึกษานี้้� ความสำำ�เร็็จที่่�ได้้จากการสัังเคราะห์์
วััสดุุชนิิดนี้้�จะนำำ�มาซึ่ง่� ตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการเปลี่่�ยนรููปคาร์์บอนไดออกไซด์์ไปเป็็ น
สารเคมีีที่่�มีมูี ลู ค่่าและเชื้้� อเพลิิงทดแทนได้้ รวมถึึงช่่วยลดการปล่่อยแก๊๊สเรืือนกระจกและยืืดวััฏจักั ร
ชีีวิติ ของวััตถุุดิบิ จากคาร์์บอนอีีกด้้วย
Photocatalytic CO2 conversion into valuable chemicals has been considered a promising
strategy toward rapid increase of atmospheric CO2 concentration and depletion of fossil
fuel. Numbers of transition-metal complexes show different interaction mode with CO2
molecule and have been extensively studied to be effective catalysts for this task. These
complexes can be tailored with organic light harvester into polymeric material called
conjugated polymers, which have been shown to be promising photocatalysts for both
CO2 reduction and H2 production. Furthermore, this organic-based material can be
modified into water-soluble polymeric nanoparticles (Pdots) for even more sustainable use
while some qualities for being a photocatalyst, such as activity and stability, were also
found to be improved. The focus of this project lies in the synthesis of Pdots that combine
fluorene, monomer of polyfluorene which is used to produce blue light emitting diode, and
N4 Schiff-base macrocyclic Ni complex. We speculate that Pdots based on these
components, especially the Ni complex, would show interesting chemistry advantageous
for CO2 conversion and scientific understanding could be acquired from this study.
Successful synthesis of the material is expected to result in an effective catalyst that efficiently
turns CO2 into valuable chemicals or fuels for clean alternative energy, reducing the
greenhouse gas emission and prolonging the life cycle of carbonaceous material.
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สาขาเคมีี
การสัังเคราะห์์สารผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิซึ่่�งมีีฤทธิ์์�ต้้านมะเร็็ง
รองศาสตราจารย์์ ดร.ไพบููลย์์ เงิินมีีศรีี
ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

สารพััชริิน สารบััวไฮไนแอสแตติิน 4 สารบััวไฮนอกซีีพินิ ซีีและสารบััวไฮนอกซีีพินิ ดีี เป็็ นผลิิตภััณฑ์์
ธรรมชาติิที่่�มีฤี ทธิ์์�ต้า้ นมะเร็็งซึ่ง่� มีีไดเบนโซ[บีี,เอฟ]ออกซีีพินิ หรืืออนุุพันั ธ์์ซึ่ง่� เป็็ น 10,11-ไดไฮโดร
เป็็ น โครงสร้้า งหลััก เป้้ าหมายของงานวิิจั ยั คืือ สััง เคราะห์์ส ารเหล่่า นี้้�ด้้ว ยวิิธีีก ารที่่�สั้้�น และมีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้สามารถขยายขนาดการสัังเคราะห์์ได้้หากต้้องการสารในปริิมาณมากสำำ�หรัับ
การผลิิตยา ผู้้�วิิจัยั จะใช้้ปฏิิกิริิ ยิ าการแทนที่่�บนวงอะโร-มาติิกด้้วยนิิวคลีีโอไฟล์์และปฏิิกิริิ ยิ าการควบแน่่น
ของโนวะนาเกิิล ในการสร้้างวงเจ็็ดเหลี่่�ยมในขั้้�นตอนเดีียว เพื่่�อเชื่่�อมสาร 2-เมทิิล-3-ไนโตรฟีี นอล
และอนุุพันั ธ์์ของ 2-ฟลููออโรเบนซาลดีีไฮด์์ที่่�มีโี ครงสร้้างที่่�เหมาะสมเข้ ้าด้้วยกััน สำำ�หรัับความท้้าทาย
ในงานวิิจัยั นี้้�คืือการเตรีียมอนุุพันั ธ์์ของ 2-ฟลููออโรเบนซาลดีีไฮด์์ที่่�มีหี มู่่�แทนที่่�จำำ�นวนมากสำำ�หรัับ
ปฏิิกิริิ ยิ าดัังกล่่าวและการปรัับสภาวะของปฏิิกิริิ ยิ าให้้เหมาะสมเพื่่�อให้้ได้้สารผลิิตภััณฑ์์ที่่�ต้อ้ งการ
ในปริิมาณที่่�สููง และความท้้าทายอีีกอย่่างคืือการเลืือกเอาหมู่่�ปกป้้ องออกในลำำ�ดัับสุุดท้้ายของ
การสัังเคราะห์์ นอกจากนี้้�ผู้้�วิิจัยั ยัังจะสัังเคราะห์์สารอนุุพันั ธ์์ของไดเบนโซ[บีี,เอฟ]ออกซีีพินิ ที่่�มีีหมู่่�
แทนที่่�อื่่�น ๆ ในขั้้�นตอนเดีียวจากอนุุพันั ธ์์ของ 2-ฟลููออโรเบนซาลดีีไฮด์์ที่่�มีจำำ�
ี หน่่าย และเนื่่�องจาก
ไดเบนโซ[บีี,เอฟ]อะซีีพินิ เป็็ นโครงสร้้างหลัักของยาและสารออกฤทธิ์์�ทางชีีวภาพหลายชนิิด ผู้้�วิิจัยั จึึง
จะทำำ�การสัังเคราะห์์อนุุ พันั ธ์์ของไดเบน-โซ[บีี,เอฟ]อะซีีพินิ เพิ่่�มเติิมด้้วย โดยสารที่่�สัังเคราะห์์ได้้
ทั้้�งหมดจะมีีการทดสอบเพื่่�อหาฤทธิ์์�ต้า้ นมะเร็็ง

Synthesis of Anticancer Natural Products
Pacharin, bauhiniastatin 4, bauhinoxepin C and bauhinoxepin D are anticancer natural
products containing dibenzo[b,f]oxepine or its 10,11-dihydro version as a core structure.
Our aim is to synthesize these compounds with a short and efficient protocol so that it is
possible to scale up the synthesis if large amounts are needed for drug production. We
will employ a nucleophilic aromatic substitution reaction and the Knoevenagel condensation
to link 2-methyl-3-nitrophenol and appropriate 2-fluorobenzaldehydes together by forming
a seven-membered ring between these two units in one step. The challenges that we have
to overcome are the preparation of highly substituted 2-fluorobenzaldehydes for this key
step and the optimization of reaction conditions in order to obtain the desired dibenzo[b,f]
oxepine scaffolds in high yields. In addition, the selective removal of a protecting group
in a final sequence of the synthesis could be very challenging. We will also synthesize
other substituted dibenzo[b,f]oxepines from commercially available substituted 2-fluorobenzaldehydes in one pot using this key step. Since dibenzo[b,f]azepine is a core structure of
several drugs and bioactive compounds, we will further explore our method to synthesize
substituted dibenzo[b,f]azepines as well. All of the synthesized compounds will be evaluated
for anticancer activities.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเคมีี
ตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาคาร์์บอนที่่�มีีสมบััติิแม่่เหล็็กและรููพรุุนแบบมีีโซโดยการ
สัังเคราะห์์แบบยั่่ง� ยืืนจากลิิกนิินและการนำำ�ไปใช้้เพื่่�อการผลิิตสารมููลค่า่ เพิ่่�ม
เฟอร์์ฟิิวรััลกัับเฟอร์์ฟิิวริิลแอลกอฮอล์์จากน้ำำ��ตาล
ผู้้ช่� ่วยศาสตราจารย์์ ดร.แหลมทอง ชื่่�นชม
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์

เฟอร์์ฟิิวรััล และ เฟอร์์ฟิิวรััลแอลกอฮอล์์ เป็็ นสารเคมีีมูลู ค่่าสููง ถููกนำำ�มาใช้้เป็็ นสารตั้้�งต้้นในการผลิิต
สารเคมีีและผลิิตภััณฑ์์ในหลายอุุตสาหกรรม เช่่น การผลิิตเชื้้� อเพลิิงพลัังงานสููง, วิิตามิินซีี, เรซิิน
และในเภสััชกรรม โดยเฟอร์์ฟิิวรััลสามารถเตรีียมได้้จากสารชีีวมวลที่่�มีีเฮมิิเซลลููโลสเป็็ นองค์์ประกอบ
เช่่น ชานอ้้อย ซัังข้้าวโพด และ ฟางข้้าวซึ่ง่� โดยปกติิจะใช้้กรดซััลฟููริคิ เป็็ นตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ า แต่่ตัวั เร่่งนี้้�
ก่่อให้้เกิิดปััญหามากในอุุตสาหกรรม ดัังนั้้�นตััวเร่่งแบบวิิวิธิ พัันธุ์์�จึึงได้้รับั ความสนใจ ส่่วน เฟอร์์ฟิิวรััล
แอลกอฮอล์์ สามารถเตรีียมได้้จากการเปลี่่�ยนเฟอร์์ฟิิวรััลในปฏิิกิริิ ยิ าการเติิมไฮโดรเจน ซึ่ง่� งานวิิจัยั
ก่่อนหน้้าพบว่่าตััวเร่่งที่่�เตรีียมได้้ส่ว่ นใหญ่่ใช้้วิธีิ กี ารเตรีียมที่่�ซัับซ้้อน และใช้้สารเคมีีที่่�เป็็ นพิิษและแพง
ดัังนั้้�นในงานวิิจัยั นี้้�จะศึึกษาการเตรีียมตััวเร่่งเพื่่�อใช้้ในการเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าเปลี่่�ยนน้ำำ��ตาลไซโลสที่่�ได้้มา
จากชีีวมวลไปเป็็ น เฟอร์์ฟิิวรััล และ และทำำ�การเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าเปลี่่�ยนน้ำำ��ตาลไซโลสเป็็ นเฟอร์์ฟิิวรััล
แอลกอฮอล์์ ได้้โดยตรง โดยตััวเร่่งปฎิิกิริิ ยิ าทั้้�งสองปฎิิกิริิ ยิ าที่่�กล่่าวข้้างต้้นจะมีีประสิิทธิิภาพ และ
มีีสมบััติคิ วามเป็็ นแม่่เหล็็ก สามารถเตรีียมได้้ด้ว้ ยวิิธีกี ารที่่�ง่่ายขึ้้�น โดยใช้้ลิกิ นิินซึ่ง่� ไม่่เป็็ นพิิษและ
เหลืือทิ้้�งจำำ�นวนมากเป็็ นแหล่่งของคาร์์บอน ซึ่ง่� จะเตรีียมผ่่านกระบวนการเติิม ไออนของนิิกเกิิล
(Nickel ions) ลงในสารละลายลิิกนิิน จากนั้้�นตามด้้วยกระบวนเผา เพื่่�อสร้้างรููพรุุน รวมทั้้�งรููพรุุน
ขนาดกลาง สร้้างความเป็็ นแม่่เหล็็กในขั้้�นตอนเดีียว แล้ ้วตามด้้วยกระบวนการซััลโฟเนชั่่�น โดยมีี
การศึึกษาปััจจััยต่่างๆ ในขั้้�นตอนการเตรีียม โดยตััวเร่่งที่่�เตรีียมได้้ถูกู นำำ�มาตรวจสอบคุุณสมบััติิ
และนำำ�มาศึึกษาประสิิทธิิภาพ ความเสถีียร และ การใช้้ซ้ำำ��ของตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าการเปลี่่�ยนน้ำำ��ตาล
ไซโลสไปเป็็ น เฟอร์์ฟิิวรััล และ และทำำ�การเร่่ งปฏิิกิิริิยาเปลี่่�ยนน้ำำ��ตาลไซโลสเป็็ นเฟอร์์ฟิิวรััล
แอลกอฮอล์์โดยตรง งานวิิจัยั นี้้�ได้้สอดคล้อ้ งกัับ Bio-Circular-Green economy (BCG) ซึ่ง่�
เป็็ นการตอบโจทย์์ความยั่่�งยืืนทางเศรษฐกิิจของประเทศ

Efficient and Reusable Magnetic Mesoporous Carbon Catalysts Prepared
via A Sustainable Route from Wasted Lignin-Based Precursor and
Their Applications in The Production of Sugar-Derived Furfural and
Direct Conversion of Xylose to Furfuryl Alcohol
Catalytic dehydration of xylose to furfural and selective hydrogenation of furfural to furfuryl
alcohol (FA) have received much attention nowadays. Furfural can be employed as a platform
chemical to produce various valued-added chemicals, while FA is a promising starting chemical
to produce many value-added products, for example additives in bio-jet, vitamin C, lysine,
and furan resin-based materials. Both compounds can be obtained from hemicellulose-based
biomass such as sugarcane bagasse, corn cob, rice husk, and rice straw. The conversion of
xylose and furfural into those target compounds can be performed using heterogeneous
catalysts. However, most catalysts reported in the literature are based on complicated preparation steps. Moreover, the expensive or toxic chemicals are mostly employed. For this reason,
highly efficient and reusable magnetic mesoporous carbon catalysts prepared via a sustainable
route from green biomass-based chemicals (the lignin) is proposed 2+here. The proposed
preparation method is based on the incorporation of nickel ions (Ni ) into the low-cost,
non-toxic lignin as a carbon precursor, followed by simple carbonization. The proposed
procedure will integrate the formation of accessible mesopores and the loading of magnetic
nickel species in a single step. For the dehydration of xylose into furfural, SO3H groups will
be grafted onto the carbon-based catalysts via sulfonation. Magnetic mesoporous carbon
catalysts containing both SO3H group and Ni particles will be used in both conversion of
xylose into furfural and the direct conversion of xylose furfural to FA. The physicochemical
characteristics of the synthesized catalysts will be examined. Systematic investigation and
correlation between the pore texture/chemical properties of the prepared catalysts and the
catalytic performances for both reactions in terms of conversion, selectivity, stability, and
reusability of the proposed catalysts will be established.
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สาขาฟิิสิิกส์์
การค้้นคว้้าสารไฮไดรด์์ชนิิดใหม่่และปรัับปรุุงกลไกภายในเพื่่�อเป็็นแหล่่ง
พลัังงานไฮโดรเจนในยานยนต์์
รองศาสตราจารย์์ ดร.ประยููรศัักดิ์์ � เปลื้้�องผล
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ

ในปััจจุุบันั โลกมีีความตื่่�นตััวด้้านเทคโนโลยีีการกัักเก็็บไฮโดรเจนในรถยนต์์และทุุกความต้้องการ
ด้้านพลััง งานในประเทศ มีีความร่่ วมมืือ ทางการวิิจั ยั เพื่่�อพยายามพััฒนาประสิิทธิิภาพของ
กระบวนการและปััญหาการขนส่่งพลัังงาน กระบวนการกัักเก็็บไฮโดรเจนโดยใช้้สารไฮไดรด์์มีี
น้ำำ��หนัักในการพััฒนามากกว่่าการอััดก๊๊าซโดยตรง ในงานนี้้�สนใจศึึกษาสารไฮไดรด์์เชิิงซ้้อนภายใต้้
สภาวะรุุนแรง ซึ่ง่� เชื่่�อว่่าจะพััฒนาประสิิทธิิภาพของกระบวนการและเพิ่่�มประมาณความจุุไฮโดรเจน
วิิธีกี ารคำำ�นวณแบบแอบอิินิิโชใช้้ตรวจหาโครงสร้้างใหม่่ที่่�ความดัันสููง การสั่่�นของผลึึก สมบััติเิ ชิิง
อิิเล็็กตรอนและเชิิงกลของสารโลหะโบโรไฮไดรด์์ กลไกการกัักเก็็บไฮโดรเจนระดัับอะตอมใน
สารไฮไดรด์์ภายใต้้ผลของความดัันและอุุณหภููมิจิ ะได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์อย่่างลึึกซึ้้�ง กลไกการดููดซัับ
ไฮโดรเจนและการแพร่่ แบบจลน์์จะพิิจารณาด้้วยเช่่ นกััน นอกจากนี้้�จะพยายามเปรีียบเทีียบ
ผลการคำำ�นวณที่่�ได้้กับั การทดลองที่่�เผยแพร่่ก่่อนหน้้านี้้�และจากห้้องปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
ไทย ในที่่�สุุดนั้้�นเชื่่�อมั่่�นว่่าองค์์ความรู้้�ใหม่่เกี่่�ยวกัับกลไกในสารไฮไดรด์์เชิิงซ้้อนจะสามารถตีีพิมิ พ์์
ได้้ในวารสารระดัับสููงและชี้้�นำำ�เงื่่�อนไขที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการปรัับปรุุงคุุณภาพเทคโนโลยีีการกัักเก็็บ
ไฮโดรเจนไว้้ใช้้งานโดยเฉพาะในยานยนต์์

granted by Toray Science Foundation, Japan

Researching New Hydrides and Improving Internal Mechanisms as
A Source of Hydrogen Energy in Vehicles
Hydrogen storage technology in mobile cars and all domestic energy requirements have
attracted worldwide interest. Nowadays, research efforts try to improve the low-efficiency
reversible processes and energy transport problems. The hydrogen storage process using
solid-state hydrides has the potential to provide volumetric hydrogen densities twice as
high as in the liquid states. In this research, the complex hydrides are focused to study
under extreme conditions, which may induce the efficiency of the process combined with
high-storage capacities. By ab initio theoretical method, we first investigate the high-pressure
structures, phonon dispersion, electronic and mechanical properties of complex hydrides,
with a special focus on metal borohydrides. Mechanism of storage hydrogen atoms in
complex hydrides with effects of pressure and temperature will be intensively analyzed in
a supercell system. For indicating the most favorable H-adsorption structure, hydrogen
vacancy diffusion kinetics and activation energy barriers will be considered as well. In
addition, we will try to verify our calculation results by the previous experimental reports
and the recently experimental outputs from our connection laboratories in Thailand. Finally,
it is expected that the novel information about the mechanism in complex hydrides under
extreme conditions in this research can be published in the high-impact factor journals
and satisfy the suitable conditions for enhancing the hydrogen storage technology.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาฟิิสิิกส์์
อุุปกรณ์์พลาสมอนที่่ทำำ�
� จากกราฟีีนเพื่่�อการพััฒนาเลเซอร์์อิเิ ล็็กตรอนอิิสระ
ย่่านรัังสีีเอ็็กซ์์
รองศาสตราจารย์์ ดร.รััชนก สมพรเสน่่ห์ ์
ภาควิิชาฟิิ สิกิ ส์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

ในโครงการวิิจัยั นี้้� ผู้้�วิิจัยั ได้้เสนอที่่�จะพััฒนาอุุปกรณ์์พลาสมอนิิกส์์ที่่�ทำำ�จากกราฟีี นขึ้้�น และจะแสดง
ให้้เห็็นว่่าอุุปกรณ์์ดังั กล่่าวสามารถพััฒนาเป็็ นแหล่่งกำำ�เนิิดแสงขนาดเล็็กได้้ โดยแสงที่่�เปล่่งออกมานั้้�น
จะออกมาในทิิศทางเดีียว และเป็็ นแสงในย่่านความยาวคลื่่�นสั้้�น ตั้้�งแต่่ช่่วงรัังสีีอัลั ตราไวโอเลตจนถึึง
รัังสีีเอ็็กซ์์ โดยสามารถปรัับความยาวคลื่่�นได้้ตามที่่�ต้้องการ โดยโครงการวิิจัยั นี้้�ได้้รับั แรงจููงใจมาจาก
ผลงานตีีพิมิ พ์์ในวารสาร Nature Photonics ในปีี 2016 ซึ่ง่� ได้้เสนอแนวคิิดสำำ�คััญไว้้ว่่า พลาสมอน
ที่่�พื้้�นผิิวของกราฟีี นนั้้�นสามารถถููกกระตุ้้�นได้้ด้ว้ ยการฉายลำำ�แสงไปยัังโครงสร้้างเกรตติ้้�งที่่�อยู่่�ใต้้แผ่่น
กราฟีี น หรืือการฉายลำำ�แสงลงไปยัังแผ่่นกราฟีี นโดยตรงถ้้าแผ่่นกราฟีี นนั้้�นมีีโครงสร้้างเป็็ นริิบบิ้้�น
ขนาดนาโนเรีียงต่่อกัันเป็็ นแถว (nanoribbon array) และเมื่่�อมีีการยิิงอิิเล็็กตรอน (พลัังงานใน
ช่่วง keV ถึึง MeV) ไปยัังพลาสมอนในทิิศขนานกัับแผ่่นกราฟีี น อิิเล็็กตรอนจะทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ ากัับ
สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าของพลาสมอนและจะเหนี่่�ยวนำำ�ให้้อิเิ ล็็กตรอนเกิิดการสั่่�นในทิิศตั้้�งฉากกัับทิิศ
การเคลื่่�อนที่่�ของอิิเล็็กตรอนและให้้กำำ�เนิิดแสงที่่�มีีพลัังงานสูู งออกมาในทิิศทางเดีียว ซึ่่�งการที่่�
อิิเล็็กตรอนเปล่่งแสงที่่�มีีพลัังงานสูู งออกมาได้้นั้้�น เกิิดขึ้้�นได้้เนื่่�องจากพลาสมอนในกราฟีี นมีี
confinement และโมเมนตััมที่่�สููงมาก โครงการวิิจัยั นี้้�จึึงมีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่�พัฒั นาอุุปกรณ์์พลาสมอ
นิิกส์์จากกราฟีี นขึ้้�น โดยมีีโฟกััสหลัักอยู่่�ที่่�การสร้้างโครงสร้้าง nanoribbon array ลงบนแผ่่น
กราฟีี นโดยใช้้เทคนิิค electron-beam lithography เพื่่�อให้้พลาสมอนที่่�ได้้มีคี วามถี่่�อยู่่�ในย่่าน
เทร่่าเฮิิร์ต์ ซ์์ และจะสาธิิตให้้เห็็นว่่าอุุปกรณ์์ดังั กล่่าวสามารถพััฒนาเป็็ นแหล่่งกำำ�เนิิดรัังสีีเอ็็กซ์์ได้้ ถ้้า
โครงการวิิจัยั นี้้�ประสบความสำำ�เร็็จ จะนัับว่่าเป็็ นก้้าวแรกของการพััฒนาแหล่่งกำำ�เนิิดแสงรัังสีีเอ็็กซ์์
ที่่�มีีขนาดเล็็กในระดัับ chip-scale และจะเป็็ นความก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีีที่่�สำำ�คัญั

Graphene-Based Plasmonic Device as An X-ray Free-Electron Laser
In this project, we will develop graphene-based plasmonic devices, capable of realizing
a compact, tunable, highly directional light source with the capability to generate short-wavelength ultraviolet and even X-ray light. Our approach is motivated by recent analytical and
simulation work, proposing a method for realizing such a source, which is perhaps an
initial step towards a chip-scale tunable laser source of coherent short-wavelength photons.
Critically, a graphene plasmon is excited on graphene by coupling a focused laser beam
via a grating structure that is fabricated into the substrate, deposited on top of the graphene,
or implemented as an array of graphene nanoribbons on the substrate. When electrons
are launched in parallel to the graphene, their interaction with the graphene plasmon field
induces transverse electron oscillations, which lead to the generation of short-wavelength,
directional radiation. This scheme directly utilizes the strong confinement of graphene
plasmons, leading to fields of extremely short spatial periodicities. According to recent
work, much higher confinement and lifetime of graphene plasmons are achievable using
high quality graphene samples together with advances in fabrication techniques. The goal
of this experimental project is to provide a demonstration of a graphene plasmon-based
free-electron source, with primary focus being on establishing the viability of utilizing
lithographically-designed periodic nanostructure into graphene sheet to achieve the emission
of radiation in the THz range and also identifying its potential as free-electron lasers. The
demonstration of such a room temperature source would challenge established notions of
laser operation and would be a significant technological development.
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Science and Technology Research Grants

สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์
การศึึกษาประสิิทธิิภาพของกระบวนการรวมตะกอนสำำ�หรัับกำำ�จััดอนุุภาค
พลาสติิกขนาดเล็็กในระบบบำำ�บััดน้ำำ��
ศาสตราจารย์์ ดร.พิิสุทุ ธิ์์ � เพีียรมนกุุล
ภาควิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ในปััจจุุบันั ประเทศไทยประสบบปััญหาภััยแล้ ้งและขาดแคลนน้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในเขตนิิคมอุุตสาหกรรม เพราะฉะนั้้�นการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่จึงึ เป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ น ทั้้�งนี้้�ปััญหาของ
การนำำ�น้ำำ��ทิ้้�งของโรงงานอุุตสาหกรรมกลัับมาใช้้ใหม่่ จะมีีปัญั หาหลัักที่่�สำำ�คััญ คืือทั้้�งนี้้�ปััญหาของ
การนำำ�น้ำำ��ทิ้้�งของโรงงานอุุตสาหกรรมกลัับมาใช้้ใหม่่ จะมีีปัญั หาหลัักที่่�สำำ�คััญ คืือ ไมโครพลาสติิก
ความเค็็ม และ ความขุ่่�น เนื่่�องจากไมโครพลาสติิกจะมีีสารบิิสฟีี นอลเอ (Bisphenol A; BPA) เป็็ น
ส่่วนประกอบ ซึ่ง่� สาร BPA เป็็ นสารเคมีีที่่�มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพของผู้้�ใช้้น้ำำ�� จึึงทำำ�ให้้ในช่่วงเวลา
ไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา นัักวิิทยาศาสตร์์ให้้ความสนใจถึึงผลกระทบของอนุุ ภาคพลาสติิกที่่�มีีต่่อสุุขภาพ
มนุุษย์์มากยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ถ้้าในระบบบำำ�บััดน้ำำ��สามารถกำำ�จััดไมโครพลาสติิกออกจากน้ำำ��ดิิบได้้ก็็จะส่่ง
ผลดีีทั้้�งกัับคุุณภาพของน้ำำ��และคุุณภาพของผู้้�ใช้้น้ำำ��ในอนาคต ดัังนั้้�นโครงการนี้้�จึึงมีีความตั้้�งใจที่่�จะ
ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างไมโครพลาสติิก ความขุ่่�น และความเค็็ม และเปรีียบเทีียบการรวม
ตะกอนด้้วยการใช้้สารช่่วยรวมตะกอน (Coagulant) สองชนิิด นั่่�นคืือ สารส้้ม (Alum) และ PACl
(Polyaluminum Chloride)รวมทั้้�งศึึกษาประสิิทธิิภาพการกำำ�จััดไมโครพลาสติิกของหน่่ วย
กระบวนการดัังกล่่าวที่่�มีีอยู่่� และเสนอแนะแนวทางการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับการบำำ�บััดไมโคร
พลาสติิกต่่อไปในอนาคต

granted by Toray Science Foundation, Japan

Efficiency of Microplastic Removal in Coagulation-FlocculationSedimentation of Water Treatment
Nowadays, Thailand is constantly facing drought and water shortages, especially in industrial
estates. Consequently, having water recycling process is essential to resolve the problem.
However, one of the major difficulties when using water recycling process are the presence
of microplastics, salinity, and turbidity. Since microplastics contain Bisphenol A (BPA), a
chemical substance which relates to the health of water users, as their component, therefore
in these past few years, scientists has been focusing more on the impact of microplastics
particles on human health. Additionally, to effectively remove microplastics in raw water
by using water treatment process would improve water quality and benefit water users in
the future. Therefore, the objective of this project is to determine the correlation between
microplastics, turbidity, and salinity. Moreover, the project also aims to compare the treatment
performance when using two different types of coagulant, which are Alum (Aluminum
Sulfate) and PACl (Polyaluminum Chloride), and investigate and improve the removal efficiency
of the coagulation-flocculation-sedimentation process from existing treatment plant.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การพััฒนาเครื่่อ� งอุ่่�นลวดในกระบวนการเชื่่อ� มลวดเชื่่อ� มไส้้ฟลัักซ์์ด้วย
้ ขดลวด
เหนี่่ยวนำำ�
� ความร้้อนสำำ�หรัับการประยุุกต์์ใช้้ในอุุตสาหกรรมโครงสร้้างเหล็็ก
รองศาสตราจารย์์ ดร.อภิิชาติิ โรจนโรวรรณ
ภาควิิชาวิิศวกรรมวััสดุุ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

งานวิิจัยั นี้้�เป็็ นการพััฒนาเครื่่�องอุ่่�นร้้อนด้้วยขดลวดเหนี่่�ยวนำำ� (Induction Hot Wire; IHW) สำำ�หรัับ
ใช้้ในกระบวนการเชื่่�อมลวดเชื่่�อมไส้้ฟลัักซ์์ (Flux Core Arc Welding; FCAW) ถููกนำำ�มาประยุุกต์์
ใช้้ในอุุตสาหกรรมโครงสร้้างเหล็็ก ซึ่ง่� เครื่่�อง IHW ที่่�ถููกพััฒนานี้้� จะสามารถนำำ�มาติิดตั้้�งบริิเวณ
ปลายหััวเชื่่�อมของเครื่่�องเชื่่�อม FCAW เพื่่�อช่่วยลดความแตกต่่างระหว่่างอุุณหภููมิขิ องลวดเชื่่�อม
กัับชิ้้� นงานขณะเชื่่�อม (ซึ่ง่� ช่่วยแก้้ปัญั หาไม่่ให้้เกิิดลวดเชื่่�อมหลอมละลายไม่่ทันั และลวดติิดกัับชิ้้� น
งาน) ช่่วยเพิ่่�มอััตราการเติิมเนื้้�อโลหะ เพิ่่�มขนาดรููปร่่างของแนวเชื่่�อม และส่่งผลให้้เชื่่�อมชิ้้� นงานได้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถการผลิิตงานเชื่่�อมในอุุตสาหกรรมโครงสร้้างเหล็็ก เช่่นใน
อุุตสาหกรรมยานยนต์์ อุุตสาหกรรมระบบราง อุุตสาหกรรมต่่อเรืือ และอุุตสาหกรรมปิิ โตรเลีียม
เป็็ นต้้นนอกจากนี้้�เครื่่�อง IHW ที่่�ถููกพััฒนาสามารถติิดตั้้�งได้้กับั เครื่่�องเชื่่�อม FCAW รุ่่�นต่่าง ๆ ได้้
มีีโครงสร้้างไม่่ซับั ซ้้อน และสามารถเคลื่่�อนย้้ายได้้สะดวก ในปััจจุุบันั ยัังไม่่มีกี ารพััฒนาเครื่่�อง IHW
มาประยุุกต์์ใช้้กับั การเชื่่�อม FCAW ดัังนั้้�นทางผู้้�วิิจัยั ได้้มีแี นวทางในการออกแบบนวััตกรรมเครื่่�อง
IHW สำำ�หรัับใช้้ในกระบวนการเชื่่�อม FCAW ซึ่ง่� ชิ้้� นงานที่่�ผ่่านการเชื่่�อม FCAW ด้้วยเครื่่�อง IHW
ดัังกล่่าว จะมีีอัตั ราการเติิมเนื้้�อโลหะ สมบััติทิ างกล และสมบััติทิ างเคมีีที่่�ดีขึ้้�ี นกว่่าชิ้้� นงานที่่�ผ่่าน
การเชื่่�อม FCAW ที่่�ไม่่ได้้ใช้้เครื่่�อง IHW

In this study, the development of induction hot wire (IHW) equipment using in flux core
arc welding (FCAW) is conducted for the structural steel and its related industries. The
innovated IHW equipment can be installed at the welding tip of FCAW machine in order
to reduce the temperature difference between the welding electrode and the workpiece,
which can eventually get rid of the unmelt electrode’s scenario. On top of this, the IHW
equipment is additionally useful for the increase of deposition rate, the increase of weld
profile, and the increase of welding continuation, which can in turns improve the productivity
in the welding industries. Without any doubts, this innovated accessory, the IHW equipment,
to the FCAW machine can be useful for several industries such as automotive, railway
systems, shipbuilding, and petroleum. Due to the simplicity and portability, this invented
IHW equipment can be installed in many models of FCAW machine. However, up to
now, this concept of implementing IHW equipment using in FCAW machine has not been
reported elsewhere. As a result, the IHW equipment using in FCAW machine is invented
and used to prepare coupons for the investigation of deposition rate, mechanical properties,
and chemical properties.
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The Development of Induction Hot Wire (IHW) Equipment Used in Flux
Cored Arc Welding (FCAW) for Steel Structure Industries’ Applications

Science and Technology Research Grants

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การออกแบบระบบอััตโนมััติสำำ�
ิ หรัับพััฒนาการทำำ�งานกลไกยืืดหยุ่่�นสำำ�หรัับ
การหยิิบจัับเซลล์์ของสิ่่�งมีีชีีวิิต
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธีีรนุุช จัันทโสภีีพันั ธ์์
ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี

การนำำ�หุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติมิ าใช้้ในอุุตสาหกรรมในประเทศไทยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�นและ
มีีความจำำ�เป็็ นมากขึ้้� นเนื่่�องจากแรงงานที่่�มีีค่่าจ้้างสูู งและขาดแคลน รวมถึึงลัักษณะการทำำ�งาน
บางประเภทเป็็ นงานที่่�ทำำ�ซ้ำำ�� ๆ และต้้องการความแม่่นยำำ�สููง ทำำ�ให้้การใช้้งานของหุ่่�นยนต์์และระบบ
อััตโนมััติินอกจากจะช่่วยแก้้ปัญ
ั หาแล้ว้ ยัังเป็็ นการพััฒนากระบวนการทางอุุตสาหกรรม ทั้้�งนี้้�
ในอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับชีีวการแพทย์์หรืือการรัักษายัังมีีการใช้้หุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติแิ บบ
จำำ�กััด การนำำ�หุ่่�นยนต์์มาใช้้ในชีีวการแพทย์์นั้้�น สามารถนำำ�ไปใช้้ในการในการออกแบบเพื่่�อความ
แม่่นยำำ�สามารถทำำ�งานร่่วมกัับวััตถุุที่่�เปลี่่�ยนแปลงรููปร่่างได้้เช่่นในกระบวนการเลี้้�ยงเซลล์์ของสิ่่�ง
มีีชีวิี ติ เพื่่�อการรัักษาแบบเวชศาสตร์์ฟื้้� นฟููสภาวะเสื่่�อม (Regenerative medicine) โครงการนี้้�จึึง
นำำ�เสนอการออกแบบและควบคุุมกลไกยืืดหยุ่่�นได้้สำำ�หรัับการทำำ�เป็็ นเครื่่�องมืือจัับขนาดเล็็ก สำำ�หรัับ
การหยิิบจัับเซลล์์ของสิ่่�งมีีชีวิี ติ ที่่�มีีขนาดเล็็ก เปลี่่�ยนแปลงรููปร่่างได้้ และจำำ�เป็็ นต้้องมีีการควบคุุมแรง
ซึ่่�งกลไกที่่�จะช่่วยทำำ�เป็็ นมืือจัับที่่�ใช้้หยิิบของขนาดเล็็กมากที่่�มีีเส้้นผ่่านศูู นย์์กลางในระดัับหรืือ
ไมโครเมตร การใช้้กลไกยืืดหยุ่่�นได้้จึงึ มีีประโยชน์์เนื่่�องจากกลไกดัังกล่่าวไม่่มีส่ี ว่ นของข้้อต่่อในการ
ทำำ�งาน จึึงทำำ�ให้้ลดปััญหาเกี่่�ยวกัับความคลาดเคลื่่�อน ทำำ�ให้้ได้้ความแม่่นยำำ�ที่่�สูู งขึ้้� น เหมาะกัับ
การใช้้งานในกรณีี ที่่�หยิิบจัับวััตถุุที่่�มีขี นาดเล็็กขนาด ไมโครเมตรหรืือนาโนเมตรเป็็ นต้้น ทั้้�งนี้้�
เนื่่�องจากเป้้ าหมายในการออกแบบอุุปกรณ์์หยิิบจัับนี้้�นำำ�ไปใช้้สำำ�หรัับเซลล์์ของสิ่่�งมีีชีวิี ติ ไม่่ว่า่ จะเป็็ น
ในรููปแบบเซลล์์เดี่่�ยว (single cell) หรืือในรููปแบบที่่�เป็็ น แผ่่น (cell sheet) หรืือเซลล์์ที่่�เป็็ นกลุ่่�มก้้อน
(pellet) ซึ่ง่� ในแต่่ละรููปแบบมีีขนาดและรููปร่่างต่่างกััน ความคล้ ้ายคลึึงกัันคืือวััตถุุประเภทเซลล์์มีี
ความยืืดหยุ่่�นสููง สามารถเปลี่่�ยนรููปร่่างได้้ง่า่ ยและต้้องการการหยิิบจัับแบบเบา โดยไม่่ทำำ�ลายสมบััติิ
ของเซลล์์ การเคลื่่�อนย้้ายหรืือหยิิบจัับแบบอััตโนมััติจึิ งึ เป็็ นไปได้้ยาก เพราะต้้องมีีความแม่่นยำำ�สููง
ออกแรงได้้พอเหมาะ และไม่่ทำำ�ลายสมบััติขิ องเซลล์์ โครงการนี้้�จึึงนำำ�เสนอ การพััฒนากลไกยืืดหยุ่่�น
เพื่่�อทำำ�การออกแบบชุุดหยิิบจัับเซลล์์ รวมถึึงการออกแบบระบบควบคุุมการทำำ�การแบบอััตโนมััติิ
ซึ่ง่� ผลของโครงการนี้้�ยัังสามารถต่่อยอดนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในอุุตสาหกรรมอื่่�นๆที่่�ต้้องการหยิิบจัับ
วััตถุุที่่�มีขี นาดเล็็ก ด้้วยความแม่่นยำำ�สููง เช่่น การผลิิตชิ้้� นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็ นต้้น

Design and Development of An Automatic Compliant Microgripper
for Cell Manipulation
Robots and automation systems are widely used in industry and manufacturing in Thailand
and worldwide. The increase in robotic and automation systems is due to the lack of
labor and performing repetitive tasks. Robots and automation systems can perform the tasks
with higher precision at a faster speed, and therefore it helps improve the efficiency of
the manufacturing process. In particular, in biotechnology, using robots and automation is
still a challenge. An automated system could be developed to handle soft deformable cells
with higher precision as part of cell expansion for regenerative medicine. To achieve that
goal, this project proposes the development of a compliant microgripper for handling cells
with force and displacement control. The compliant mechanism is suitable for handling
micrometer or nanometer sizes of objects. The goal is to apply a compliant mechanism
as a microgripper for handling single cells, cell sheet, and cell pellet. While cells are
indifferent form, the sizes are different, and the elasticity of the cells. It is essential to
handle various forms of cells with controllable forces without damaging the cells. With the
challenges mentioned earlier in handling cells, a compliant mechanism was proposed for
developing a microgripper and a controller design to control an automated gripper. The
result of this project could be further applied in other manufacturing processes which require
handling small objects with high precision, such as in the manufacturing of electronic parts.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์
การขึ้้น� ฉีีดรููปผงโลหะผสมไทเทเนีียมชนิิดใหม่่ที่มีีอิ
่� ลิ าสติิกโมดููลัสั ต่ำำ��ใกล้้เคีียง
กัับกระดููกมนุุษย์์สำำ�หรัับการใช้้งานทางการแพทย์์
ดร. อััญชลีี มโนนุุกุลุ
กลุ่่�มวิิจัยั กระบวนการทางวััสดุุและการผลิิตอััตโนมััติิ ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ
สำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ

เนื่่�องจากโลหะไทเทเนีียมผสมอะลููมิเิ นีียมร้้อยละ 6 และวาเนเดีียมร้้อยละ 4 โดยน้ำำ��หนัักที่่�ใช้้สำำ�หรัับ
ผลิิตวััสดุุปลููกฝัังทางด้้านการแพทย์์มีอิี ลิ าสติิกโมดููลัสั สููงกว่่ากระดููกมาก ส่่งผลให้้เกิิดความเสีียหาย
ต่่อกระดููก และเกิิดการหลุุดของอวััยวะปลููกฝัังได้้ เพื่่�อปรัับปรุุงสมบััติด้ิ า้ นนี้้� จึึงมีีความจำำ�เป็็ นต้้อง
พััฒนาโลหะไทเทเนีียมผสมเกรดใหม่่ที่่�มีคี วามแข็็งแกร่่งใกล้เ้ คีียงกัับกระดููก นอกเหนืือจากนั้้�น
เพื่่�อลดราคาของวััสดุุปลููกฝัังโลหะกระบวนการขึ้้�นรููปวััสดุุใหม่่จึงึ ควรใช้้กระบวนการผลิิตใกล้ร่้ ่าง
สุุดท้้าย เช่่น กระบวนการฉีีดขึ้้�นรููปโลหะผง ดัังนั้้�นวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจัยั นี้้�คืือเพื่่�อสนัับสนุุน
การใช้้งานโลหะไทเทเนีียมผสมเกรดใหม่่ที่่�มีอิี ลิ าสติิกโมดููลัสั ต่ำำ��ใกล้ ้เคีียงกัับกระดููกเพื่่�อความเป็็ น
อยู่่�ที่่�ดีีขึ้้� นของประชากรในยุุคสัังคมสูู งวััย โดยทำำ�การศึึกษาและขึ้้�นรูู ป โลหะไทเทเนีียมผสม
ไนโอเบีียมร้้อยละ 22 และ แทนทาลััมร้้อยละ 19 ซึ่่�งออกแบบส่่วนผสมโดยการคำำ�นวณด้้วย
คอมพิิวเตอร์์จากบริิษัทั Alloyed (ชื่่�อเก่่า OxMet Technologies) ประเทศสหราชอาณาจัักร โดย
ใช้้กระบวนการฉีีดขึ้้�นรููปโลหะผง และทำำ�การศึึกษาผลกระทบของอุุณหภููมิแิ ละเวลาที่่�เหมาะสมที่่�สุุด
ที่่�ให้้ความหนาแน่่นสััมพััทธ์์สููงในขณะที่่�ยัังคงความแข็็งแกร่่งต่ำำ�� และ ให้้สมบััติใิ นการรัับแรงดึึงสููง
อยู่่�ด้้วย นอกเหนืือจากนั้้�น ยัังได้้ทำำ�การศึึกษาผลกระทบของการเติิมธาตุุผสม เช่่น เซอร์์โคเนีียม
และ อิิทเทรีียม และกระบวนการทางความร้้อน เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการยืืดตััวของวััสดุุ
ชนิิดใหม่่ด้ว้ ย

Metal Injection Moulding of Novel Titanium Alloy with Low Elastic
Modulus Closed to Human Bone for Biomedical Applications
Biomedical conventional titanium alloy (Ti-6Al-4V) has significantly higher elastic modulus
than the human bone. This could lead to implant rejection and damaged to the nearby
bones. To improve clinical outcomes, there is a need to develop new biocompatible titanium
alloys with lower elastic modulus comparable to human bone. In addition, to reduce the
cost of metallic implants and its waste, the novel alloy should be manufactured using a
net-shape process, i.e. metal injection moulding (MIM). The aim of this project is to promote
the potential of novel low-modulus biomedical titanium alloy in the biomedical industries
towards better wellbeing and quality of life for patients in the aging society era. The
novel biocompatible beta-type Ti-22Nb-19Ta alloy, which is computationally designed by
Alloyed (formerly OxMet Technologies), UK, will be fabricated by MIM and characterised.
The sintering temperature and time will be optimised to acquire the best combination of
relative sintered density, tensile strength, elongation and elastic modulus. In addition, the
promising methods to reduce the brittleness of the alloy from the literature such as the
addition of Zr, Y and heat treatment will be applied.
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รางวััลที่่� 2 ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น

การส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตและผลผลิิต
ของพืืชโดยใช้้นวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมััก
ชีีวภาพแก่่พืืชใต้้ผิิวดิิน
ชื่่�อเจ้้าของผลงาน
อาจารย์์ชุุมพล ชารีีแสน
โรงเรีียนกาฬสิินธุ์์�พิิทยาสรรพ์์
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�

1. ความเป็็นมาและเป้้าหมายของผลงาน
เนื่่�องจากปััญหาที่่�พบในอำำ�เภอดอนจานประสบปััญหาดิินร่่วนปนทรายไม่่สามารถเก็็บน้ำำ��ได้้ และ
เมื่่�อรดน้ำำ��ก็็ทำำ�ให้้น้ำำ��ระเหยทิ้้�ง ประกอบกัับพื้้�นที่่�อยู่่�นอกเขตชลประทานจึึงมีีน้ำำ��ใช้้อย่่างจำำ�กััด อีีกทั้้�ง
เกษตรกรมีีการใช้้สารปุ๋๋�ยเคมีีในการทำำ�การเกษตร ทำำ�ให้้สารเคมีีตกค้้างในดิิน และทำำ�ให้้ดินิ แน่่น
ไม่่สามารถปล่่อยธาตุุอาหารเพื่่�อไปเลี้้�ยงส่่วนต่่าง ๆ ของพืืชได้้ จากการศึึกษาข้้อมููลพื้้�นฐานเรื่่�อง
การให้้น้ำำ��พบว่่าระบบน้ำำ��หยดสามารถติิดตั้้�งในดิินได้้แทบทุุกประเภท แม้้กระทั่่�งดิินทรายที่่�ไม่่มีี
สารอาหารเลย เพีียงแค่่ใส่่ปุ๋๋�ยผสมไปพร้้อมกัับการให้้น้ำำ�� หากออกแบบระบบน้ำำ��อย่่างถููกต้้องเหมาะสม
จะทำำ�ให้้พืชื ได้้รับั น้ำำ��สม่ำำ��เสมอเท่่ากัันทุุกต้้น ทำำ�ให้้พืชื เจริิญสม่ำำ��เสมอเท่่ากััน รวมทั้้�งได้้มีรี ายงาน
การศึึกษาในการนำำ�กากกาแฟมาใช้้เป็็ นวััสดุุอินิ ทรีีย์ที่่�มี
์ ธี าตุุอาหารที่่�จำำ�เป็็ นต่่อพืืช ผู้้�วิิจัยั จึึงเกิิด
แนวคิิดที่่�จะประดิิษฐ์์นวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิิน โดยนวััตกรรมนี้้�จะสามารถ
ให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยไปพร้้อมกัันได้้ อีีกทั้้�งเป็็ นการลดการระเหยของน้ำำ��บนผิิวดิินได้้ พร้้อม ๆ กัับช่่วยเพิ่่�ม
ธาตุุอาหารให้้แก่่ดินิ ได้้อีกี ด้้วย

2. หลัักการและเนื้้�อหา
วััตถุุประสงค์์การทดลอง
เพื่่�อสร้้างและศึึกษาประสิิทธิิภาพของนวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิินที่่�ส่่งผลต่่อ
สมบััติดิิ นิ การเจริิญเติิบโตและผลผลิิตของพืืช

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 54 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

มีความเหมาะสมตอการปลูกพืช มีการเจริญเติบโตและปริมาณ
ผลผลิตมากกวาแบบเกษตรกรทั่วไป อีกทั้งยังประหยัดน้ําถึง 22.22%
เมื่อเทียบกับการใหนํา้ ของเกษตรกร
การปรับหัวระบบน้ําหยดที่ระดับ 1400 ลูกบาศกเซนติเมตร
ตอหนึ่งวัน สงผลตอการปลูกพืชดีที่สุด

นวัตกรรมที่มีเสนผานศูนยกลาง 2 cm ความยาว 11 cm
ใหผลการทดลองเหมาะสมตอการปลูกพืชมากทีส่ ุด

นวัตกรรม V2

เหมาะสมตอการใชงาน
มากขึ้น

วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
- ตอนที่่� 1 ประดิิษฐ์์นวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิิน การศึึกษาการหมัักกาแฟ
รวมทั้้�งทดสอบประสิิทธิิภาพนวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิินที่่�ส่่งผลต่่อสมบััติดิิ นิ ที่่�เหมาะ
แก่่การปลููกพืืช
- ตอนที่่� 2 การใช้้นวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิินที่่�ส่่งผลต่่อการเจริิญเติิบโต
ของพืืช
- ตอนที่่� 3 ศึึกษาสมบััติดิิ นิ จากการใช้้นวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิิน
- ตอนที่่� 4 ศึึกษารููปแบบที่่�เหมาะสมในการใช้้งานของนวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื
ใต้้ผิวิ ดิิน
ผลการทดลอง
1. การใช้้นวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิินที่่�มีีขนาดและความยาวแตกต่่างกััน
ส่่งผลต่่อสมบััติดิิ นิ ใกล้ ้เคีียงกััน เมื่่�อวิิเคราะห์์ค่่าสมบััติดิิ นิ ที่่�มีีเหมาะสมต่่อการปลููกพืืช พบว่่า
นวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิินมีีค่่าความชื้้�นดิินแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญที่่�ระดัับ
0.05 เนื่่�องจากการให้้น้ำำ��ใต้้ผิวิ ดิินจะส่่งผลดีีต่่อสมบััติดิิ นิ ทำำ�ให้้ดินิ ลดการระเหยทิ้้�งของน้ำำ��และ
เก็็บความชื้้� นได้้ดีี
2. จากการทดสอบประสิิทธิิภาพนวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิิน ส่่งผลต่่อสมบััติิ
ดิินที่่�เหมาะแก่่การปลููกพืืชได้้ปรัับหััวน้ำำ��หยดที่่�ระดัับ 1,000 1,200 1,400 และ 1,600 ลููกบาศก์์
เซนติิเมตรต่่อหนึ่่�งวััน พบว่่าการปรัับหััวระบบน้ำำ��หยดที่่�ระดัับ 1,400 ลููกบาศก์์เซนติิเมตรต่่อ
หนึ่่�งวััน ส่่งผลต่่อการปลููกพืืชดีีที่่�สุดุ
3. นวััตกรรมที่่�มีีเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 2 ซม. ความยาว 11 ซม. ให้้ผลการทดลองเหมาะสมต่่อ
การปลููกพืืชมากที่่�สุุด
4. นวััตกรรมนี้้�มีีความเหมาะสมต่่อการปลููกพืืช มีีการเจริิญเติิบโตและปริิมาณผลผลิิตมากกว่่า
แบบเกษตรกรทั่่�วไป อีีกทั้้�งยัังประหยััดน้ำำ��ถึึงร้้อยละ 22 เมื่่�อเทีียบกัับการให้้น้ำำ��ของเกษตรกร

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้
- นวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิินสามารถให้้น้ำำ��และเพิ่่�มธาตุุอาหารให้้แก่่ดินิ ได้้
- นวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิินสามารถปลููกพืืชได้้จริิง
- นวััตกรรมให้้น้ำำ��และปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพแก่่พืชื ใต้้ผิวิ ดิินสามารถประหยััดน้ำำ��ได้้มากกว่่าการปลููก
แบบเกษตรกรทั่่�วไป และยัังลดการใช้้แรงงานให้้การรดน้ำำ��พืืชได้้อีกี ด้้วย
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 55 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวััลที่่� 3 ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น

การยัับยั้้ง� เชื้้อ� ราในปลาทูู
ตากแห้้งด้้วยสมุุนไพร
ชื่่�อเจ้้าของผลงาน
อาจารย์์วิิรวรรณ ปิิยะวรรณโณ
โรงเรีียนแสงทองวิิทยา
อำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา

1. ความเป็็นมาและเป้้าหมายของผลงาน
ปลาทููแห้้งมีีอายุุการเก็็บรัักษาในถุุงสุุญญากาศแบบแนบเนื้้�อสููงสุุด 60 วัันในสภาวะปกติิ หลัังจาก
นั้้�นจะเกิิดการปนเปื้้�อนเชื้้� อจุุลินิ ทรีีย์ป์ ระเภทเชื้้� อราและแบคทีีเรีีย โดยแบคทีีเรีียสามารถกำำ�จััดได้้
โดยความร้้อนที่่�ใช้้ทำำ�อาหาร แต่่เชื้้�อราจะไวต่่อความร้้อนและสามารถถููกทำำ�ลายได้้ที่่�อุุณหภููมิิ
60 – 70 °C แต่่ราบางชนิิดมีีการสร้้างสปอร์์ที่่�ทนกัับความร้้อนสููงไม่่สามารถทำำ�ลายโดยความร้้อนได้้
และยัังคงมีีสารพิิษจากเชื้้� อราที่่�ราสร้้างขึ้้�นมากระจายอยู่่�ทั่่�วในอาหาร ไม่่สามารถทำำ�ลายออกไปได้้
การใช้้สารเคมีีสามารถยัับยั้้�งเชื้้�อราได้้อย่่างรวดเร็็วแต่่การใช้้สารเคมีีจะก่่อให้้เกิิดสารตกค้้างและ
เป็็ นอัันตรายต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภค การใช้้สมุุนไพรเป็็ นสารยัับยั้้�งเชื้้�อราเป็็ นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�
น่่าสนใจ ผู้้�วิิจัยั จึึงเลืือกสมุุนไพร 3 ชนิิด ได้้แก่่ 1) ข่่า 2) ผิิวมะกรููด 3) กระเทีียม มาทดสอบ
การป้้ องกัันเชื้้�อราในปลาทููแห้้งในขั้้�นตอนการหมัักเกลืือ โดยใช้้ความเข้้มข้้นที่่�แตกต่่างกััน เพื่่�อ
เปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพในการยัับยั้้�งการเกิิดเชื้้� อราในปลาทููแห้้งของสมุุนไพรทั้้�ง 3 ชนิิด และเพื่่�อ
ศึึกษาวิิธีกี ารนำำ�สมุุนไพรเข้้ามาใช้้ในกระบวนการยัับยั้้�งเชื้้� อราในการผลิิตปลาทููตากแห้้ง เพื่่�อให้้เกิิด
ประโยชน์์แก่่ผู้้�ประกอบการและผู้้�บริิโภคอย่่างสููงสุุด

2. หลัักการและเนื้้�อหา

วััตถุุประสงค์์การทดลอง
1. เพื่่�อศึึกษาวิิธีกี ารนำำ�สมุุนไพรเข้้ามาใช้้ในกระบวนการยัับยั้้�งเชื้้� อราปลาทููตากแห้้ง
2. เพื่่�อเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพในการยัับยั้้�งการเกิิดเชื้้� อราในปลาเค็็มของสมุุนไพรทั้้�ง 3 ชนิิด

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 56 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
ดำำ�เนิินการทดลองโดยแบ่่งออกเป็็ น 2 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
-	ขั้้�นตอนที่่� 1 ทำำ�การทดลองผลิิตปลาทููตากแห้้งโดยใช้้เกลืืออย่่างเดีียว และเกลืือผสมสมุุนไพร
3 ชนิิด ได้้แก่่ ข่่า , ผิิวมะกรููด และ กระเทีียม และมีีสููตรการหมััก 4 สููตร ได้้แก่่ เกลืือ 10%
W/V สมุุนไพร 10% W/V, เกลืือ 10% W/V สมุุนไพร 5% W/V, เกลืือ 5% W/V สมุุนไพร
10% W/V และเกลืือ 5% W/V สมุุนไพร 10% W/V และเลืือกใช้้สมุุนไพรแตกต่่างกััน 3 ชนิิด
ในทุุกสููตร เป็็ นเวลา 24 ชั่่�วโมง ทำำ�การตากจนแห้้งดีี
-	ขั้้�นตอนที่่� 2 ทำำ�การตรวจสอบการเกิิดราในปลาเค็็ม โดยนำำ�ชิ้้�นปลาเค็็มวางบนอาหาร Potato
Dextrose Agar (PDA) โดยวิิธีี aseptic technic ตรวจสอบการขึ้้�นราบนอาหารโดยทำำ�การ
ตรวจสอบเชื้้� อบนอาหารเลี้้�ยงเชื้้� อ เมื่่�อปลาตากแห้้งมีีอายุุการเก็็บรัักษา 7 , 14 , 21 , 28 , 35
และ 42 วััน ในถุุงซิิปที่่�อุุณหภููมิห้ิ อ้ ง

ผลการทดลอง

ผลการทดลองพบว่่าปลาทููแดดเดีียวที่่�หมัักโดยการใส่่ข่่าและผิิวมะกรููดสามารถเก็็บรัักษาได้้
นานกว่่าปลาทููแดดเดีียวที่่�หมัักเกลืือเพีียงอย่่างเดีียว และการใส่่กระเทีียมในการหมัักปลาทููแห้้ง
ไม่่แสดงผลแตกต่่างจากการหมัักด้้วยเกลืือเพีียงอย่่างเดีียว

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้
-	ด้้านการศึึกษา นัักเรีียนได้้ศึกึ ษากระบวนวิิทยาศาสตร์์ในการแก้้ปัญั หาได้้ด้ว้ ยตนเอง โดยศึึกษา
จากเรื่่�องใกล้ตั้ วั รู้้�จัักสัังเกต หาปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น การค้้นคว้้าข้้อมููล การกำำ�หนดตััวแปร
การออกแบบการทดลอง และวิิธีกี ารเก็็บผลการทดลอง
-	ด้้านสัังคม จากผลการทดลองดัังกล่่าวสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ให้้เกิิดผลิิตภััณฑ์์ในชุุมชน ซึ่ง่� เป็็ น
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�สามารถเก็็บรัักษาได้้นานยิ่่�งขึ้้� น ปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภค และสามารถเพิ่่�มมููลค่่า
ให้้กับั ผลผลิิตเดิิมของชุุมชนได้้
-	ด้้านสิ่่�งแวดล้ ้อม สามารถลดการใช้้สารเคมีี และลดการใช้้ถุงุ สุุญญากาศในการเก็็บอาหารแห้้ง
สามารถยืืดระยะเวลาการเก็็บรัักษาอาหาร จึึงมีีผลให้้ช่่วยลดขยะอาหารในอีีกทางหนึ่่�งได้้
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 57 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวััลที่่� 3 ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น

การศึึกษาความหลากหลายและ
การใช้้ประโยชน์์จากผัักพื้้�นบ้้านใน
อำำ�เภอแม่่อาย จัังหวััดเชีียงใหม่่
ชื่่�อเจ้้าของผลงาน
อาจารย์์กิ่่�งกาญจน์์ กัันนาง
โรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา ๑๒ (บ้้านเอก)
อำำ�เภอแม่่อาย จัังหวััดเชีียงใหม่่

1. ความเป็็นมาและเป้้าหมายของผลงาน
อำำ�เภอแม่่อายเป็็ นอำำ�เภอที่่�อยู่่�เหนืือสุุดของจัังหวััดเชีียงใหม่่ มีีระบบนิิเวศที่่�มีีความอุุดมสมบููรณ์์และ
มีีความหลากหลายทางชีีวภาพ เป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านธรรมชาติิวิทิ ยาที่่�น่่าสนใจของครููและนัักเรีียน
หลายด้้านโดยเฉพาะความหลากหลายของผัักพื้้�นบ้้านที่่�ขึ้้�นอาศััยตามแหล่่งธรรมชาติิที่่�แตกต่่างกััน
ไปในแต่่ละแห่่ง ผัักพื้้�นบ้้านหลายชนิิดเป็็ นพืืชอาหารที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาสููง มีีสรรพคุุณทางยา
ที่่�น่่าสนใจ อีีกทั้้�งเป็็ นผัักที่่�ปลอดสารพิิษ ปลููกง่่าย ทนทาน ไม่่ต้อ้ งดููแลมาก มีีโรคและแมลงรบกวนน้้อย
บางชนิิดขึ้้�นเองโดยไม่่ต้อ้ งปลููก ผัักบางชนิิดขึ้้�นเฉพาะถิ่่�น เช่่น มะแข่่วน ซึ่ง่� เจริิญเติิบโตได้้ดีใี นพื้้�นที่่�
ที่่�มีีความสููงจากระดัับน้ำำ��ทะเล 800-1,000 เมตร อากาศค่่อนข้้างเย็็น ผู้้�วิิจัยั จึึงสนใจที่่�จะศึึกษา
ความหลากหลายของผัักพื้้�นบ้้านที่่�ขึ้้�นอาศััยในหมู่่�บ้้านที่่�เป็็ นที่่�ราบลุ่่�มและที่่�ราบสูู ง รวมไปถึึง
ภููมิปัิ ญั ญาการใช้้ประโยชน์์จากผัักพื้้�นบ้้านของคนในหมู่่�บ้้านเหล่่านั้้�น เพื่่�อที่่�จะได้้ทราบข้้อมููลพื้้�นฐาน
ของผัักพื้้�นบ้้านในด้้านความหลากหลายทางชนิิดพัันธุ์์� สภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมต่่อการเจริิญเติิบโต
การขยายพัันธุ์์� และการใช้้ประโยชน์์จากผัักพื้้�นบ้้านแต่่ละหมู่่�บ้้าน เพื่่�อสร้้างความตระหนัักให้้อนุุชน
รุ่่�นหลัังเห็็นความสำำ�คััญของผัักพื้้�นบ้้านและหัันมาปลููกและบริิโภคผัักพื้้�นบ้้านให้้มากขึ้้�น ตลอดจน
รัักษาความสมบููรณ์์ของระบบนิิเวศและความมั่่�นคงทางอาหารต่่อไป

2. หลัักการและเนื้้�อหา
วััตถุุประสงค์์การทดลอง
1. เพื่่�อศึึกษาความหลากหลายของผัักพื้้�นบ้้านที่่�ขึ้้�นอาศััยบริิเวณ
ที่่�ราบลุ่่�มกัับบริิเวณที่่�ราบสูู ง บางหมู่่�บ้้านของอำำ�เภอแม่่อาย
จัังหวััดเชีียงใหม่่
2. เพื่่�อศึึกษาข้้อมููลการใช้้ประโยชน์์จากผัักพื้้�นบ้้านของประชาชน
ที่่�อาศััยในบางหมู่่�บ้้านของอำำ�เภอแม่่อาย จัังหวััดเชีียงใหม่่
3. เพื่่�อจััดทำำ�ตััวอย่่าง ผัักพื้้�นบ้้านอััดแห้้งและดอง ตามหลัักการ
จััดทำำ�พรรณไม้้แห้้ง

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 58 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
-	สัังเกตสภาพแวดล้ ้อม บริิเวณที่่�สำำ�รวจ บัันทึึก
-	ถ่่ายรููป เก็็บเฉพาะส่่วนผัักพื้้�นบ้้านเพื่่�อนำำ�มาอััดแห้้ง หรืือดอง
-	สำำ�รวจผัักพื้้�นบ้้านที่่�วางขายในตลาดชุุมชน และไม่่เป็็ นพัันธุ์์�ผััก
ต่่างประเทศ
-	ติิดตามผลประชุุมออนไลน์์ ผ่่าน Google Meet
ผลการทดลอง
1. ความหลากหลายของผัักพื้้�นบ้้านทั้้�ง 6 หมู่่�บ้้าน มีีทั้้�งสิ้้�น 68 ชนิิด 43 วงศ์์ 59 สกุุล วงศ์์ที่่�พบ
มากที่่�สุุดคืือวงศ์์ Fabaceae (วงศ์์ถั่่�ว) และวงศ์์ Zingiberaceae (วงศ์์ขิงิ )
2. ความแตกต่่างของที่่�ตั้้�งหมู่่�บ้้านมีีผลต่่อความหลากหลายของผัักพื้้�นบ้้าน โดยหมู่่�บ้้านเป็็ นที่่�ราบสููง
มีีความหลากหลายของผัักพื้้�นบ้้านมากกว่่าหมู่่�บ้้านที่่�เป็็ นพื้้�นที่่�ราบลุ่่�ม
3. การใช้้ประโยชน์์จากส่่วนต่่างๆของผัักพื้้�นบ้้านที่่�หลากหลาย เช่่น หน่่ออ่่อน ต้้นอ่่อน เถา ใบ
และยอดอ่่อน ดอก ผล และเมล็็ด และผัักบางชนิิดสามารถใช้้หลายส่่วนในการปรุุงอาหาร
4. การใช้้ความหลากหลายของผัักพื้้�นบ้้านปรุุงเป็็ นยา พบว่่ามีีการนำำ�ส่่วนต่่าง ๆ ของผัักพื้้�นบ้้าน
มาปรุุงเป็็ นยาหลากหลายวิิธีี และวิิธีกี ารปรุุงยาที่่�ใช้้มากที่่�สุุดคืือ การกิินสด
5. การใช้้ประโยชน์์จากผัักพื้้�นบ้้านด้้านประเพณีี พิิธีกี รรมและความเชื่่�อที่่�สืืบทอดกัันมาและยัังคง
มีีอยู่่�ในปััจจุุบันั เช่่น ในประเพณีีสงกรานต์์ มีีการนำำ�ฝัักแก่่ของส้้มป่่ อยย่่างไฟอ่่อนให้้หอม
แช่่ในน้ำำ�� ทำำ�น้ำำ��มนต์์เพื่่�อไล่่เสนีียดจััญไร สะเดาะเคราะห์์ สรงน้ำำ��พระพุุทธรููป เป็็ นต้้น

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้
-	ทำำ�ให้้นักั เรีียนได้้องค์์ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้อ้ มจากประสบการณ์์ตรงโดยใช้้วิธีิ ที าง
วิิทยาศาสตร์์ ทัักษะกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์ และทัักษะทางสัังคมในการค้้นหาคำำ�ตอบ
ส่่งผลให้้เกิิดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
- กระช่่วยกระตุ้้�นให้้นักั เรีียนเกิิดความรัักและเห็็นคุุณค่่าของผัักพื้้�นบ้้านในท้้องถิ่่�นของตนเอง
ตลอดจนสร้้างความตระหนัักถึึงการสืืบทอดวััฒนธรรมและภููมิปัิ ญ
ั ญาพื้้�นบ้้านด้้านการใช้้
ประโยชน์์จากผัักพื้้�นบ้้านสืืบต่่อไป
- ได้้ข้อ้ มููลที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่่อวางแผนด้้านการอนุุ รักั ษ์์พันั ธุ์์�ผัักพื้้�นบ้้านให้้คงความหลากหลาย
และข้้อมููลเพื่่�อการปลููกพืืชเศรษฐกิิจชนิิดใหม่่ของคนในชุุมชน

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 59 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวััลที่่� 2 ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย

ชุุดตรวจวััดฐานกระดาษสำำ�หรัับ
วิิเคราะห์์น้ำำ��ตาลในเครื่่�องดื่่�ม
ชื่่�อเจ้้าของผลงาน
อาจารย์์พงศกร พรมทา
โรงเรีียนพิิบููลวิิทยาลััย
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดลพบุุรีี

1. ความเป็็นมาและเป้้าหมายของผลงาน
ปริิมาณน้ำำ��ตาลที่่�ควรได้้รับั ต่่อวัันตามที่่�องค์์การอนามััยโลก (WHO) กำำ�หนดไว้้ คืือไม่่เกิินวัันละ
6 ช้้อนชา แต่่คนไทยกลัับบริิโภคน้ำำ��ตาลมากถึึงวัันละ 25 ช้้อนชา ซึ่ง่� มากกว่่าถึึง 4 เท่่า ทำำ�ให้้เพิ่่�ม
โอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้� อรัังหรืือ NCDs เช่่น โรคอ้้วน เบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง
หััวใจ หลอดเลืือดหััวใจ และฟัันผุุ จึึงมีีความจำำ�เป็็ นอย่่างมากที่่�จะต้้องตรวจสอบและหาปริิมาณ
ของน้ำำ��ตาลในเครื่่�องดื่่�มในท้้องตลาดเพื่่�อเป็็ นทางเลืือกในการเลืือกรัับประทานเครื่่�องดื่่�มของผู้้�บริิโภค
โดยการวิิเคราะห์์หาปริิมาณน้ำำ��ตาลนั้้�นสามารถวิิเคราะห์์ได้้หลายวิิธีี เช่่น การวิิเคราะห์์หาความเข้้มข้้น
ของกลููโคสหรืือซููโครสโดยใช้้วิธีิ ี UV-Visible Spectroscopy (UV-Vis) ซึ่ง่� มีีการใช้้เครื่่�องมืือ
อุุปกรณ์์ที่่�มีรี าคาแพง และต้้องมีีการเตรีียมตััวอย่่างก่่อนการวิิเคราะห์์ ผู้้�วิิจัยั จึึงสนใจที่่�จะพััฒนา
กิิจกรรมการสอนที่่�นัักเรีียนสามารถทำำ�ได้้ด้ว้ ยตนเองที่่�บ้้าน และได้้ใช้้ความรู้้�จากเรื่่�องสารละลาย
มาประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้ปัญั หาจากกิิจกรรมที่่�ผู้้�วิิจัยั กำำ�หนด

2. หลัักการและเนื้้�อหา
วััตถุุประสงค์์การทดลอง
1. เพื่่�อศึึกษาและพััฒนาวิิธีกี ารตรวจวััดสีีฐานกระดาษที่่�ใช้้สารละลายเบเนดิิกต์์เป็็ นรีีเอเจนต์์สำำ�หรัับ
การวิิเคราะห์์หาปริิมาณน้ำำ��ตาล
2.	นำำ�วิิธีที่่�พั
ี ฒั นาขึ้้�นมาประยุุกต์์ใช้้ในการวิิเคราะห์์หาปริิมาณน้ำำ��ตาลในเครื่่�องดื่่�ม
3.	พััฒนากิิจกรรมสะตีีมศึึกษา (STEAM Education) แบบการทดลองเคมีีย่่อส่่วน เรื่่�อง
การวิิเคราะห์์หาปริิมาณน้ำำ��ตาลในเครื่่�องดื่่�ม ไปใช้้ในวิิชาเคมีี 2 กัับนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีี ที่่� 4 ที่่�เรีียนเรื่่�องสารละลาย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 60 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
- การเตรีียมชุุดตรวจวััดฐานกระดาษ
- การทดสอบประสิิทธิิภาพของชุุดตรวจวััดฐานกระดาษ
- การทดสอบการใช้้งานจริิงของชุุดตรวจวััดฐานกระดาษกัับสารละลายเครื่่�องดื่่�มตััวอย่่าง
ผลการทดลอง
1. สามารถใช้้ปากกาเคมีี 2 หััว ตราม้้า สีีดำำ� ใช้้สร้้างขอบเขตที่่�กัันน้ำำ��บนกระดาษกรองเพื่่�อใช้้เป็็ น
ตรวจวััดฐานกระดาษสำำ�หรัับวิิเคราะห์์น้ำำ��ตาลในเครื่่�องดื่่�มได้้
2. ปริิมาณสารละลายเบเนดิิกต์์หยดในวงบนกระดาษกรองที่่�เหมาะสม คืือ 2 หยดต่่อวง โดยจะ
ใช้้เวลาทำำ�ให้้แห้้งโดยการเป่่ าด้้วยไดร์์เป่่ าผมประมาณ 5 นาทีี
3. เมื่่�อหยดสารละลายกลููโคสและสารละลายน้ำำ��ตาลทรายลงบนชุุดตรวจวััดฐานกระดาษแล้ว้ นำำ�
ไปให้้ความร้้อนด้้วยน้ำำ��ต้้มที่่�อุุณหภููมิิ 70 องศาเซลเซีียสเป็็ นเวลา 3 นาทีีแล้ ้ว สีีของวงจะเปลี่่�ยน
จากสีีฟ้้าเป็็ นสีีเหลืือง โดยจะมีีสีเี หลืืองที่่�เข้้มแตกต่่างกัันตามความเข้้มข้้นของสารละลายกลููโคส
และสารละลายน้ำำ��ตาลทราย จากผลการทดลองนี้้�ยืืนยัันว่่าชุุดตรวจวััดฐานกระดาษสามารถ
ใช้้งานได้้จริิง
4. เมื่่�อนำำ�ผลการคำำ�นวณค่่าความเข้้มข้้นของสารละลายเครื่่�องดื่่�มตััวอย่่างจากค่่าการดููดกลืืนแสง
(Absorbance) ที่่�ได้้จากโปรแกรม Image J เปรีียบเทีียบกัับค่่าที่่�ได้้จากแอพพลิิเคชัันวััด
ค่่าสีี colorimeter แล้ ้วพบว่่า ค่่าความเข้้มข้้นของน้ำำ��ตาลในเครื่่�องดื่่�มตััวอย่่างจากโปรแกรม
Image J มีีร้อ้ ยละความคลาดเคลื่่�อนต่่างจากการใช้้จากแอพพลิิเคชั่่�น colorimeter ต่ำำ��มาก ๆ
จึึงยืืนยัันว่่าแอพพลิิเคชั่่�น colorimeter สามารถใช้้แทนโปรแกรม Image J ได้้ ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากการทดลองรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้
- ได้้วิธีิ ีการตรวจวััดสีีฐานกระดาษโดยใช้้สารละลายเบเนดิิกต์์เป็็ นรีีเอเจนต์์สำำ�หรัับวิิเคราะห์์หา
ปริิมาณน้ำำ��ตาลในเครื่่�องดื่่�มตััวอย่่าง
- ได้้บทปฏิิบัติั กิ ารที่่�จะนำำ�ไปประยุุกต์์ในการในจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนตามแนวทางสะตีีม
ศึึกษา วิิชาเคมีี เรื่่�องความเข้้มข้้นของสารละลาย
-	ชุุดตรวจวััดฐานกระดาษสำำ�หรัับวิิเคราะห์์น้ำำ��ตาลในเครื่่�องดื่่�มจากงานวิิจัยั นี้้� มีีการใช้้เครื่่�องมืือ
และอุุปกรณ์์ที่่�พกพาได้้สะดวกและไม่่ซับั ซ้้อน เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนการสอนวิิชาเคมีีให้้มีี
การใช้้อุปุ กรณ์์การทดลองแบบย่่อส่่วนที่่�ปลอดภััย ใช้้ปริิมาณสารเคมีีน้อ้ ย ใช้้เวลาในการทดลอง
สั้้�นลง ลดภาระการขจััดของเสีียจากการทดลอง
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 61 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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ต้้นแบบแผ่่นกรองฝุ่่น� PM 2.5 และ
ยัับยั้้�งแบคทีีเรีียจากเส้้นใยข้้าวโพด
เคลืือบด้้วยอนุุภาคเงิินนาโนไฮบริิด
ด้้วยไทเทเนีียมไดออกไซด์์
ชื่่�อเจ้้าของผลงาน
อาจารย์์วัันวิิสา นฤมิิตวงค์์
โรงเรีียนแสงทองวิิทยา
อำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา

1. ความเป็็นมาและเป้้าหมายของผลงาน
ในปััจจุุบันั มลภาวะที่่�เกิิดขึ้้�นบนโลกมีีด้ว้ ยกัันหลากหลายรููปแบบ ทั้้�งที่่�มาจากธรรมชาติิและมนุุษย์์
เป็็ นผู้้�กระทำำ�ขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดฝุ่่�น PM 2.5-10 ที่่�ส่่งผลให้้มีผู้้�ป่
ี ่ วยด้้านระบบทางเดิินหายใจเข้้ารัับ
การรัักษาในโรงพยาบาลเพิ่่�มมากขึ้้�น วิิธีกี ารป้้ องกัันอย่่างง่่าย คืือการใช้้หน้้ากากอนามััย และในระบบ
ที่่�ซัับซ้้อนโดยใช้้เครื่่�องกรองซึ่่�งจะมีีราคาสููงตามคุุณภาพที่่�ใช้้งาน ความสามารถในการกรองฝุ่่�น
PM 2.5 การเกิิดกลิ่่�นสะสมบนตััววััสดุุกรอง รวมถึึงการเกิิดเชื้้� อแบคทีีเรีียที่่�ก่่อตััวขึ้้�นบนผิิวเส้้นใย
ทั้้�งรููปแบบที่่�ใช้้ในหน้้ากากอนามััย หรืือระบบกรองอย่่างง่่าย ซึ่ง่� อาจจะมีีไอของแบคทีีเรีียเข้้าไปใน
ระบบทางเดิินหายใจด้้วย ก่่อให้้เกิิดการก่่อตััวสะสมของแบคทีีเรีีย โครงงานวิิจัยั นี้้�จึึงได้้คิดิ ค้้นที่่�จะ
นำำ�คุุณสมบััติขิ องเส้้นใยเซลลููโลสจากเปลืือกข้้าวโพดที่่�เหลืือใช้้มาพััฒนาเป็็ นนวััตกรรมแผ่่นกรอง
อย่่างง่่ายโดยใช้้โมเดลหน้้ากากอนามััยให้้มีคุี ณ
ุ สมบััติแิ บบมััลติิฟังั ก์์ชั่่�น ที่่�สามารถกรองฝุ่่�น PM 2.5
รวมถึึงความสามารถในการป้้ องกัันและยัับยั้้�งการเติิบโตของแบคทีีเรีีย โดยการใช้้นาโนเทคโนโลยีี
เข้้ามาช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ

2. หลัักการและเนื้้�อหา
วััตถุุประสงค์์การทดลอง
1. เพื่่�อศึึกษากระบวนการทำำ�กระดาษจากเส้้นใยข้้าวโพด และคุุณสมบััติสำำ�
ิ หรัับกรองฝุ่่�น PM 2.5
2. เพื่่�อศึึกษาการสัังเคราะห์์และการทดสอบอนุุภาคเงิินนาโนในการยัับยั้้�งเชื้้� อแบคทีีเรีีย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 62 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

3. เพื่่�อศึึกษาผลของไทเทเนีียมไดออกไซด์์ในการลดกลิ่่�นจากแบคทีีเรีีย
4. ออกแบบนวััตกรรมในรููปแบบหน้้ากากกรองฝุ่่�น PM 2.5
วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
นำำ�เส้้นใยข้้าวโพดมาพััฒนาเป็็ นต้้นแบบแผ่่นกรองฝุ่่�น PM 2.5 และเคลืือบด้้วยอนุุภาคเงิินนาโน
ไฮบริิดด้้วยไทเทเนีียมไดออกไซด์์เพื่่�อยัับยั้้�งแบคทีีเรีีย โดยทำำ�ในรููปแบบของกระดาษสาในสััดส่่วน
การทำำ�กระดาษคืือ เปลืือกข้้าวโพด 250 กรััม น้ำำ�� 5 ลิิตร โซดาไฟ 25 กรััม แล้ ้วนำำ�มาเคลืือบเส้้นใย
ด้้วยอนุุ ภาคเงิินนาโนเจลขนาด 1.57 nm และ TiO2 บนเส้้นใย โดยออกแบบการทดสอบ
ตามแผนภาพดัังนี้้�

ผลการทดลอง
1. จากการทดสอบประสิิทธิิภาพการกรองฝุ่่�น แผ่่นกรองนี้้�สามารถกรองฝุ่่�นได้้ร้อ้ ยละ 82 ซึ่ง่� มีี
ประสิิทธิิภาพสููงกว่่าหน้้ากากอนามััยทั่่�วไป และมีีประสิิทธิิภาพใกล้ ้เคีียงกัับหน้้ากาก N95
2. การทดสอบการยัับยั้้�งเชื้้� อ สามารยัับยั้้�งเชื้้� อได้้ โดยค่่าความเข้้มข้้นที่่�ยัับยั้้�งแบคทีีเรีีย E. coli
คืือ 6.125 µg/mL และ S. aureus คืือ 1.25 µg/mL
3. ผลการทดสอบการลดกลิ่่�นสารอิินทรีีย์ข์ องอนุุภาค TiO2 สามารถลดกลิ่่�นได้้เมื่่�อทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ า
กัับแสง UV
4. การทดสอบความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้นวััตกรรมแผ่่นกรองกระดาษในหน้้ากากอนามััย พบว่่ามีี
ผู้้�ที่่�ใช้้หน้้ากากอนามััยในการกัันฝุ่่�นร้้อยละ 70.4 และจากผู้้�ที่่�ใช้้ร้อ้ ยละ 80.5 สนใจหน้้ากาก
อนามััยที่่�สามารถกัันฝุ่่�นและแบคทีีเรีียในอากาศได้้

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้
- สร้้างนวััตกรรมจากวััสดุุเหลืือใช้้จากธรรมชาติิ เพื่่�อเป็็ นรายได้้ให้้กับั กลุ่่�มเกษตรกรและชุุมชน
ที่่�มีีการปลููกข้้าวโพด
- ลดปััญหาการเผาใบข้้าวโพดอัันก่่อให้้เกิิดควัันและมลพิิษเพิ่่�มให้้แก่่สิ่่�งแวดล้อ้ ม
- เพิ่่�มมูู ล ค่่ า ของวััส ดุุ เ หลืื อ ใช้้จ าก
ธรรมชาติิ ใ ห้้เ กิิ ด ระบบหมุุน เวีีย น
เศรษฐกิิจ (circular economy) ของ
ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 63 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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เครื่่�องแยกเศษอาหาร

ชื่่�อเจ้้าของผลงาน
อาจารย์์ศรััณย์์ นวลจีีน
โรงเรีียนกำำ�เนิิดวิิทย์์
อำำ�เภอวัังจัันทร์์ จัังหวััดระยอง

1. ความเป็็นมาและเป้้าหมายของผลงาน
ในการรัับประทานอาหารทุุกครั้้�งจะมีีเศษอาหารที่่�เหลืือทิ้้�งไปอย่่างเปล่่าประโยชน์์ประมาณ 1 ใน 3
ของอาหาร ซึ่ง่� เศษอาหารเหล่่านั้้�นจะถููกนำำ�มาเททิ้้�งรวมกัันในถัังขยะหรืือใส่่ในถุุงพลาสติิกโดยไม่่มีี
การแยก จึึงส่่งผลให้้เกิิดกลิ่่�นเหม็็นรบกวนและยากต่่อการคััดแยกและกำำ�จััด ถึึงแม้้ว่่าขยะมููลฝอย
บางส่่วนจะนำำ�ไปฝัังกลบเพื่่�อเป็็ นขยะอิินทรีีย์ ์ แต่่ขยะเหล่่านี้้�ก็็ยังั ส่่งผลถึึงการปล่่อยก๊๊าซมีีเทนและ
เป็็ นแหล่่งเพาะเชื้้� อโรคซึ่ง่� ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้อ้ มอย่่างมาก ดัังนั้้�นปััญหาขยะจากเศษอาหาร
ในปััจจุุบันั จึึงกลายเป็็ นปััญหาที่่�สำำ�คััญและเป็็ นที่่�วิิตกกัังวล ถึึงแม้้ว่า่ จะมีีการศึึกษาค้้นคว้้าและวิิจัยั
ในการนำำ�ขยะเศษอาหารไปแปรรููปหรืือผ่่านกระบวนต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เป็็ นประโยชน์์ต่่อสภาพแวดล้ ้อม
แต่่ ปริิมาณของขยะมููลฝอยจากเศษอาหารก็็ไม่่ได้้ลดลง ผู้้�วิิจัยั จึึงได้้ศึึกษาค้้นคว้้าและพบว่่า
เศษอาหารเหล่่านี้้�สามารถมาทำำ�เป็็ นปุ๋๋�ยและสามารถนำำ�น้ำำ��เหลืือทิ้้�งมาทำำ�เป็็ นน้ำำ��หมัักชีีวภาพได้้ ดัังนั้้�น
จึึงได้้มีแี นวความคิิดที่่�จะสร้้างเครื่่�องแยกเศษอาหารและย่่อยให้้เศษอาหารเล็็กลงเพื่่�อให้้สามารถ
นำำ�ไปทำำ�เป็็ นปุ๋๋�ยและน้ำำ��หมัักชีีวภาพได้้

2. หลัักการและเนื้้�อหา
วััตถุุประสงค์์การทดลอง
1. เพื่่�อแก้้ไขปััญหาขยะจากเศษอาหารเหลืือทิ้้�งภายในโรงเรีียนและเป็็ นต้้นแบบให้้กับั ชุุมชนและ
โรงเรีียนรอบข้้าง
2. เพื่่�อเปลี่่�ยนขยะจากเศษอาหารเหลืือทิ้้�งให้้สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ให้้ได้้ประโยชน์์สููงสุุด
3. เพื่่�อลดเศษอาหารที่่�นำำ�ไปทิ้้�งและนำำ�กลัับมาทำำ�เป็็ นปุ๋๋�ยและน้ำำ��หมัักชีีวภาพ

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 64 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

วิิธีีดำำ�เนิินการทดลอง
วางแผนแบ่่งกลุ่่�มการทำำ�งานของนัักเรีียนออกเป็็ น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ 1. กลุ่่�มออกแบบ 2. กลุ่่�ม
การทดลอง และ 3. กลุ่่�มการผลิิต ซึ่ง่� หลัักการในการทำำ�งานของเครื่่�องจะแบ่่งเป็็ น 3 ส่่วน คืือ ส่่วน
ที่่� 1 คืือ การแยกของเหลวโดยมีีการแยกระหว่่างน้ำำ��และน้ำำ��มััน โดยใช้้ดอกธูู ปฤาษีีในการดููดซัับ
น้ำำ��มััน ส่่วนที่่� 2 คืือ การแยกเศษข้้าวเล็็ก ๆ และส่่วนที่่� 3 คืือ การย่่อยเศษอาหารขนาดใหญ่่ ซึ่ง่�
หลัังจากได้้เศษอาหารแล้้วจะนำำ�ไปทำำ�กระบวนการทำำ�ปุ๋๋�ยต่่อไป โดยการออกแบบโครงสร้้างของ
เครื่่�องแยกเศษอาหารในรุ่่�นที่่� 1 จะสร้้างจากเหล็็กกล่่อง แกนสกรููลำำ�เลีียงทำำ�จากเหล็็กเพลาและ
ใบสกรููทำำ�จากเหล็็กแผ่่น และส่่วนประกอบต่่าง ๆ ได้้ใช้้อะคริิลิคิ แผ่่นในการประกอบเป็็ นหลััก
หลัังจากนั้้�นได้้ปรัับปรุุงพััฒนาต่่อยอดเป็็ นเครื่่�องแยกเศษอาหารในรุ่่�นที่่� 2 เพื่่�อให้้มีกี ารทำำ�งานที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและใช้้งานสะดวกขึ้้�น โดยแบ่่งเป็็ น 3 ส่่วน คืือ การแยกของเหลว การย่่อยเศษอาหาร
และการทำำ�ปุ๋๋�ย โดยโครงสร้้างของเครื่่�องจะสร้้างจากเหล็็กกล่่อง แกนสกรููลำำ�เลีียงทำำ�จากเหล็็กเพลา
สแตนเลส และใบสกรููทำำ�จากเหล็็กแผ่่นสแตนเลส และส่่วนประกอบต่่าง ๆ ใช้้วัสั ดุุเป็็ นเหล็็ก
แผ่่นสแตนเลสเป็็ นหลััก ทั้้�งนี้้� เครื่่�องแยกเศษอาหารสามารถแยกน้ำำ��ออกจากเศษอาหารและนำำ�
เศษอาหารเหล่่านั้้�นมาทำำ�เป็็ นปุ๋๋�ยได้้ โดยกำำ�ลัังการผลิิตของเครื่่�องสามารถผลิิตปุ๋๋�ยได้้ 15 กิิโลกรััม
ต่่อวัันใช้้เวลา 8 ชั่่�วโมง
ผลการทดลอง
1. ผลการดููดซัับน้ำำ��มัันของดอกธูู ปฤาษีี พบว่่าการใช้้ดอกธูู ปฤาษีี 150 กรััม สามารถดููดซัับไขมััน
ได้้ประมาณ 1,500 มิิลลิิลิติ ร
2. การใช้้เครื่่�องบดเศษอาหารโดยใช้้ความเร็็วรอบ 36, 55 และ 80 RPM ที่่�มีีเครื่่�องบดจำำ�นวน
จำำ�นวน 4 ฟััน พบว่่ามีีเศษอาหารจำำ�นวนมากที่่�ไม่่ถูกู บดในความเร็็วรอบ 80 RPM และความเร็็วรอบ
55 RPM มีีการบดในปริิมาณน้้อย และความเร็็วรอบ 36 RPM มีีการบดแต่่ไม่่แตกต่่างกัับ
ความเร็็วรอบ 55 RPM มากนััก
3. การใช้้เครื่่�องบดเศษอาหารโดยใช้้ความเร็็วรอบ 36, 55 และ 80 RPM ที่่�มีีเครื่่�องบดจำำ�นวน
จำำ�นวน 8 ฟััน พบว่่ามีีเศษอาหารถููกบดน้้อยในความเร็็วรอบ 80 RPM และความเร็็วรอบ 55
RPM มีีการบดปานกลาง และความเร็็วรอบ 36 RPM มีีการบดให้้มีขี นาดเล็็กลงอย่่างเห็็นได้้ชัดั

3. ประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้
- สามารถแก้้ไขปััญหาขยะจากเศษอาหารเหลืือทิ้้�งภายในโรงเรีียนและ
เปลี่่�ยนขยะจากเศษอาหารเหลืือทิ้้�งให้้สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ทำำ�เป็็ นปุ๋๋�ย
และน้ำำ��หมัักชีีวภาพ
- ได้้เครื่่�องแยกเศษอาหารต้้นแบบเพื่่�อให้้นักั เรีียนได้้เรีียนรู้้�หลัักการ
ทำำ�งานของระบบกลไกต่่าง ๆ ของเครื่่�องได้้
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 65 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มููลนิิธิิโทเร เพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ ประเทศไทย
1. วััตถุุประสงค์์
บริิษัทั โทเรอิินดััสตรีีส์ ์ อิิงค์์ ประเทศญี่่�ปุ่่�น (Toray Industries, Inc.) ได้้ดำำ�เนิินธุุ รกิิจใน
ประเทศไทยมานานกว่่า 59 ปีี ผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ภายใต้้ชื่่�อ “Toray” เป็็ นที่่�รู้้�จัักสำำ�หรัับนัักเรีียน
นัักศึึกษา ประชาชนทั่่�วไป และกลุ่่�มผู้้�ผลิิตเสื้้�อผ้้าสำำ�เร็็จรููป โดยเป็็ นผู้้�ริิเริ่่�มผ้้าใยสัังเคราะห์์เป็็ น
รายแรกในประเทศไทย
“Toray” ได้้พิจิ ารณาว่่างานทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญมากต่่อการเจริิญทาง
ด้้านการพััฒนาประเทศและเศรษฐกิิจ โดยในปััจจุุบันั ประเทศต่่างๆ ในยุุโรปและอเมริิกาได้้พัฒั นา
ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีไปกว้้างไกลเป็็ นอย่่างมาก ทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันกัันอย่่างสููง
ในด้้านการค้้าและการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
เพื่่�อเป็็ นการส่่งเสริิม สนัับสนุุ น และให้้กำำ�ลังั ใจแก่่ผู้้�ที่่�อยู่่�ในงานแขนงนี้้�ในประเทศไทย “Toray”
จึึงได้้จัดั หาทุุนเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์และมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาประเทศไทยให้้เจริิญรุุดหน้้าขึ้้� น
โดยให้้เงิินสนัับสนุุนโครงการวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวกัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี อีีกทั้้�งให้้รางวััลแก่่หน่่วยงาน
และบุุคคลหรืือผู้้�ค้้นคว้้าที่่�เป็็ นประโยชน์์กับั วงการวิิทยาศาสตร์์ และให้้การสนัับสนุุ นครูู-อาจารย์์
ที่่�สอนในระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นและตอนปลาย ให้้มีกี ารเสริิมสร้้างความคิิดในเชิิงวิิทยาศาสตร์์
ด้้วยการคิิดสร้้างสื่่�อการสอนและการทดลองต่่างๆ
ด้้วยหวัังที่่�ว่่าจะได้้มีส่ี ่วนช่่วยเสริิมสร้้างให้้ชีีวิติ ความเป็็ นอยู่่�ของชาวไทยดีียิ่่�งขึ้้� น “Toray” และ
กลุ่่�มบริิษัทั “Toray” ในประเทศไทย มีีความยิินดีีเป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้จัดั ตั้้�งมููลนิิธิโิ ทเรเพื่่�อการส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึ้้�น

2. ประวััติิมููลนิิธิิ
2.1 Toray Industries, Inc. ได้้ก่่อตั้้�งมููลนิิธิิ “Toray Science Foundation” ในประเทศ
		ญี่่�ปุ่่�นเมื่่�อปีี พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา มููลนิิธิิฯ ได้้ก่่อให้้เกิิดการพััฒนา
		 ทางด้้านเทคโนโลยีีและวิิทยาศาสตร์์เป็็ นอัันมาก ในปีี พ.ศ. 2532 มููลนิิธิไิ ด้้ขยายความ
		ช่่วยเหลืือมายัังประเทศไทย มาเลเซีีย และอิินโดนีีเซีีย โดยให้้ความสนัับสนุุนแก่่เยาวชน
		 คณาจารย์์ และสถาบัันทางวิิทยาศาสตร์์อย่่างกว้้างขวาง เช่่น ในปีี พ.ศ. 2536 ได้้บริิจาค
		 ให้้งานค้้นคว้้าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์แก่่อาจารย์์ในจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยเป็็ นจำำ�นวนเงิิน
		 1 ล้ ้านบาท เป็็ นต้้น
2.2	มููลนิิธิโิ ทเร เพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ ประเทศไทย (TTSF) ได้้ก่่อกำำ�เนิิดในปีี พ.ศ. 2536
		ด้้วยเงิินบริิจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใช้้เป็็ นกองทุุนถาวรเพื่่�อนำำ�ดอกผลมาใช้้
		 ในการส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีรวมทั้้�งสิ่่�งแวดล้อ้ ม
		 ในประเทศไทย (แต่่ไม่่รวมถึึงทางการแพทย์์และคณิิตศาสตร์์)
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 66 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

3. กิิจกรรมของมููลนิิธิิ
เพื่่�อให้้บรรลุุถึงึ วััตถุุประสงค์์ข้า้ งต้้น มููลนิิธิฯิ จึึงได้้แบ่่งการดำำ�เนิินงานเป็็ น 3 ประเภท ดัังนี้้�
3.1 มอบรางวััลสำำ�หรัับผลงานดีีเด่่นด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
3.2 มอบทุุนซึ่ง่� เป็็ นความช่่วยเหลืือด้้านการเงิินให้้สำำ�หรัับงานวิิจัยั พื้้�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์์
		 และเทคโนโลยีี
3.3 มอบรางวััลให้้ผู้้�ริเิ ริ่่�มและสร้้างสรรค์์งานเกี่่�ยวกัับการสอนและการทดลองต่่างๆ ทาง
		ด้้านวิิทยาศาสตร์์ในระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นและตอนปลาย เพื่่�อกระตุุ้น� ให้้นัักเรีียน
		 เกิิดความสนใจที่่�จะศึึกษาในด้้านวิิทยาศาสตร์์ต่่อไป
การจััดสรรเงิินบริิจาคของมููลนิิธิฯิ แบ่่งกิิจกรรมเป็็ น 3 ประเภท ดัังนี้้�
รางวััลวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
S & T Awards

ทุุนช่่วยเหลืือทางด้้านวิิจััยและ
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
S & T Research Grants

รางวััลการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์
Science Education Awards

คุุณสมบััติขิ องผู้้�ได้้รับั รางวััล
1.	บุุคคล คณะบุุคคลหรืือหน่่วยงาน
	ที่่�มีีความสามารถสููงและประสบ
ความสำำ�เร็็จในงานด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
2.	บุุคคล คณะบุุคคลหรืือหน่่วยงาน
	ที่่�ค้้นพบวิิทยาการใหม่่ในงานด้้าน
	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
3.	บุุคคล คณะบุุคคลหรืือหน่่วยงาน
	ที่่�ค้้นคว้้างานด้้านวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีที่่�จะยัังประโยชน์์ให้้แก่่
	สัังคมอย่่างกว้้างขวาง

คุุณสมบััติขิ องผู้้�ได้้รับั ทุุน
1. อาจารย์์ในสถาบัันอุุดมศึึกษา
ของรััฐและเอกชน หรืือนัักวิิจัยั
ในสถาบัันวิิจัยั ชั้้�นนำำ�ในประเทศไทย
	ที่่�กำำ�ลัังมีีโครงการค้้นคว้้าวิิจัยั หรืือ
	ต้้องการค้้นคว้้าวิิจัยั เพื่่�อพััฒนา
องค์์ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี โดยมีีสัญั ชาติิไทยและ
	ค้้นคว้้าวิิจัยั ในประเทศไทย

คุุณสมบััติขิ องผู้้�ได้้รับั รางวััล
1. ครูู-อาจารย์์ผู้้�รับั ผิิดชอบการศึึกษา
	วิิชาวิิทยาศาสตร์์ของโรงเรีียนระดัับ
	มััธยมศึึกษาตอนต้้นและระดัับ
	มััธยมศึึกษาตอนปลายที่่�มีีผลงาน
	ดีีเด่่นในการสร้้างสรรค์์และริิเริ่่�ม
ทางการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์เพื่่�อนำำ�
ไปพััฒนาและเพิ่่�มพููนความสนใจ
ของนัักเรีียนต่่อวิิชาวิิทยาศาสตร์์

ขอบเขตงานวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี
1. วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐาน
2. วิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ เช่่น
	วิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้ ้อม
	วิิทยาศาสตร์์พลัังงาน เป็็ นต้้น
3. เทคโนโลยีีและวิิศวกรรมศาสตร์์
4. เกษตรศาสตร์์รวมทั้้�งสััตวแพทยศาสตร์์
5. นวััตกรรมหรืือสิ่่�งประดิิษฐ์์ทาง
	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�ยังั
ประโยชน์์แก่่สังั คมอย่่างกว้้างขวาง
(ยกเว้้น คณิิตศาสตร์์และ
แพทยศาสตร์์คลิินิิก)

ขอบเขตงานวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี
1. เกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา
2. ฟิิ สิกิ ส์์

ขอบเขตงานวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี
1. งานวิิจัยั หรืือคิิดค้้นสิ่่�งประดิิษฐ์์
ในสาขาฟิิ สิกิ ส์์ เคมีี หรืือ
	วิิทยาศาสตร์์สาขาอื่่�น
2. งานที่่�เป็็ นความคิิดริิเริ่่�มในการสร้้าง
	สื่่�อการสอนวิิทยาศาสตร์์ และการ
ตรวจวััดอื่่�นๆ ทางวิิทยาศาสตร์์
(Scientific Tests) ซึ่ง่� ได้้ทดสอบ
ในการสอนที่่�โรงเรีียนและได้้ผลดีี

ยอดเงิินรางวััลปีีละ 800,000 บาท

3. เคมีี
4. วิิศวกรรมศาสตร์์
(ยกเว้้น คณิิตศาสตร์์และ
แพทยศาสตร์์คลิินิิก)

ยอดเงิินทุุนปีีละ 4,000,000 บาท
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 67 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ยอดเงิินรางวััลปีีละ 700,000 บาท

สรุุปผลรางวััลวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ครั้้ง� ที่่� 1-28 (พ.ศ. 2537-2564)
บุคคล/สถาบัน ที่ได้รบั รางวัล
พ.ศ. 2537 	ทููลเกล้ ้าทููลกระหม่่อมถวายรางวััลแด่่พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 9
		
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ปรีีดา วิิบููลย์์สวััสดิ์์�
		
ประเภทสถาบััน คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2538
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.วิิชัยั ริ้้� วตระกููล
		
ประเภทสถาบััน 	ศููนย์์วิจัิ ยั ข้้าวโพดข้้าวฟ่่ างแห่่งชาติิ จัังหวััดนครราชสีีมา
พ.ศ. 2539
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.มนตรีี จุุฬาวััฒนทล
		
ประเภทสถาบััน 	ห้้องปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั สิ่่�งประดิิษฐ์์สารกึ่่�งตััวนำำ� จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2540
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ไพบููลย์์ นััยเนตร
		
ประเภทสถาบััน 	ศููนย์์วิจัิ ยั นิิวตรอนพลัังงานสููง มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
พ.ศ. 2541
ประเภทบุุคคล
รองศาสตราจารย์์ ดร.มรกต ตัันติิเจริิญ และศาสตราจารย์์ ดร. วิิวัฒั น์์ ตััณฑะพานิิชกุุล
พ.ศ. 2542
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุรินิ ทร์์ พงศ์์ศุุภสมิิทธิ์์� และรองศาสตราจารย์์ ดร. ประสาทพร สมิิตะมาน
พ.ศ. 2543
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ปราโมทย์์ เดชะอำำ�ไพ
		
ประเภทสถาบััน คณะผู้้�วิิจัยั เรื่่�องกุ้้�งกุุลาดำำ� มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2544
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ปณิิธาน ลัักคุุณะประสิิทธิ์์�
		
ประเภทสถาบััน 	ห้้องปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั เคมีีซุุปราโมเลคิิวลาร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2545
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุรนัันต์์ สุุภัทั รพัันธุ์์�
		
ประเภทสถาบััน สถาบัันวิิทยาการหุ่่�นยนต์์ภาคสนาม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
พ.ศ. 2546
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.วิิทยา มีีวุุฒิสิ ม
		
ประเภทสถาบััน หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั และพััฒนาวิิศวกรรมชีีวเคมีีและโรงงานต้้นแบบ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
พ.ศ. 2547
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.อัังศุุมาลย์์ จัันทราปััตย์์
		
ประเภทสถาบััน หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารเทคโนโลยีีชีวี ภาพทางการแพทย์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2548
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ทวีี ตัันฆศิิริิ
		
ประเภทสถาบััน กลุ่่�มบรรพชีีวินิ วิิทยา กรมทรััพยากรธรณีี
พ.ศ. 2549
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.สวััสดิ์์� ตัันตระรััตน์์ และศาสตราจารย์์ ดร. สมศัักดิ์์� ปััญญาแก้้ว
พ.ศ. 2550
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ทนงเกีียรติิ เกีียรติิศิิริโิ รจน์์
		
ประเภทสถาบััน สถาบัันอณููชีวี วิิทยาและพัันธุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2551
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ทิิพย์์วดีี อรรถธรรม
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาวิิศวกรรมเคมีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2552
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร. สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2553
ประเภทบุุคคล
รองศาสตราจารย์์ ดร.เจริิญ นาคะสรรค์์
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาชีีวเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2554
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ไพศาล สิิทธิิกรกุุล และรองศาสตราจารย์์ ดร. สุุพรรณ ฟู่่�เจริิญ
พ.ศ. 2555
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุทธิิชัยั อััสสะบำำ�รุุงรััตน์์
		
ประเภทสถาบััน 	บััณฑิิตวิิทยาลััยร่่วมด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้ ้อม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
พ.ศ. 2556
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.นทีีทิพิ ย์์ กฤษณามระ
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาเทคโนโลยีีเภสััชกรรม คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
พ.ศ. 2557
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.โกวิิท พััฒนาปััญญาสััตย์์
		
ประเภทสถาบััน สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ. 2558
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.ปริิญญา จิินดาประเสริิฐ
		
ประเภทสถาบััน กลุ่่�มวิิจัยั : บทบาทของแมลงและสััตว์์ขาปล้ ้องที่่�เป็็ นปััญหาในชุุมชุุน ปศุุสัตั ว์์ และสาธารณสุุขของประเทศไทย
พ.ศ. 2559
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์์
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาพืืชไร่่นา มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ. 2560
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.วััชริินทร์์ รุุกขไชยศิิริกุิ ลุ
		
ประเภทสถาบััน ภาควิิชาเทคโนโลยีีชีวี ภาพ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2561
ประเภทบุุคคล
ดร.อดิิสร เตืือนตรานนท์์
		
ประเภทสถาบััน สถาบัันวิิจัยั ดาราศาสตร์์แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)
พ.ศ. 2562
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.สัักกมน เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา
		
ประเภทสถาบััน ศููนย์์ความเป็็ นเลิิศทางด้้านการวิิจัยั เชื้้� อรา มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
พ.ศ. 2563
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.นวดล เหล่่าศิิริพิ จน์์
		
ประเภทสถาบััน โครงการประเมิินเทคโนโลยีีและนโยบายด้้านสุุขภาพ
พ.ศ. 2564
ประเภทบุุคคล
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุจินิ ดา มาลััยวิิจิติ รนนท์์
		
ประเภทสถาบััน 	ศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเคมีีไฟฟ้้ าและแสง
ปีที่ได้รบั รางวัล

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 68 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สรุปผลการจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีี ครั้้�งที่่� 1-28 (พ.ศ. 2537-2564)
ในช่่วง 28 ปีี ของการดำำ�เนิินงาน จนถึึงปััจจุุบันั (ปีี พ.ศ. 2564) การดำำ�เนิินงานของมููลนิิธิฯิ ได้้รับั ความสนใจ
และร่่วมมืือจากอาจารย์์และนัักวิิจัยั จากมหาวิิทยาลััยและสถาบัันวิิจัยั ทั่่�วประเทศ ส่่งข้้อเสนอโครงการเข้้ามา
เป็็ นจำำ�นวนมากอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมแล้ ้วทั้้�งสิ้้�น 4,063 ข้้อเสนอโครงการ โดยมููลนิิธิฯิ ได้้ให้้การสนัับสนุุนเงิินทุุน
วิิจัยั เป็็ นจำำ�นวน 107,400,000 บาท (หนึ่่�งร้้อยเจ็็ดล้า้ นสี่่�แสนบาทถ้้วน) มีีนักั วิิจัยั จากมหาวิิทยาลััยและ
สถาบัันวิิจัยั ในประเทศไทย จำำ�นวนกว่่า 50 แห่่ง ที่่�ได้้รับั ทุุนวิิจัยั ใน 4 สาขา ได้้แก่่ เกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา
เคมีี วิิศวกรรมศาสตร์์ และฟิิ สิกิ ส์์ จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 508 โครงการ โดยมีีรายละเอีียดของมหาวิิทยาลััย/
สถาบัันวิิจัยั ที่่�ได้้รับั การสนัับสนุุนเงิินทุุน ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2537-2564 สรุุปได้้ดังั นี้้�
จ�ำนวนโครงการ
ที่ได้รบั เงินทุน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าธนบุุรีี
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
มหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์
สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตผลทางการเกษตรฯ
มหาวิิทยาลััยนเรศวร
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้ ้าพระนครเหนืือ
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
สถาบัันเทคโนโลยีีนานาชาติิสิริิ นิ ธร
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
สถาบัันวิิจัยั จุุฬาภรณ์์
มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ
สถาบัันวิิทยสิิริเิ มธีี
โรงเรีียนนายเรืือ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีมหานคร
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี

66
65
42
32
28
24
23
22
17
15
13
13
12
12
11
9
9
9
9
7
7
6
5
5
3
3
2
2
2

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิิทยาลััยนราธิิวาสราชนคริินทร์์
มหาวิิทยาลััยบููรพา
มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ สวทช.
ศููนย์์พันั ธุุวิศิ วกรรมและเทคโนโลยีีชีวี ภาพแห่่งชาติิ สวทช.
สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย
โรงเรีียนนายเรืืออากาศนวมิินทกษััตริิยาธิิราช
โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้ ้า
มหาวิิทยาลััยเกษมบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลพระนคร
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้ ้านนา
มหาวิิทยาลััยนานาชาติิแสตมฟอร์์ด
มหาวิิทยาลััยพะเยา
มหาวิิทยาลััยราชภฏพิิบููลสงคราม
มหาวิิทยาลััยราชภััฏภูเู ก็็ต
มหาวิิทยาลััยราชภััฎสวนสุุนันั ทา
มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุตุ รดิิตภ์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุบุ ลราชธานีี
ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ สวทช.
สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
สถาบัันบััณฑิิตศึึกษาจุุฬาภรณ์์
สถาบัันวิิจัยั และพััฒนาแห่่งมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย
สภากาชาดไทย
สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโลยีีแห่่งชาติิ สวทช.
รวมทั้้ง� สิ้้�น
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การกระจายของครูที่สมัครและได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ครั้้�งที่่� 1-28 (พ.ศ. 2537-2564) แยกตามจัังหวััด
ครููจากโรงเรีียนในกรุุงเทพมหานคร และ 75 จัังหวััด สมััครเพื่่�อขอรัับรางวััลการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์
รวม 1,704 ราย ได้้รับั รางวััลทั้้�งสิ้้�น 243 ราย โดยจัังหวััดที่่�ยัังไม่่เคยมีีผู้้�สมััคร คืือ จัังหวััด
ระนอง และสมุุทรสงคราม
จังหวัด
กระบี่่�
กรุุงเทพฯ
กาญจนบุุรีี
กาฬสิินธุ์์�
กำำ�แพงเพชร
ขอนแก่่น
จัันทบุุรีี
ฉะเชิิงเทรา
ชลบุุรีี
ชััยนาท
ชััยภููมิิ
ชุุมพร
เชีียงราย
เชีียงใหม่่
ตรััง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีีมา
นครศรีีธรรมราช
นครสวรรค์์
นนทบุุรีี
นราธิิวาส
น่่าน
บุุรีรัี มั ย์์
ปทุุมธานีี
ประจวบคีีรีขัี นั ธ์์
ปราจีีนบุุรีี
ปััตตานีี
พะเยา
พัังงา
พััทลุุง
พิิจิติ ร
พิิษณุุโลก
เพชรบุุรีี
เพชรบููรณ์์

จ�ำนวนโครงการ จ�ำนวนรางวัล
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จังหวัด
แพร่่
ภููเก็็ต
มหาสารคาม
มุุกดาหาร
แม่่ฮ่่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้้อยเอ็็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุุรีี
ลพบุุรีี
ลำำ�ปาง
ลำำ�พููน
เลย
ศรีีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตููล
สมุุทรปราการ
สมุุทรสงคราม
สมุุทรสาคร
สระแก้้ว
สระบุุรีี
สิิงห์์บุรีุ ี
สุุโขทััย
สุุพรรณบุุรีี
สุุราษฎร์์ธานีี
สุุรินิ ทร์์
หนองคาย
หนองบััวลำำ�ภูู
อยุุธยา
อ่่างทอง
อำำ�นาจเจริิญ
อุุดรธานีี
อุุตรดิิตถ์์
อุุทัยั ธานีี
อุุบลราชธานีี
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Thailand Toray Science Foundation
Organization (2021)
Thailand Toray Science
Foundation
1. Honorary Chairman
Mr. Akihiro Nikkaku
President
Toray Industries, Inc., Japan
2. Organization
(1) Chairman
Dr. Yongyuth Yuthavong
Ministry of Science and Technology
(2) Managing Director
Mr. Masahide Matsumura
President,
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.
(3) Directors
Dr. Yodhathai Thebtaranonth
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Dr. Pairash Thajchayapong
Ministry of Science and Technology
Dr. Jisnuson Svasti
Mahidol University
Mr. Yoshiharu Okumura
President,
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.
Mr. Akihiro Maekawa
Managing Director,
Toray Textiles (Thailand) Public Co., Ltd.
Mr. Narong Lertkitsiri
Director, Toray Industries
(Thailand) Co., Ltd.
3. Term of Directorship: 2 years
4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

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

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

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

