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ราย์งานผลัการ´�าเนินงาน

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัต ัง้เป็นทางการเมือ่วนัที ่

2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ร่วมส่งเสรมิความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีนประเทศไทย

เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว มลูนิธฯิ ไดด้ �าเนินกจิกรรมเพือ่การพฒันาและส่งเสรมิความกา้วหนา้ 

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศไทย โดยจดัใหม้กีจิกรรมสามประเภทดว้ยกนั

 • ประเภทแรก คอื การจดัใหม้รีางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีส�าหรบับคุคลหรอืสถาบนั

  ทีม่ผีลงานดเีด่นดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 • ประเภททีส่อง คอื การใหเ้งนิทนุช่วยเหลอืทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนุน

  อาจารย ์ และ/หรอื นกัวจิยัทีก่ �าลงัคน้ควา้หรอืมโีครงการคน้ควา้วจิยัทีเ่ป็นรากฐานอนัจะ 

  อ�านวยประโยชนใ์หแ้ก่วงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศไทย

 • ประเภททีส่าม คอื รางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร ์โดยมอบใหแ้ก่บคุลากรผูร้บัผดิชอบทาง

  การเรียนการสอนวทิยาศาสตรข์องโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 

  ที่มผีลงานดเีด่นในการสรา้งสรรคแ์ละริเริ่มทางการศึกษาวทิยาศาสตร ์เพือ่น�าไปพฒันา 

  และเพิม่พนูความสนใจของนกัเรยีนต่อวชิาวทิยาศาสตร ์นอกจากนี้ในปีพทุธศกัราช 2539

  มลูนิธฯิ ยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนแก่หอ้งปฏิบิตักิารวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนทีไ่ดร้บัรางวลั 

  การศึกษาวทิยาศาสตรอ์กีดว้ย

มูลนิธิโทเร เพือ่การส่งเสริมวทิยาศาสตร ์ ประเทศไทย ไดร้บัเงนิกองทุนประเดมิจาก Toray 

Industries, Inc., Japan โดยใชด้อกผลจากกองทนุนี้ นอกจากนี้ยงัไดร้บัเงนิบรจิาคจาก Toray

Science Foundation, Japan และกลุม่บรษิทัโทเรในประเทศไทย 3 บรษิทั

รางวิลััวิทิ์ย์าศาสตร์แลัะเท์คโนโลัย่์

ในปีพทุธศกัราช 2564 ซึ่ึง่เป็นปีทีย่ีส่บิแปดของการด�าเนินกจิกรรมน้ี ในดา้นบคุคลทีม่ผีลงานทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพเป็นเลศิ ซึ่ึง่ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีม่กีารตรวจสอบ

คุณภาพอย่างเคร่งครดั ตลอดจนเป็นผลงานทีม่คีุณค่าต่อสงัคมในดา้นการสรา้งความกา้วหนา้         

ทางวชิาการและในดา้นศกัยภาพของการน�าไปประยุกตใ์ช ้คณะกรรมการสาขารางวลัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมลูนิธโิทเรเพือ่การสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย ไดพ้จิารณาผลงานของบคุคล

และสถาบนัที่ไดร้บัการเสนอชื่อ และไดเ้สนอผลต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่ึ่งมมีติเป็น

เอกฉนัทย์กย่องให ้ศาสตราจารย์ ์ดร.สจุนิดา มาลัยั์วิจิติรนนท์ ์ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผูไ้ดร้บัรางวลัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล 

ศาสตราจารย ์ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์มผีลงานวจิยัตพีมิพเ์ป็น book chapter จ�านวน 4 เรือ่ง 

บทความวจิยัในวารสารวชิาการระดบัชาต ิ จ�านวน 18 เรื่อง และบทความวจิยัในวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาต ิจ�านวน 128 เรื่อง มค่ีา h-index เท่ากบั 28 ท�าวจิยัใน 2 ดา้น คอื สรรีวทิยาการ

สบืพนัธุ ์และความหลากหลายทางชวีภาพของสตัวไ์พรเมต  ในดา้นแรก ไดศึ้กษาผลของกวาวเครอืขาว 
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ซึ่ึง่เป็นพชืสมนุไพรเฉพาะถิน่ของไทย ต่อระบบสบืพนัธุ ์ กระดูกและระบบประสาทในหนูและลงิ  

ในดา้นทีส่อง ศึกษาการแพร่กระจาย ลกัษณะทางสณัฐาน พนัธุกรรม พฤตกิรรม โรคตดิเชื้อ และ

สรรีวทิยาของลงิมะแคค (genus Macaca) ในประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชยีใต ้

จากองค์ความรูด้า้นไพรเมตที่กวา้งขวาง จึงไดร้ิเริ่มจดัต ัง้ศูนยว์ิจยัไพรเมทแห่งชาติขึ้นใน 

ปี พ.ศ. 2555 ซึ่ึ่งเป็นศูนยไ์พรเมทแห่งแรกและแห่งเดยีวของไทย และปจัจุบนัด�ารงต�าแหน่ง 

ผูอ้ �านวยการศูนยฯ์ ในระหวา่ง 10 ปี ของการก่อตัง้ศูนย ์ดร.สุจนิดา ไดน้�าพาศูนยใ์หเ้ป็นทีย่อมรบั

ท ัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ จนไดเ้ป็นศูนยไ์พรเมทแห่งเดียวในอาเซึ่ียนที่ไดร้บัการรบัรอง  

OECD-GLP และ AAALAC International โดยเฉพาะในช่วงปีทีผ่่านมาศูนยม์บีทบาทส�าคญั 

ในการทดสอบระดบัพรีคลนิิกของวคัซึ่นีโควดิ-19 จ�านวน 3 ชนิด คือ mRNA DNA และ  

Protein-subunit ใหก้บัประเทศไทย  ศาสตราจารย ์ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์ยงัไดร้บัเลอืก

ใหเ้ป็นกรรมการบรหิารสมาคมในระดบันานาชาตหิลายแห่ง ไดแ้ก่ Asia and Oceania Society 

of Comparative Endocrinology (AOSCE: 4 วาระ ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-ปจัจบุนั)  International 

Federation of Comparative Endocrinological Societies (IFCES; ในปี พ.ศ. 2557-2561 

และ 2561-2565)  Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies (FAOPS: 

ในปี พ.ศ. 2558-2562 และในปี พ.ศ. 2562-2566 ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นรองนายกสมาคมล�าดบัที ่1) 

และ Open Biodiversity and Health of Big Data Alliance (BHBD: เป็นผูก่้อต ัง้และกรรมการ

บริหารสมาคมถาวร ในปี 2561-ปจัจุบนั) และยงัไดร้บัรางวลันกัวจิยัดีเด่นแห่งชาติ (สาขา

เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา) ประจ�าปี 2559 และรางวลัเมธวีจิยัอาวุโส สกสว. ประจ�าปี 2562   

ส�าหรบัหน่วยงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหร้บัรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจ�าปีพทุธศกัราช 

2564 คือ “ศูนย์เ์ช่ี่�ย์วิชี่าญเฉพาะท์างเคม่ไฟฟ้าแลัะแสง (Electrochemistry and Optical 

Spectroscopy Center of Excellence (EOSCE))” เริ่มก่อต ัง้เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในนาม 

หน่วยปฏิบิตักิารวจิยัเชงิเคมไีฟฟ้าและแสง ในปี พ.ศ. 2560 ไดร้บัการยกระดบัเป็นศูนยเ์ชี่ยวชาญ

เฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง ภายใตส้งักดัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่เป็น

ศูนยก์ลางการพฒันานวตักรรมและองคค์วามรูใ้หมท่างการวเิคราะหด์า้นต่าง ๆ เช่น การวเิคราะห์

ทางดา้นอาหาร สิ่งแวดลอ้ม และการแพทย ์ เพือ่ไดม้าซึ่ึ่งวธิีทางเลอืกใหม่ที่สามารถตอบโจทย ์

ความตอ้งการทางการวเิคราะหไ์ดห้ลากหลายมากขึ้น ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาพบวา่ศูนยเ์ชีย่วชาญ

เฉพาะทางฯ ไดส้รา้งสรรคผ์ลงานวจิยัช ัน้แนวหนา้เป็นที่ประจกัษต่์อสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง 

ซึ่ึง่เป็นเครื่องมอืส�าคญัน�าไปสู่การเป็นผูน้�าเทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยผลงานวจิยัสามารถน�าไป

ประยุกตใ์ช ้ต่อยอด หรอืเป็นแนวทางการสรา้งนวตักรรมใหม ่จากความร่วมมอืของบคุคลากรในทมี 

นบัต ัง้แต่ปี พ.ศ.2560-ปจัจบุนั ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ มผีลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาตมิากกว่า 10 เรื่องต่อปี โดยรายละเอยีดของผลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่มดีงัน้ี  

การตีพิมพผ์ลงานวิจยัในระดบัสูงสุดรอ้ยละ 10 (Tier 1) จ�านวน 77 ฉบบั ระดบัสูงสุด  

รอ้ยละ 25 (Q1) จ�านวน 58 ฉบบั ระดบัสูงสุดรอ้ยละ 50 (Q2) จ�านวน 3 ฉบบั และ 

อนุสทิธบิตัรจ�านวน 10 ฉบบั ส�าหรบัตวับง่ชี้ความส�าเร็จดา้นการพฒันานวตักรรมดา้นการตรวจ

วเิคราะห ์ไดแ้ก่ การไดร้บัรางวลั “นวตักรรมดเีด่น” ระดบัเหรยีญทองและเหรยีญเงนิจากหน่วยงาน

ท ัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ นอกจากน้ีศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ ไดพ้ฒันาก�าลงัคน  

โดยผลตินิสติและบคุลากรทีม่ปีระสทิธิภาพเพือ่เป็นก�าลงัส �าคญัในการขบัเคลือ่นงานวจิยัสู่สงัคม 
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ตลอดระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ ไดผ้ลติบณัฑิติในระดบั

ปรญิญาเอก 30 คน ระดบัปรญิญาโท 15 คน โดยบณัฑิติทีส่ �าเรจ็การศึกษาภายใตก้ารดูแลของ

ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ ลว้นเป็นบณัฑิิตที่คุณภาพสูง มผีลงานตีพมิพร์ะดบันานาชาติที่มี

มาตรฐานและไดร้บัรางวลัทางวชิาการอย่างมากมาย อาท ิรางวลัผลงานวจิยัดเีด่นส�าหรบันิสติระดบั

ปรญิญาเอก สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั รางวลัผลการศึกษา

ยอดเยีย่มข ัน้วทิยาศาสตรดุษฎีบีณัฑิติ จากมลูนิธศิาสตราจารย ์ดร. แถบ นลีะนิธ ิคณะวทิยาศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จากผลงานเชงิประจกัษข์องศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ ท ัง้ดา้นการผลติ 

ผลงานทางวชิาการและนวตักรรม ส่งผลใหศู้นยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางฯ ไดร้บั “รางวลัหน่วยงานดเีด่น” 

จากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ในปี พ.ศ. 2563 ปจัจบุนัมจี �านวนนกัศึกษาระดบัปรญิญาเอกและโท 

25 คน และมแีนวโนม้ของการเพิม่ขึ้นของนกัศึกษาใหมท่กุปีประมาณปีละ 5 คน รวมท ัง้มนีกัวจิยั

หลงัปรญิญาเอกจากหลากหลายประเทศ นอกจากวตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่เป็นศูนยก์ลางการพฒันา

นวตักรรมและองคค์วามรูใ้หมภ่ายในองคก์ร ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ ไดส้รา้งความร่วมมอืและ

สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการอย่างกวา้งขวางกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนท ัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ โดยมนีกัวจิยัพนัธมติรจากหลากหลายประเทศ อาท ิสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น ตรุก ีแคนาดา 

ออสเตรยี และสวเีดน เป็นตน้ เพือ่ก่อใหเ้กดิการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานดา้นการพฒันานวตักรรม

และองคค์วามรูใ้หมท่างการวเิคราะหด์า้นต่าง ๆ อย่างย ัง่ยนื

ทุ์นช่ี่วิย์เหลืัอท์าง´้านวิจัิย์วิทิ์ย์าศาสตร์แลัะเท์คโนโลัย่์
นอกจากรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีลว้นัน้ มลูนิธิฯ ยงัไดใ้หทุ้นช่วยเหลอืทางดา้นวจิยั 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยทีห่วัขอ้วจิยัจะตอ้งเป็นประโยชนต่์อส่วนรวมและต่อการพฒันา 

องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปีพทุธศกัราช 2564 นี้ ไดม้อบทนุ

ช่วยเหลอืทางดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมท ัง้สิ้น 20 ทนุวจิยั ดงัน้ี

สาขาเกษตรศาสตร์แลัะชี่่วิวิิท์ย์า มจี �านวน 7 โครงการ

1. ชื่อโครงการ การพฒันาเสน้ใยไคตนิขนาดนาโนส�าหรบัการใชง้านทางดา้นบรรจภุณัฑิอ์จัฉรยิะ

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.สุภโชค ตนัพชิยั

หน่วยงาน  สถาบนัการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

2. ชื่อโครงการ นวตักรรมขา้วหมากซึ่นิไบโอตกิจากขา้วเหนียวด�ากลอ้งงอกและการปรบัปรุง

คุณภาพดว้ยเทคโนโลยเีอนไซึ่ม์

 ชื่อนกัวจิยั  ศาสตราจารย ์ดร.เบญจมาส เชยีรศิลป์  

 หน่วยงาน  สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

3. ชื่อโครงการ  ลกัษณะสมบตัิทางชีวเคมีของตวัยบัย ัง้ทริปซึ่ินจากเมล็ดทุเรียนส�าหรบั           

การประยุกตใ์ชเ้พือ่เพิม่มลูค่า

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.กติตคิุณ วงักานนท ์ 

 หน่วยงาน  ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

4. ชื่อโครงการ การยดือายุการเก็บรกัษามะม่วงน�า้ดอกไมโ้ดยการเคลอืบดว้ยนาโนเซึ่ลลูโลส  

ทีป่ระกอบดว้ยลกินิน

 ชื่อนกัวจิยั รองศาสตราจารย ์ดร.ประกติ สุขใย

 หน่วยงาน  ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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5. ชื่อโครงการ การวเิคราะหก์จิกรรมเอนไซึ่มแ์ละการก่อโรคใบไหมผ้กัตบชวาทีเ่กดิจากเชื้อรา 

Paramyrothecium สายพนัธุ ์KKFC448

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา อนัอาตมง์าม

 หน่วยงาน  ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร ก�าแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

6.  ชื่อโครงการ  การประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นจโีนมของโปรไบโอตกิสเ์พือ่พฒันาอาหารเสรมิตา้น

โรคในสตัวน์�า้ 

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร.โสรยา จาตรุงคกลุ

 หน่วยงาน  สถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ มหาวทิยาลยัมหดิล

7.  ชื่อโครงการ  การพฒันาผลติภณัฑิสุ์ขภาพจากผกัผลไมเ้พือ่ป้องกนัโรคทีเ่กดิจากความเสือ่ม

ของร่างกาย

 ชื่อนกัวจิยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รววิรรณ วงศภ์มูชิยั

 หน่วยงาน  ภาควชิาชวีเคม ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

สาขาเคม่ มจี �านวน 7 โครงการ

8.   ชือ่โครงการ  การพฒันายารกัษามะเรง็แบบมุง่เป้าต่อโปรตนี EGFR จากสาร Aurisin A ที ่

สกดัจากเห็ดเรืองแสง Neonothopanus mambi โดยใชเ้ทคนิคทางเคมี

คอมพวิเตอรข์ ัน้สูง การสงัเคราะหท์างเคม ี และการทดลองในระดบัชวีวทิยา

โมเลกลุ

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.ภาณุพงศ ์มหาลาภบตุร

 หน่วยงาน  ภาควชิาชวีเคม ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น

9.  ชื่อโครงการ  ผลกึศาสตรแ์ละการวศิวกรรมผลกึของโครงข่ายโลหะ-อนิทรียส์ �าหรบัดกัจบั

คารบ์อนไดออกไซึ่ดแ์ละการแปลงเป็นสารเคมทีีม่มีลูค่าเพิม่

 ชื่อนกัวจิยั รองศาสตราจารย ์ดร.กติตพิงศ ์ไชยนอก

หน่วยงาน  ภาควิชาเทคโนโลยีวสัดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

10. ชือ่โครงการ  แผ่นแปะไมโครนีเดิลสช์นิดละลายบรรจุพอลเิมอรส์งัเคราะห ์ อนุพนัธข์อง 

ไคโตซึ่านชนิดใหม่ในรูปแบบพอลิเมอริกไมเซึ่ลล ์ ที่สามารถบริหารยา 

ดว้ยตนเองส�าหรบัน�าส่งเอสตรา้ไดออล ออกฤทธิ�นานเพือ่การรกัษา

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.บณุณดา ภมรปฐมกลุ

 หน่วยงาน  คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์

11. ชื่อโครงการ  การพฒันาวสัดุโครงข่ายโลหะอินทรียเ์พื่อดูดซึ่บัโลหะหนกัในกระบวนการ

บ�าบดัน�า้เสยี

 ชื่อนกัวจิยั ดร.กนกวรรณ กองพฒันพ์าณิชย์

 หน่วยงาน  ส�านกัวชิาวทิยาการโมเลกลุ สถาบนัวทิยสริเิมธี

12. ชือ่โครงการ  ตวัเร่งปฎีิกิริยาพอลเิมอรส์ารกึ่งตวัน�าที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ ส�าหรบั

กระบวนการเปลีย่นรูปกา๊ซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ดเ์ป็นสารเคมมีลูค่าสูงในปฏิกิริยิา

เชงิแสง

 ชื่อนกัวจิยั ดร.จญัจดุา อุ่นเรอืงศรี

 หน่วยงาน  ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
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13. ชื่อโครงการ  การสงัเคราะหส์ารผลติภณัฑิธ์รรมชาตซิึ่ึง่มฤีทธิ�ตา้นมะเรง็

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจาย ์ดร.ไพบูลย ์เงนิมศีรี

 หน่วยงาน  ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

14. ชื่อโครงการ  ตวัเร่งปฏิกิริยิาคารบ์อนทีม่สีมบตัแิมเ่หลก็และรูพรุนแบบมโีซึ่โดยการสงัเคราะห์

แบบย ัง่ยนืจากลกินินและการน�าไปใชเ้พือ่การผลติสารมลูค่าเพิม่เฟอรฟิ์วรลั 

กบัเฟอรฟิ์วรลิแอลกอฮอลจ์ากน�า้ตาล

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจาย ์ดร.แหลมทอง ชื่นชม

 หน่วยงาน  สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

สาขาฟิสิกส์ มจี �านวน 2 โครงการ

15. ชือ่โครงการ  การคน้ควา้สารไฮไดรดช์นิดใหมแ่ละปรบัปรุงกลไกภายในเพือ่เป็นแหลง่พลงังาน

ไฮโดรเจนในยานยนต์

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจาย ์ดร.ประยูรศกัดิ� เปลื้องผล

หน่วยงาน  สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั

หวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

16. ชื่อโครงการ  อุปกรณ์พลาสมอนที่ท �าจากกราฟีนเพื่อการพฒันาเลเซึ่อรอ์ิเลก็ตรอนอิสระ    

ย่านรงัสเีอก็ซึ่์

 ชื่อนกัวจิยั รองศาสตราจารย ์ดร.รชันก สมพรเสน่ห์

 หน่วยงาน  ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั

สาขาวิิศวิกรรมศาสตร์ มจี �านวน 4 โครงการ

17. ชื่อโครงการ  การศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการรวมตะกอนส�าหรบัก�าจดัอนุภาค

พลาสตกิขนาดเลก็ในระบบบ�าบดัน�า้

 ชื่อนกัวจิยั  ศาสตราจารย ์ดร.พสุิทธิ� เพยีรมนกลุ

 หน่วยงาน  ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

18. ชื่อโครงการ  การพฒันาเครื่องอุ่นลวดในกระบวนการเชื่อมลวดเชื่อมไสฟ้ลกัซึ่ด์ว้ยขดลวด

เหนี่ยวน�าความรอ้นส�าหรบัการประยุกตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมโครงสรา้งเหลก็

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร.อภชิาต ิโรจนโรวรรณ

 หน่วยงาน  ภาควชิาวศิวกรรมวสัดุ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

19. ชื่อโครงการ  การออกแบบระบบอตัโนมตัิส �าหรบัพฒันาการท�างานกลไกยืดหยุ่นส�าหรบั     

การหยบิจบัเซึ่ลลข์องสิง่มชีวีติ

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร.ธรีนุช จนัทโสภพีนัธ์

 หน่วยงาน ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบรุี

20. ชื่อโครงการ  การขึ้นฉีดรูปผงโลหะผสมไทเทเนียมชนิดใหมท่ีม่อีลิาสตกิโมดูลสัต�า่ใกลเ้คยีง

กบักระดูกมนุษยส์ �าหรบัการใชง้านทางการแพทย์

 ชื่อนกัวจิยั  ดร.อญัชล ีมโนนุกลุ

 หน่วยงาน กลุม่วจิยักระบวนการทางวสัดุและการผลติอตัโนมตั ิศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและ

วสัดุแห่งชาต ิส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ
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รางวิลััการศึกษาวิทิ์ย์าศาสตร์
ส�าหรบัผลการตดัสนิรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตรน์ ัน้ คณะกรรมการรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร์

ไดค้ดัเลอืกใหม้ผูีไ้ดร้บัรางวลัในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

ระ´ับมัธย์มศึกษาตอนต้น

รางวลัที ่1  ไมม่ผูีไ้ดร้บัรางวลั

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั 80,000 บาท ไดแ้ก่
อาจารยช์มุพล ชารแีสน
โรงเรยีนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์
ชือ่ผลงาน: การสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและผลผลติของพชืโดยใชน้วตักรรม

ใหน้�า้และปุ�ยหมกัชวีภาพแก่พชืใตผ้วิดนิ     

รางวลัที ่3  เงนิรางวลั รางวลัละ 60,000 บาท ไดแ้ก่
1. อาจารยว์ริวรรณ ปิยะวรรณโณ 

โรงเรยีนแสงทองวทิยา  อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
ชื่อผลงาน: การยบัย ัง้เชื้อราในปลาทูตากแหง้ดว้ยสมนุไพร

2. อาจารยก์ิ่งกาญจน ์กนันาง
    โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๑๒ (บา้นเอก)  อ�าเภอแมอ่าย  จงัหวดัเชยีงใหม่

ชื่อผลงาน: การศึกษาความหลากหลายและการใชป้ระโยชนจ์ากผกัพื้นบา้น
ในอ�าเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม่

รางวลัชมเชย  เงนิรางวลั 10,000 บาท ไดแ้ก่
อาจารยช์ชัวาลย ์ก�าลงัไว
โรงเรยีนบา้นไร่หลวง  อ�าเภอวงัชิ้น  จงัหวดัแพร่
ชื่อผลงาน: เครื่องเตอืนภยัพื้นทีเ่สีย่งอทุกภยัตน้ทนุต�า่

ระ´ับมัธย์มศึกษาตอนปลัาย์

รางวลัที ่1  ไมม่ผูีไ้ดร้บัรางวลั

รางวลัที ่2  เงนิรางวลั 100,000 บาท ไดแ้ก่
1. อาจารยพ์งศกร พรมทา

โรงเรยีนพบูิลวทิยาลยั  อ�าเภอเมอืง จงัหวดัลพบรุี

ชื่อผลงาน: ชดุตรวจวดัฐานกระดาษส�าหรบัวเิคราะหน์�า้ตาลในเครื่องดืม่

รางวลัที ่3  เงนิรางวลั รางวลัละ 80,000 บาท ไดแ้ก่
1. อาจารยว์นัวสิา นฤมติวงค์

โรงเรยีนแสงทองวทิยา  อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
ชื่อผลงาน: ตน้แบบแผ่นกรองฝุุ่่ น PM 2.5 และยบัย ัง้แบคทเีรยีจากเสน้ใย
ขา้วโพดเคลอืบดว้ยอนุภาคเงนินาโนไฮบรดิดว้ยไทเทเนียมไดออกไซึ่ด์

2. อาจารยศ์รณัย ์นวลจนี
โรงเรยีนก�าเนิดวทิย ์อ�าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง
ชื่อผลงาน: เครื่องแยกเศษอาหาร
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รางวลัชมเชย  เงนิรางวลั รางวลัละ 15,000 บาท ไดแ้ก่ 
1. อาจารยก์รกนก  ศรนีวลสุข

โรงเรยีนมอ.วทิยานุสรณ ์สุราษฎีรธ์านี อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎีรธ์านี 
ชื่อผลงาน: ผลของการศึกษาการผลติก๊าซึ่ชีวภาพเพื่อการพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรบู์รณาการ 5 ดา้นและประโยชนใ์นดา้นพลงังาน
ทดแทนในอตุสาหกรรม

2. อาจารยโ์พธศิกัดิ� โพธเิสน
โรงเรยีนสตรศีรน่ีาน อ�าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน
ชือ่ผลงาน: สารทางเลอืกจากธรรมชาตเิพือ่เร่งและยบัย ัง้การเจรญิเตบิโตของพชื

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

          1.  โรงเรยีนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์
          2.  โรงเรยีนแสงทองวทิยา อ�าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา (2 รางวลั)
          3.  โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๑๒ (บา้นเอก)  อ�าเภอแมอ่าย  จงัหวดัเชยีงใหม่
          4.  โรงเรยีนพบูิลวทิยาลยั  อ�าเภอเมอืง จงัหวดัลพบรุี
          5.  โรงเรยีนก�าเนิดวทิย ์อ�าเภอวงัจนัทร ์ จงัหวดัระยอง            

มลูนิธิโทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ ประเทศไทย ขอขอบคุณมลูนิธิโทเร เพือ่การส่งเสรมิ 

วทิยาศาสตร ์ ประเทศญี่ปุ่ น กลุ่มบริษทัโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได ้

ด�าเนินการคดัเลอืกผูท้ีไ่ดร้บัรางวลั และหวงัวา่ความพยายามของมลูนิธฯิ ในการด�าเนินกจิกรรม 

ดงัที่ไดก้ล่าวมาน้ี จะเป็นส่วนส�าคญัส่วนหน่ึงของสงัคมที่จะช่วยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร ์

ของประเทศไทยใหเ้จรญิรุดหนา้สบืต่อไป

ศาสตราจารย์์ ´ร.ย์งย์ุท์ธ ย์ุท์ธวิงศ์
ประธานมูลันิธิโท์เร
เพื�อการส่งเสริมวิิท์ย์าศาสตร์ ประเท์ศไท์ย์
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ศาสตราจารย์์ ´ร. สจุนิ´า มาลััย์วิจิติรนนท์์
Professor Dr. Suchinda Malaivijitnond 

เกดิเมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2510 ทีจ่งัหวดัสระบรุี

เป็นบตุรของ นายสมชยั มาลยัวจิติรนนท ์และนางเลก็ มาลยัวจิติรนนท์

สาม ี ผูช่้วยศาสตราจารยเ์กยีรตศิกัดิ� ศรภริมย์

บตุร นางสาวนฤพร ศรภริมย์

 นายคามนิ ศรภริมย์

การศึกษา
พ.ศ. 2530   วทิยาศาสตรบณัฑิติ (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

พ.ศ. 2533   วทิยาศาสตรมหาบณัฑิติ (สตัววทิยา) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2537   วทิยาศาสตรดุษฏิบีณัฑิติ (วทิยาศาสตรช์วีภาพ) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

พ.ศ. 2543   นกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก Tsukuba Primate Research Center ประเทศญีปุ่่ น

 P ro f i l e  P ro f i l e 
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 
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ประวิัติการท์�างาน
ต�าแหน่งท์างวิิชี่าการ

พ.ศ. 2538 อาจารยป์ระจ�าภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
พ.ศ. 2541 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
พ.ศ. 2544  รองศาสตราจารย ์ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
พ.ศ. 2551 ศาสตราจารย ์ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ต�าแหน่งท์าง´้านบริหาร
พ.ศ. 2543-2545 กรรมการจรรยาบรรณการดูแลและการใชส้ตัวท์ดลอง จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
พ.ศ. 2544-ปจัจบุนั หวัหนา้หน่วยปฏิบิตักิารวจิยัไพรเมท คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
พ.ศ. 2546-2557 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการควบคุมดูแลการเลี้ยงและการใช ้

สตัวท์ดลองทางวทิยาศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
พ.ศ. 2547-2548 รองหวัหนา้ฝุ่่ายวางแผนและงบประมาณ ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์
                      จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
พ.ศ. 2548-2550  กรรมการจดัท�าแผนกลยุทธก์ารเลี้ยงและการใชส้ตัวท์ดลองเพื่องานทาง

วทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
พ.ศ. 2549-2551  กรรมการนโยบายการใชส้ตัวท์ดลองของส�าน ักสตัวท์ดลองแห่งชาต ิ

มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2550-2552  รองหวัหนา้ภาคฝุ่่ายวจิยั ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
และ 2556-2558  มหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2558-ปจัจบุนั ผูอ้ �านวยการศูนยว์จิยัไพรเมทแห่งชาต ิจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
พ.ศ. 2564-ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร Primates Enterprise จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

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
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´้านบริการวิิชี่าการ
• บรรณาธกิารวารสาร Tropical Natural History Journal จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
• บรรณาธกิารวารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
• กรรมการคดัเลือกนกัวิจยัดีเด่นที่ใชส้ตัว ์ รางวลั สพสว. (IAD award) ส�านกังาน 

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ
• คณะท�างานจดัท�ามาตรฐานการเลี้ยงและใชส้ตัวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ ส �านกังาน 

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ
• คณะอนุกรรมการก�ากบัดูแลและสง่เสรมิการปฏิบิตัติาม “จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พือ่งานทาง

วทิยาศาสตร”์ ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ
• คณะท�างานเพื่อพฒันาบุคลากรการเลี้ยงและใชส้ตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร ์ ส�านกังาน 

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ
• คณะอนุกรรมการระบบการรบัรองหลกัปฏิบิตัทิีด่ขีองหอ้งปฏิบิตักิาร คณะกรรมการมาตรฐาน

แห่งชาติ
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพจิารณาแนวทางการวจิยัและพฒันาวคัซึ่นีโรคอบุตัใิหม่

หรอืโรคทีเ่ป็นปญัหา ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
• คณะกรรมการเฝุ้่าระวงัความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยัและตดิตามตรวจสอบขอ้มลู

การวจิยั ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ
• กรรมการทีป่รกึษาศูนยว์จิยัมหาจกัรสีรินิธรในพระราชูปถมัภ ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั
• วทิยากรบรรยายในโอกาสต่าง ๆ ท ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ
• ผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาผลงานทางวชิาการในการขอต�าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  

ท ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ
• ผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาบทความวจิยัของวารสารต่าง ๆ ท ัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาติ

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 Thailand- 

Chulalongkorn 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
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• ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิขอ้เสนอโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ท ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ
• ผูท้รงคุณวุฒใินการประเมนิต�ารา/หนงัสอื ของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ
• ประธาน/เลขาธกิารจดังานประชมุวชิาการต่าง ๆ ท ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ
• กรรมการสอบวทิยานิพนธข์องหน่วยงานต่าง ๆ ท ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

รางวิัลัแลัะประกาศเก่ย์รติคุณ
• STA Fellowship Awardee Research Development Corporation of Japan (JRDC) 

ประเทศญีปุ่่ น (พ.ศ.2539)
• รางวลันกัวจิยัรุ่นเยาวก์องทุนศาสตราจารย ์ คณะวทิยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

(พ.ศ. 2543)
• รางวลันกัวจิยัรุ่นเยาวด์เีด่น คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (พ.ศ. 2548)
• รางวลัผลงานวจิยัดมีาก จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (พ.ศ. 2550)
• รางวลันกัวจิยัทีม่ผีลงานทีไ่ดร้บัการอา้งองิสูงสุด คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

(พ.ศ. 2553)
• รางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารยด์า้นการเรียนการสอน คณะวทิยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั (พ.ศ. 2554)
• รางวลัยกย่องเชดิชูเกยีรตอิาจารยด์า้นการเรยีนการสอน จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (พ.ศ. 2554)
• รางวลัศิษยเ์ก่าดเีด่นมหาวทิยาลยัขอนแก่น (พ.ศ. 2557)
• รางวลัเมธวีจิยั จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (พ.ศ. 2558)
• รางวลัยกย่องเชดิชูเกยีรตอิาจารยท์ีป่รกึษาดเีด่น (ระดบับณัฑิติศึกษา) คณะวทิยาศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (พ.ศ. 2558)
• รางวลั DMSc Award ประเภทงานวิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2559)
• รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิ(สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา) สภาวจิยัแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2559)
• รางวลัเมธวีจิยัอาวุโส สกว. ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (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  
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ผลังานวิิจัย์โ´ย์สรุป

ศาสตราจารย ์ดร.สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์ท�าวจิยัเกี่ยวกบัสตัวไ์พรเมต เนน้สตัวก์ลุม่ลงิมะแคค 
มานานกวา่ 30 ปี ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2531 โดยงานวจิยัแบง่ออกเป็น 2 ดา้น คอื สรรีวทิยาการสบืพนัธุ ์
และความหลากหลายทางชวีภาพของสตัวไ์พรเมต โดยมรีายละเอยีดงานวจิยัดงัน้ี
1. การศึกษาวิจิยั์ท์างดา้นสรร่วิทิ์ย์าการสบืพนัธุุ์ ์ไดศึ้กษาผลของกวาวเครอืขาว (Pueraria mirifica) 
ซึ่ึง่เป็นพชืสมนุไพรเฉพาะถิน่ของไทย ต่อระบบสบืพนัธุ ์กระดูกและระบบประสาท การศึกษาวจิยัน้ี
ไดท้ �ามาอย่างต่อเนื่องต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2542  ท ัง้น้ีเนื่องจากในขณะนัน้ มคีวามนิยมใชก้วาวเครอืขาว
เป็นสารทดแทนฮอรโ์มนเพศเอสโตรเจน โดยอา้งองิจากต�ารายาโบราณ แต่ยงัไมม่กีารพสูิจนท์าง
วทิยาศาสตรอ์ย่างเป็นระบบ และมคีวามสบัสนและถกเถยีงกนัในหลายประเดน็ คอื 1) กวาวเครอืขาว
มสีารไฟโตเอสโตรเจนจรงิหรอืไม ่ 2) สารไฟโตเอสโตรเจนในกวาวเครอืขาวสามารถออกฤทธิ�ได ้
คลา้ยกบัฮอรโ์มนเอสโตรเจนจรงิหรอืไม ่3) ผลของการใชก้วาวเครอืขาวต่อระบบสบืพนัธุเ์ป็นเช่นไร 
และ 4) การใชก้วาวเครอืขาวมคีวามปลอดภยัมากนอ้ยแค่ไหน จากผลงานวจิยัของ ดร. สุจนิดา 
มาลยัวจิติรนนทแ์ละทมี ท�าใหรู้ว้า่กวาวเครอืขาวประกอบไปดว้ยสารไฟโตเอสโตรเจนหลายชนิด 
โดยมสีารพรูารนิ เป็นส่วนประกอบหลกั และสารไมโรเอสตรอล เป็นสารทีอ่อกฤทธิ�เชงิเอสโตรเจน

ผลังานวิิจัย์ของศาสตราจารย์์ ́ ร. สุจิน´า มาลััย์วิิจิตรนนท์์ 
Research Works of Professor Dr. Suchinda Malaivijitnond

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.
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ไดแ้รงทีสุ่ด ซึ่ึง่สารไฟโตเอสโตรเจนจากกวาวเครือขาวออกฤทธิ�โดยจบักบัตวัรบัเอสโตรเจนได ้

เช่นเดยีวกบัฮอรโ์มนเอสโตรเจน และกวาวเครอืขาวทีเ่ก็บมาจากคนละแหลง่กนัมคีวามแรงของ
ฤทธิ�เชงิเอสโตรเจนต่างกนั จากการทดลองในหนูและลงิพบวา่ กวาวเครอืขาวมผีลต่อระบบสบืพนัธุ์
เช่นเดยีวกนักบัฮอรโ์มนเอสโตรเจน เช่น กระตุน้การเจรญิของเซึ่ลลเ์ยือ่บผุนงัช่องคลอด การเจรญิ
ของมดลูก สามารถออกฤทธิ�ยบัย ัง้การเจรญิของถงุไข ่ และการตกไข ่ โดยไปยบัย ัง้การผลติและ
หล ัง่ฟอลลเิคลิสตมิเูลติ้งฮอรโ์มน ลูทไีนซึ่ิง่ฮอรโ์มน และอนิฮบินิ จงึท�าใหร้ะดบัฮอรโ์มนเอสโตรเจน
และโปรเจสเตอโรนในเลอืดลดลง ท�าใหไ้ดข้อ้สรุปว่าสามารถใชก้วาวเครอืขาวในปรมิาณสูงเป็น 
ยาคุมก�าเนิดในผูห้ญิงวยัเจริญพนัธุไ์ด ้ และสามารถน�าไปประยุกตใ์ชแ้ทนฮอรโ์มนเอสโตรเจน
สงัเคราะหใ์นหญงิวยัหมดประจ�าเดอืน เพือ่ลดอาการวยัทอง ซึ่ึง่จากผลการทดลองดงักลา่วท�าให ้
ประชาชนเกดิความเชื่อม ัน่ในการใชก้วาวเครอืขาว มกีารผลติ จ�าหน่าย และใชก้นัอย่างกวา้งขวาง 
ในหลากลายรูปแบบ ซึ่ึง่ก่อใหเ้กดิประโยชนท์างออ้มต่อชมุชนในหลายดา้น เช่น ทางดา้นการเกษตร 
โดยมคีวามเชื่อม ัน่ในการปลูกกวาวเครอืขาวจ�าหน่าย ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม โดยเป็นการ
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร และทางดา้นการแพทย ์ในการใชเ้ป็นพชืสมนุไพรทดแทนฮอรโ์มนเพศ
สงัเคราะห ์ ต่อมา ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนทแ์ละทมี ไดข้ยายฐานงานวจิยัในกวาวเครอืขาวจาก
ระบบสบืพนัธุไ์ปสู่โรคกระดูกพรุน และโรคอลัไซึ่เมอร ์ ทีเ่กิดในคนวยัทองทีอ่ยู่ในสภาวะพร่อง
ฮอรโ์มนเพศ
2. การศึกษาวิิจยั์ท์างดา้นควิามหลัากหลัาย์ท์างช่ี่วิภาพของสตัวิไ์พรเมต (เน้นลัิงมะแคค)             
ในประเท์ศไท์ย์ ประเท์ศแถบเอเช่ี่ย์ตะวินัออกเฉ่ย์งใตแ้ลัะเอเช่ี่ย์ใต ้ไดแ้ก่ ลาว เวยีดนาม พมา่ 
อนิโดนีเซึ่ยี อนิเดยี จนี และเนปาล โดยเนน้ศึกษาลกัษณะทางสณัฐาน พฤตกิรรม สรรีวทิยา 
พนัธุกรรม เชื้อก่อโรคที่สามารถถ่ายทอดจากลงิสู่คนและจากคนสู่ลงิ การแพร่กระจาย และ

2011 Teaching Award of Faculty of Science, Chulalongkorn University
2011 Teaching Award of Chulalongkorn University 
2014 Outstanding Alumni Award of Khon Kaen University
2015 Methee Vijai Senior Researcher Award of Chulalongkorn University
2016 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 
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สถานภาพในปจัจบุนัของลงิมะแคค ทีม่อียู่ท ัง้หมด 6 ชนิดในประเทศไทย โดยเนน้การวจิยัในลงิ
หางยาวหรอืลงิแสม (Macaca fascicularis) และลงิวอก (M. mulatta) ทีน่ิยมน�ามาใชเ้ป็นสตัว ์
ทดลองทางดา้นชวีการแพทยแ์ละในการทดสอบความปลอดภยัและประสทิธภิาพของยาและวคัซึ่นี 
ดงันัน้ผลงานที่ตีพมิพส่์วนใหญ่จงึเกี่ยวกบัการผสมขา้มสายพนัธุร์ะหว่างลงิหางยาวและลงิวอก      
ในธรรมชาติ ที่ในอดตีมกีารแพร่กระจายซึ่อ้นทบักนัในประเทศพม่า ไทย ลาว และเวยีดนาม        
ทีล่ะตจูิด 15-20 องศาเหนือ ซึ่ึง่ขอ้มลูพื้นฐานทางดา้นพนัธุกรรมเป็นสิง่จ�าเป็นในการเลอืกลงิมาใช ้
เป็นสตัวท์ดลอง นอกจากน้ียงัไดค้น้พบพฤตกิรรมการใชห้นิเป็นเครื่องมอืในการหาอาหาร (stone-
tool use behavior) ในลงิหางยาวชนิดย่อยพม่า (Burmese long-tailed macaques;  
M. fascicularis aurea) ทีอ่ทุยานแห่งชาตแิหลมสน จงัหวดัระนอง  ซึ่ึง่เป็นสตัวไ์พรเมตชนิดเดยีว
ในเอเชยี และชนิดที ่ 3 ในโลก (ถดัจากชมิแพนซึ่แีละลงิคาปูชนิ) ทีม่รีายงานการใชเ้ครื่องมอืหนิ 
ในการหาอาหาร และในขณะน้ีก�าลงัศึกษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางพนัธุกรรม 
พฤตกิรรมการใชห้นิเป็นเครื่องมอืในการหาอาหาร ไมโครไบโอมในทางเดนิอาหารและวทิยาศาสตร์
พทุธิปญัญาของลงิหางยาวชนิดย่อยพม่าและลงิลูกผสมระหว่างลงิหางยาวชนิดย่อยพม่าและลงิ
หางยาวชนิดย่อยธรรมดา (Common long-tailed macaques; M. fascicularis fascicularis) 
ซึ่ึง่ขอ้มลูพื้นฐานเหลา่นี้มคีวามส�าคญัในการเขา้ใจถงึตน้ก�าเนิดในการใชเ้ครื่องมอืของมนุษย ์ และ
บทบาทของพนัธุกรรมและสิง่แวดลอ้มต่อการแสดงออกของพฤตกิรรม
จากองคค์วามรูใ้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของลงิมะแคคในเอเชีย ดร. สุจนิดา     
มาลยัวจิติรนนท ์จงึรเิริม่จดัประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นไพรเมต The 1st International Sympo-
sium on Southeast Asian Primate ขึ้นเป็นคร ัง้แรกในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2005 จากนัน้
กม็กีารจดัอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทกุ ๆ 2 ปี โดยมกีารสลบักนัเป็นเจา้ภาพ ดงัน้ี ประเทศไทย 
ลาว ไทย อนิโดนีเซึ่ยี (มกีารเปลีย่นชื่อการประชมุเป็น Asian Primate Symposium) ศรลีงักา 
เนปาล (เป็น Satellite symposium ระหวา่งคร ัง้ที ่5 และ 6) จนี (เริ่มมกีารเจรจาร่วมกนั เพือ่

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 



รางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย15

จดัต ัง้ Asian Primate Association โดยเชญิ ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์ เป็นประธาน        
การประชมุ) และอนิเดยี และครัง้ที ่8 จะจดัในเดอืนพฤศจกิายน 2565 ทีป่ระเทศเวยีดนาม ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2561 ไดร้บัเชญิจาก Beijing Institute of Genomics-Chinese Academy of 
Sciences ใหเ้ป็นสมาชกิผูก่้อต ัง้และกรรมการบรหิารสมาคมถาวรของ Open Biodiversity and 
Health of Big Data (BHBD) Alliance ซึ่ึง่อยู่ภายใต ้International Union of Biological 
Sciences (IUBS) โดยมสีมาชกิผูก่้อต ัง้จาก 5 ประเทศ คอื จนี รสัเซึ่ยี ปากสีถาน ซึ่าอดุอิาระเบยี 
และไทย
ศูนย์ว์ิจิยั์ไพรเมท์แหง่ชี่าต ิจุฬาลังกรณ์์มหาวิทิ์ย์าลัยั์ 
จากงานวจิยัท ัง้ 2 ดา้น ที ่ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์ไดท้ �ามาอย่างต่อเนื่อง
กวา่ 20 ปี (ในขณะนัน้) และจากทีพ่บวา่ประเทศไทย ซึ่ึง่ถอืไดว้า่เป็นประเทศ
ทีม่ศีกัยภาพสูงในการทดสอบ/วจิยัทางดา้นการแพทย ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ทาง
ดา้นวคัซึ่นีและยา แต่มช่ีองวา่งระหวา่งงานวจิยั/ทดสอบในระดบั non-clinical    
(ในสตัวฟ์นัแทะ) และ clinical (ในคน) ที่ตอ้งผ่านการทดสอบทางดา้น         
ความปลอดภยั และทดสอบประสทิธภิาพของยา/วคัซึ่นีในสตัวไ์พรเมตเสยีก่อน 
จงึจะสามารถน�าผลทีไ่ดไ้ปทดสอบต่อในระดบั clinical ในมนุษยไ์ด ้ ในปี พ.ศ. 2554 ดร. สุจนิดา 
มาลยัวจิติรนนท ์จงึไดร้เิริ่มโครงการจดัต ัง้ศูนยว์จิยัไพรเมทแห่งชาต ิจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัขึ้น 
ณ อ�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เพือ่รองรบังานวจิยัทางดา้นชีวการแพทย ์ อนัเป็นการรวม 
องคค์วามรูจ้ากที ่ ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์ เชี่ยวชาญในท ัง้สองดา้นเขา้ดว้ยกนั จากนัน้ใน 
วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์ 2555 จุฬาฯ จึงไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัส�านกังาน 
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ในการพฒันาและใหก้ารรบัรองเป็นศูนยว์จิยัไพรเมทแห่งชาตขิึ้น 
จวบจนวนัน้ีศูนยไ์ดก่้อสรา้งอาคารส�านกังานจ�านวน 1 หลงั อาคารเลี้ยงลงิแบบกึง่เปิด จ�านวน 4 หลงั 
(ทีส่ามารถจลุงิแสมไดท้ ัง้สิ้น 1,000 ตวั) อาคารวจิยัระดบั 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 



Science and Technology AwardsScience and Technology Awards

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย16

(ABSL-1 and 2) จ�านวน 1 หลงั หอ้งปฏิบิตักิารเคลือ่นทีร่ะดบั ABSL-3 (ABSL3 module) จ�านวน 
1 หอ้งปฏิบิตักิาร และในปีพ.ศ. 2565 ไดร้บัอนุมตังิบประมาณจ�านวน 139.84 ลา้นบาทจากสถาบนั
วคัซึ่นีแห่งชาต ิเพือ่ก่อสรา้งอาคารเลี้ยงและวจิยัในลงิมารโ์มเสท็ และขณะน้ีมลีงิแสมสายพนัธุไ์ทย
ทีป่ราศจากเชื้อโรคจ�าเพาะ เลี้ยงไวใ้นศูนยฯ์ จ�านวน 633 ตวั และภายใตก้ารบรหิารงานศูนยว์จิยั 
ไพรเมทแห่งชาต ิ ของ ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์ ศูนยจ์งึไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากล 
ทางดา้นการดูแลและการเลี้ยงสตัวท์ดลองจาก AAALAC International ในวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์
พ.ศ. 2563 และไดร้บัการรบัรองการปฏิบิตัใินหอ้งปฏิบิตักิารทีด่ตีามหลกัเกณฑิ ์ OECD (หรอื 
OECD-GLP) ในวนัที ่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ท�าใหศู้นยส์ามารถรบับรกิารงานวจิยัใหก้บั 
หน่วยงานต่าง ๆ ท ัง้ในประเทศ เช่น สวทช. สถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ มหาวทิยาลยัมหดิล  
บรษิทัไบโอเนท-เอเชยี จ�ากดั วทิยาลยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจฬุาภรณ ์ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ ์
ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางการวจิยัและพฒันาวคัซึ่นี จฬุาฯ บริษทัใบยาไฟโตฟารม์ จ�ากดั และ 
หน่วยงานต่างประเทศ เช่น CYPRUMED ประเทศออสเตรยี บรษิทั Chemon Inc. ประเทศ
สาธารณรฐัเกาหล ีและบรษิทั Neurgain ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในการทดสอบ/วจิยัยารกัษาโรค
เบาหวาน ยารกัษาโรคกระดูกพรุน วคัซึ่นีไขเ้ลอืดออก วคัซึ่นีซึ่กิา้ และวคัซึ่นีโควดิ-19  โดยเฉพาะ
วคัซึ่นีโควดิ-19 จ�านวน 3 ตวั คอื mRNA vaccine DNA vaccine และ Protein-subunit ที่
ท �าใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมภิาคอาเซึ่ยีนทีผ่ลติวคัซึ่นีโควดิ-19 ไดเ้องและสามารถ 
เขา้สู่การทดสอบในมนุษยไ์ดส้ �าเรจ็ ซึ่ึง่ท �าใหศู้นยเ์ป็นทีรู่จ้กัมากขึ้นท ัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ 

งานวิิจัย์ในปัจจุบันแลัะอนาคต
จากทีป่จัจบุนั ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์ ไดด้ �ารงต�าแหน่งเป็นผูอ้ �านวยการศูนยว์จิยัไพรเมท
แห่งชาต ิ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จงึท�าใหง้านวจิยัเปลีย่นมาเนน้เกี่ยวกบัการศึกษาเชื้อก่อโรค     
ทีส่ามารถถา่ยทอดจากลงิสู่คน หรอืจากคนสู่ลงิ เช่น วณัโรค มาลาเรยี เฮอรปี์ส ์ บ ี ไวรสั 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. Malaivi-
jitnond 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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ซึ่ารโ์คว ี2 (SARS-CoV2) โดยศึกษาท ัง้ระบาดวทิยา กลไกการก่อโรคและการแสดงออกของโรค 
ววิฒันาการร่วมระหวา่งโฮสตแ์ละเชื้อก่อโรค โดยมุง่หวงัทีจ่ะน�าองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันายา
และวคัซึ่นี ในการรกัษาและป้องกนัโรคในคนโดยใชล้งิเป็นสตัวท์ดลอง และพฒันาวธิกีารตรวจหา
โรคทีม่รีาคาถกู ใชง้านงา่ยในภาคสนาม ทีม่คีวามถกูตอ้งและแมน่ย�า  ซึ่ึง่จะท�าใหก้ารวจิยัเกี่ยวกบั
โรคตดิเชื้อในประเทศไทยสามารถแขง่ขนัไดก้บัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ และสามารถน�าองคค์วามรู ้
ไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริงในการพฒันาวคัซึ่นีและยาอย่างครบวงจร อย่างสอดคลอ้งกบั roadmap     
ทางดา้นสาธารณสุขของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี พ.ศ. 2561-2580 

ฝากไว้ิให้อ่าน “จากใจ ศาสตราจารย์์ ́ ร.สจุนิ´า มาลััย์วิจิติรนนท์์ ถึึงนกัวิจัิย์น้อง ๆ  ท์กุคน”
ในการวจิยัในประเทศไทย นกัวจิยัส่วนมากมกัจะมคีวามเชีย่วชาญในการท�างานวจิยัในหอ้งปฏิบิตักิาร 
หรอืในภาคสนาม (ทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมาก) อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่ึง่นอ้ยคนนกัทีจ่ะท�างาน 
ท ัง้สองดา้นควบคู่กนัไปและประสบผลส�าเร็จ และนกัวจิยัส่วนใหญ่ไมค่ดิวา่การศึกษาในท ัง้สองดา้น
สามารถน�ามาเชื่อมโยงกนัได ้จากงานวจิยัของขา้พเจา้ทีศึ่กษาในท ัง้สองดา้น คอื งานวจิยัทางดา้น
วทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีใ่ชล้งิเป็นสตัวท์ดลอง และงานวจิยัทางดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ
ของลงิมะแคค ท�าใหม้คีวามรูท้างดา้นวานรวทิยาอย่างกวา้งขวาง หลากหลายแงม่มุ และลกึซึ่ึ้ง    
จนสามารถเป็นผูร้เิริ่มก่อต ัง้ศูนยว์จิยัไพรเมทแห่งชาต ิจฬุาฯ ใหแ้ก่ประเทศไทยได ้ เพราะในการ
จดัต ัง้ศูนยว์จิยัไพรเมท จะตอ้งมคีวามรูต้ ัง้แต่ชนิดของลงิ ลกัษณะทางสณัฐาน ลกัษณะทางสงัคม
ของลงิ นิเวศวทิยา พฤตกิรรม ลกัษณะทางพนัธุกรรม การสบืพนัธุ ์การต ัง้ทอ้ง การใหลู้ก และ
การเลี้ยงดู รวมถงึโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดและพบไดใ้นลงิแต่ละชนิด นอกจากน้ีจะตอ้งมคีวามรู ้
เกีย่วกบัการจดัระบบเรอืนเลี้ยงและหอ้งปฏิบิตักิารทีใ่ชล้งิในการทดลอง การบรหิารจดัการบคุลากร 
และระบบต่าง ๆ  ของศูนยฯ์ อกีดว้ย  ซึ่ึง่จะเหน็ไดว้า่ถา้ขา้พเจา้ท�างานวจิยัเฉพาะดา้นวทิยาศาสตร์
การแพทย ์ คงมคีวามรูแ้ค่เฉพาะส่วนทา้ย ๆ  ของสิง่ทีก่ลา่วมาขา้งตน้เท่านัน้ หรอืถา้ขา้พเจา้ท�างาน
วจิยัเฉพาะในภาคสนามทางดา้นความหลากหลายทางชวีภาพของลงิ กค็งมคีวามรูเ้ฉพาะส่วนตน้ 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. Malaivi-
jitnond 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 representa-
tives from China, Russia,  
Pakistan, Saudi Arabia, and 
Thailand.
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ของสิง่ทีก่ลา่วมาขา้งตน้เช่นกนั คงไมม่คีวามรูเ้รือ่งมาตรฐานในการดูแล การเลี้ยง และ
การใชส้ตัวใ์นหอ้งปฏิบิตัติกิาร ในอดตีเมือ่ขา้พเจา้เริ่มท�างานวจิยัท ัง้สองดา้นคู่กนัไป
ดงักลา่ว นกัวจิยัท่านอืน่ ๆ  มกักลา่ววา่การท�างานวจิยัอย่างน้ีจะไมท่ �าใหข้า้พเจา้เป็นผู ้
เชีย่วชาญเฉพาะเรือ่งทีแ่ทจ้รงิ จะไมป่ระสบความส�าเรจ็ในชวีติการวจิยั ไมส่ามารถเป็น
นกัวจิยัมอือาชพีได ้และมกักลา่ววา่ขา้พเจา้ท�างานวจิยัเหมอืนเป็ด คอื ท�างานวจิยัหลาก
หลายเกนิไป ท ัง้ในหอ้งปฏิบิตัติกิารและในภาคสนามทีม่คีวามแตกต่างกนัมาก และใน
การเริ่มก่อต ัง้ศูนยว์จิยัไพรเมทแห่งชาตเิมือ่ 10 ปีทีแ่ลว้ ขา้พเจา้กเ็ผชญิกบัปญัหาเดมิ
อกีคร ัง้ เพราะนกัวจิยัและผูบ้รหิารระดบัสูงส่วนใหญ่ของประเทศไทย ไมส่ามารถมอง

ภาพไปขา้งหนา้ไดถ้ึงความจ�าเป็นของการใชส้ตัวไ์พรเมตในการทดสอบ/วิจยัยาและวคัซึ่ีน 
ในบา้นเรา หลายท่านในขณะนัน้มองวา่เป็นสิง่สิ้นเปลอืงและยงัไมม่คีวามจ�าเป็นตอ้งใช ้แต่ขา้พเจา้
ก็พยายามชี้แจงและยนืยนัวา่การจดัต ัง้ศูนยศึ์กษาวจิยัในลกัษณะน้ีไมส่ามารถท�าไดใ้นระยะเวลา
อนัส ัน้ เพราะตอ้งมกีารก่อสรา้งอาคารทีใ่หไ้ดม้าตรฐาน การจบั เลี้ยง และดูแลลงิใหไ้ดคุ้ณภาพ 
และการพฒันาบคุลากรในทกุระดบั เช่น สตัวแพทย ์นกัวทิยาศาสตร ์พนกังานเลี้ยงลงิ หรอืแมแ้ต่
สถาปนิก วศิวกร ที่ในขณะนัน้บา้นเราไม่มผูีเ้ชี่ยวชาญดา้นน้ีอยู่เลย และไม่มมีหาวทิยาลยัใด       
ในประเทศไทยทีจ่ดัสอน ซึ่ึง่ขา้พเจา้มกัจะพดูอยู่เสมอวา่ถา้ตอ้งการใชล้งิในการทดสอบ/วจิยัในอกี 
7 ปี ขา้งหนา้ ตอ้งเริม่สรา้งศูนยว์จิยัไพรเมทตัง้แต่วนัน้ี ดงันัน้ตอนเริ่มโครงการจงึประสบกบัปญัหา
มากมายจากผูท้ีไ่มเ่ขา้ใจและเหน่ือยมากในการเริม่ตน้อะไรใหม ่ๆ  ใหก้บัประเทศน้ี และยากล �าบากมาก
ในการขอทนุ จากวนันัน้เป็นเวลา 10 ปีผ่านไป ศูนยว์จิยัไพรเมทแห่งชาต ิไดถ้กูน�ามาใชป้ระโยชน์
ในการทดสอบวคัซึ่นีโควดิ-19 และท�าใหศู้นยเ์ป็นทีรู่จ้กัท ัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศมากขึ้น 
พรอ้มกบัค�าพดูทีว่า่ “ดนีะทีป่ระเทศไทยมศูีนยว์จิยัไพรเมท ท�าใหเ้ราสามารถพฒันาวคัซึ่นีโควดิ-19 
ไดเ้หมอืนประเทศทีพ่ฒันาแลว้” ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่ ถา้หากเรามคีวามมุง่ม ัน่ ทุ่มเท กดัไมป่ลอ่ย 
อดทนต่อแรงกดดนัต่าง ๆ ในการท�าสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยไมย่อมแพ ้มองวา่ทกุอย่างทีเ่ขา้มาในชวีติ 

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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คือ โอกาส ไม่ใช่อปุสรรค และเปิดใจทีจ่ะเรียนรูใ้นสิง่ใหม่ ๆ ทีเ่ขา้มาอยู่ตลอดเวลา สุดทา้ย 
ความส�าเรจ็กจ็ะมาถงึ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย และคณะกรรมการมลูนิธิ
โทเร ส�าหรบั “รางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มลูนิธโิทเรประเทศไทย” คร ัง้ที ่ 28 ประจ�าปี 
พ.ศ. 2564 ขอขอบพระคุณอาจารยท์ ัง้ 5 ท่านต่อไปนี้ทีท่ �าใหด้ฉินักา้วเขา้มาสู่วงการวจิยัดา้น
สรรีวทิยาการสบืพนัธุแ์ละไพรเมต จนสามารถน�าเอาความรูท้ีไ่ดม้าใชใ้นการก่อตัง้ศูนยว์จิยัไพรเมท
แห่งชาต ิคอื ศาสตราจารย ์ดร. ม.ร.ว. พฒุพิงศ ์วรวุฒ ิผูเ้ปิดโลกงานวจิยัทางดา้นสรรีวทิยาและ
วานรวทิยา ในหอ้งปฏิบิตักิาร Professor Dr. Osamu Takenaka ผูเ้ปิดโลกงานวจิยัทางดา้น 
อณูชวีวทิยาและวานรวทิยาในภาคสนาม  Professor Dr. Yuzuru Hamada ผูเ้ปิดโลกงานวจิยั
ทางดา้นลงิมะแคคในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละในเอเชยีใต ้ Professor Dr. Kazuyoshi Taya 
ผูส้นบัสนุนการท�างานวจิยัในพชืสมนุไพรกวาวเครอืขาว จนสามารถตพีมิพผ์ลงานวจิยัไดจ้ �านวนมาก 
และ Professor Dr. Takashi Yoshida ผูเ้ริ่มตน้ใหแ้นวคดิในการจดัต ัง้ศูนยว์จิยัไพรเมทใน
ประเทศไทย และขอขอบพระคุณแหลง่ทนุต่าง ๆ ทีไ่ดใ้หเ้งนิทนุสนบัสนุนการวจิยั ขอขอบคุณ
เพือ่นร่วมงานวจิยัทกุท่านท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ เจา้หนา้ที ่นิสติปรญิญาตร ีโท และเอก
จากภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และจากศูนยว์จิยัไพรเมทแห่งชาต ิ
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และสุดทา้ยนี้ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร. สุพจน ์หารหนองบวั 
(อดตีคณบดคีณะวทิยาศาสตร ์จฬุาฯ) รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทย ์นายแพทย ์ดร.สทิธชิยั ทดัศร ี
(อดตีรองอธกิารบด ีจฬุาฯ)  ศาสตราจารย ์นายแพทยภ์ริมย ์กมลรตันกลุ (อดตีอธกิารบด ีจฬุาฯ) 
ดร.ประดน จาตกิวนิช (อดตีผูอ้ �านวยการ สพสว. วช.) ศาสตราจารยก์ติตคิุณ นายแพทยส์ทิธพิร 
จติตม์ติรภาพ (อดตีเลขาธกิาร วช.) ทีเ่หน็ประโยชนแ์ละสนบัสนุนการก่อตัง้และการท�างานของ
ศูนยว์จิยัไพรเมทแห่งชาต ิจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

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 pharma-
cokinetics 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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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 SARS-
CoV-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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ศูนย์์เชี่่�ย์วิชี่าญเฉพาะท์างเคม่ไฟฟ้าแลัะแสง 
Electrochemistry and Optical Spectroscopy 

Center of Excellence (EOSCE)

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 commer-
cialization. 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 

ศูนย์์เชี่่�ย์วิชี่าญเฉพาะ
ท์างเคม่ไฟฟ้าแลัะแสง

ภาควิิชี่าเคม่ 
คณะวิิท์ย์าศาสตร์ 

จุฬาลังกรณ์มหาวิิท์ย์าลััย์
254 ถึนนพญาไท์ 

แขวิงวิังใหม่ เขตปท์ุมวิัน 
กรุงเท์พมหานคร 10330

โท์ร. 02-218-7597 
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วิิสัย์ท์ัศน์
เป็นศูนยก์ลางการพฒันานวตักรรมและองคค์วามรูใ้หมเ่พือ่การตรวจวดั โดยมุง่เนน้การตรวจวดั
เชงิเคมไีฟฟ้าและแสง โดยองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิขึ้นจากงานวจิยัสามารถประยุกตใ์ชห้รอืต่อยอด 
เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งนวตักรรมใหม ่ ๆ และสรา้งความร่วมมอืทางวชิาการท ัง้ในและต่างประเทศ 
อกีท ัง้ยงัมุง่เนน้การอทุศิตนเพือ่ฝึุ่กอบรมทางวชิาการและสรา้งโอกาสการท�าวจิยั เพือ่การพฒันาก�าลงัคน
ทีม่คีณุภาพใหแ้ก่นสิติและนกัวจิยัรุ่นใหม ่ รวมถงึผลกัดนัการพฒันาตน้แบบผลติภณัฑิเ์พือ่น�าไปใช ้
ประโยชนท์ ัง้เชงิอตุสาหกรรมและเชงิพาณิชย์

ควิามเป็นมา
เริ่มแรก “ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง” ไดถ้กูก่อต ัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ในนาม 
“หน่วยปฏิบิตักิารวจิยัเชงิเคมไีฟฟ้าและแสง” โดยศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ ชยัลภากลุ และสมาชกิ
บางท่าน ซึ่ึง่ในระยะแรกหน่วยปฏิบิตักิารฯ เป็นเพยีงหน่วยวจิยัขนาดเลก็ แต่ต่อมาไดส้รา้งผลงาน
วจิยัซึ่ึ่งเป็นที่ยอมรบัในวงการวชิาการและไดร้บัการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ
จ�านวนมาก นอกจากน้ีผลงานวจิยัของหน่วยฯ ยงัไดร้บัการอา้งอิงถงึในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตจิากนกัวจิยัหลากหลายประเทศมากกวา่ 2,000 คร ัง้ จนไดร้บัรางวลั “หน่วยปฏิบิตักิาร
วจิยัที่มผีลงานดเีด่นประจ�าปี 2557” อกีท ัง้ผลงานวจิยัของหน่วยปฏิบิตัิการฯ ยงัไดร้บัรางวลั  
“ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิสูงสุด” สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพ จากกองทนุรชัดาภเิษกสมโภช 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ประจ�าปี 2557 และ 2559 อย่างต่อเนื่อง นอกจากการผลติผลงานวจิยั
ที่มคีุณภาพ หน่วยปฏิบิตัิการวจิยัเชิงเคมไีฟฟ้าและแสง ยงัส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรใน 
หน่วยปฏิบิตักิารฯ ใหท้ �างานวจิยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยพบวา่บคุลากรในหน่วยปฏิบิตักิารฯ 
สามารถด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้นไดใ้นระยะเวลาอนัส ัน้ ท ัง้ในต�าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์และยงัส่งเสรมิการพฒันาก�าลงัคน โดยผลตินสิติระดบับณัฑิติ

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 multi-
disciplinary academia and researchers who are 
well versed in their fields and are keen in 
novel development of electrochemical and  
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ศึกษาท ัง้ปรญิญาโท และปรญิญาเอก ซึ่ึง่จากผลงานท ัง้หมดทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ท�าใหห้น่วยปฏิบิตักิารฯ 
ไดร้บัการยกระดบัเป็น “ศูนยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง” ในวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ. 2560 
เพือ่เป็นศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ ในการผลติผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจวดัดว้ยเทคนิค
ทาง เคมีไฟฟ้าและแสง จากผลงานวิจ ัยตีพิมพ์ที่ เ ป็นที่ยอมร ับในวงกว า้ง  ความรู ้ 
ความช�านาญการ และความสามารถของบุคลากร ท�าใหศู้นยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ ไดร้บั 
การสนบัสนุนทนุอดุหนุนการวจิยัจ�านวนมาก จากท ัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน อาท ิกองทนุ
รชัดาภเิษกสมโภช คลสัเตอรว์สัดุข ัน้สูง และคลสัเตอรสุ์ขภาพ (จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั) ส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
และศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ เป็นตน้ 
จากระยะเวลาเพยีง 5 ปี ภายหลงัการถกูยกระดบัขึ้นเป็นศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและ
แสง (ต ัง้แต่ปี 2560-ปจัจบุนั) ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ ไดผ้ลติงานวจิยัทีม่คีุณภาพสูงทีส่ามารถ 
ตพีมิพใ์นระดบัสูงสุด 10 เปอรเ์ซึ่น็ต ์(Tier 1) จ�านวน 77 ฉบบั ระดบัสูงสุด 25 เปอรเ์ซึ่น็ต ์(Q1) 
จ�านวน 58 ฉบบั ระดบัสูงสุด 50 เปอรเ์ซึ่น็ต ์(Q2) จ�านวน 3 ฉบบั และอนุสทิธบิตัรจ�านวน 10 ฉบบั 
อกีท ัง้ยงัไดร้บัรางวลั “นวตักรรมดเีด่น” ระดบัเหรยีญทองและเหรยีญเงนิ จากหน่วยงานระดบัชาต ิ
และนานาชาต ิ และไดพ้ฒันาก�าลงัคนโดยผลตินิสติ และบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพในการท�างาน
วจิยัอย่างต่อเนื่อง และจะยงัคงขบัเคลือ่นการด�าเนินงานดา้นการพฒันานวตักรรมการวจิยัเชงิเคมี
ไฟฟ้าและแสงทางดา้นการแพทย ์อาหาร และสิง่แวดลอ้ม อย่างย ัง่ยนืต่อไป

งานวิิจัย์แลัะนวิัตกรรม
ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง ในปจัจบุนัมสีมาชกิรวมท ัง้สิ้น 9 ท่าน ซึ่ึง่ประกอบ 
ไปดว้ยบุคลากรที่มคีวามรู ้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา แต่มคีวามสนใจที ่
ตรงกนัในเรื่องของการพฒันาวธิีการตรวจวดัและอุปกรณ์ตรวจวดัท ัง้เชิงเคมไีฟฟ้าและเชิงแสง  

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 surveil-
lance 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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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 

โดยบคุลากรของศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ นัน้มาจากหลากหลายภาควชิา และสถาบนัฯ ซึ่ึง่อยู่
ภายใตส้งักดัเดยีวกนัคอืจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
ศูนยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง มุง่เนน้การพฒันาวธิกีารตรวจวดัและอปุกรณต์รวจวดั
ท ัง้เชงิเคมไีฟฟ้าและแสงส�าหรบัการประยุกตใ์ชใ้นดา้นอาหาร สิง่แวดลอ้ม และการแพทย ์ โดยมี
ผลงานวจิยัทีถ่กูตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตมิากกวา่ 10 เรื่องต่อปี โดยมุง่เนน้การ
พฒันางานวจิยัทางเคมไีฟฟ้าและแสง โดยพฒันาเป็นอปุกรณใ์นการตรวจวเิคราะหแ์ละเฝุ้่าระวงัที่
มคีณุภาพ เพือ่ใชท้างการแพทย ์เกษตรกรรม อตุสาหกรรม สิง่แวดลอ้ม และพลงังานทดแทน เพือ่
เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดระดบัโลก และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชากร 
โดยตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถงึปจัจบุนั ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ มผีลงานตพีมิพใ์นวารสาร
วชิาการระดบันานาชาต ิมากกวา่ 300 เรื่อง
ผลงานวจิยัทีเ่กดิขึ้นภายใตศู้นยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางฯ นอกจากจะเป็นผลงานวจิยัทีม่มีาตรฐานสูง 
ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีม่ ี Impact Factor สูงแลว้ ยงัไดร้บัการน�าไปใชอ้า้งองิถงึใน
วงการวชิาการอย่างกวา้งขวางอกีดว้ย โดยตัง้แต่ปี 2560-ปจัจบุนั พบวา่ผลงานวจิยัทีต่พีมิพภ์ายใต ้
ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ มกีารน�าไปใชอ้า้งองิมากกวา่ 2,500 คร ัง้ แสดงถงึการเป็นทีย่อมรบัใน
แวดวงวิชาการระดบัโลก โดยตัง้แต่เริ่มก่อต ัง้ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมีไฟฟ้าและแสง  
มผีลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตแิละนวตักรรมทีส่ �าคญั อาทิ
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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.

• งานวิจยัการพฒันาอุปกรณ์ทดสอบบนกระดาษส�าหรบัตรวจวดัโลหะหนกัที่ไม่ซึ่บัซึ่อ้น  
ใชง้านงา่ย ราคาถกู สามารถพกพาสะดวก มคีวามแมน่ย�าสูง และสามารถตรวจวดัโลหะหนกั
ไดถ้งึ 6 ชนิดในคราวเดยีว ไดแ้ก่ นิกเกลิ เหลก็ ทองแดง โครเมยีม ตะกัว่ และแคดเมยีม 
โดยทราบผลไดร้วดเร็วภายใน 5 นาท ี เพือ่เป็นทางเลอืกในการตรวจวเิคราะหโ์ลหะหนกั 
สามารถประยุกตใ์ชเ้ป็นอปุกรณภ์าคสนามส�าหรบัการตดิตามของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม  
รวมถงึตวัอย่างทางสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ได ้ โดยตน้ทนุของอปุกรณท์ดสอบบนกระดาษนี้อยู่
ทีป่ระมาณ 30 บาทต่อชิ้น จงึเป็นทางเลอืกใหมใ่หก้บัผูป้ระกอบการทีจ่ะลดตน้ทนุการวเิคราะห ์
โดยทีย่งัคงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยงานวจิยัดงักลา่วไดร้บัการตพีมิพ์
ในวารสาร Analytical Chemistry ในปี 2014 (Anal.Chem. 2014, 86, 7, 3555-3562) 
และไดร้บัการอา้งองิถงึในวารสารวชิาการระดบันานาชาตริวมท ัง้สิ้น 225 คร ัง้ อกีท ัง้ยงัสรา้ง
ชื่อเสยีงไกลระดบันานาชาต ิ โดยไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิในงานแสดงนวตักรรมสิง่ประดษิฐ์
นานาชาต ิณ กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั และรางวลัเกยีรตยิศสิง่ประดษิฐจ์ากสมาคมทรพัยส์นิ
ทางปญัญาสิง่ประดษิฐโ์ลก ปี 2014 อกีดว้ย

• งานวจิยัการพฒันาอปุกรณต์รวจวดั Human Papillomavirus (HPV) ในรูปแบบกระดาษ
ซึ่ึง่มขีนาดเลก็ ราคาไมแ่พง ใชง้านงา่ย พกพาไดส้ะดวก สามารถตรวจวดัไดด้ว้ยตนเอง โดย
พฒันาท ัง้ในรูปแบบชดุตรวจวดัทางเคมไีฟฟ้า และเชงิแสง โดยชดุตรวจวดัเชงิแสงบนกระดาษ
สามารถสรา้งรูปแบบการไหล โดยชดุทดสอบทีพ่ฒันาขึ้นน้ีใชส้ �าหรบัตรวจวดั DNA ของไวรสั
และแบคทเีรยี 3 ชนิด ไดแ้ก่ ไวรสัทีเ่ป็นสาเหตขุองโรค MERS-CoV แบคทเีรยี Mycobac-
terium Tuberculosis (MTB) สาเหตขุองวณัโรค และ Human Papillomavirus (HPV) 
สาเหตขุองมะเรง็ปากมดลูก ไดพ้รอ้มกนัโดยใชเ้ทคนิคเชงิแสง ซึ่ึง่การเปลีย่นแปลงสสีามารถ
ติดตามไดด้ว้ยตาเปล่า หากตอ้งการหาปริมาณก็สามารถท�าไดโ้ดยใชแ้อพลิเคชนัใน 
สมารท์โฟน โดยความเขม้ของสจีะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความเขม้ขน้ของ DNA เป้าหมาย
ที่ตอ้งการตรวจวดั หลกัการน้ีสามารถติดตามหาปริมาณ DNA เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงใน 
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• 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  

การเกดิโรคได ้โดยงานวจิยัดงักลา่วไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร Analytical Chemistry ในปี 
2017 (Anal. Chem. 2017, 89, 10, 5428-5435) อกีท ัง้ยงัสรา้งชื่อเสยีงไกลระดบันานาชาต ิ
โดยไดร้บัรางวลั IFIA Best Invention Medal จาก International Federation of  
Inventors’ Association รางวลั Silver prize จาก Seoul International Invention Fair 
2018 และรางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ระดบัด ีประจ�าปี 2562 จากส�านกังานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิ(วช.) อกีดว้ย

• งานวจิยัการพฒันาอุปกรณ์ตรวจวดั Human Papillomavirus (HPV) ทางเคมไีฟฟ้า  
งานวจิยัดงักลา่วไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร Analytica Chimica Acta ในปี 2018 (Anal. 
Chim. Acta, 2019, 1044, 102-109) อกีท ัง้ยงัไดร้บัรางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ประจ�าปี 
2562 รางวลัระดบัด ีสาขาวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั ผลงานเรือ่ง “เซึ่น็เซึ่อรก์ระดาษอจัฉรยิะ
ส�าหรบัตรวจวนิิจฉยัดเีอน็เอของโรคตดิต่อ” จากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)  

• งานวจิยัการพฒันาอมิมโูนเซึ่นเซึ่อรฐ์านกระดาษ (paper-based immunosensor) ส�าหรบั
การตรวจวดัโปรตนีทีบ่ง่บอกความเสีย่งของการเกดิโรคหลอดเลอืดและหวัใจ (C-reactive 
protein) ร่วมกบัการตรวจวเิคราะหท์างเคมไีฟฟ้า ซึ่ึง่ใชห้ลกัการจบักนัโดยตรงระหวา่งสาร
ชวีโมเลกลุ เซึ่นเซึ่อรฐ์านกระดาษถกูออกแบบเพือ่ผสมผสานการเตรยีมเซึ่นเซึ่อรแ์ละการตรวจวดั 
ใหอ้ยู่ในอปุกรณช์ิ้นเดยีวจงึมรีาคาถกู อกีท ัง้ยงัใชง้านงา่ย พกพาไดส้ะดวก มคีวามถกูตอ้ง
แม่นย�าสูง สามารถตรวจวดัไดค้รอบคลุมถงึระดบั
นาโนกรมัต่อมลิลลิติร เซึ่นเซึ่อรถ์กูพฒันามาเพือ่ทีจ่ะ
ใหบุ้คลากรทางการแพทย ์ หรือสถานพยาบาลที ่
ห่างไกลไดป้ระเมนิความเสีย่งของประชาชนท ัว่ไปหรอื
ผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการเป็นโรคหลอดเลอืดและหวัใจ 
น�าไปสู่การติดตามการรกัษาโรคหรือปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมเพือ่ลดความเสีย่งนัน้ ๆ ลง โดยงานวจิยั
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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 

ดงักลา่วไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร Microchimica Acta ในปี 2019 (Microchim. Acta 
2019 186: 153) อกีท ัง้ยงัไดร้บัรางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ประจ�าปี 2562 ระดบัด ีจาก
ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) อกีดว้ย

• งานวจิยัการพฒันาเทคนิคการตรวจวดัสารบตีา้แอโกนิสต ์ 4 ชนิดในเวลาเดยีวกนั ไดแ้ก่  
เทอรบู์ทาลนี ซึ่ลับูทามอล แรคโตพามนี และเคลนบูเทอรอล โดยใชข้ ัว้ไฟฟ้าไดมอนดเ์จอื
โบรอนที่ดดัแปรพื้นผวิดว้ยอนุภาคนาโนของพาลาเดยีม ร่วมกบัเทคนิคโครมาโทรกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง (UHPLC) ซึ่ึ่งพบว่าวธิีวเิคราะหท์ี่น�าเสนอน้ีสามารถแยกสารบตีา้ 
แอโกนิสตท์ ัง้ 4 ชนิดไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกท ัง้ข ัว้ไฟฟ้าที่พฒันาขึ้นยงัใหค้วามสามารถใน 
การท�าซึ่ �า้ไดด้เียีย่ม โดยมคีุณสมบตัทิีด่ใีนการลดการเกาะตดิพื้นผวิของกลุม่สารตวัอย่างที่
ผวิหนา้ข ัว้ไฟฟ้า อกีท ัง้พบวา่เทคนิคทีพ่ฒันาขึ้นนี้มผีลทีเ่ชื่อถอืไดเ้มือ่เทยีบกบัเทคนิค UH-
PLC-UV นอกจากน้ียงัประสบความส�าเร็จในการน�าไปใชว้เิคราะหใ์นตวัอย่างต่าง ๆ เช่น 
อาหารสุกร เนื้อสุกร และปสัสาวะ โดยงานวจิยัดงักลา่วไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร Journal 
of Electroanalytical Chemistry ในปี 2019 (J. Electroanal. Chem. 2019, 840,  
439-448)

• งานวจิยัดา้นการพฒันาอปุกรณ์วเิคราะหฐ์านกระดาษร่วมกบัการตรวจวดัเชงิแสง ส�าหรบั
ตรวจหาเชื้อซึ่ลัโมเนลลาไทฟิมูเรียม ซึ่ึ่งเป็นการรวมกนัขององคค์วามรูด้า้นการแยกสาร
ภมูคุิม้กนัและแอนตบิอด/ีเอนไซึ่มเ์ชงิซึ่อ้น ท�าใหอ้ปุกรณน้ี์ไดแ้สดงความสามารถในการตรวจ
หาเชื้อซึ่ลัโมเนลลาไทฟิมเูรยีมทีข่ดีจ�ากดัการตรวจวดัที ่ 102 CFU mL-1 ภายใน 90 นาท ี
และไมจ่�าเป็นตอ้งเพิม่ความเขม้ขน้ของเชื้อก่อน นอกจากน้ีอปุกรณท์ีพ่ฒันาขึ้น ไดน้�ามาใช ้
ส �าหรบัการตรวจหาเชื้อซึ่ลัโมเนลลาในตวัอย่างอจุจาระนกทีเ่ป็นแหลง่เพาะเชื้อและตวัอย่าง
ในน�า้นม ซึ่ึง่ผลทีไ่ดส้ามารถใชเ้ป็นอปุกรณ์ทีส่ามารถยอมรบัได ้ ดงันัน้อปุกรณ์น้ีแสดงให ้
เหน็วา่สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืวนิิจฉยัส�าหรบัการวเิคราะหท์างคลนิิกได ้ โดยผลงานนี้ไดร้บั
การตพีมิพใ์นวารสาร Analytical Chemistry ในปี 2018 (Anal. Chem. 2018, 90, 1035-
1043) 
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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 Inter-

national 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 Agro- 
Industry.

• 2020, Outstanding Innovation Award (Excellence Level) in Chemistry 
and Pharmacy Science from National Research Council of Thailand 
(NRCT).

• การพฒันาอุปกรณ์ที่โดดเด่นภายใตก้ลุ่มวจิยัของศูนยเ์ชี่ยวชาญคือการพฒันาวธิีทดสอบ
ภมูคุิม้กนัทีม่คีวามไวและความจ�าเพาะเจาะจงต่อเชื้อไวรสัซึ่ารส์-โคว-ี2 (SARS-CoV-2) หรอื
การตดิเชื้อโควดิ-19 โดยอาศยัวธิกีารตรวจวดัทางเคมไีฟฟ้าจากเซึ่นเซึ่อรฐ์านกระดาษแบบ
ไมต่ดิฉลากเป็นคร ัง้แรกของวงการวทิยาศาสตร ์ ซึ่ึง่มคีวามแตกต่างจากชดุทดสอบการไหล
แนวระนาบแบบแถบสอีย่างงา่ย (lateral flow immunoassay) โดยท ัว่ไป ทีจ่ �าเป็นตอ้งใช ้
แอนตบิอดมีากกวา่สองชนดิในการทดสอบและมกัมขีอ้จ�ากดัจากความไวการตรวจวเิคราะห ์
โดยหากผูป่้วยมภีูมคุิม้กนัต่อเชื้อไวรสั จะท�าใหส้ญัญาณการตรวจวดัทางเคมไีฟฟ้าลดลง
เน่ืองจากการเขา้คู่กนัของแอนตบิอดขีองผูป่้วยและแอนตเิจนทีถู่กตรึงอยู่บนข ัว้ไฟฟ้าทีไ่ป
ยบัย ัง้การเกิดปฏิกิิริยาเคมไีฟฟ้า ดว้ยวธิีการดงักล่าวจงึไม่จ�าเป็นตอ้งมกีารใชแ้อนติบอด ี
แมเ้พยีงตวัเดยีว จงึสามารถประหยดัตน้ทนุการผลติและการตรวจวดัไดม้ากเมือ่เทยีบกบัวธิี
มาตรฐาน ทางกลุม่วจิยัยงัไดม้กีารทดสอบอปุกรณท์ีพ่ฒันาขึ้นดว้ยซึ่รีมัจากผูป่้วย (ท ัง้ผูป่้วย
ทีไ่มม่ภีมูคิุม้กนัและมภีมูคิุม้กนัต่อไวรสัซึ่ารส์-โคว-ี2) ซึ่ึง่ใหผ้ลการทดสอบเป็นทีน่่าพอใจ 

ตลอดระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง ไดผ้ลติ
บณัฑิติในระดบัปรญิญาเอก 30 คน ระดบัปรญิญาโท 15 คน ปจัจบุนัมจี �านวนนกัศึกษาระดบั
ปรญิญาเอกและโทมากถงึ 25 คน โดยมจี�านวนนกัศึกษาใหมเ่พิม่ขึ้นทกุปี ประมาณปีละ 5 คน 
ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ มคีวามภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงในการสรา้งภาพลกัษณ ์
ทีด่ใีหแ้ก่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั สถาบนัการศึกษาช ัน้น�าในระดบัประเทศ โดยบณัฑิติทีส่ �าเร็จ
การศึกษาส่วนใหญ่ลว้นเป็นบณัฑิติทีม่คีุณภาพ มผีลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาตทิีม่มีาตรฐานเป็น
จ�านวนมาก อกีท ัง้ยงัไดร้บัรางวลัทางวชิาการอย่างมากมาย อาท ิ รางวลัผลงานวจิยัดเีด่นส�าหรบั
นิสติระดบัปริญญาเอก สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปี  
พ.ศ. 2560, 2562-2563 และรางวลัผลการศึกษายอดเยีย่มข ัน้วทิยาศาสตรดษุฎีบีณัฑิติ จาก มลูนธิิ
ศาสตราจารย ์ดร.แถบ นีละนิธ ิคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ในปี พ.ศ. 2563
จากผลผลติเชงิวชิาการและนวตักรรมทีเ่กดิขึ้น ส่งผลใหศู้นยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง 
ไดร้บั “รางวลัหน่วยงานดเีด่นประจ�าปี 2563” โดยผลงานทีเ่กดิขึ้นภายใตศู้นยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางฯ 
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• 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).

เ ป็นผลงานเชิ งประจ ักษ์สามารถน�า ไปใช ป้ระโยชน์ต่อส ังคมไดจ้ริ ง เพื่อ ใช ท้ดแทน 
การน�าเขา้เครื่องมอืจากต่างประเทศ และต่อยอดไปสู่การตรวจวดัจรงิในเชงิอตุสาหกรรม ท ัง้ทาง
ดา้นการเกษตร การแพทย ์และสิง่แวดลอ้ม ได ้

นวิตักรรมภาย์ใตศ้นูย์เ์ชี่่�ย์วิชี่าญเฉพาะท์างเคมไ่ฟฟ้าแลัะแสงท่์�ไ´ร้บัรางวิลัั
• ปี พ.ศ. 2562 ไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิ (2 รางวลั) ในงาน The Awards Ceremony Seoul 

International Invention Fair 2018 ประเทศเกาหลใีต ้
• ปี พ.ศ. 2562 รางวลัผลงานประดิษฐค์ิดคน้ ระดบัดี สาขาวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั             

(2 รางวลั) จากส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)
• ปี พ.ศ. 2562 รางวลัผลงานนวตักรรมสายอดุมศึกษาระดบัดมีาก และรางวลัการเขยีนขอ้

เสนอโครงการระดบัด ี กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยจดัแสดงในงาน 
“มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ2562

• ปี พ.ศ. 2563 รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ระดบัดมีาก สาขาวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั 
จากส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)

• ปี พ.ศ. 2563 รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ระดบัด ีสาขาวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั จาก
ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)

• ปี พ.ศ. 2563 รางวลัผลงานนวตักรรมสายอดุมศึกษาระดบัด ีและรางวลัการเขยีนขอ้เสนอ
โครงการระดบัดมีาก กลุม่การเกษตรและอตุสาหกรรม โดยจดัแสดงในงาน “มหกรรมงาน
วจิยัแห่งชาต ิ2563 

• ปี พ.ศ. 2564 รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ระดบัด ีสาขาวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั จาก
ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)

• ปี พ.ศ. 2564 รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ระดบัประกาศเกยีรตคิุณ สาขาวทิยาศาสตรเ์คมี
และเภสชั (2 รางวลั) จากส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

• ปี พ.ศ. 2565 รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ระดบัประกาศเกยีรตคิุณ สาขาวทิยาศาสตรเ์คมี
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และเภสชั (2 รางวลั) จากส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)
• ปี พ.ศ. 2565 รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ระดบัประกาศเกยีรตคิณุ สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพ

และคณิตศาสตร ์จากส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)

ควิามก้าวิหน้าของบคุลัากรในศูนย์เ์ชี่่�ย์วิชี่าญเฉพาะท์างเคมไ่ฟฟ้าแลัะแสง
นอกจากการผลติผลงานเชงิวชิาการและนวตักรรม ทางศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ ยงัสนบัสนุน
และผลกัดนัความกา้วหนา้ของบคุลากรในศูนยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางฯ ในการสรา้งองคก์รหรอืหน่วย
งานใหม่ขึ้ นมาเพื่อขยายและต่อยอดองค์ความรู เ้พื่อวิสยัทศัน์ที่กา้วไกลยิ่งขึ้ น ดงัเช่น  
รองศาสตราจารย ์ดร.วนิดา หลายวฒันไพศาล อดตีบคุลากรในศูนยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้า
และแสง ไดผ้ลติผลงานเชงิวชิาการและนวตักรรมอย่างเป็นทีป่ระจกัษ ์จงึสามารถก่อตัง้หน่วยปฏิบิตัิ
การวจิยัไบโอเซึ่นเซึ่อรแ์ละเทคโนโลยกีารตรวจวเิคราะหท์างชวีภาพส�าหรบัเซึ่ลลแ์ละนวตักรรมชดุ
ทดสอบ (Biosensors and Bioanalytical Technology for Cells and Innovative Testing 
Device Research Unit (B2iTCIT)) ในปี พ.ศ. 2563 ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 ดร. นาฏินดัดา 
รอดทองค�า อดตีบคุลากรในศูนยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง ไดผ้ลติผลงานเกี่ยวกบั
เซึ่นเซึ่อรท์ี่สวมใส่ไดร่้วมกบัเทคนิคทางเคมไีฟฟ้า ซึ่ึ่งไดร้บัการตีพมิพใ์นวารสารนานาชาติที่ม ี
ชื่อเสยีงและไดร้บัรางวลัจากส�านกังานวจิยัแห่งชาติ ท�าใหส้ามารถขยายองคค์วามรูแ้ละน�าไปสู่ 
การก่อตัง้ “ศูนยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นวสัดุตอบสนองไดส้ �าหรบัสวมใส่” (Center of Excellence 
in Responsive Wearable Materials)

ควิามร่วิมมือภาย์ในประเท์ศท์ั�งภาครัฐแลัะเอกชี่น
ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง มคีวามร่วมมอืในการสรา้งเครอืขา่ยอย่างสรา้งสรรค์
กบัท ัง้ภาครฐัและเอกชน อาท ิมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยั
อบุลราชธานี ส �านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) รวมไปถงึการร่วมมอื
กบัภาคอตุสาหกรรมและบรษิทัเอกชนในการพฒันานวตักรรมในเชงิพาณิชย ์ เช่น บรษิทั ปตท. 
จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ซึ่ลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) บรษิทั วามนิ เคมคีลั จ�ากดั 

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 บรษิทั เซึ่ริฟ์ ซึ่ายน ์จ�ากดั เป็นตน้ นวตักรรมทีเ่กดิขึ้นภายใตศู้นยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ ที่
เป็นการร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในเครอืขา่ยและภาคอตุสาหกรรม ตวัอย่างเช่น เครื่องตรวจเคมี
ไฟฟ้าแบบพกพาส�าหรบัตรวจวดัโลหะหนกั ซึ่ึ่งมคีวามร่วมมอืท ัง้ 3 ฝุ่่ายไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และบรษิทั ซึ่ลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) 
ซึ่ึ่งเป็นเครื่องมอืที่สามารถอ่านผลไดบ้นสมารท์โฟนส�าหรบัการตรวจวดัโลหะหนกัในโรงงาน
อุตสาหกรรมและแหล่งน�า้เสียได ้ นอกจากน้ีหวัหนา้ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ ยงัไดร้บั 
การสนบัสนุนการสรา้งเครือข่ายในทุนศาสตราจารยด์เีด่นประจ�าปี 2564 โดยมสีมาชิกภายใน 
ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ เขา้ร่วม อีกท ัง้ยงัมีสมาชิกจากภายนอกมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่  
รองศาสตราจารย ์ดร.วณีา เสยีงเพราะ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ รองศาสตราจารย ์ดร.อมรา 
อภลิกัษณ ์มหาวทิยาลยัมหดิล รองศาสตราจารย ์ดร.อญัชล ีส�าเภา มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี และ 
ดร.ชลุกีร โชตสุิวรรณ ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ จากการสรา้งความร่วมมอืภายในประเทศ 
ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ท�าใหศู้นยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสงมคีวามเขม้แขง็ในการสรา้ง
นวตักรรมใหม ่ๆ ไดอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละครบวงจร 

ควิามร่วิมมือจากต่างประเท์ศ
เน่ืองจากผลงานที่ผ่านมาของศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง มคีวามร่วมมอืกบั 

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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ต่างประเทศในการแลกเปลีย่นองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ท�าใหผ้ลงานทีไ่ดม้ปีระสทิธิภาพสูงและสรา้ง 
ความเชือ่ม ัน่ในต่างประเทศ ซึ่ึง่ความร่วมมอืน้ีมาจากนกัวชิาการและนกัวจิยัพนัธมติรในหลากหลาย
ประเทศ อาท ิ Professor Dr. Charles S. Henry จาก Department of Chemistry, Colorado 
State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา Professor  Dr. Arben Merkoçi จาก Institut Català 
de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) ประเทศสเปน Professor Atsushi Maruyama 
จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญีปุ่่ น Professor Dr. Daniel Citterio จาก 
Department of Applied Chemistry, Keio University ประเทศญีปุ่่ น Associate Professor 
Dr. Gaston A. Crespo จาก KTH, Royal Institute of Technology ประเทศสวเีดน  
Dr. Tugba Ozer จาก Department of Bioengineering, Yildiz Technical University 
ประเทศตรุก ีและ Dr. Mohini M Sain จาก Department of Mechanical Engineering, 
University of Toronto ประเทศแคนาดา เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมนีิสติและนกัวจิยัท ัง้ภายในและ
ต่างประเทศ ทีส่่วนหน่ึงเป็นของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจาก Malaysia-Thailand Joint 
Authority (MTJA) ต ัง้แต่เมษายน พ.ศ. 2562 ถงึปจัจบุนั และโครงการวจิยัพฒันาและวศิวกรรม 
ภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลงร่วมด�าเนินการวจิยัระหวา่งส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
และ The Scientific Technology Research Council of Turkey มคีวามสนใจทีจ่ะมาศึกษา
วจิยัดา้นนวตักรรมตรวจวดัทางเคมไีฟฟ้าและแสงเพิม่ขึ้นทกุปี ปจัจบุนัมนีิสติระดบับณัฑิติศึกษา
ทีก่ �าลงัศึกษาและนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก ภายใตค้วามดูแลของบคุลากรในศูนยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางฯ 
ท ัง้หมดจ�านวน 25 คน จากหลายประเทศ อาท ิ ประเทศไทย สาธารณรฐัอินโดนีเซึ่ยี และ
สหรฐัอเมริกา เป็นตน้ ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง ไดต้ระหนกัถงึการเพิม่พูน 
ความรูใ้หก้บันิสติและนกัวจิยั ดงันัน้ นิสติและนกัวจิยัส่วนใหญ่จะไดร้บัการสนบัสนุนใหเ้ดนิทาง
ไปท�าวจิยั ณ สถาบนัวจิยัต่างประเทศ ทีม่คีวามร่วมมอืดา้นการวจิยัระยะส ัน้ เพือ่เป็นการเพิม่พนู
ความรูแ้ละประสบการณข์องนกัศึกษา ฝึุ่กการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ รวมถงึเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม ่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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การพัฒนาเส้นใย์ไคตินขนา´นาโนส�าหรับการใชี่้งานท์าง´้าน 
บรรจุภัณฑ์์อัจฉริย์ะ
ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย ์ดร.สภุโช่ค ตนัพิชิ่ยั
สถาบันัการเรียนร้ � มหาวทิยาลัยัเทคโนโลัยพีิระจอมเกลั �าธนบัรีุ

ปจัจุบนัปริมาณการใชง้านของฟิลม์บรรจุภณัฑิพ์ลาสติกแบบใชค้ร ัง้เดยีวและทิ้งมแีนวโนม้ที่จะ 

เพิม่ขึ้นอย่างไมห่ยุดย ัง้ซึ่ึง่ส่งผลท�าใหม้ขียะพลาสตกิในสิง่แวดลอ้มเป็นจ�านวนมาก ดงันัน้จงึไดม้ี

ความพยายามในการพฒันาฟิลม์บรรจภุณัฑิท์ีส่ามารถย่อยสลายไดท้างชวีภาพเพือ่มาใชท้ดแทน

ฟิลม์บรรจภุณัฑิท์ีเ่ตรยีมจากน�า้มนัปิโตรเลยีม แต่สมบตัเิชงิกลและสมบตักิารแพร่ผ่านของแกส๊

ของฟิลม์บรรจภุณัฑิพ์ลาสตกิทีส่ามารถย่อยสลายไดท้างชวีภาพนัน้มค่ีาต�า่กวา่ฟิลม์บรรจภุณัฑิท์ี่

เตรียมจากน�า้มนัปิโตรเลยีม ดงันัน้การปรบัปรุงสมบตัิเหล่าน้ีของฟิลม์บรรจุภณัฑิพ์ลาสติกที่

สามารถย่อยสลายไดท้างชวีภาพใหท้ดัเทยีมกบัฟิลม์บรรจภุณัฑิท์ีเ่ตรยีมจากน�า้มนัปิโตรเลยีม โดยที่

ยงัคงความสามารถในการย่อยสลายไดท้างชวีภาพไวจ้งึเป็นแนวทางทีไ่ดร้บัความสนใจ ในงานวจิยัน้ี

ท �าการสกดัเสน้ใยไคตนิขนาดนาโนจากเปลอืกกุง้โดยใชก้ระบวนการเชงิกลร่วมกบักระบวนการทาง

เคม ีหลงัจากนัน้น�าเสน้ใยไคตนิขนาดนาโนทีเ่ตรยีมไดไ้ปผสมกบัพอลเิมอรท์ีส่ามารถย่อยสลายได ้

ทางชวีภาพเพือ่เตรยีมฟิลม์นาโนคอมพอสติ และศึกษาผลของปรมิาณของเสน้ใยไคตนิขนาดนาโน

ต่อสมบตัิของฟิลม์นาโนคอมพอสติ เช่น สมบตัิเชิงกล สมบตัิการแพร่ผ่านของแก๊ส สมบตั ิ

การตา้นทานการเจริญเติบโตของจุลนิทรีย ์ เป็นตน้ หลงัจากนัน้ท�าการปรบัปรุงฟิลม์นาโน 

คอมพอสติทีเ่ตรยีมไดด้ว้ยสารเชื่อมขวาง เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดใ้นสภาวะเปียกหรอืความชื้นสูง 

โดยฟิลม์ทีเ่ตรยีมไดจ้ะถกูน�าไปศึกษาถงึผลของการยดือายุของผลติภณัฑิอ์าหารต่อไป

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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นวิัตกรรมข้าวิหมากซิินไบโอติกจากข้าวิเหน่ย์วิ´�ากลั้องงอกแลัะ 
การปรับปรุงคุณภาพ´้วิย์เท์คโนโลัย์่เอนไซิม์

ศาสตราจารย ์ดร.เบัญจมาส เช่ยีรศิลัป์์
สาขาวชิ่าเทคโนโลัยชี่วีภาพิ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยัสงขลัานครินทร์

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ปีรมิาณการส่งออกขา้วในตลาดโลกมากกวา่รอ้ยละ 30 ซึ่ึง่การวจิยัและ

พฒันาผลติภณัฑิม์ูลค่าเพิ่มจากขา้วถอืเป็นแนวทางส�าคญัในการเพิม่ศกัยภาพเชิงพาณิชยแ์ละ 

น�าไปสู่การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ขา้วหมากถอืเป็นผลติภณัฑิจ์ากขา้วทีเ่ป็นเอกลกัษณข์อง

ไทย ปจัจบุนัถกูจดัเป็นอาหารเสรมิสุขภาพทีม่กีลุม่จลุนิทรยีโ์พรไบโอตกิทีเ่ป็นประโยชนต่์อร่างกาย 

ช่วยในการปรบัสมดุล ป้องกนัมะเร็ง และยบัย ัง้การเจริญของแบคทีเรียก่อโรค โดยการใช ้

ขา้วเหนยีวด�ากลอ้งงอกในการหมกัขา้วหมากนอกจากจะเป็นการพฒันาผลติภณัฑิใ์หม้สีารแอนโท

ไซึ่ยานินที่มีฤทธิ�ตา้นอนุมูลอิสระและมีสารกาบาที่ช่วยบ�ารุงสมองแลว้ยงัท�าใหผ้ลิตภณัฑิม์ี

คุณสมบตัเิป็นพรไีบโอตกิทีส่่งเสรมิการเจรญิของจลุนิทรยีโ์พรไบโอตกิไดอ้กีดว้ย ซึ่ึง่การพฒันา

ขา้วหมากที่มที ัง้โพรไบโอติกและพรีไบโอติกถือเป็นการสรา้งนวตักรรมอาหารเสริมสุขภาพที ่

เรยีกวา่ ขา้วหมากซึ่นิไบโอตกิ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากขา้วกลอ้งงอกจะมเียือ่หุม้เมลด็ ท�าใหก้ระบวน

หมกัขา้วหมากเกดิขึ้นไดช้า้กวา่ขา้วปกต ิ ขา้วแขง็ หวานนอ้ย ไมเ่ป็นทีนิ่ยมของผูบ้รโิภค การใช ้

เอนไซึ่มเ์ซึ่ลลูเลสเพือ่ปรบัสภาพขา้วกลอ้งงอก คาดวา่นอกจากจะท�าใหใ้หน้�า้ซึ่มึเขา้เมลด็ไดเ้รว็ขึ้น

แลว้ยงัท�าใหป้รมิาณสารกาบาในเมลด็ขา้วเพิม่ขึ้น ส�าหรบัการใชเ้อนไซึ่มอ์ะไมเลส คาดวา่จะสามารถ

เพิม่ประสทิธิภาพการย่อยแป้งใหเ้ป็นน�า้ตาล เพิม่ความหวาน และเร่งกระบวนการหมกัใหเ้กิด 

เรว็ขึ้นได ้โดยผลจากงานวจิยัจะถา่ยทอดเทคโนโลยใีหก้บัผูป้ระกอบการและวสิาหกจิชมุชนทีส่นใจ

เพือ่พฒันาต่อยอดเชงิพาณิชยต่์อไป 

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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ลัักษณะสมบัติท์างชี่่วิเคม่ของตัวิย์ับย์ั�งท์ริปซิินจากเมลั็´ทุ์เร่ย์นส�าหรับ
การประย์ุกต์ใชี่้เพื�อเพิ�มมูลัค่า

ดร.กติตคิณุ วงักานนท ์
ภาควชิ่าช่วีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลังกรณม์หาวทิยาลัยั

ทเุรยีนเป็นพชืเศรษฐกิจทีส่ �าคญัของประเทศไทย แต่เมลด็ทเุรยีนมกัถูกทิ้งเป็นวสัดุเหลอืใชท้าง 

การเกษตร ก่อนหนา้นี้ยงัไมไ่ดม้กีารศึกษาการน�าเมลด็ทเุรยีนไปใชเ้พือ่เพิม่มลูค่า ผูว้จิยัคน้พบวา่

โปรตนีทีล่ะลายน�า้ไดส่้วนใหญ่ในเมลด็ทเุรยีนคือตวัยบัย ัง้ทรปิซึ่นิ ผูว้จิยัไดท้ �าการโคลนยนีของ 

ตวัยบัย ัง้ทรปิซึ่นิได ้5 ชนิดและสามารถผลติตวัยบัย ัง้ทรปิซึ่นิรคีอมบแินนทบ์างตวัไดแ้ลว้ ผูว้จิยั

เสนอที่จะตรวจสอบว่าตวัยบัย ัง้ทริปซึ่ินชนิดใดมกีารแสดงออกในเมลด็ ผูว้จิยัจะทดสอบว่า 

ตวัยบัย ัง้ทรปิซึ่นิทีส่กดัไดจ้ากเมลด็และตวัยบัย ัง้ทรปิซึ่นิรคีอมบแินนทม์คีวามสามารถในการยบัย ัง้

และมคีวามจ�าเพาะต่อทรปิซึ่นิมากนอ้ยเพยีงใด ผูว้จิยัจะท�าการหาโครงสรา้งสามมติขิองตวัยบัย ัง้

ทรปิซึ่นิเหลา่น้ีเพือ่ท �าความเขา้ใจกลไกการท�างานในระดบัโมเลกุลอกีดว้ย นอกจากนัน้ผูว้จิยัจะ

ทดสอบการใชง้านตวัยบัย ัง้ทริปซึ่ินที่สกดัไดจ้ากเมลด็และตวัยบัย ัง้ทริปซึ่ินรีคอมบแินนทใ์น 

การเลี้ยงเซึ่ลลส์ตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยน�า้นมในภาวะปลอดผลติภณัฑิจ์ากสตัว ์และทดสอบการใชโ้ปรตนี

เหล่าน้ีเป็นสารฆ่่าแมลง ขอ้มูลจากโครงการวจิยัน้ีอาจน�าไปสู่การใชส้ารสกดัเมลด็ทุเรียนหรือ 

ตวัยบัย ัง้ทรปิซึ่นิรคีอมบแินนทใ์นอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพมลูค่าสูง 

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.
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การย์ื´อายุ์การเก็บรักษามะม่วิงน��า´อกไม้โ´ย์การเคลืัอบ´้วิย์นาโน
เซิลัลัูโลัสท์่�ประกอบ´้วิย์ลัิกนิน

รองศาสตราจารย ์ดร.ป์ระกติ สขุใย
ภาควชิ่าเทคโนโลัยชี่วีภาพิ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยัเกษตรศาสตร์

การใชน้าโนเซึ่ลลูโลสเป็นสารเคลอืบส�าหรบัการยดือายุผกัและผลไมไ้ดร้บัความสนใจเพิม่มากขึ้น 

เน่ืองจากคุณสมบตัทิีช่่วยลดการสูญเสยีน�า้ ชะลอการสุก และการเสือ่มคุณภาพของผกัและผล 

ท�าใหผ้กัและผลไมย้งัคงมคีณุภาพทีด่เีมือ่ถงึมอืผูบ้รโิภค ในงานวจิยัน้ีจงึไดเ้ตรยีมสารเคลอืบนาโน

เซึ่ลลูโลสทีป่ระกอบดว้ยลกินิน เปรียบเทยีบกบัเซึ่ลลูโลสนาโนคริสตลั ส�าหรบัใชใ้นการเคลอืบ

มะมว่งน�า้ดอกไมเ้พือ่ยดือายุการเกบ็รกัษาที ่ 13±1 องศาเซึ่ลเซึ่ยีส เป็นเวลา 20 วนั โดยใชส้าร

เคลอืบนาโนเซึ่ลลูโลสทีป่ระกอบดว้ยลกินิน ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.3, 0.6 และ 1.0 โดยน�า้หนกั

ต่อปรมิาตร เพือ่ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงทางกายภาพและเคมขีองมะมว่งทกุ ๆ 5 วนั และ 

เปรยีบเทยีบกบัเซึ่ลลูโลสนาโนครสิตลั  ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.6 โดยน�า้หนกัต่อปรมิาตร โดย 

คาดหวงัวา่สารเคลอืบนาโนเซึ่ลลูโลสทีป่ระกอบดว้ยลกินินจะเป็นวสัดุเคลอืบทีม่ปีระสทิธภิาพสูง

ส�าหรบัมะมว่งในการช่วยชะลอการสุกหลงัการเกบ็เกี่ยว 

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

gr
an

ted
 b

y 
To

ra
y 

Sc
ien

ce
 F

ou
nd

ati
on

, J
ap

an



Science and Technology Research GrantsScience and Technology Research Grants

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย38

สาขาเกษตรศาสตร์แลัะชี่่วิวิิท์ย์า

การวิิเคราะห์กิจกรรมเอนไซิม์แลัะการก่อโรคใบไหม้ผักตบชี่วิาท์่�เกิ´จาก
เชี่ื�อรา Paramyrothecium สาย์พันธุ์ KKFC448
รองศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา อนัอาตมง์าม
ภาควชิ่าโรคพิชื่ คณะเกษตร กำาแพิงแสน มหาวทิยาลัยัเกษตรศาสตร์

ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) วชัพชืน�า้ทีเ่ป็นปญัหาส�าคญัของประเทศไทย เป็นพชืสามารถ
ปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดด้ ีและสามารถขยายพนัธุไ์ดอ้ย่างรวดเรว็จงึท�าใหย้ากต่อการก�าจดั  
ในแต่ละปีรฐับาลตอ้งสูญเสยีงบประมาณหลายลา้นบาทส�าหรบัการขนยา้ยวชัพชืน�า้ออกจากแหลง่น�า้ 
การควบคุมและการขนยา้ยสามารถท�าไดด้ว้ยวธิกีลและการใชส้ารเคม ีอย่างไรก็ตาม ท ัง้สองวธิกีารน้ี
ไมส่ามารถก�าจดัผกัตบชวาอย่างไดผ้ลดแีละย ัง่ยนื การควบคุมโดยชวีวธิจีงึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึง
ซึ่ึ่งช่วยลดค่าใชจ่้ายและความเป็นพษิต่อสิ่งแวดลอ้ม มกีารพฒันาเชื้อรา Paramyrothecium  
สายพนัธุ ์KKFC448 สาเหตโุรคใบไหมผ้กัตบชวาไดพ้ฒันาเป็นชวีภณัฑิก์�าจดัวชัพชืส�าหรบัควบคุม
ผกัตบชวา การศึกษาพชือาศยัของเชื้อราชนิดน้ีพบวา่ไมก่่อใหเ้กดิโรคเมือ่ทดสอบกบัพชืจ�านวน 114  
ชนิด (51 วงศ)์ นอกจากน้ีเชื้อราสายพนัธุน้ี์ไดม้กีารทดสอบความเป็นพษิในสตัวท์ดลอง ไดแ้ก่ 
ทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัทางลมหายใจในหนู การระคายเคอืงผวิหนงั และการระคายเคอืงตา 
พบวา่ไมม่ผีลท�าใหส้ตัวต์ายตลอดการทดลอง อย่างไรกต็าม ควรมกีารศึกษากลไกการเขา้ท�าลาย
ผกัตบชวาและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งต่อการก่อโรคของเชื้อรา Paramyrothecium สายพนัธุ ์KKFC448 
โดยฉพาะอย่างยิง่การวเิคราะหก์จิกรรมเอนไซึ่มท์ีเ่ชื้อราสรา้งและปลอดปลอ่ยออกมา โดยการปลูก
เชื้อรา Paramyrothecium strain 448 ลงบนผกัตบชวา จากนัน้วเิคราะหก์จิกรรมของเอนไซึ่ม ์
ไดแ้ก่ β-1,4-Endoglucanase และ β-Glucosidase ผลของการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชนต่์อ 

การควบคุมการระบาดของผกัตบชวาในประเทศไทย 

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-Endo- 
glucanase and β-Glucosidase. The results from this study will be useful for controlling 
water hyacinth outbreak in Thailand.
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การประยุ์กต์ใชี่้ควิามรู้´้านจ่โนมของโปรไบโอติกส์เพื�อพัฒนาอาหารเสริม
ต้านโรคในสัตวิ์น��า

รองศาสตราจารย ์ดร.โสรยา จาตรุงคกลุั
สถาบันัช่วีวทิยาศาสตรโ์มเลักลุั มหาวทิยาลัยัมหดิลั

อตุสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสตัวน์�า้ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้น ัน้มคีวามส�าคญัต่อ
เศรษฐกจิในประเทศไทย เนื่องจากมอีตัราการส่งออกอยู่ที ่ 5 แสนตนัต่อปีและสรา้งรายไดใ้หก้บั
ประเทศไทยไดห้ลายหมื่นลา้นบาท แต่อย่างไรก็ตามปริมาณการเพาะเลี้ยงกุง้น ัน้มกีารลดลง 
เนื่องจากการระบาดของโรคกุง้ ไดแ้ก่ โรคตวัแดงดวงขาว โรคหวัเหลอืง โรคกุง้ตายด่วน เป็นตน้ 
ดงันัน้การพฒันาคุณภาพและศกัยภาพในการเลี้ยงกุง้เพือ่เพิม่ผลผลติและลดอตัราการสูญเสยีจงึ
เป็นสิง่ส �าคญัต่ออตุสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้ ในการเพาะเลี้ยงกุง้น ัน้ นอกจากคุณภาพน�า้และ
สายพนัธุข์องกุง้จะเป็นสิง่ส �าคญัในการเพาะเลี้ยงเพิม่จ�านวนกุง้อย่างมคีุณภาพแลว้ สิง่แวดลอ้ม
และเชื้อแบคทเีรยีทีอ่าศยัอยู่ในบอ่เลี้ยงกุง้กเ็ป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของกุง้ โดยเชื้อ
แบคทเีรยีทีอ่ยู่ในสิง่แวดลอ้มมที ัง้คณุและโทษต่อสุขภาพกุง้ ปจัจบุนัไดม้กีารใชจ้ลุนิทรยีไ์ปรโบไอตกิส์
เพือ่เสรมิสรา้งการเจรญิเตบิโตและภมูคุิม้กนัใหก้บักุง้ โดยโปรไบโอตกิสจ์ะมคีณุสมบตัใินการยบัย ัง้
เชื้อก่อโรคโดยสรา้งสารแบคทรีโิอซึ่นิ (bacteriocins) ทีม่ฤีทธิ�ยบัย ัง้ในการเจรญิเตบิโตของเชื้อ 
ก่อโรค เช่น Aeromonas sp., Pseudomonas sp. และ Vibrio sp. ทีก่่อโรคในปลา และ  
Vibrio parahaemolyticus ที่ก่อโรคในกุง้ สามารถเพิ่มปริมาณในล�าไสกุ้ง้ ไม่ก่อโรคในกุง้  
อกีท ัง้กระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัในกุง้ได ้ โปรไบโอตกิสท์ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมกุง้ ไดแ้ก่ Bacillus sp. 
และ Lactobacillus sp. โดยเฉพาะกลุม่โปรไบโอตกิส ์ Lactobacillus sp. ทีม่กีารรายงานวา่ 
สามาถกระตุน้การเจรญิเตบิโตและภมูคุิม้กนัในกุง้ขาวแวนนาไมได ้นอกจากนัน้ ไดม้รีายงานการใช ้
L. johnsonii ในอตุสาหกรรมแหลง่น�า้ในการกระตุน้การเจรญิเตบิโตและการยบัย ัง้เชื้อก่อโรคใน
ปลา เช่น Vibrio anguillarum ซึ่ึง่สามารถก่อใหเ้กดิโรค vibriosis ในกุง้เช่นกนั ขอ้เสนอโครงการ
วจิยันี้มจีดุประสงคใ์นการประยุกตใ์ช ้L. johnsonii ทีแ่ยกไดจ้ากธรรมชาตแิละศึกษาล �าดบัสาร
พนัธุกรรมหรอืจโีนม รวมถงึมคีุณสมบตัใินการควบคุมโรคตดิเชื้อในกุง้แลว้ ในการพฒันาอาหาร
เสรมิใหก้บัสตัวน์�า้ โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้

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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ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย ์ดร.รววิรรณ วงศภ์ม้ชิ่ยั
ภาควชิ่าช่วีเคม ีคณะแพิทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยัเช่ยีงใหม่

ปจัจบุนัสงัคมเมอืง การท�างานประจ�าในออฟฟิศรวมถงึสิง่อ �านวยความสะดวกต่างๆ ท�าใหป้ระชากรไทย
มกีารบรโิภคอาหารจานด่วนเพิม่ขึ้น แต่บรโิภคผกัและผลไมล้ดลง รวมถงึการออกก�าลงักายลดลง 
อกีท ัง้จ �านวนประชากรสูงอายุเพิม่ขึ้น จงึส่งผลใหป้ระชากรไทยมโีอกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคทีเ่กดิ
จากความเสือ่มของร่างกายของสูงขึ้น ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสูง โรคหลอดเลอืดหวัใจ 
รวมถงึโรคมะเรง็ งานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาผลติภณัฑิสุ์ขภาพจากพชืหลากหลายชนดิดว้ยใชเ้ทคนคิ
ช่วยสกดัอลัตรา้โซึ่นิกและเอนแคปซูึ่ลเลช ัน่ โดยใชผ้กัผลไมท้ีม่สีแีตกต่างกนัมาพฒันาในรูปแบบผง 
ซึ่ึง่ประกอบดว้ยสบัปะรดที่เป็นแหลง่ของเอนไซึ่มโ์บรมเิลนทีม่คีุณสมบตัิช่วยย่อยอาหารโปรตนี 
ขา้วสเีขม้ซึ่ึง่เป็นแหลง่ของสารแอนโธซึ่ยัานนิสแีดง ส่วนดอกอญัชนัเป็นแหลง่ของสารแอนโธซึ่ยัยานนิ
สฟ้ีาน�า้เงนิ ผกัขึ้นช่ายทีเ่ป็นแหลง่โพลฟีีนอล และเหด็ลมทีเ่ป็นแหลง่ของสารเบตา้กลูแคน โดยสาร
ออกฤทธิ�เหลา่น้ีมคีณุสมบตัติา้นอนุมลูอสิระและตา้นอกัเสบ ซึ่ึง่เป็นสาเหตพุื้นฐานของการเกดิโรค
ที่เกิดจากความเสือ่มของร่างกาย ถงึแมพ้ชืดงักล่าวมกีารศึกษาฤทธิ�ทางชีวภาพและเภสชัวทิยา 

มาแลว้ แต่ยงัไม่มกีารวจิยัใดทีน่�าพชืดงักลา่วมาผสมกนัในอตัราส่วนทีเ่หมาะสมเพือ่พฒันาเป็น
ผลติภณัฑิสุ์ขภาพที่รบัประทานสะดวก แต่ใหส้ารออกฤทธิ�ที่มศีกัยภาพป้องกนัโรคที่เกิดจาก 

ความเสือ่มของร่างกาย ทางคณะผูว้จิยัหวงัวา่ผลติภณัฑิสุ์ขภาพน้ีจะเป็นแหลง่ทางเลอืกหน่ึงของ
การส่งเสรมิสุขภาพของคนไทย

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 ultra-
sonic-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. 

การพัฒนาผลิัตภัณฑ์์สุขภาพจากผักผลัไม้เพื�อป้องกันโรคท์่�เกิ´จาก 
ควิามเสื�อมของร่างกาย์



ทุนช่วยเหลือทางด้านวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุนช่วยเหลือทางด้านวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย41

สาขาเคม่

การพฒันาย์ารกัษามะเร็งแบบมุง่เป้าต่อโปรตน่ EGFR จากสาร Aurisin A 
ท์่�สกั´จากเห็́ เรอืงแสง Neonothopanus mambi โ´ย์ใชี่เ้ท์คนคิท์างเคม่
คอมพวิิเตอร์ขั�นสงู การสงัเคราะห์ท์างเคม ่แลัะการท์´ลัองในระ́ บัชี่ว่ิวิทิ์ย์าโมเลักลุั 
ดร. ภาณุพิงศ ์มหาลัาภบัตุร
ภาควชิ่าช่วีเคม ีคณะแพิทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยัขอนแก่น

Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) เป็นโปรตนีทีไ่ดร้บัความสนใจมากทีสุ่ดชนดิหน่ึง
ในการพฒันายารกัษามะเร็งแบบมุง่เป้า เน่ืองจากมรีะดบัการแสดงออกทีสู่งในเซึ่ลลม์ะเรง็หลายชนิด 
ส่งผลใหเ้กดิการกระตุน้สญัญาณทีค่วบคมุการเจรญิเตบิโต การสรา้งหลอดเลอืดใหม ่การเคลือ่นที ่
และการอยู่รอดของเซึ่ลลม์ะเร็งอย่างต่อเน่ือง เออรโ์ลทนิิบ (erlotinib) เป็นยารกัษามะเร็งแบบ 
มุง่เป้าทีม่คีวามจ�าเพาะทีสู่งต่อโปรตนี EGFR แต่อย่างไรกต็ามการดื้อยาเออรโ์ลทนิบิจะเกดิขึ้นเมือ่
ระยะเวลาผ่านไปโดยประมาณ 1 ปี หลงัไดร้บัการรกัษา อกีท ัง้เออรโ์ลทนิิบมรีาคาทีสู่งมาก ดงันัน้
การคน้หายามุง่เป้าต่อโปรตนี EGFR ชนิดใหมท่ีม่ปีระสทิธผิลสูงและมรีาคาถกู จงึมคีวามจ�าเป็น
อย่างยิง่ งานวจิยัก่อนหนา้น้ีพบวา่สาร Aurisin A ทีส่กดัจากเหด็เรอืงแสง Neonothopanus 
nambi สามารถลดระดบัการแสดงออกของโปรตนี EGFR ได ้ ซึ่ึง่น�าไปสู่การเหน่ียวน�าใหเ้ซึ่ลล ์
มะเร็งปอด A549 เกิดการตายแบบ apoptosis โครงการวจิยัน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาสาร 
Aurisin A ใหเ้ป็นยารกัษามะเรง็แบบมุง่เป้าต่อโปรตนี EGFR ทีม่ปีระสทิธผิลและความจ�าเพาะ
เจาะจงทีสู่งกวา่ยาเออรโ์ลทนิิบ โดยใชเ้ทคนิคทางเคมคีอมพวิเตอรข์ ัน้สูง การสงัเคราะหท์างเคม ี
และการศึกษากลไกการยบัย ัง้ท ัง้ในระดบัเซึ่ลลแ์ละโปรตีนโดยใชเ้ทคนิคทางชีววทิยาโมเลกุล 
นอกจากน้ีผูว้จิยัจะผสานเทคนิคการเกิดสารประกอบเชงิซึ่อ้นอนิคลูชนักบับตีาไซึ่โคลเดกซึ่ท์ริน
และอนุพนัธ ์เขา้มาช่วยในการเพิม่ความเสถยีร ค่าการละลายน�า้ และฤทธิ�ตา้นมะเรง็ของสารอนุพนัธ ์
Aurisin A เพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบผลติภณัฑิใ์นการพฒันาเป็นยารกัษามะเรง็แบบมุง่เป้าต่อไป

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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ผลัึกศาสตร์แลัะการวิิศวิกรรมผลัึกของโครงข่าย์โลัหะ-อินท์ร่ย์์ส�าหรับ 
´ักจับคาร์บอนไ´ออกไซิ´์แลัะการแปลังเป็นสารเคม่ท์่�ม่มูลัค่าเพิ�ม
รองศาสตราจารย ์ดร. กติตพิิงศ ์ไช่ยนอก
ภาควชิ่าเทคโนโลัยวีสัดแุลัะสิ �งทอ คณะวทิยาศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัย ีมหาวทิยาลัยัธรรมศาสตร ์

เน่ืองจากความเขม้ขน้ของกา๊ซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ด ์(CO2) ในบรรยากาศทีเ่พิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ท�าให ้
เกิดการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มของโลก  ปจัจบุนัท ัง้ภาคส่วนการศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละภาคอุตสาหกรรมไดทุ้่มเทความพยายามอย่างมากในการคน้หาวสัดุที่แสดง
ศกัยภาพในการดกัจบัและแปลง CO2 เป็นผลติภณัฑิท์ีม่มีลูค่าเพิม่  การใชว้สัดุรูพรุนเป็นหน่ึง     
ในแนวทางทีม่แีนวโนม้มากทีสุ่ดทีเ่ขา้ถงึไดใ้นปจัจบุนั  โดยเฉพาะอย่างยิง่ของแขง็ผลกึสงัเคราะห์
ทีม่รูีพรุน  เรยีกวา่ “โครงขา่ยโลหะ-อนิทรยี ์(MOFs)” หรอื “สารประกอบโคออรด์เินชนัพอลเิมอร์
ทีม่รูีพรุน (PCPs)”  ไดแ้สดงศกัยภาพทีด่ใีนดา้นน้ี  วสัดุชนดิน้ีมขีอ้ด ีไดแ้ก่ ขนาดรูพรุนและพื้นทีผ่วิ
การดูดซึ่บัสามารถปรบัได ้น�าไปสู่การเพิม่ความสามารถในการดูดซึ่บัและการเร่งปฏิกิริยิา  นอกจากน้ี
ความเป็นผลกึโดยธรรมชาติท �าใหว้เิคราะหโ์ครงสรา้งระดบัอะตอมไดอ้ย่างแม่นย�าดว้ยเทคนิค      
การเลี้ยวเบนของรงัสเีอกซึ่ผ่์านผลกึเดีย่ว  ซึ่ึง่ช่วยในการออกแบบโครงสรา้งเคมแีละการก�าหนด
ความสมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งกบัการน�าไปใชง้านไดอ้ย่างจ�าเพาะ  งานวจิยัน้ีมจีดุประสงคเ์พือ่
การควบคุมขนาดรูพรุนและพื้นผวิรูพรุนของวสัดุรูพรุน  MOF  ผ่านหลกัการ “วศิวกรรมผลกึ” 
และ “เคมโีครงตาขา่ย”  ส�าหรบัพฒันาเป็นสารดูดซึ่บัและเร่งปฏิกิริยิาในการแปลง CO2 

 ไปเป็น
สารเคมทีีม่ลูค่า  ดว้ยความพยายามศึกษาวจิยัอย่างต่อเนื่องทางดา้นเคมแีละผลกึศาสตรข์องวสัดุ 
MOFs  รวมท ัง้การมคีวามร่วมมอืกบัพนัธมติรภาคอตุสาหกรรม  จงึคาดไดว้า่วสัดุรูพรุน MOFs 
ทีม่สีมบตัเิป็นท ัง้สารดูดซึ่บัรูพรุนสูงและตวัเร่งปฏิกิริยิาจะก่อใหเ้กดิผลกระทบและประโยชนส์ �าหรบั
การใชง้านจรงิ  ซึ่ึง่สิง่น้ีใหค้วามหมายเชงิบวกไมเ่พยีงแต่ในแงป่ระโยชนท์างวชิาการเท่านัน้  แต่ยงั
รวมถงึผลกระทบเชงิบวกดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิอกีดว้ย  นอกจากนี้ยงัเชื่อวา่วสัดุ
ชนิดใหม่ที่ออกแบบและสงัเคราะหข์ึ้นโดยนกัเคมแีละนกัผลกึศาสตรจ์ะส่งผลต่อการพฒันา        
การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเศรษฐกจิของประเทศได ้

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/crystal-
lography 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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แผ่นแปะไมโครน่เ´ิลัส์ชี่นิ´ลัะลัาย์บรรจุพอลัิเมอร์สังเคราะห์ อนุพันธ์ของ
ไคโตซิานชี่นิ´ใหม่ในรูปแบบพอลัิเมอริกไมเซิลัล์ัท่์�สามารถึบริหารย์า 
´้วิย์ตนเองส�าหรับน�าส่งเอสตร้าไ´ออลั ออกฤท์ธิ�นานเพื�อการรักษา
ดร.บัณุณดา ภมรป์ฐมกลุั
คณะเภสชั่ศาสตร ์มหาวทิยาลัยัศิลัป์ากร วทิยาเขตพิระราช่วงัสนามจนัทร์

เอสตรา้ไดออล มขีอ้บ่งใชส้ �าหรบัรกัษาอาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวยัหมดประจ�าเดอืน อย่างไรก็ตาม     
การรกัษาดว้ยเอสโตรเจนโดยการรบัประทานพบความเสีย่งการเกดิพษิต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด
รวมถงึภาวะหลอดเลอืดด�าอดุตนั พบวา่การใหฮ้อรโ์มนเอสโตรเจนโดยการรบัประทานมคีวามเสีย่ง
ในการเกดิโรคดงักลา่วสูงกวา่การใหท้างผวิหนงัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงยา ในขณะทีก่ารบรหิาร
เอสโตรเจนทางผวิหนงัยาจะไมผ่่านการเปลีย่นแปลงยาโดยตบั แผ่นแปะเอสโตรเจนทีจ่ �าหน่ายใน
ปจัจบุนัตอ้งใชก้ารแปะร่างกายอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาทีร่กัษา ท�าใหผู้ป่้วยเกิดการระคายเคือง 
และความไมส่ะดวกสบาย ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึศึกษาและท�าการวจิยัเพือ่แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว งานวจิยั
นี้จะเป็นงานวจิยัคร ัง้แรกทีไ่ดท้ �าการออกแบบ ตัง้ต�ารบั และประเมนิแผ่นแปะไมโครนีเดลิสช์นิด
ละลายบรรจพุอลเิมอรร์กิไมเซึ่ลลส์ �าหรบัน�าส่งตวัยาเอสตรา้ไดออลทีอ่อกฤทธิ�นาน ผูป่้วยสามารถ
ใชไ้ดด้ว้ยตนเองทีบ่า้นโดยใชเ้วลาแปะเพยีง 1-2 ช ัว่โมง/สปัดาห ์ เน่ืองจากเขม็ทีย่่อยสลายไดจ้ะ
ละลายและคงอยู่ในผวิหนงั พอลเิมอรท์ีส่งัเคราะหข์ึ้นจะค่อย ๆ  ปลดปลอ่ยตวัยาและคงอยู่ไดน้าน 
แผ่นแปะจะถูกน�ามาทดสอบคุณลกัษณะทางกายภาพ, การละลาย, ปรมิาณของตวัยาทีซ่ึ่มึผ่าน
ผวิหนงั ประสทิธภิาพการน�าส่งตวัยาในสตัวท์ดลองเทยีบกบัแผ่นแปะทีว่างจ�าหน่ายในทอ้งตลาด 
หากงานวจิยัคร ัง้น้ีประสบความส�าเร็จผูป่้วยจะมแีผ่นแปะไมโครนีเดลิสช์นิดละลายออกฤทธิ�เน่ิน

ส�าหรบัน�าส่งตวัยาเอสตรา้ไดออลเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีช่่วยเพิม่คุณภาพชวีติของผูป่้วย

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-es-
tradiol-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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การพัฒนาวิัส´ุโครงข่าย์โลัหะอินท์ร่ย์์เพื�อ´ู´ซิับโลัหะหนักในกระบวินการ
บ�าบั´น��าเส่ย์

ดร.กนกวรรณ กองพิฒันพ์ิาณิช่ย ์
ส ำานกัวชิ่าวทิยาการโมเลักลุั สถาบันัวทิยสริิเมธี

การก�าจดัโลหะหนกัที่มีความเป็นพิษสูงที่ปนเป้ือนในแหล่งน�า้ท ัง้จากภาคการเกษตรและ 

ภาคอตุสาหกรรม เป็นกระบวนการทีม่คีวามส�าคญั ท ัง้ในดา้นความปลอดภยัในการด�ารงชวีติ และ 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม หน่ึงในโลหะหนกัทีม่คีวามเป็นพษิสูงและก�าจดัไดย้าก คือ สารหนู เน่ืองจาก

สารประกอบของสารหนูมกัจะละลายน�า้ไดด้ ีจงึไมส่ามารถก�าจดัดว้ยกระบวนการตกตะกอน หรอื

การกรองโดยใชว้สัดุดูดซึ่บัโดยท ัว่ไปได ้ งานวจิยัน้ีมุ่งเนน้การพฒันาวสัดุโครงข่ายโลหะอนิทรยี ์

(Metal-Organic Framework, MOF) ซึ่ึง่เป็นวสัดุทีม่รูีพรุน เพือ่ใชก้�าจดัสารหนู โดยการออกแบบ

โครงสรา้งของวสัด ุMOF ใหม้คีวามจ�าเพาะในการเกดิปฏิกิริยิากบัสารประกอบของสารหนู เพือ่ให ้

มค่ีาการดูดซึ่บัสูง มอีายุการใชง้านทีย่าวนาน และสามารถใชก้บัน�า้เสยีไดใ้นทกุช่วง pH นอกจากน้ี 

ยงัไดม้ีการพฒันากระบวนการขึ้นรูปวสัดุ MOF และกระบวนการผลติระดบัใหญ่ รวมท ัง้ 

การทดสอบการดูดซึ่บัโดยจ�าลองสภาวะใกลเ้คยีงกบัสภาวะจรงิ เพือ่เป็นตน้แบบส�าหรบัการพฒันา

ผลติภณัฑิไ์ปใชใ้นเชงิพาณิชยห์รอืการน�าไปใชจ้รงิในภาคอตุสาหกรรมต่อไป

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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ตัวิเร่งปฎิิกิริย์าพอลัิเมอร์สารกึ�งตัวิน�าท่์�ม่โลัหะเป็นส่วินประกอบ ส�าหรับ
กระบวินการเปลั่�ย์นรูปก๊าซิคาร์บอนไ´ออกไซิ´์เป็นสารเคม่มูลัค่าสูงใน
ปฏิิกิริย์าเชี่ิงแสง

ดร.จญัจุดา อุ่นเรืองศรี
ภาควชิ่าเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลังกรณม์หาวทิยาลัยั

การเปลีย่นรูปคารบ์อนไดออกไซึ่ดไ์ปเป็นสารเคมดีว้ยการเร่งปฏิกิริยิาเชงิแสง นบัวา่เป็นกลยุทธห์น่ึง
ทีส่ �าคญัส�าหรบัแกป้ญัหาการเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็วของแกส๊คารบ์อนไดออกไซึ่ดใ์นบรรยากาศและ
การลดลงของเชื้อเพลงิฟอสซึ่ลิ สารประกอบเชิงซึ่อ้นของโลหะทรานซึ่ชี ัน่หลายชนิดนัน้แสดง 
อนัตรกริยิากบัโมเลกลุคารบ์อนไดออกไซึ่ดไ์ดห้ลากหลายรูปแบบ และไดถ้กูศึกษาเป็นอย่างมากในแง่
ของการเป็นตวัเร่งปฏิกิิริยาที่มปีระสทิธิภาพส�าหรบักระบวนการน้ี สารประกอบเหล่าน้ีสามารถ 
น�ามาต่อเติมเขา้กบัสารไวแสงอินทรียเ์พื่อสงัเคราะหเ์ป็นพอลเิมอรช์นิดคอนจูเกตได ้ ซึ่ึ่งไดร้บั       
การศึกษาว่ามีคุณสมบตัิเป็นตวัเร่งปฏิิกิริยาเชิงแสงที่มีประสิทธิภาพส�าหรบัการรีดกัชนั
คารบ์อนไดออกไซึ่ดแ์ละการผลติแกส๊ไฮโดรเจน นอกจากน้ี วสัดพุอลเิมอรช์นิดน้ีสามารถถกูน�ามา
ปรบัเปลีย่นเป็นอนุภาคพอลเิมอรแ์บบนาโน (พอลเิมอรด์อต) ใหส้ามารถละลายน�า้ไดเ้พือ่การใชง้าน
ทีย่ ัง่ยนืมากขึ้น ในขณะเดยีวกนัยงัพบวา่คุณสมบตับิางประการของการเป็นตวัเร่งปฏิกิริยิาเชงิแสง 
เช่นอตัราการเร่งปฏิกิริยิาและเสถยีรภาพของวสัดุไดถ้กูพฒันาขึ้นดว้ย จดุประสงคข์องโครงการน้ี
มุง่เนน้ไปทีก่ารสงัเคราะหพ์อลเิมอรด์อตจาก ฟลูออรนี (fluorene, โมโนเมอรข์องพอลฟีลูออรนี 
ซึ่ึง่เป็นวสัดุส �าหรบัผลติไดโอดเปลง่แสงสนี�า้เงนิ) และสารประกอบเชงิซึ่อ้นของนิกเกลิ N4 ชฟิเบส
มาโครไซึ่เคลิ เราคาดวา่พอลเิมอรด์อตจากสารประกอบเหลา่น้ี โดยเฉพาะสารประกอบเชงิซึ่อ้นของ
นกิเกลิ จะแสดงคุณสมบตัเิชงิเคมทีีน่่าสนใจและเป็นประโยชนต่์อการเปลีย่นรูปคารบ์อนไดออกไซึ่ด ์
รวมถงึไดร้บัองคค์วามรูค้วามเขา้ใจเชงิวทิยาศาสตรจ์ากการศึกษาน้ี ความส�าเรจ็ทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห์
วสัดุชนิดนี้จะน�ามาซึ่ึง่ตวัเร่งปฏิกิริยิาทีม่ปีระสทิธภิาพในการเปลีย่นรูปคารบ์อนไดออกไซึ่ดไ์ปเป็น
สารเคมทีีม่มีลูค่าและเชื้อเพลงิทดแทนได ้รวมถงึช่วยลดการปลอ่ยแกส๊เรอืนกระจกและยดืวฏัิจกัร
ชวีติของวตัถดุบิจากคารบ์อนอกีดว้ย

Metal-Containing Semiconducting Polymer Dots for Photocatalytic CO2 

Conversion to Value-Added Chemicals
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. gr
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การสังเคราะห์สารผลัิตภัณฑ์์ธรรมชี่าติซิึ�งม่ฤท์ธิ�ต้านมะเร็ง

รองศาสตราจารย ์ดร.ไพิบ้ัลัย ์เงนิมศีรี
ภาควชิ่าเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยัเกษตรศาสตร์

สารพชัรนิ สารบวัไฮไนแอสแตตนิ 4 สารบวัไฮนอกซึ่พีนิซึ่แีละสารบวัไฮนอกซึ่พีนิด ีเป็นผลติภณัฑิ์

ธรรมชาตทิีม่ฤีทธิ�ตา้นมะเร็งซึ่ึง่มไีดเบนโซึ่[บ,ีเอฟ]ออกซึ่พีนิหรอือนุพนัธซ์ึ่ึง่เป็น 10,11-ไดไฮโดร 

เป็นโครงสรา้งหลกั เป้าหมายของงานวิจยัคือสงัเคราะหส์ารเหล่าน้ีดว้ยวิธีการที่ส ัน้และมี

ประสทิธภิาพ เพือ่ใหส้ามารถขยายขนาดการสงัเคราะหไ์ดห้ากตอ้งการสารในปรมิาณมากส�าหรบั

การผลติยา ผูว้จิยัจะใชป้ฏิกิริยิาการแทนทีบ่นวงอะโร-มาตกิดว้ยนิวคลโีอไฟลแ์ละปฏิกิริยิาการควบแน่น

ของโนวะนาเกลิ ในการสรา้งวงเจด็เหลีย่มในข ัน้ตอนเดยีว เพือ่เชื่อมสาร 2-เมทลิ-3-ไนโตรฟีนอล

และอนุพนัธข์อง 2-ฟลูออโรเบนซึ่าลดไีฮดท์ีม่โีครงสรา้งทีเ่หมาะสมเขา้ดว้ยกนั ส�าหรบัความทา้ทาย

ในงานวจิยัน้ีคอืการเตรยีมอนุพนัธข์อง 2-ฟลูออโรเบนซึ่าลดไีฮดท์ีม่หีมูแ่ทนทีจ่ �านวนมากส�าหรบั

ปฏิกิริยิาดงักลา่วและการปรบัสภาวะของปฏิกิริยิาใหเ้หมาะสมเพือ่ใหไ้ดส้ารผลติภณัฑิท์ีต่อ้งการ      

ในปริมาณที่สูง และความทา้ทายอีกอย่างคือการเลอืกเอาหมู่ปกป้องออกในล �าดบัสุดทา้ยของ             

การสงัเคราะห ์ นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัจะสงัเคราะหส์ารอนุพนัธข์องไดเบนโซึ่[บ,ีเอฟ]ออกซึ่พีนิทีม่หีมู่

แทนทีอ่ืน่ ๆ ในข ัน้ตอนเดยีวจากอนุพนัธข์อง 2-ฟลูออโรเบนซึ่าลดไีฮดท์ีม่จี �าหน่าย และเนื่องจาก

ไดเบนโซึ่[บ,ีเอฟ]อะซึ่พีนิเป็นโครงสรา้งหลกัของยาและสารออกฤทธิ�ทางชวีภาพหลายชนดิ ผูว้จิยัจงึ

จะท�าการสงัเคราะหอ์นุพนัธข์องไดเบน-โซึ่[บ,ีเอฟ]อะซึ่พีนิเพิม่เติมดว้ย โดยสารที่สงัเคราะหไ์ด ้

ท ัง้หมดจะมกีารทดสอบเพือ่หาฤทธิ�ตา้นมะเรง็

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-fluorobenzal-
dehydes 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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ตัวิเร่งปฏิิกิริย์าคาร์บอนท่์�ม่สมบัติแม่เหลั็กแลัะรูพรุนแบบม่โซิโ´ย์การ
สงัเคราะห์แบบย์ั�งยื์นจากลิักนินแลัะการน�าไปใช้ี่เพื�อการผลิัตสารมูลัค่าเพิ�ม
เฟอร์ฟิวิรัลักับเฟอร์ฟิวิริลัแอลักอฮอลั์จากน��าตาลั
ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย ์ดร.แหลัมทอง ช่ื �นช่ม
สาขาวชิ่าวทิยาศาสตรก์ายภาพิ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยัสงขลัานครินทร์

เฟอรฟิ์วรลั และ เฟอรฟิ์วรลัแอลกอฮอล ์เป็นสารเคมมีลูค่าสูง ถกูน�ามาใชเ้ป็นสารตัง้ตน้ในการผลติ
สารเคมแีละผลติภณัฑิใ์นหลายอตุสาหกรรม เช่น การผลติเชื้อเพลงิพลงังานสูง, วติามนิซึ่,ี เรซึ่นิ 
และในเภสชักรรม โดยเฟอรฟิ์วรลัสามารถเตรยีมไดจ้ากสารชวีมวลทีม่เีฮมเิซึ่ลลูโลสเป็นองคป์ระกอบ 
เช่น ชานออ้ย ซึ่งัขา้วโพด และ ฟางขา้วซึ่ึง่โดยปกตจิะใชก้รดซึ่ลัฟูรคิเป็นตวัเร่งปฏิกิริยิา แต่ตวัเร่งน้ี
ก่อใหเ้กดิปญัหามากในอตุสาหกรรม ดงันัน้ตวัเร่งแบบววิธิพนัธุจ์งึไดร้บัความสนใจ ส่วน เฟอรฟิ์วรลั
แอลกอฮอล ์สามารถเตรยีมไดจ้ากการเปลีย่นเฟอรฟิ์วรลัในปฏิกิริยิาการเตมิไฮโดรเจน ซึ่ึง่งานวจิยั
ก่อนหนา้พบวา่ตวัเร่งทีเ่ตรยีมไดส่้วนใหญ่ใชว้ธิกีารเตรยีมทีซ่ึ่บัซึ่อ้น และใชส้ารเคมทีีเ่ป็นพษิและแพง 
ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีจะศึกษาการเตรยีมตวัเร่งเพือ่ใชใ้นการเร่งปฏิกิริยิาเปลีย่นน�า้ตาลไซึ่โลสทีไ่ดม้า
จากชวีมวลไปเป็น เฟอรฟิ์วรลั และ และท�าการเร่งปฏิกิริยิาเปลีย่นน�า้ตาลไซึ่โลสเป็นเฟอรฟิ์วรลั
แอลกอฮอล ์ไดโ้ดยตรง โดยตวัเร่งปฎีกิริยิาท ัง้สองปฎีกิริยิาทีก่ลา่วขา้งตน้จะมปีระสทิธภิาพ และ
มสีมบตัคิวามเป็นแมเ่หลก็ สามารถเตรยีมไดด้ว้ยวธิกีารทีง่า่ยขึ้น โดยใชล้กินินซึ่ึง่ไมเ่ป็นพษิและ
เหลอืทิ้งจ�านวนมากเป็นแหลง่ของคารบ์อน ซึ่ึง่จะเตรยีมผ่านกระบวนการเตมิ ไออนของนิกเกลิ 
(Nickel ions) ลงในสารละลายลกินิน จากนัน้ตามดว้ยกระบวนเผา เพือ่สรา้งรูพรุน รวมท ัง้รูพรุน
ขนาดกลาง สรา้งความเป็นแมเ่หลก็ในข ัน้ตอนเดยีว แลว้ตามดว้ยกระบวนการซึ่ลัโฟเนช ัน่ โดยมี
การศึกษาปจัจยัต่างๆ ในข ัน้ตอนการเตรยีม โดยตวัเร่งทีเ่ตรยีมไดถ้กูน�ามาตรวจสอบคุณสมบตั ิ
และน�ามาศึกษาประสทิธภิาพ ความเสถยีร และ การใชซ้ึ่ �า้ของตวัเร่งปฏิกิริยิาการเปลีย่นน�า้ตาล
ไซึ่โลสไปเป็น เฟอรฟิ์วรลั และ และท�าการเร่งปฏิิกิริยาเปลีย่นน�า้ตาลไซึ่โลสเป็นเฟอรฟิ์วรลั
แอลกอฮอลโ์ดยตรง งานวจิยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบั Bio-Circular-Green economy (BCG) ซึ่ึง่
เป็นการตอบโจทยค์วามย ัง่ยนืทางเศรษฐกจิของประเทศ

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 prepa-
ration 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 here. The proposed 
preparation method is based on the incorporation of nickel ions (Ni2+) 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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การค้นควิ้าสารไฮไ´ร´์ชี่นิ´ใหม่แลัะปรับปรุงกลัไกภาย์ในเพื�อเป็นแหลั่ง
พลัังงานไฮโ´รเจนในย์านย์นต์

รองศาสตราจารย ์ดร.ป์ระยร้ศกัดิ � เป์ลัื�องผู้ลั
สาขาวชิ่าวทิยาศาสตรก์ายภาพิ คณะวทิยาศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัย ีมหาวทิยาลัยัหวัเฉีียวเฉีลัมิพิระเกยีรติ

ในปจัจบุนัโลกมคีวามตื่นตวัดา้นเทคโนโลยกีารกกัเก็บไฮโดรเจนในรถยนตแ์ละทกุความตอ้งการ

ดา้นพลงังานในประเทศ มีความร่วมมือทางการวิจยัเพื่อพยายามพฒันาประสิทธิภาพของ

กระบวนการและปญัหาการขนส่งพลงังาน กระบวนการกกัเก็บไฮโดรเจนโดยใชส้ารไฮไดรดม์ ี

น�า้หนกัในการพฒันามากกวา่การอดักา๊ซึ่โดยตรง ในงานนี้สนใจศึกษาสารไฮไดรดเ์ชงิซึ่อ้นภายใต ้

สภาวะรุนแรง ซึ่ึง่เชือ่วา่จะพฒันาประสทิธภิาพของกระบวนการและเพิม่ประมาณความจไุฮโดรเจน 

วธิกีารค�านวณแบบแอบอนิิโชใชต้รวจหาโครงสรา้งใหมท่ีค่วามดนัสูง การส ัน่ของผลกึ สมบตัเิชงิ

อิเลก็ตรอนและเชิงกลของสารโลหะโบโรไฮไดรด ์ กลไกการกกัเก็บไฮโดรเจนระดบัอะตอมใน 

สารไฮไดรดภ์ายใตผ้ลของความดนัและอณุหภมูจิะไดท้ �าการวเิคราะหอ์ย่างลกึซึ่ึ้ง กลไกการดูดซึ่บั

ไฮโดรเจนและการแพร่แบบจลนจ์ะพจิารณาดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีจะพยายามเปรียบเทียบ 

ผลการค�านวณทีไ่ดก้บัการทดลองทีเ่ผยแพร่ก่อนหนา้น้ีและจากหอ้งปฏิบิตักิารวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งใน

ไทย ในทีสุ่ดนัน้เชื่อม ัน่วา่องคค์วามรูใ้หมเ่กี่ยวกบักลไกในสารไฮไดรดเ์ชงิซึ่อ้นจะสามารถตพีมิพ์

ไดใ้นวารสารระดบัสูงและชี้น�าเงือ่นไขทีเ่หมาะสมส�าหรบัการปรบัปรุงคุณภาพเทคโนโลยกีารกกัเกบ็

ไฮโดรเจนไวใ้ชง้านโดยเฉพาะในยานยนต์

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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อปุกรณพ์ลัาสมอนท์่�ท์�าจากกราฟนีเพื�อการพฒันาเลัเซิอรอ์เิลัก็ตรอนอสิระ
ย์่านรังส่เอ็กซิ์

รองศาสตราจารย ์ดร.รชั่นก สมพิรเสน่ห ์
ภาควชิ่าฟิิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์สถาบันัเทคโนโลัยพีิระจอมเกลั �าเจ �าคณุทหารลัาดกระบังั

ในโครงการวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอทีจ่ะพฒันาอปุกรณพ์ลาสมอนิกสท์ีท่ �าจากกราฟีนขึ้น และจะแสดง
ใหเ้หน็วา่อปุกรณด์งักลา่วสามารถพฒันาเป็นแหลง่ก�าเนิดแสงขนาดเลก็ได ้โดยแสงทีเ่ปลง่ออกมานัน้
จะออกมาในทศิทางเดยีว และเป็นแสงในย่านความยาวคลืน่ส ัน้ ต ัง้แต่ช่วงรงัสอีลัตราไวโอเลตจนถงึ
รงัสเีอก็ซึ่ ์โดยสามารถปรบัความยาวคลืน่ไดต้ามทีต่อ้งการ โดยโครงการวจิยัน้ีไดร้บัแรงจูงใจมาจาก
ผลงานตพีมิพใ์นวารสาร Nature Photonics ในปี 2016 ซึ่ึง่ไดเ้สนอแนวคดิส�าคญัไวว้า่ พลาสมอน 
ทีพ่ื้นผวิของกราฟีนนัน้สามารถถกูกระตุน้ไดด้ว้ยการฉายล �าแสงไปยงัโครงสรา้งเกรตติ้งทีอ่ยู่ใตแ้ผ่น 
กราฟีน หรอืการฉายล �าแสงลงไปยงัแผ่นกราฟีนโดยตรงถา้แผ่นกราฟีนนัน้มโีครงสรา้งเป็นรบิบิ้น
ขนาดนาโนเรยีงต่อกนัเป็นแถว (nanoribbon array) และเมือ่มกีารยงิอเิลก็ตรอน  (พลงังานใน
ช่วง keV ถงึ MeV) ไปยงัพลาสมอนในทศิขนานกบัแผ่นกราฟีน อเิลก็ตรอนจะท�าปฏิกิริยิากบั
สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าของพลาสมอนและจะเหน่ียวน�าใหอ้เิลก็ตรอนเกดิการส ัน่ในทศิต ัง้ฉากกบัทศิ
การเคลือ่นที่ของอิเลก็ตรอนและใหก้�าเนิดแสงที่มพีลงังานสูงออกมาในทศิทางเดียว ซึ่ึ่งการที่
อิเลก็ตรอนเปล่งแสงที่มพีลงังานสูงออกมาไดน้ ัน้ เกิดขึ้นไดเ้น่ืองจากพลาสมอนในกราฟีนม ี 
confinement และโมเมนตมัทีสู่งมาก โครงการวจิยันี้จงึมวีตัถปุระสงคท์ีพ่ฒันาอปุกรณพ์ลาสมอ
นิกสจ์ากกราฟีนขึ้น โดยมโีฟกสัหลกัอยู่ทีก่ารสรา้งโครงสรา้ง nanoribbon array ลงบนแผ่น 
กราฟีนโดยใชเ้ทคนิค electron-beam lithography เพือ่ใหพ้ลาสมอนทีไ่ดม้คีวามถีอ่ยู่ในย่าน 
เทร่าเฮริต์ซึ่ ์และจะสาธติใหเ้หน็วา่อปุกรณด์งักลา่วสามารถพฒันาเป็นแหลง่ก�าเนดิรงัสเีอก็ซึ่ไ์ด ้ถา้
โครงการวจิยันี้ประสบความส�าเรจ็ จะนบัวา่เป็นกา้วแรกของการพฒันาแหลง่ก�าเนิดแสงรงัสเีอก็ซึ่์
ทีม่ขีนาดเลก็ในระดบั chip-scale และจะเป็นความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยทีีส่ �าคญั

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-wave-
length 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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สาขาวิิศวิกรรมศาสตร์

การศึกษาประสิท์ธิภาพของกระบวินการรวิมตะกอนส�าหรับก�าจั´อนุภาค
พลัาสติกขนา´เลั็กในระบบบ�าบั´น��า

ศาสตราจารย ์ดร.พิสิทุธิ � เพิยีรมนกลุั
ภาควชิ่าวศิวกรรมสิ �งแวดลั �อม คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลังกรณม์หาวทิยาลัยั

ในปจัจบุนัประเทศไทยประสบบปญัหาภยัแลง้และขาดแคลนน�า้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในเขตนิคมอตุสาหกรรม เพราะฉะนัน้การน�าน�า้กลบัมาใชใ้หม่จงึเป็นสิง่จ �าเป็น ท ัง้น้ีปญัหาของ

การน�าน�า้ทิ้งของโรงงานอตุสาหกรรมกลบัมาใชใ้หม ่ จะมปีญัหาหลกัทีส่ �าคญั คอืท ัง้น้ีปญัหาของ

การน�าน�า้ทิ้งของโรงงานอตุสาหกรรมกลบัมาใชใ้หม ่จะมปีญัหาหลกัทีส่ �าคญั คอื ไมโครพลาสตกิ 

ความเคม็ และ ความขุน่ เน่ืองจากไมโครพลาสตกิจะมสีารบสิฟีนอลเอ (Bisphenol A; BPA) เป็น

ส่วนประกอบ ซึ่ึง่สาร BPA เป็นสารเคมทีีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพของผูใ้ชน้�า้ จงึท�าใหใ้นช่วงเวลา

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา นกัวทิยาศาสตรใ์หค้วามสนใจถงึผลกระทบของอนุภาคพลาสติกที่มต่ีอสุขภาพ

มนุษยม์ากยิง่ขึ้น ท ัง้น้ีถา้ในระบบบ�าบดัน�า้สามารถก�าจดัไมโครพลาสตกิออกจากน�า้ดบิไดก้็จะส่ง

ผลดที ัง้กบัคุณภาพของน�า้และคณุภาพของผูใ้ชน้�า้ในอนาคต ดงันัน้โครงการน้ีจงึมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างไมโครพลาสตกิ ความขุน่ และความเค็ม และเปรยีบเทยีบการรวม

ตะกอนดว้ยการใชส้ารช่วยรวมตะกอน (Coagulant) สองชนิด นัน่คอื สารสม้ (Alum) และ PACl 

(Polyaluminum Chloride)รวมท ัง้ศึกษาประสิทธิภาพการก�าจดัไมโครพลาสติกของหน่วย

กระบวนการดงักลา่วทีม่อียู่ และเสนอแนะแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพส�าหรบัการบ�าบดัไมโคร

พลาสตกิต่อไปในอนาคต

Efficiency of Microplastic Removal in Coagulation-Flocculation- 
Sedimentation 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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การพฒันาเครื�องอุน่ลัวิ´ในกระบวินการเชี่ื�อมลัวิ´เชี่ื�อมไส้ฟลัักซ์ิ´้วิย์ข´ลัวิ´
เหน่�ย์วิน�าควิามรอ้นส�าหรบัการประย์กุตใ์ชี่ใ้นอตุสาหกรรมโครงสรา้งเหล็ัก

รองศาสตราจารย ์ดร.อภชิ่าต ิโรจนโรวรรณ
ภาควชิ่าวศิวกรรมวสัด ุคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยัเกษตรศาสตร์

งานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาเครือ่งอุน่รอ้นดว้ยขดลวดเหน่ียวน�า (Induction Hot Wire; IHW) ส�าหรบั

ใชใ้นกระบวนการเชื่อมลวดเชือ่มไสฟ้ลกัซึ่ ์(Flux Core Arc Welding; FCAW) ถกูน�ามาประยุกต์

ใชใ้นอตุสาหกรรมโครงสรา้งเหลก็ ซึ่ึง่เครื่อง IHW ทีถ่กูพฒันาน้ี จะสามารถน�ามาตดิต ัง้บรเิวณ

ปลายหวัเชื่อมของเครื่องเชื่อม FCAW เพือ่ช่วยลดความแตกต่างระหวา่งอณุหภมูขิองลวดเชื่อม

กบัชิ้นงานขณะเชื่อม (ซึ่ึง่ช่วยแกป้ญัหาไมใ่หเ้กดิลวดเชื่อมหลอมละลายไมท่นั และลวดตดิกบัชิ้น

งาน) ช่วยเพิม่อตัราการเตมิเนื้อโลหะ เพิม่ขนาดรูปร่างของแนวเชื่อม และส่งผลใหเ้ชื่อมชิ้นงานได ้

อย่างต่อเน่ือง เพือ่เพิม่ความสามารถการผลติงานเชื่อมในอตุสาหกรรมโครงสรา้งเหลก็ เช่นใน

อตุสาหกรรมยานยนต ์อตุสาหกรรมระบบราง อตุสาหกรรมต่อเรอื และอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม 

เป็นตน้นอกจากนี้ เครื่อง IHW ทีถ่กูพฒันาสามารถตดิต ัง้ไดก้บัเครื่องเชื่อม FCAW รุ่นต่าง ๆ ได ้

มโีครงสรา้งไมซ่ึ่บัซึ่อ้น  และสามารถเคลือ่นยา้ยไดส้ะดวก ในปจัจบุนัยงัไมม่กีารพฒันาเครือ่ง IHW 

มาประยุกตใ์ชก้บัการเชือ่ม FCAW ดงันัน้ทางผูว้จิยั ไดม้แีนวทางในการออกแบบนวตักรรมเครือ่ง 

IHW ส�าหรบัใชใ้นกระบวนการเชื่อม FCAW ซึ่ึง่ชิ้นงานทีผ่่านการเชื่อม FCAW ดว้ยเครื่อง IHW 

ดงักลา่ว จะมอีตัราการเตมิเน้ือโลหะ สมบตัทิางกล และสมบตัทิางเคมทีีด่ขีึ้นกว่าชิ้นงานทีผ่่าน 

การเชื่อม FCAW ทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ครื่อง IHW

The Development of Induction Hot Wire (IHW) Equipment Used in Flux 
Cored Arc Welding (FCAW) for Steel Structure Industries’ Applications
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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การออกแบบระบบอตัโนมตัสิ�าหรบัพฒันาการท์�างานกลัไกย์ื́ หย์ุน่ส�าหรบั
การหย์ิบจับเซิลัลั์ของสิ�งม่ชี่่วิิต
รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรนุช่ จนัทโสภพีินัธ ์

ภาควชิ่าวศิวกรรมเครื�องกลั คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยัเทคโนโลัยพีิระจอมเกลั �าธนบัรีุ

การน�าหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัมิาใชใ้นอตุสาหกรรมในประเทศไทยมแีนวโนม้เพิม่มากขึ้นและ
มคีวามจ�าเป็นมากขึ้นเน่ืองจากแรงงานที่มค่ีาจา้งสูงและขาดแคลน รวมถงึลกัษณะการท�างาน 
บางประเภทเป็นงานทีท่ �าซึ่ �า้ ๆ  และตอ้งการความแมน่ย�าสูง ท�าใหก้ารใชง้านของหุน่ยนตแ์ละระบบ
อตัโนมตัินอกจากจะช่วยแกป้ญัหาแลว้ยงัเป็นการพฒันากระบวนการทางอุตสาหกรรม ท ัง้น้ี 
ในอตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวกบัชวีการแพทยห์รอืการรกัษายงัมกีารใชหุ้่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัแิบบ
จ�ากดั การน�าหุ่นยนตม์าใชใ้นชวีการแพทยน์ัน้ สามารถน�าไปใชใ้นการในการออกแบบเพือ่ความ
แม่นย�าสามารถท�างานร่วมกบัวตัถทุี่เปลีย่นแปลงรูปร่างไดเ้ช่นในกระบวนการเลี้ยงเซึ่ลลข์องสิ่ง 
มชีวีติเพือ่การรกัษาแบบเวชศาสตรฟ้ื์นฟูสภาวะเสือ่ม (Regenerative medicine) โครงการน้ีจงึ
น�าเสนอการออกแบบและควบคุมกลไกยดืหยุ่นไดส้ �าหรบัการท�าเป็นเครือ่งมอืจบัขนาดเลก็ ส�าหรบั
การหยบิจบัเซึ่ลลข์องสิง่มชีวีติทีม่ขีนาดเลก็ เปลีย่นแปลงรูปร่างได ้และจ�าเป็นตอ้งมกีารควบคุมแรง 
ซึ่ึ่งกลไกที่จะช่วยท�าเป็นมอืจบัที่ใชห้ยิบของขนาดเลก็มากที่มเีสน้ผ่านศูนยก์ลางในระดบัหรือ
ไมโครเมตร การใชก้ลไกยดืหยุ่นไดจ้งึมปีระโยชนเ์น่ืองจากกลไกดงักลา่วไมม่ส่ีวนของขอ้ต่อในการ
ท�างาน จงึท�าใหล้ดปญัหาเกี่ยวกบัความคลาดเคลือ่น ท�าใหไ้ดค้วามแม่นย�าที่สูงขึ้น เหมาะกบั 
การใชง้านในกรณีที่หยิบจบัวตัถทุี่มขีนาดเลก็ขนาด ไมโครเมตรหรือนาโนเมตรเป็นตน้ ท ัง้น้ี 
เน่ืองจากเป้าหมายในการออกแบบอปุกรณห์ยบิจบัน้ีน�าไปใชส้ �าหรบัเซึ่ลลข์องสิง่มชีวีติ ไมว่า่จะเป็น
ในรูปแบบเซึ่ลลเ์ดีย่ว (single cell) หรอืในรูปแบบทีเ่ป็น แผ่น (cell sheet) หรอืเซึ่ลลท์ีเ่ป็นกลุม่กอ้น 
(pellet) ซึ่ึง่ในแต่ละรูปแบบมขีนาดและรูปร่างต่างกนั ความคลา้ยคลงึกนัคอืวตัถปุระเภทเซึ่ลลม์ี
ความยดืหยุ่นสูง สามารถเปลีย่นรูปร่างไดง้า่ยและตอ้งการการหยบิจบัแบบเบา โดยไมท่ �าลายสมบตัิ
ของเซึ่ลล ์การเคลือ่นยา้ยหรอืหยบิจบัแบบอตัโนมตัจิงึเป็นไปไดย้าก เพราะตอ้งมคีวามแมน่ย�าสูง 
ออกแรงไดพ้อเหมาะ และไมท่ �าลายสมบตัขิองเซึ่ลล ์โครงการน้ีจงึน�าเสนอ การพฒันากลไกยดืหยุ่น 
เพือ่ท �าการออกแบบชดุหยบิจบัเซึ่ลล ์ รวมถงึการออกแบบระบบควบคุมการท�าการแบบอตัโนมตั ิ
ซึ่ึง่ผลของโครงการน้ียงัสามารถต่อยอดน�าไปประยุกตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมอื่นๆทีต่อ้งการหยบิจบั
วตัถทุีม่ขีนาดเลก็ ดว้ยความแมน่ย�าสูง เช่น การผลติชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

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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การขึ�นฉ่́ รปูผงโลัหะผสมไท์เท์เนย่์มชี่นิ́ ใหม่ท์่�มอ่ลิัาสตกิโม´ลัูัสต��าใกล้ัเค่ย์ง
กบักระ´ูกมนุษย์์ส�าหรบัการใช้ี่งานท์างการแพท์ย์์
ดร. อญัช่ลั ีมโนนุกลุั

กลัุม่วจิยักระบัวนการทางวสัดแุลัะการผู้ลัติอตัโนมตั ิศ้นยเ์ทคโนโลัยโีลัหะแลัะวสัดแุห่งช่าติ

ส ำานกังานพิฒันาวทิยาศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัยแีห่งช่าติ

เน่ืองจากโลหะไทเทเนียมผสมอะลูมเินียมรอ้ยละ 6 และวาเนเดยีมรอ้ยละ 4 โดยน�า้หนกัทีใ่ชส้ �าหรบั

ผลติวสัดุปลูกฝุ่งัทางดา้นการแพทยม์อีลิาสตกิโมดูลสัสูงกวา่กระดูกมาก ส่งผลใหเ้กดิความเสยีหาย

ต่อกระดูก และเกดิการหลดุของอวยัวะปลูกฝุ่งัได ้เพือ่ปรบัปรุงสมบตัดิา้นนี้ จงึมคีวามจ�าเป็นตอ้ง

พฒันาโลหะไทเทเนียมผสมเกรดใหม่ทีม่คีวามแขง็แกร่งใกลเ้คียงกบักระดูก นอกเหนือจากนัน้ 

เพือ่ลดราคาของวสัดุปลูกฝุ่งัโลหะกระบวนการขึ้นรูปวสัดุใหม่จงึควรใชก้ระบวนการผลติใกลร่้าง

สุดทา้ย เช่น กระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง ดงันัน้วตัถปุระสงคข์องงานวจิยัน้ีคอืเพือ่สนบัสนุน 

การใชง้านโลหะไทเทเนียมผสมเกรดใหมท่ีม่อีลิาสตกิโมดูลสัต�า่ใกลเ้คยีงกบักระดูกเพือ่ความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้นของประชากรในยุคสงัคมสูงวยั โดยท�าการศึกษาและขึ้นรูป โลหะไทเทเนียมผสม

ไนโอเบยีมรอ้ยละ 22 และ แทนทาลมัรอ้ยละ 19 ซึ่ึ่งออกแบบส่วนผสมโดยการค�านวณดว้ย

คอมพวิเตอรจ์ากบรษิทั Alloyed (ชื่อเก่า OxMet Technologies) ประเทศสหราชอาณาจกัร โดย

ใชก้ระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง และท�าการศึกษาผลกระทบของอณุหภมูแิละเวลาทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

ทีใ่หค้วามหนาแน่นสมัพทัธสู์งในขณะทีย่งัคงความแขง็แกร่งต�า่ และ ใหส้มบตัใินการรบัแรงดงึสูง

อยู่ดว้ย นอกเหนือจากนัน้ ยงัไดท้ �าการศึกษาผลกระทบของการเตมิธาตผุสม เช่น เซึ่อรโ์คเนียม 

และ อทิเทรียม และกระบวนการทางความรอ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการยดืตวัของวสัดุ 

ชนิดใหมด่ว้ย

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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การส่่งเส่ริมการเจริญเติิบโติและผลผลิติ
ของพืืชโดยใช้นวััติกรรมให้้นำ�าและปุ๋๋�ยห้มัก

ชีวัภาพืแก่พืืชใติ้ผิวัดิน

ชี่ื�อเจ้าของผลังาน
อาจารย์์ชีุ่มพลั ชี่าร่แสน

โรงเร่ย์นกาฬสินธุ์พิท์ย์าสรรพ์ 
อ�าเภอเมือง จังหวิั´กาฬสินธุ์

รางวิัลัท์่� 2 ระ´ับมัธย์มศึกษาตอนต้น

1. ควิามเป็นมาแลัะเป้าหมาย์ของผลังาน
เน่ืองจากปญัหาทีพ่บในอ�าเภอดอนจานประสบปญัหาดนิร่วนปนทรายไม่สามารถเก็บน�า้ได ้ และ 

เมือ่รดน�า้กท็ �าใหน้�า้ระเหยทิ้ง ประกอบกบัพื้นทีอ่ยู่นอกเขตชลประทานจงึมนี�า้ใชอ้ย่างจ�ากดั อกีท ัง้

เกษตรกรมกีารใชส้ารปุ�ยเคมใีนการท�าการเกษตร ท�าใหส้ารเคมตีกคา้งในดนิ และท�าใหด้นิแน่น  

ไมส่ามารถปลอ่ยธาตอุาหารเพือ่ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของพชืได ้ จากการศึกษาขอ้มลูพื้นฐานเรื่อง  

การใหน้�า้พบว่าระบบน�า้หยดสามารถติดตัง้ในดนิไดแ้ทบทุกประเภท แมก้ระท ัง่ดนิทรายที่ไม่ม ี

สารอาหารเลย เพยีงแค่ใส่ปุ�ยผสมไปพรอ้มกบัการใหน้�า้ หากออกแบบระบบน�า้อย่างถกูตอ้งเหมาะสม           

จะท�าใหพ้ชืไดร้บัน�า้สม �า่เสมอเท่ากนัทกุตน้ ท�าใหพ้ชืเจรญิสม�า่เสมอเท่ากนั รวมท ัง้ไดม้รีายงาน     

การศึกษาในการน�ากากกาแฟมาใชเ้ป็นวสัดุอนิทรียท์ี่มธีาตุอาหารที่จ �าเป็นต่อพชื ผูว้จิยัจึงเกิด

แนวคดิทีจ่ะประดษิฐน์วตักรรมใหน้�า้และปุ�ยหมกัชวีภาพแก่พชืใตผ้วิดนิ โดยนวตักรรมน้ีจะสามารถ

ใหน้�า้และปุ�ยไปพรอ้มกนัได ้อกีท ัง้เป็นการลดการระเหยของน�า้บนผวิดนิได ้พรอ้ม ๆ  กบัช่วยเพิม่

ธาตอุาหารใหแ้ก่ดนิไดอ้กีดว้ย

2. หลัักการแลัะเนื�อหา
วิัตถึุประสงค์การท์´ลัอง

เพือ่สรา้งและศึกษาประสทิธภิาพของนวตักรรมใหน้�า้และปุ�ยหมกัชวีภาพแก่พชืใตผ้วิดนิทีส่่งผลต่อ

สมบตัดินิ การเจรญิเตบิโตและผลผลติของพชื
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วิิธ่´�าเนินการท์´ลัอง
-   ตอนที ่1 ประดษิฐน์วตักรรมใหน้�า้และปุ�ยหมกัชวีภาพแก่พชืใตผ้วิดนิ การศึกษาการหมกักาแฟ 

รวมท ัง้ทดสอบประสทิธภิาพนวตักรรมใหน้�า้และปุ�ยแก่พชืใตผ้วิดนิทีส่่งผลต่อสมบตัดินิทีเ่หมาะ

แก่การปลูกพชื

- ตอนที ่2 การใชน้วตักรรมใหน้�า้และปุ�ยหมกัชวีภาพแก่พชืใตผ้วิดนิทีส่่งผลต่อการเจรญิเตบิโต

ของพชื

- ตอนที ่3 ศึกษาสมบตัดินิจากการใชน้วตักรรมใหน้�า้และปุ�ยหมกัชวีภาพแก่พชืใตผ้วิดนิ

- ตอนที ่4 ศึกษารูปแบบทีเ่หมาะสมในการใชง้านของนวตักรรมใหน้�า้และปุ�ยหมกัชวีภาพแก่พชื

ใตผ้วิดนิ

ผลัการท์´ลัอง
1.  การใชน้วตักรรมใหน้�า้และปุ�ยหมกัชวีภาพแก่พชืใตผ้วิดนิทีม่ขีนาดและความยาวแตกต่างกนั 

ส่งผลต่อสมบตัดินิใกลเ้คยีงกนั เมือ่วเิคราะหค่์าสมบตัดินิทีม่เีหมาะสมต่อการปลูกพชื พบวา่ 

นวตักรรมใหน้�า้และปุ�ยแก่พชืใตผ้วิดนิมค่ีาความชื้นดนิแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั 

0.05 เน่ืองจากการใหน้�า้ใตผ้วิดนิจะส่งผลดต่ีอสมบตัดินิ ท�าใหด้นิลดการระเหยทิ้งของน�า้และ

เกบ็ความชื้นไดด้ ี

2.    จากการทดสอบประสทิธภิาพนวตักรรมใหน้�า้และปุ�ยหมกัชวีภาพแก่พชืใตผ้วิดนิ ส่งผลต่อสมบตัิ

ดนิทีเ่หมาะแก่การปลูกพชืไดป้รบัหวัน�า้หยดทีร่ะดบั 1,000 1,200 1,400 และ 1,600 ลูกบาศก์

เซึ่นตเิมตรต่อหนึ่งวนั พบวา่การปรบัหวัระบบน�า้หยดทีร่ะดบั 1,400 ลูกบาศกเ์ซึ่นตเิมตรต่อ

หน่ึงวนั ส่งผลต่อการปลูกพชืดทีีสุ่ด 

3.  นวตักรรมทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2 ซึ่ม. ความยาว 11 ซึ่ม. ใหผ้ลการทดลองเหมาะสมต่อ 

การปลูกพชืมากทีสุ่ด

4.   นวตักรรมน้ีมคีวามเหมาะสมต่อการปลูกพชื มกีารเจรญิเตบิโตและปรมิาณผลผลติมากกว่า

แบบเกษตรกรท ัว่ไป อกีท ัง้ยงัประหยดัน�า้ถงึรอ้ยละ 22 เมือ่เทยีบกบัการใหน้�า้ของเกษตรกร

3. ประโย์ชี่น์แลัะการน�าไปใชี่้
- นวตักรรมใหน้�า้และปุ�ยหมกัชวีภาพแก่พชืใตผ้วิดนิสามารถใหน้�า้และเพิม่ธาตอุาหารใหแ้ก่ดนิได ้

- นวตักรรมใหน้�า้และปุ�ยหมกัชวีภาพแก่พชืใตผ้วิดนิสามารถปลูกพชืไดจ้รงิ

- นวตักรรมใหน้�า้และปุ�ยหมกัชีวภาพแก่พชืใตผ้วิดนิสามารถประหยดัน�า้ไดม้ากกว่าการปลูก 

แบบเกษตรกรท ัว่ไป และยงัลดการใชแ้รงงานใหก้ารรดน�า้พชืไดอ้กีดว้ย

การปรับหัวระบบนํ้าหยดที่ระดับ 1400 ลูกบาศกเซนติเมตร

ตอหน่ึงวัน สงผลตอการปลูกพืชดีที่สุด

นวัตกรรมที่มีเสนผานศูนยกลาง 2 cm ความยาว 11 cm 

ใหผลการทดลองเหมาะสมตอการปลูกพืชมากทีสุ่ด

นวัตกรรม V2
เหมาะสมตอการใชงาน

มากข้ึน

มีความเหมาะสมตอการปลูกพืช มีการเจริญเติบโตและปริมาณ

ผลผลิตมากกวาแบบเกษตรกรทั่วไป อีกทั้งยังประหยัดนํ้าถึง 22.22%

เมื่อเทียบกับการใหนํ้าของเกษตรกร
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การยับยั�งเชื�อราในปุ๋ลาทูู 

ติากแห้้งด้วัยส่ม๋นไพืร

ชี่ื�อเจ้าของผลังาน
อาจารย์์วิิรวิรรณ ปิย์ะวิรรณโณ

โรงเร่ย์นแสงท์องวิิท์ย์า 
อ�าเภอหา´ใหญ่ จังหวิั´สงขลัา

รางวิัลัท์่� 3 ระ´ับมัธย์มศึกษาตอนต้น

1. ควิามเป็นมาแลัะเป้าหมาย์ของผลังาน
ปลาทูแหง้มอีายุการเกบ็รกัษาในถงุสุญญากาศแบบแนบเนื้อสูงสุด 60 วนัในสภาวะปกต ิหลงัจาก

นัน้จะเกดิการปนเป้ือนเชื้อจลุนิทรยีป์ระเภทเชื้อราและแบคทเีรยี โดยแบคทเีรยีสามารถก�าจดัได ้

โดยความรอ้นที่ใชท้ �าอาหาร แต่เชื้อราจะไวต่อความรอ้นและสามารถถูกท�าลายไดท้ี่อุณหภูม ิ         

60 – 70 °C แต่ราบางชนิดมกีารสรา้งสปอรท์ีท่นกบัความรอ้นสูงไมส่ามารถท�าลายโดยความรอ้นได ้

และยงัคงมสีารพษิจากเชื้อราทีร่าสรา้งขึ้นมากระจายอยู่ท ัว่ในอาหาร ไมส่ามารถท�าลายออกไปได ้ 

การใชส้ารเคมสีามารถยบัย ัง้เชื้อราไดอ้ย่างรวดเร็วแต่การใชส้ารเคมจีะก่อใหเ้กิดสารตกคา้งและ

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค การใชส้มนุไพรเป็นสารยบัย ัง้เชื้อราเป็นทางเลอืกหน่ึงที ่

น่าสนใจ ผูว้จิยัจงึเลอืกสมนุไพร 3 ชนิด ไดแ้ก่ 1) ขา่  2) ผวิมะกรูด 3) กระเทยีม มาทดสอบ 

การป้องกนัเชื้อราในปลาทูแหง้ในข ัน้ตอนการหมกัเกลอื โดยใชค้วามเขม้ขน้ทีแ่ตกต่างกนั เพือ่

เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการยบัย ัง้การเกดิเชื้อราในปลาทูแหง้ของสมนุไพรท ัง้ 3 ชนดิ และเพือ่

ศึกษาวธิกีารน�าสมนุไพรเขา้มาใชใ้นกระบวนการยบัย ัง้เชื้อราในการผลติปลาทูตากแหง้ เพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชนแ์ก่ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคอย่างสูงสุด

2. หลัักการแลัะเนื�อหา
วิัตถึุประสงค์การท์´ลัอง
1. เพือ่ศึกษาวธิกีารน�าสมนุไพรเขา้มาใชใ้นกระบวนการยบัย ัง้เชื้อราปลาทูตากแหง้

2. เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการยบัย ัง้การเกดิเชื้อราในปลาเค็มของสมนุไพรท ัง้ 3 ชนิด
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วิิธ่´�าเนินการท์´ลัอง

ด�าเนินการทดลองโดยแบง่ออกเป็น 2 ข ัน้ตอน ไดแ้ก่ 

- ข ัน้ตอนที ่1 ท�าการทดลองผลติปลาทูตากแหง้โดยใชเ้กลอือย่างเดยีว และเกลอืผสมสมนุไพร 

3 ชนิด ไดแ้ก่ ขา่ , ผวิมะกรูด และ กระเทยีม และมสูีตรการหมกั 4 สูตร ไดแ้ก่ เกลอื 10% 

W/V สมนุไพร 10% W/V,  เกลอื 10% W/V สมนุไพร 5% W/V, เกลอื 5% W/V สมนุไพร 

10% W/V และเกลอื 5% W/V สมนุไพร 10% W/V และเลอืกใชส้มนุไพรแตกต่างกนั 3 ชนิด 

ในทกุสูตร เป็นเวลา 24 ช ัว่โมง ท�าการตากจนแหง้ดี

- ข ัน้ตอนที ่2 ท�าการตรวจสอบการเกดิราในปลาเค็ม โดยน�าชิ้นปลาเค็มวางบนอาหาร Potato 

Dextrose Agar (PDA) โดยวธิ ีaseptic technic ตรวจสอบการขึ้นราบนอาหารโดยท�าการ

ตรวจสอบเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เมือ่ปลาตากแหง้มอีายุการเกบ็รกัษา 7 , 14 , 21 , 28 , 35 

และ 42 วนั ในถงุซึ่ปิทีอ่ณุหภมูหิอ้ง

ผลัการท์´ลัอง

ผลการทดลองพบว่าปลาทูแดดเดยีวที่หมกัโดยการใส่ข่าและผวิมะกรูดสามารถเก็บรกัษาได ้

นานกวา่ปลาทูแดดเดยีวทีห่มกัเกลอืเพยีงอย่างเดยีว และการใส่กระเทยีมในการหมกัปลาทูแหง้     

ไมแ่สดงผลแตกต่างจากการหมกัดว้ยเกลอืเพยีงอย่างเดยีว

3. ประโย์ชี่น์แลัะการน�าไปใชี่้
- ดา้นการศึกษา นกัเรยีนไดศึ้กษากระบวนวทิยาศาสตรใ์นการแกป้ญัหาไดด้ว้ยตนเอง โดยศึกษา

จากเรื่องใกลต้วั รูจ้กัสงัเกต หาปญัหาที่เกิดขึ้น การคน้ควา้ขอ้มูล การก�าหนดตวัแปร               

การออกแบบการทดลอง และวธิกีารเกบ็ผลการทดลอง 

- ดา้นสงัคม จากผลการทดลองดงักลา่วสามารถน�าไปประยุกตใ์หเ้กดิผลติภณัฑิใ์นชมุชน ซึ่ึง่เป็น

ผลติภณัฑิท์ี่สามารถเก็บรกัษาไดน้านยิ่งขึ้น ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และสามารถเพิ่มมูลค่า       

ใหก้บัผลผลติเดมิของชมุชนได ้

- ดา้นสิง่แวดลอ้ม สามารถลดการใชส้ารเคม ีและลดการใชถ้งุสุญญากาศในการเกบ็อาหารแหง้ 

สามารถยดืระยะเวลาการเกบ็รกัษาอาหาร จงึมผีลใหช่้วยลดขยะอาหารในอกีทางหนึ่งได ้



Science Education AwardsScience Education Awards

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย58

การศึึกษาความหลากหลายและ

การใช้้ประโยช้น์์จากผัักพื้้�น์บ้้าน์ใน์ 

อำาเภอแม่อาย จังห้วััดเชียงให้ม่
ชี่ื�อเจ้าของผลังาน
อาจารย์์กิ�งกาญจน์ กันนาง

โรงเร่ย์นไท์ย์รัฐวิิท์ย์า ๑๒ (บ้านเอก)   
อ�าเภอแม่อาย์ จังหวิั´เชี่่ย์งใหม่

รางวิัลัท์่� 3 ระ´ับมัธย์มศึกษาตอนต้น

1. ควิามเป็นมาแลัะเป้าหมาย์ของผลังาน
อ�าเภอแมอ่ายเป็นอ�าเภอทีอ่ยู่เหนือสุดของจงัหวดัเชยีงใหม ่มรีะบบนิเวศทีม่คีวามอดุมสมบูรณแ์ละ

มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ เป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นธรรมชาตวิทิยาทีน่่าสนใจของครูและนกัเรยีน

หลายดา้นโดยเฉพาะความหลากหลายของผกัพื้นบา้นทีข่ึ้นอาศยัตามแหลง่ธรรมชาตทิีแ่ตกต่างกนั

ไปในแต่ละแห่ง ผกัพื้นบา้นหลายชนิดเป็นพชือาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาสูง มสีรรพคุณทางยา 

ทีน่่าสนใจ อกีท ัง้เป็นผกัทีป่ลอดสารพษิ ปลูกงา่ย ทนทาน ไมต่อ้งดูแลมาก มโีรคและแมลงรบกวนนอ้ย 

บางชนิดขึ้นเองโดยไมต่อ้งปลูก ผกับางชนิดขึ้นเฉพาะถิน่ เช่น มะแขว่น ซึ่ึง่เจรญิเตบิโตไดด้ใีนพื้นที่

ทีม่คีวามสูงจากระดบัน�า้ทะเล 800-1,000 เมตร อากาศค่อนขา้งเยน็ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศึกษา 

ความหลากหลายของผกัพื้นบา้นที่ขึ้นอาศยัในหมู่บา้นที่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบสูง รวมไปถงึ

ภมูปิญัญาการใชป้ระโยชนจ์ากผกัพื้นบา้นของคนในหมูบ่า้นเหลา่นัน้ เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบขอ้มลูพื้นฐาน

ของผกัพื้นบา้นในดา้นความหลากหลายทางชนิดพนัธุ ์สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโต 

การขยายพนัธุ ์และการใชป้ระโยชนจ์ากผกัพื้นบา้นแต่ละหมูบ่า้น เพือ่สรา้งความตระหนกัใหอ้นุชน

รุ่นหลงัเหน็ความส�าคญัของผกัพื้นบา้นและหนัมาปลูกและบรโิภคผกัพื้นบา้นใหม้ากขึ้น  ตลอดจน

รกัษาความสมบูรณข์องระบบนิเวศและความม ัน่คงทางอาหารต่อไป

2. หลัักการแลัะเนื�อหา
วิัตถึุประสงค์การท์´ลัอง
1. เพือ่ศึกษาความหลากหลายของผกัพื้นบา้นทีข่ึ้นอาศยับรเิวณ

ที่ราบลุ่มกบับริเวณที่ราบสูง บางหมู่บา้นของอ�าเภอแม่อาย 

จงัหวดัเชยีงใหม ่

2. เพือ่ศึกษาขอ้มลูการใชป้ระโยชนจ์ากผกัพื้นบา้นของประชาชน

ทีอ่าศยัในบางหมูบ่า้นของอ�าเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม ่

3. เพือ่จดัท�าตวัอย่าง ผกัพื้นบา้นอดัแหง้และดอง ตามหลกัการ

จดัท�าพรรณไมแ้หง้ 
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วิิธ่´�าเนินการท์´ลัอง
- สงัเกตสภาพแวดลอ้ม บรเิวณทีส่ �ารวจ บนัทกึ 

- ถา่ยรูป เกบ็เฉพาะส่วนผกัพื้นบา้นเพือ่น�ามาอดัแหง้ หรอืดอง  

- ส�ารวจผกัพื้นบา้นทีว่างขายในตลาดชมุชน และไมเ่ป็นพนัธุผ์กั

ต่างประเทศ

- ตดิตามผลประชมุออนไลน ์ผ่าน Google Meet

ผลัการท์´ลัอง
1. ความหลากหลายของผกัพื้นบา้นท ัง้ 6 หมูบ่า้น มที ัง้สิ้น  68 ชนิด 43 วงศ ์59 สกลุ วงศท์ีพ่บ

มากทีสุ่ดคอืวงศ ์Fabaceae (วงศถ์ ัว่) และวงศ ์Zingiberaceae (วงศข์งิ)

2. ความแตกต่างของทีต่ ัง้หมูบ่า้นมผีลต่อความหลากหลายของผกัพื้นบา้น โดยหมูบ่า้นเป็นทีร่าบสูง 

มคีวามหลากหลายของผกัพื้นบา้นมากกวา่หมูบ่า้นทีเ่ป็นพื้นทีร่าบลุม่  

3. การใชป้ระโยชนจ์ากส่วนต่างๆของผกัพื้นบา้นทีห่ลากหลาย เช่น หน่ออ่อน ตน้อ่อน เถา ใบ

และยอดอ่อน ดอก ผล และเมลด็ และผกับางชนิดสามารถใชห้ลายส่วนในการปรุงอาหาร

4. การใชค้วามหลากหลายของผกัพื้นบา้นปรุงเป็นยา พบวา่มกีารน�าส่วนต่าง ๆ ของผกัพื้นบา้น

มาปรุงเป็นยาหลากหลายวธิ ีและวธิกีารปรุงยาทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอื การกนิสด 

5. การใชป้ระโยชนจ์ากผกัพื้นบา้นดา้นประเพณี พธิกีรรมและความเชือ่ทีส่บืทอดกนัมาและยงัคง

มอียู่ในปจัจบุนั เช่น ในประเพณีสงกรานต ์ มกีารน�าฝุ่กัแก่ของสม้ป่อยย่างไฟอ่อนใหห้อม  

แช่ในน�า้ ท�าน�า้มนตเ์พือ่ไลเ่สนียดจญัไร สะเดาะเคราะห ์สรงน�า้พระพทุธรูป เป็นตน้

3. ประโย์ชี่น์แลัะการน�าไปใชี่้
- ท�าใหน้กัเรยีนไดอ้งคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มจากประสบการณต์รงโดยใชว้ธิทีาง

วทิยาศาสตร ์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ และทกัษะทางสงัคมในการคน้หาค�าตอบ

ส่งผลใหเ้กดิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

- กระช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความรกัและเหน็คุณค่าของผกัพื้นบา้นในทอ้งถิน่ของตนเอง

ตลอดจนสรา้งความตระหนกัถงึการสืบทอดวฒันธรรมและภูมปิญัญาพื้นบา้นดา้นการใช ้

ประโยชนจ์ากผกัพื้นบา้นสบืต่อไป  

- ไดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต่์อวางแผนดา้นการอนุรกัษพ์นัธุผ์กัพื้นบา้นใหค้งความหลากหลาย

และขอ้มลูเพือ่การปลูกพชืเศรษฐกจิชนิดใหมข่องคนในชมุชน
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ช๋ดติรวัจวััดฐานกระดาษส่ำาห้รับ

วิเคราะห์น์ำ�าตาลใน์เคร้�องดื่้�ม

ชี่ื�อเจ้าของผลังาน
อาจารย์์พงศกร พรมท์า

โรงเร่ย์นพิบูลัวิิท์ย์าลััย์ 
อ�าเภอเมือง จังหวิั´ลัพบุร่

รางวิัลัท์่� 2 ระ´ับมัธย์มศึกษาตอนปลัาย์

1. ควิามเป็นมาแลัะเป้าหมาย์ของผลังาน
ปรมิาณน�า้ตาลทีค่วรไดร้บัต่อวนัตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลก (WHO) ก�าหนดไว ้ คอืไมเ่กนิวนัละ    

6 ชอ้นชา แต่คนไทยกลบับรโิภคน�า้ตาลมากถงึวนัละ 25 ชอ้นชา ซึ่ึง่มากกวา่ถงึ 4 เท่า ท�าใหเ้พิม่

โอกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงัหรอื NCDs เช่น โรคอว้น เบาหวาน ความดนัโลหติสูง 

หวัใจ หลอดเลอืดหวัใจ และฟนัผ ุ จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างมากทีจ่ะตอ้งตรวจสอบและหาปรมิาณ

ของน�า้ตาลในเครือ่งดืม่ในทอ้งตลาดเพือ่เป็นทางเลอืกในการเลอืกรบัประทานเครือ่งดืม่ของผูบ้รโิภค 

โดยการวเิคราะหห์าปรมิาณน�า้ตาลนัน้สามารถวเิคราะหไ์ดห้ลายวธิ ีเช่น การวเิคราะหห์าความเขม้ขน้

ของกลูโคสหรอืซูึ่โครสโดยใชว้ธิ ี UV-Visible Spectroscopy (UV-Vis) ซึ่ึง่มกีารใชเ้ครื่องมอื 

อปุกรณท์ีม่รีาคาแพง และตอ้งมกีารเตรยีมตวัอย่างก่อนการวเิคราะห ์ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันา

กจิกรรมการสอนทีน่กัเรยีนสามารถท�าไดด้ว้ยตนเองทีบ่า้น และไดใ้ชค้วามรูจ้ากเรื่องสารละลาย  

มาประยุกตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาจากกจิกรรมทีผู่ว้จิยัก�าหนด

2. หลัักการแลัะเนื�อหา
วิัตถึุประสงค์การท์´ลัอง
1. เพือ่ศึกษาและพฒันาวธิกีารตรวจวดัสฐีานกระดาษทีใ่ชส้ารละลายเบเนดกิตเ์ป็นรเีอเจนตส์ �าหรบั

การวเิคราะหห์าปรมิาณน�า้ตาล 

2. น�าวธิทีีพ่ฒันาขึ้นมาประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะหห์าปรมิาณน�า้ตาลในเครื่องดืม่

3. พฒันากิจกรรมสะตีมศึกษา (STEAM Education) แบบการทดลองเคมย่ีอส่วน เรื่อง         

การวเิคราะหห์าปรมิาณน�า้ตาลในเครือ่งดืม่ ไปใชใ้นวชิาเคม ี2 กบันกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศึกษา

ปีที ่4 ทีเ่รยีนเรื่องสารละลาย
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วิิธ่´�าเนินการท์´ลัอง
- การเตรยีมชดุตรวจวดัฐานกระดาษ

- การทดสอบประสทิธภิาพของชดุตรวจวดัฐานกระดาษ

- การทดสอบการใชง้านจรงิของชดุตรวจวดัฐานกระดาษกบัสารละลายเครื่องดืม่ตวัอย่าง

ผลัการท์´ลัอง
1. สามารถใชป้ากกาเคม ี2 หวั ตรามา้ สดี �า ใชส้รา้งขอบเขตทีก่นัน�า้บนกระดาษกรองเพือ่ใชเ้ป็น

ตรวจวดัฐานกระดาษส�าหรบัวเิคราะหน์�า้ตาลในเครื่องดืม่ได ้

2. ปรมิาณสารละลายเบเนดกิตห์ยดในวงบนกระดาษกรองทีเ่หมาะสม คอื 2 หยดต่อวง โดยจะ

ใชเ้วลาท�าใหแ้หง้โดยการเป่าดว้ยไดรเ์ป่าผมประมาณ 5 นาท ี

3. เมือ่หยดสารละลายกลูโคสและสารละลายน�า้ตาลทรายลงบนชดุตรวจวดัฐานกระดาษแลว้น�า

ไปใหค้วามรอ้นดว้ยน�า้ตม้ทีอ่ณุหภมู ิ70 องศาเซึ่ลเซึ่ยีสเป็นเวลา 3 นาทแีลว้ สขีองวงจะเปลีย่น

จากสฟ้ีาเป็นสเีหลอืง โดยจะมสีเีหลอืงทีเ่ขม้แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายกลูโคส

และสารละลายน�า้ตาลทราย จากผลการทดลองน้ียนืยนัว่าชดุตรวจวดัฐานกระดาษสามารถ 

ใชง้านไดจ้รงิ

4. เมือ่น�าผลการค�านวณค่าความเขม้ขน้ของสารละลายเครื่องดืม่ตวัอย่างจากค่าการดูดกลนืแสง 

(Absorbance) ทีไ่ดจ้ากโปรแกรม Image J เปรยีบเทยีบกบัค่าทีไ่ดจ้ากแอพพลเิคชนัวดั      

ค่าส ี colorimeter แลว้พบวา่ ค่าความเขม้ขน้ของน�า้ตาลในเครื่องดืม่ตวัอย่างจากโปรแกรม 

Image J มรีอ้ยละความคลาดเคลือ่นต่างจากการใชจ้ากแอพพลเิคช ัน่ colorimeter ต�า่มาก ๆ 

จงึยนืยนัวา่แอพพลเิคช ัน่ colorimeter สามารถใชแ้ทนโปรแกรม Image J ได ้ซึ่ึง่จะท�าให ้

การวเิคราะหข์อ้มลูจากการทดลองรวดเรว็มากยิง่ขึ้น

3. ประโย์ชี่น์แลัะการน�าไปใชี่้
- ไดว้ธิีการตรวจวดัสฐีานกระดาษโดยใชส้ารละลายเบเนดกิตเ์ป็นรเีอเจนตส์ �าหรบัวเิคราะหห์า

ปรมิาณน�า้ตาลในเครื่องดืม่ตวัอย่าง

- ไดบ้ทปฏิบิตักิารทีจ่ะน�าไปประยุกตใ์นการในจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามแนวทางสะตมี

ศึกษา วชิาเคม ีเรื่องความเขม้ขน้ของสารละลาย

- ชดุตรวจวดัฐานกระดาษส�าหรบัวเิคราะหน์�า้ตาลในเครื่องดืม่จากงานวจิยัน้ี มกีารใชเ้ครื่องมอื

และอุปกรณ์ที่พกพาไดส้ะดวกและไม่ซึ่บัซึ่อ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวชิาเคมใีหม้ ี

การใชอ้ปุกรณก์ารทดลองแบบย่อส่วนทีป่ลอดภยั ใชป้รมิาณสารเคมนีอ้ย ใชเ้วลาในการทดลอง

ส ัน้ลง ลดภาระการขจดัของเสยีจากการทดลอง 
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ต้ินแบบแผ่นกรองฝุ๋่�น PM 2.5 และ

ยับ้ยั�งแบ้คทีีเรียจากเส้้น์ใยข้้าวโพื้ดื่

เคล้อบ้ดื่้วยอน์ุภาคเงิน์น์าโน์ไฮบ้ริดื่

ดื่้วยไทีเทีเน์ียมไดื่ออกไซดื่์

รางวิัลัท์่� 3 ระ´ับมัธย์มศึกษาตอนปลัาย์

ชี่ื�อเจ้าของผลังาน
อาจารย์์วิันวิิสา นฤมิตวิงค์

โรงเร่ย์นแสงท์องวิิท์ย์า 
อ�าเภอหา´ใหญ่ จังหวิั´สงขลัา

1. ควิามเป็นมาแลัะเป้าหมาย์ของผลังาน
ในปจัจบุนัมลภาวะทีเ่กดิขึ้นบนโลกมดีว้ยกนัหลากหลายรูปแบบ ท ัง้ทีม่าจากธรรมชาตแิละมนุษย์

เป็นผูก้ระท�าขึ้น ท�าใหเ้กิดฝุุ่่ น PM 2.5-10 ที่ส่งผลใหม้ผูีป่้วยดา้นระบบทางเดนิหายใจเขา้รบั 

การรกัษาในโรงพยาบาลเพิม่มากขึ้น วธิกีารป้องกนัอย่างงา่ย คอืการใชห้นา้กากอนามยั และในระบบ

ที่ซึ่บัซึ่อ้นโดยใชเ้ครื่องกรองซึ่ึ่งจะมรีาคาสูงตามคุณภาพที่ใชง้าน ความสามารถในการกรองฝุุ่่น  

PM 2.5 การเกดิกลิน่สะสมบนตวัวสัดุกรอง รวมถงึการเกดิเชื้อแบคทเีรยีทีก่่อตวัขึ้นบนผวิเสน้ใย

ท ัง้รูปแบบทีใ่ชใ้นหนา้กากอนามยั หรอืระบบกรองอย่างงา่ย ซึ่ึง่อาจจะมไีอของแบคทเีรยีเขา้ไปใน

ระบบทางเดนิหายใจดว้ย ก่อใหเ้กดิการก่อตวัสะสมของแบคทเีรยี โครงงานวจิยัน้ีจงึไดค้ดิคน้ทีจ่ะ

น�าคุณสมบตัขิองเสน้ใยเซึ่ลลูโลสจากเปลอืกขา้วโพดทีเ่หลอืใชม้าพฒันาเป็นนวตักรรมแผ่นกรอง

อย่างงา่ยโดยใชโ้มเดลหนา้กากอนามยัใหม้คีณุสมบตัแิบบมลัตฟิงักช์ ัน่ ทีส่ามารถกรองฝุุ่่ น PM 2.5 

รวมถงึความสามารถในการป้องกนัและยบัย ัง้การเตบิโตของแบคทเีรยี โดยการใชน้าโนเทคโนโลยี

เขา้มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

2. หลัักการแลัะเนื�อหา
วิัตถึุประสงค์การท์´ลัอง
1. เพือ่ศึกษากระบวนการท�ากระดาษจากเสน้ใยขา้วโพด และคุณสมบตัสิ �าหรบักรองฝุุ่่ น PM 2.5 

2. เพือ่ศึกษาการสงัเคราะหแ์ละการทดสอบอนุภาคเงนินาโนในการยบัย ัง้เชื้อแบคทเีรยี
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3. เพือ่ศึกษาผลของไทเทเนียมไดออกไซึ่ดใ์นการลดกลิน่จากแบคทเีรยี

4. ออกแบบนวตักรรมในรูปแบบหนา้กากกรองฝุุ่่ น PM 2.5 

วิิธ่´�าเนินการท์´ลัอง
น�าเสน้ใยขา้วโพดมาพฒันาเป็นตน้แบบแผ่นกรองฝุุ่่ น PM 2.5 และเคลอืบดว้ยอนุภาคเงนินาโน 

ไฮบรดิดว้ยไทเทเนยีมไดออกไซึ่ดเ์พือ่ยบัย ัง้แบคทเีรยี โดยท�าในรูปแบบของกระดาษสาในสดัส่วน

การท�ากระดาษคอื เปลอืกขา้วโพด 250 กรมั น�า้ 5 ลติร โซึ่ดาไฟ 25 กรมั แลว้น�ามาเคลอืบเสน้ใย

ดว้ยอนุภาคเงนินาโนเจลขนาด 1.57 nm และ TiO
2
 บนเสน้ใย โดยออกแบบการทดสอบ 

ตามแผนภาพดงัน้ี

ผลัการท์´ลัอง
1. จากการทดสอบประสทิธภิาพการกรองฝุุ่่ น แผ่นกรองน้ีสามารถกรองฝุุ่่ นไดร้อ้ยละ 82 ซึ่ึง่มี

ประสทิธภิาพสูงกวา่หนา้กากอนามยัท ัว่ไป และมปีระสทิธภิาพใกลเ้คยีงกบัหนา้กาก N95 

2. การทดสอบการยบัย ัง้เชื้อ สามารยบัย ัง้เชื้อได ้ โดยค่าความเขม้ขน้ทีย่บัย ัง้แบคทเีรยี E. coli 

คอื 6.125 µg/mL และ S. aureus คอื 1.25 µg/mL

3. ผลการทดสอบการลดกลิน่สารอนิทรยีข์องอนุภาค TiO
2
 สามารถลดกลิน่ไดเ้มือ่ท �าปฏิกิริยิา

กบัแสง UV

4. การทดสอบความพงึพอใจของผูใ้ชน้วตักรรมแผ่นกรองกระดาษในหนา้กากอนามยั พบว่าม ี  

ผูท้ีใ่ชห้นา้กากอนามยัในการกนัฝุุ่่ นรอ้ยละ 70.4 และจากผูท้ีใ่ชร้อ้ยละ 80.5 สนใจหนา้กาก

อนามยัทีส่ามารถกนัฝุุ่่ นและแบคทเีรยีในอากาศได ้

3. ประโย์ชี่น์แลัะการน�าไปใชี่้
- สรา้งนวตักรรมจากวสัดุเหลอืใชจ้ากธรรมชาต ิเพือ่เป็นรายไดใ้หก้บักลุม่เกษตรกรและชมุชน

ทีม่กีารปลูกขา้วโพด

- ลดปญัหาการเผาใบขา้วโพดอนัก่อใหเ้กดิควนัและมลพษิเพิม่ใหแ้ก่สิง่แวดลอ้ม

- เพิ่มมูล ค่ าของว ัส ดุ เหลือใช จ้ าก

ธรรมชาติใหเ้กิดระบบหมุนเวียน

เศรษฐกจิ (circular economy) ของ

ประเทศไทย
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รางวิัลัท์่� 3 ระ´ับมัธย์มศึกษาตอนปลัาย์

เคร้�องแยกเศึษอาหาร

ชี่ื�อเจ้าของผลังาน
อาจารย์์ศรัณย์์ นวิลัจ่น

โรงเร่ย์นก�าเนิ´วิิท์ย์์  
อ�าเภอวิังจันท์ร์ จังหวิั´ระย์อง

1. ควิามเป็นมาแลัะเป้าหมาย์ของผลังาน
ในการรบัประทานอาหารทกุคร ัง้จะมเีศษอาหารทีเ่หลอืทิ้งไปอย่างเปลา่ประโยชนป์ระมาณ 1 ใน 3 

ของอาหาร ซึ่ึง่เศษอาหารเหลา่นัน้จะถกูน�ามาเททิ้งรวมกนัในถงัขยะหรอืใส่ในถงุพลาสตกิโดยไมม่ี

การแยก  จงึส่งผลใหเ้กดิกลิน่เหมน็รบกวนและยากต่อการคดัแยกและก�าจดั ถงึแมว้า่ขยะมลูฝุ่อย

บางส่วนจะน�าไปฝุ่งักลบเพือ่เป็นขยะอนิทรยี ์ แต่ขยะเหลา่นี้กย็งัส่งผลถงึการปลอ่ยกา๊ซึ่มเีทนและ

เป็นแหลง่เพาะเชื้อโรคซึ่ึง่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างมาก ดงันัน้ปญัหาขยะจากเศษอาหาร

ในปจัจบุนัจงึกลายเป็นปญัหาทีส่ �าคญัและเป็นทีว่ติกกงัวล ถงึแมว้า่จะมกีารศึกษาคน้ควา้และวจิยั

ในการน�าขยะเศษอาหารไปแปรรูปหรอืผ่านกระบวนต่าง ๆ  เพือ่ใหเ้ป็นประโยชนต่์อสภาพแวดลอ้ม 

แต่ปริมาณของขยะมูลฝุ่อยจากเศษอาหารก็ไม่ไดล้ดลง ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาคน้ควา้และพบว่า 

เศษอาหารเหลา่น้ีสามารถมาท�าเป็นปุ�ยและสามารถน�าน�า้เหลอืทิ้งมาท�าเป็นน�า้หมกัชวีภาพได ้ดงันัน้    

จงึไดม้แีนวความคิดทีจ่ะสรา้งเครื่องแยกเศษอาหารและย่อยใหเ้ศษอาหารเลก็ลงเพือ่ใหส้ามารถ 

น�าไปท�าเป็นปุ�ยและน�า้หมกัชวีภาพได ้

2. หลัักการแลัะเนื�อหา
วิัตถึุประสงค์การท์´ลัอง
1. เพือ่แกไ้ขปญัหาขยะจากเศษอาหารเหลอืทิ้งภายในโรงเรยีนและเป็นตน้แบบใหก้บัชมุชนและ

โรงเรยีนรอบขา้ง

2. เพือ่เปลีย่นขยะจากเศษอาหารเหลอืทิ้งใหส้ามารถน�ากลบัมาใชใ้หไ้ดป้ระโยชนสู์งสุด

3. เพือ่ลดเศษอาหารทีน่�าไปทิ้งและน�ากลบัมาท�าเป็นปุ�ยและน�า้หมกัชวีภาพ
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วิิธ่´�าเนินการท์´ลัอง

วางแผนแบ่งกลุ่มการท�างานของนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. กลุ่มออกแบบ 2. กลุ่ม 
การทดลอง และ 3. กลุม่การผลติ ซึ่ึง่หลกัการในการท�างานของเครื่องจะแบง่เป็น 3 ส่วน คอื ส่วน
ที ่ 1 คอื การแยกของเหลวโดยมกีารแยกระหวา่งน�า้และน�า้มนั โดยใชด้อกธูปฤาษใีนการดูดซึ่บั
น�า้มนั ส่วนที ่2 คอื การแยกเศษขา้วเลก็ ๆ และส่วนที ่3 คอื การย่อยเศษอาหารขนาดใหญ่ ซึ่ึง่
หลงัจากไดเ้ศษอาหารแลว้จะน�าไปท�ากระบวนการท�าปุ�ยต่อไป โดยการออกแบบโครงสรา้งของ
เครื่องแยกเศษอาหารในรุ่นที ่ 1 จะสรา้งจากเหลก็กลอ่ง แกนสกรูล �าเลยีงท�าจากเหลก็เพลาและ 
ใบสกรูท�าจากเหลก็แผ่น และส่วนประกอบต่าง ๆ ไดใ้ชอ้ะคริลคิแผ่นในการประกอบเป็นหลกั  
หลงัจากนัน้ไดป้รบัปรุงพฒันาต่อยอดเป็นเครื่องแยกเศษอาหารในรุ่นที ่ 2 เพือ่ใหม้กีารท�างานทีม่ี
ประสทิธภิาพและใชง้านสะดวกขึ้น โดยแบง่เป็น 3 ส่วน คอื การแยกของเหลว การย่อยเศษอาหาร 
และการท�าปุ�ย โดยโครงสรา้งของเครือ่งจะสรา้งจากเหลก็กลอ่ง แกนสกรูล �าเลยีงท�าจากเหลก็เพลา
สแตนเลส และใบสกรูท�าจากเหลก็แผ่นสแตนเลส และส่วนประกอบต่าง ๆ ใชว้สัดุเป็นเหลก็ 
แผ่นสแตนเลสเป็นหลกั ท ัง้น้ี เครื่องแยกเศษอาหารสามารถแยกน�า้ออกจากเศษอาหารและน�า 
เศษอาหารเหลา่นัน้มาท�าเป็นปุ�ยได ้โดยก�าลงัการผลติของเครื่องสามารถผลติปุ�ยได ้15 กโิลกรมั
ต่อวนัใชเ้วลา 8 ช ัว่โมง

ผลัการท์´ลัอง
1. ผลการดูดซึ่บัน�า้มนัของดอกธูปฤาษ ีพบวา่การใชด้อกธูปฤาษ ี150 กรมั สามารถดูดซึ่บัไขมนั

ไดป้ระมาณ 1,500 มลิลลิติร 
2. การใชเ้ครื่องบดเศษอาหารโดยใชค้วามเรว็รอบ 36, 55 และ 80 RPM ทีม่เีครื่องบดจ�านวน

จ�านวน 4 ฟนั พบวา่มเีศษอาหารจ�านวนมากทีไ่มถ่กูบดในความเรว็รอบ 80 RPM และความเรว็รอบ 
55 RPM มกีารบดในปรมิาณนอ้ย และความเรว็รอบ 36 RPM มกีารบดแต่ไมแ่ตกต่างกบั
ความเรว็รอบ 55 RPM มากนกั

3. การใชเ้ครื่องบดเศษอาหารโดยใชค้วามเรว็รอบ 36, 55 และ 80 RPM ทีม่เีครื่องบดจ�านวน
จ�านวน 8 ฟนั พบวา่มเีศษอาหารถกูบดนอ้ยในความเรว็รอบ 80 RPM และความเรว็รอบ 55 
RPM มกีารบดปานกลาง และความเรว็รอบ 36 RPM มกีารบดใหม้ขีนาดเลก็ลงอย่างเหน็ไดช้ดั 

3. ประโย์ชี่น์แลัะการน�าไปใชี่้
- สามารถแกไ้ขปญัหาขยะจากเศษอาหารเหลอืทิ้งภายในโรงเรยีนและ

เปลีย่นขยะจากเศษอาหารเหลอืทิ้งใหส้ามารถน�ากลบัมาใชท้ �าเป็นปุ�ย

และน�า้หมกัชวีภาพ

- ไดเ้ครื่องแยกเศษอาหารตน้แบบเพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูห้ลกัการ

ท�างานของระบบกลไกต่าง ๆ ของเครื่องได ้
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1. วิัตถึุประสงค์
บริษทั โทเรอินดสัตรีส ์ อิงค ์ ประเทศญี่ปุ่ น (Toray Industries, Inc.) ไดด้ �าเนินธุรกิจใน 

ประเทศไทยมานานกวา่ 59 ปี ผลติภณัฑิต่์างๆ ภายใตช้ื่อ “Toray” เป็นทีรู่จ้กัส �าหรบันกัเรยีน 

นกัศึกษา ประชาชนท ัว่ไป และกลุ่มผูผ้ลติเสื้อผา้ส �าเร็จรูป โดยเป็นผูร้ิเริ่มผา้ใยสงัเคราะหเ์ป็น 

รายแรกในประเทศไทย

“Toray” ไดพ้จิารณาวา่งานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นสิง่ส �าคญัมากต่อการเจรญิทาง

ดา้นการพฒันาประเทศและเศรษฐกจิ โดยในปจัจบุนัประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมรกิาไดพ้ฒันา

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปกวา้งไกลเป็นอย่างมาก ท�าใหเ้กิดการแข่งขนักนัอย่างสูง 

ในดา้นการคา้และการพฒันาคุณภาพชวีติ

เพือ่เป็นการส่งเสรมิ สนบัสนุน และใหก้�าลงัใจแก่ผูท้ีอ่ยู่ในงานแขนงน้ีในประเทศไทย “Toray” 

จงึไดจ้ดัหาทุนเพือ่ใหเ้กิดประโยชนแ์ละมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศไทยใหเ้จริญรุดหนา้ขึ้น 

โดยใหเ้งนิสนบัสนุนโครงการวจิยัทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอกีท ัง้ใหร้างวลัแก่หน่วยงาน

และบคุคลหรอืผูค้น้ควา้ทีเ่ป็นประโยชนก์บัวงการวทิยาศาสตร ์ และใหก้ารสนบัสนุนครู-อาจารย ์

ทีส่อนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ใหม้กีารเสรมิสรา้งความคดิในเชงิวทิยาศาสตร์

ดว้ยการคดิสรา้งสือ่การสอนและการทดลองต่างๆ

ดว้ยหวงัที่ว่าจะไดม้ส่ีวนช่วยเสริมสรา้งใหช้ีวติความเป็นอยู่ของชาวไทยดยีิ่งขึ้น “Toray” และ 

กลุม่บรษิทั “Toray” ในประเทศไทย มคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ดจ้ดัต ัง้มลูนิธโิทเรเพือ่การสง่เสรมิ

วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึ้น

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

  ญี่ปุ่ นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ไดก่้อใหเ้กิดการพฒันา 

  ทางดา้นเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรเ์ป็นอนัมาก ในปี พ.ศ. 2532 มลูนิธไิดข้ยายความ 

  ช่วยเหลอืมายงัประเทศไทย มาเลเซึ่ยี และอนิโดนีเซึ่ยี โดยใหค้วามสนบัสนุนแก่เยาวชน 

  คณาจารย ์และสถาบนัทางวทิยาศาสตรอ์ย่างกวา้งขวาง เช่น ในปี พ.ศ. 2536 ไดบ้รจิาค 

  ใหง้านคน้ควา้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ก่อาจารยใ์นจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัเป็นจ�านวนเงนิ

  1 ลา้นบาท เป็นตน้

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

  ดว้ยเงนิบรจิาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเ้ป็นกองทนุถาวรเพือ่น�าดอกผลมาใช ้

  ในการส่งเสริมความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีรวมท ัง้สิ่งแวดลอ้ม 

  ในประเทศไทย (แต่ไมร่วมถงึทางการแพทยแ์ละคณิตศาสตร)์

มูลันิธิโท์เร เพื�อการส่งเสริมวิิท์ย์าศาสตร์ ประเท์ศไท์ย์
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3. กิจกรรมของมูลันิธิ
เพือ่ใหบ้รรลถุงึวตัถปุระสงคข์า้งตน้ มลูนิธฯิ จงึไดแ้บง่การด�าเนินงานเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

 3.1 มอบรางวลัส�าหรบัผลงานดเีด่นดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 3.2 มอบทนุซึ่ึง่เป็นความช่วยเหลอืดา้นการเงนิใหส้ �าหรบังานวจิยัพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร ์

  และเทคโนโลยี

 3.3 มอบรางวลัใหผู้ร้เิริม่และสรา้งสรรคง์านเกี่ยวกบัการสอนและการทดลองต่างๆ ทาง

  ดา้นวทิยาศาสตรใ์นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีน 

  เกดิความสนใจทีจ่ะศึกษาในดา้นวทิยาศาสตรต่์อไป

การจดัสรรเงนิบรจิาคของมลูนิธฯิ แบง่กจิกรรมเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

รางวิัลัวิิท์ย์าศาสตร์
แลัะเท์คโนโลัย์่
S & T Awards

ท์ุนชี่่วิย์เหลัือท์าง´้านวิิจัย์แลัะ
วิิท์ย์าศาสตร์แลัะเท์คโนโลัย์่
S & T Research Grants

รางวิัลัการศึกษาวิิท์ย์าศาสตร์ 
Science Education Awards

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

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

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

ขอบเขตงานวิทิ์ย์าศาสตรแ์ลัะ
เท์คโนโลัย์่

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

ขอบเขตงานวิทิ์ย์าศาสตรแ์ลัะ
เท์คโนโลัย์่

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

ขอบเขตงานวิทิ์ย์าศาสตรแ์ลัะ
เท์คโนโลัย์่

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

ย์อดเงนิรางวิลััป่ลัะ 800,000 บาท์ ย์อดเงนิท์นุป่ลัะ 4,000,000 บาท์ ย์อดเงนิรางวิลััป่ลัะ 700,000 บาท์
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สรปุผลัรางวิลััวิทิ์ย์าศาสตร์แลัะเท์คโนโลัย์ ่ครั�งท่์� 1-28 (พ.ศ. 2537-2564) 
ป่ท์่�ไดร้บัรางวิลัั บคุคลั/สถาบนั ท์่�ไดร้บัรางวิลัั

 พ.ศ. 2537  ทูลเกลา้ทูลกระหมอ่มถวายรางวลัแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9
  ประเภทบคุคล ศาสตราจารย ์ดร.ปรดีา วบูิลยส์วสัดิ�
  ประเภทสถาบนั  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2538  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.วชิยั ริ้วตระกูล
  ประเภทสถาบนั  ศูนยว์จิยัขา้วโพดขา้วฟ่างแห่งชาต ิจงัหวดันครราชสมีา
 พ.ศ. 2539  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.มนตร ีจฬุาวฒันทล
  ประเภทสถาบนั  หอ้งปฏิบิตักิารวจิยัสิง่ประดษิฐส์ารกึ่งตวัน�า จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2540  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารยไ์พบูลย ์นยัเนตร
  ประเภทสถาบนั  ศูนยว์จิยันิวตรอนพลงังานสูง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
 พ.ศ. 2541  ประเภทบคุคล  รองศาสตราจารย ์ดร.มรกต ตนัตเิจรญิ และศาสตราจารย ์ดร. ววิฒัน ์ตณัฑิะพานิชกลุ
 พ.ศ. 2542  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สุรนิทร ์พงศศุ์ภสมทิธิ� และรองศาสตราจารย ์ดร. ประสาทพร สมติะมาน
 พ.ศ. 2543  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์เดชะอ�าไพ
  ประเภทสถาบนั  คณะผูว้จิยัเรื่องกุง้กลุาด�า มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2544  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ปณิธาน ลกัคุณะประสทิธิ�
  ประเภทสถาบนั  หอ้งปฏิบิตักิารวจิยัเคมซุีึ่ปราโมเลควิลาร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2545  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สุรนนัต ์สุภทัรพนัธุ์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
 พ.ศ. 2546  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.วทิยา มวุีฒสิม
  ประเภทสถาบนั  หน่วยปฏิบิตักิารวจิยัและพฒันาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตน้แบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
 พ.ศ. 2547  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.องัศุมาลย ์จนัทราปตัย์
  ประเภทสถาบนั  หน่วยปฏิบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2548  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ทว ีตนัฆ่ศิริ
  ประเภทสถาบนั  กลุม่บรรพชวีนิวทิยา กรมทรพัยากรธรณี
 พ.ศ. 2549  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สวสัดิ� ตนัตระรตัน ์และศาสตราจารย ์ดร. สมศกัดิ� ปญัญาแกว้
 พ.ศ. 2550  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิิรโิรจน์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัอณูชวีวทิยาและพนัธุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2551  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ทพิยว์ด ีอรรถธรรม
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2552  ประเภทบคุคล ศาสตราจารย ์ดร. สุทธวฒัน ์เบญจกลุ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 พ.ศ. 2553  ประเภทบคุคล  รองศาสตราจารย ์ดร.เจรญิ นาคะสรรค์
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2554  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล สทิธกิรกลุ และรองศาสตราจารย ์ดร. สุพรรณ ฟู่เจรญิ
 พ.ศ. 2555  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สุทธชิยั อสัสะบ�ารุงรตัน์
  ประเภทสถาบนั  บณัฑิติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
 พ.ศ. 2556  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.นททีพิย ์กฤษณามระ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร
 พ.ศ. 2557  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.โกวทิ พฒันาปญัญาสตัย์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑิอ์าหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 พ.ศ. 2558  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.ปรญิญา จนิดาประเสรฐิ
  ประเภทสถาบนั  กลุม่วจิยั: บทบาทของแมลงและสตัวข์าปลอ้งทีเ่ป็นปญัหาในชมุชนุ ปศุสตัว ์และสาธารณสุขของประเทศไทย
 พ.ศ. 2559  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาพชืไร่นา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 พ.ศ. 2560  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.วชัรนิทร ์รุกขไชยศิรกิลุ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
 พ.ศ. 2561 ประเภทบคุคล  ดร.อดสิร เตอืนตรานนท์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)
 พ.ศ. 2562 ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สกักมน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา
  ประเภทสถาบนั  ศูนยค์วามเป็นเลศิทางดา้นการวจิยัเชื้อรา มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
      พ.ศ. 2563 ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.นวดล เหลา่ศิรพิจน์
  ประเภทสถาบนั  โครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสุขภาพ
      พ.ศ. 2564 ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร.สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท์
  ประเภทสถาบนั  ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมไีฟฟ้าและแสง
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สรุปผลัการจั´สรรเงินท์ุนชี่่วิย์เหลัือวิิจัย์ท์าง´้านวิิท์ย์าศาสตร์
แลัะเท์คโนโลัย์่ ครั�งท์่� 1-28 (พ.ศ. 2537-2564)

ในช่วง 28 ปี ของการด�าเนินงาน จนถงึปจัจบุนั (ปี พ.ศ. 2564) การด�าเนินงานของมลูนิธฯิ ไดร้บัความสนใจ

และร่วมมอืจากอาจารยแ์ละนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัท ัว่ประเทศ ส่งขอ้เสนอโครงการเขา้มา

เป็นจ�านวนมากอย่างต่อเนื่อง รวมแลว้ท ัง้สิ้น 4,063 ขอ้เสนอโครงการ โดยมลูนิธฯิ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงนิทนุ

วจิยัเป็นจ�านวน 107,400,000 บาท (หน่ึงรอ้ยเจ็ดลา้นสี่แสนบาทถว้น) มนีกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัและ

สถาบนัวจิยัในประเทศไทย จ�านวนกวา่ 50 แห่ง ทีไ่ดร้บัทนุวจิยั ใน 4 สาขา ไดแ้ก่ เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา 

เคม ี วศิวกรรมศาสตร ์ และฟิสกิส ์ จ�านวนรวมท ัง้สิ้น 508 โครงการ โดยมรีายละเอยีดของมหาวทิยาลยั/

สถาบนัวจิยั ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนเงนิทนุ ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2537-2564 สรุปไดด้งัน้ี

มหาวิทิ์ย์าลัยั์/สถาบนั มหาวิทิ์ย์าลัยั์/สถาบนัจ�านวินโครงการ
ท์่�ไดร้บัเงนิท์นุ

จ�านวินโครงการ
ท์่�ไดร้บัเงนิท์นุ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 66
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 65
มหาวทิยาลยัมหดิล  42
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  32
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 28
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  24
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 23 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 22 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี 17
มหาวทิยาลยัศิลปากร  15 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์  13 
สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรฯ  13 
มหาวทิยาลยันเรศวร  12 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  12
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 11  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  9 
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 9
มหาวทิยาลยัรงัสติ  9
มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  9  
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  7  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  7 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  6 
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  5 
สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ ์ 5 
มหาวทิยาลยัทกัษณิ  3
สถาบนัวทิยสริเิมธ ี 3
โรงเรยีนนายเรอื                                                     2 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  2
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี 2 

มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์      2

มหาวทิยาลยับูรพา                                                       2
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ 2
ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิสวทช. 2
ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิสวทช.  2
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  2
โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช  1 
โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้  1
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิติ  1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  1
มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ 1
มหาวทิยาลยัพะเยา  1
มหาวทิยาลยัราชภฏิพบูิลสงคราม  1
มหาวทิยาลยัราชภฏัิภเูกต็ 1
มหาวทิยาลยัราชภฎัีสวนสุนนัทา  1
มหาวทิยาลยัราชภฏัิอตุรดติภ ์ 1
มหาวทิยาลยัราชภฏัิอบุลราชธานี 1
ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ ์ 1
ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิสวทช.  1
สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑิอ์าหาร  1
สถาบนับณัฑิติศึกษาจฬุาภรณ ์ 1
สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 1
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 1
สภากาชาดไทย 1  
ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโลยแีห่งชาต ิสวทช.  1

รวิมท์ั�งสิ�น  508
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การกระจาย์ของครูท์่�สมัครแลัะไ´้รับรางวิัลัการศึกษาวิิท์ย์าศาสตร์
ครั�งท์่� 1-28 (พ.ศ. 2537-2564) แย์กตามจังหวิั´

ครูจากโรงเรยีนในกรุงเทพมหานคร และ 75 จงัหวดั สมคัรเพือ่ขอรบัรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร์

รวม 1,704 ราย ไดร้บัรางวลัท ัง้สิ้น 243 ราย โดยจงัหวดัที่ยงัไม่เคยมผูีส้มคัร คือ จงัหวดั 

ระนอง และสมทุรสงคราม

จงัหวิดั จงัหวิดัจ�านวินโครงการ จ�านวินโครงการจ�านวินรางวิลัั จ�านวินรางวิลัั

กระบี ่ 3  0
กรุงเทพฯ  111  16
กาญจนบรุ ี 7 2
กาฬสนิธุ ์ 57  10
ก�าแพงเพชร 15  1
ขอนแก่น 74 16
จนัทบรุ ี 10 2
ฉะเชงิเทรา 93 21
ชลบรุ ี 19 1
ชยันาท 6 0
ชยัภมู ิ 16 2
ชมุพร 2  0
เชยีงราย 72  22
เชยีงใหม ่ 68 10
ตรงั  12  0
ตราด 6  1
ตาก 8  0
นครนายก 18  5
นครปฐม 26  2
นครพนม 33  2
นครราชสมีา  78  6
นครศรธีรรมราช 34 6
นครสวรรค ์ 34 4
นนทบรุ ี 12 1
นราธวิาส 7 0
น่าน 29 3
บรุรีมัย ์ 16 0
ปทมุธานี 24 1
ประจวบครีขีนัธ ์ 8 1
ปราจนีบรุ ี 16 2
ปตัตาน ี 12 2
พะเยา 22 1
พงังา 8 0
พทัลงุ 22 7
พจิติร 6 0
พษิณุโลก 33 2
เพชรบรุ ี 9 0
เพชรบูรณ ์ 30 1

แพร่ 10 2
ภเูกต็ 3 0
มหาสารคาม 22 1
มกุดาหาร 7 0
แมฮ่่องสอน 12 7
ยโสธร 9 1
ยะลา 11 1
รอ้ยเอด็ 12 1
ระนอง 0 0
ระยอง 20 4
ราชบรุ ี 12 1
ลพบรุ ี 6 1
ล �าปาง 54 7
ล �าพนู 4 0
เลย 7 0
ศรสีะเกษ 37 1
สกลนคร 10 1
สงขลา 44 6
สตูล 8 0
สมทุรปราการ 39 12
สมทุรสงคราม 0 0
สมทุรสาคร 7 0
สระแกว้ 21 6
สระบรุ ี 7 0
สงิหบ์รุ ี 1 0
สุโขทยั 16 0
สุพรรณบรุ ี 14 1
สุราษฎีรธ์านี 35 12
สุรนิทร ์ 21 3
หนองคาย 28 4
หนองบวัล �าภ ู 10 2
อยุธยา 11 0
อ่างทอง 14 1
อ�านาจเจรญิ 10 3
อดุรธานี 61 11
อตุรดติถ ์ 8 0
อทุยัธานี 17 1
อบุลราชธานี 40 3
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The Committee of Nomination (Awards)

The Committee of Nomination (Grants)

The Committee of Selection (Awards)

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

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

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

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




