รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ประจำ�ปี ๒๕๖๒
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำ�นวน ๑๕๐ เล่ม
ISBN : 978-616-389-131-0

สำ�นักงานราชบัณฑิตยสภา จัดพิมพ์
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕
เว็บไซต์: www.orst.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ripub@orst.go.th

พิมพ์ที่ บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำ�กัด
๔๕๗/๖-๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๑๘๗-๘
E-mail : thanaaroon19@gmail.com

คำนำ
รายงานฉบับนี้ รวบรวมผลงานจากกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสำนักวิทยาศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๕๖๒
สอดคล้องตามพันธกิจของราชบัณฑิตยสภา กิจกรรมทางด้านวิชาการประกอบด้วย การประชุมวิชาการ
โครงการอาศรมความคิด ๔ ด้าน ได้แก่ อาศรมความคิดด้านสุขภาพ อาศรมความคิดด้านพลังงาน อาศรม
ความคิดด้านอาหาร และอาศรมความคิดด้านระบบโลกศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การประชุมราชบัณฑิตสัญจร บทคัดย่อจากการบรรยายทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกในการ
ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ และบทคัดย่อที่ได้จากการตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติของราชบัณฑิตและ
ภาคีสมาชิกใน พ.ศ. ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
รายนามราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์

๑

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาเทคโนโลยี

๒

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

๒

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
และสัตวแพทยศาสตร์

๓

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์

๔

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๔

รายนามข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๕

ผลงานวิชาการของสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. การประชุมอาศรมความคิด ๔ ด้าน
โครงการอาศรมความคิดด้านสุขภาพ

๖

โครงการอาศรมความคิดด้านพลังงาน

๘

โครงการอาศรมความคิดด้านอาหาร

๑๒

โครงการอาศรมความคิดด้านระบบโลกศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

๑๕

๒. การประชุมราชบัณฑิตสัญจร

๑๗

๓. การบรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์

๑๘

บทคัดย่อการบรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์

๒๗

๔. การตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติของสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์

๑๒๗

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์
คณะทำงานรวบรวมบทคัดย่อการนำเสนอการบรรยายทางวิชาการของสำนักวิทยาศาสตร์
และบทคัดย่อจากการพิมพ์ผลงานซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

๑๔๙
๓๓๕

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ประกอบด้วย ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒ คน ราชบัณฑิต
๕๔ คน และภาคีสมาชิก ๑๙ คน ใน ๖ ประเภทวิชา ได้แก่
๑. ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ๑๘ สาขาวิชา
๒. ประเภทวิชาเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๑๑ สาขาวิชา
๓. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประกอบด้วย ๑๑ สาขาวิชา
๔. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย
๑๐ สาขาวิชา
๕. ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย ๒๐ สาขาวิชา
๖. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย ๑๗ สาขาวิชา
วาระพ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.
ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร และ เลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
รายนามราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายนามราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเคมี

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์
ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
การผลิต
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๖. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีเคมี
๗. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การเกษตร
๘. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๙. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ
ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีปิโตรเคมี

๒๒

๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม
๑๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณอรุณ ชัยเสรี
ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
การผลิต
๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีเคมี
๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระกำพลธร
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวเคมี
รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาเทคโนโลยี
๑. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
พอลิเมอร์
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๖. ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ
รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กฤษณา ชุติมา
ราชบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
๒. ดร.จำลอง เพ็งคล้าย
ราชบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ทศพร วงศ์รัตน์
ราชบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยาและ
สัตวศาสตร์
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
ราชบัณฑิต สาขาวิชาระบบโลกและ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

๓ ๓

๖. ๖.ศาสตราจารย์
พิเศษ
ดร.ธวั
ชชัชยชัยสันสัตินสติุขสุข
ศาสตราจารย์
พิเศษ
ดร.ธวั
๗. ๗.นายนิ
พนธ์พนธ์ทรายเพชร
นายนิ
ทรายเพชร

ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาพฤกษศาสตร์
ราชบั
สาขาวิ
ชาพฤกษศาสตร์
ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาฟิชาฟิ
สิกสส์ิกแส์ละและ
ราชบั
สาขาวิ
ดาราศาสตร์
ดาราศาสตร์
๘. ๘.ศาสตราจารย์
กิตกติิตคติุณคุณ
ดร.มนุ
วดีวดีหังสพฤกษ์
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาระบบโลกและ
ศาสตราจารย์
ดร.มนุ
หังสพฤกษ์ ราชบั
ราชบั
สาขาวิ
ชาระบบโลกและ
วิทวิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้
อมอม
ทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้
๙. ๙.ศาสตราจารย์
เกียเกีรติยครติุณคุณ
ดร.ยงค์
วิมลวิมลเลณบุ
รี รี ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาคณิ
ตศาสตร์
และและ
ศาสตราจารย์
ดร.ยงค์
เลณบุ
ราชบั
สาขาวิ
ชาคณิ
ตศาสตร์
สถิสถิ
ติศตาสตร์
ิศาสตร์
๑๐.๑๐.ศาสตราจารย์
เกียเกีรติยครติุณคุณ
ดร.วิดร.วิ
ชัยชัยริ้วตระกู
ล ล ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาเคมี
ศาสตราจารย์
ริ้วตระกู
ราชบั
สาขาวิ
ชาเคมี
๑๑.๑๑.ศาสตราจารย์
เ
กี
ย
รติ
ค
ณ
ุ
ดร
.
วิ
ส
ท
ุ
ธิ
์
ใบไม้
ราชบั
ณ
ฑิ
ต
สาขาวิ
ช
าพั
นธุนศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
ราชบัณฑิต สาขาวิชาพั
ธุศาสตร์
๑๒.๑๒.ศาสตราจารย์
กิตกติิตคติุณคศัุณกศัดากดาศิริพศิรันิพธุัน์ ธุ์
ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาฟิชาฟิ
สิกสส์ิกแส์ละและ
ศาสตราจารย์
ราชบั
สาขาวิ
ดาราศาสตร์
ดาราศาสตร์
๑๓.๑๓.ศาสตราจารย์
ดร.สาวิ
ตรี ตรีลิ่มลิทอง
ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาจุชลาจุชีลววิชีทววิยาทยา
ศาสตราจารย์
ดร.สาวิ
่มทอง
ราชบั
สาขาวิ
๑๔.๑๔.ศาสตราจารย์
ดร.สุ
ทัศทน์ัศน์ยกส้ยกส้
านาน
ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาฟิชาฟิ
สิกสส์ิกแส์ละและ
ศาสตราจารย์
ดร.สุ
ราชบั
สาขาวิ
ดาราศาสตร์
ดาราศาสตร์
๑๕.๑๕.ศาสตราจารย์
เกียเกีรติยครติุณคุณ
ดร.สุ
ธรรม
กุลกุล ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาสัชตาสัววิตทววิยาและ
ศาสตราจารย์
ดร.สุ
ธรรมอารีอารี
ราชบั
สาขาวิ
ทยาและ
สัตสัวศาสตร์
ตวศาสตร์
๑๖.๑๖.รองศาสตราจารย์
ดร.วงจั
นทร์นทร์วงศ์วงศ์
แก้แวก้ว
ภาคีภาคี
สมาชิ
ก กสาขาวิ
ชาพฤกษศาสตร์
รองศาสตราจารย์
ดร.วงจั
สมาชิ
สาขาวิ
ชาพฤกษศาสตร์
๑๗.๑๗.ศาสตราจารย์
ดร.
นพ.สิ
ร
ฤ
ิ
กษ์
ทรงศิ
ว
ไ
ิ
ล
ภาคี
ส
มาชิ
ก
สาขาวิ
ช
าชี
บบ
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ภาคีสมาชิก สาขาวิชวาชีวิทววิยาระดั
ทยาระดั
โมเลกุ
ลล
โมเลกุ
๑๘.๑๘.ศาสตราจารย์
ดร.อรั
ญ ญอินอิเจริ
ญศัญกศัดิก์ ดิ์
ภาคีภาคี
สมาชิ
ก กสาขาวิ
ชาชีชวาชีเคมี
ศาสตราจารย์
ดร.อรั
นเจริ
สมาชิ
สาขาวิ
วเคมี
รายนามราชบั
ณฑิณตฑิและภาคี
สมาชิ
ก ประเภทวิ
ชาวิชทาวิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การเกษตรและ
รายนามราชบั
ตและภาคี
สมาชิ
ก ประเภทวิ
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การเกษตรและ
สัตสัวแพทยศาสตร์
ตวแพทยศาสตร์
๑. ๑.ศาสตราจารย์
กิตกติิตคติุณคุณ
ดร.ดร.
นสพ.ณรงค์
ศักศดิัก์ ดิชั์ ยชับุยตบุร ตราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาสัชตาสัวแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์
นสพ.ณรงค์
ร ราชบั
สาขาวิ
ตวแพทยศาสตร์
๒. ๒.ศาสตราจารย์
กิตกติิตคติุณคุณ
ดร.เปี
่ยมศั่ยมศั
กดิก์ ดิเมนะเศวต
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาการประมง
ศาสตราจารย์
ดร.เปี
์ เมนะเศวต ราชบั
ราชบั
สาขาวิ
ชาการประมง
๓. ๓.ศาสตราจารย์
มณีมวณีรรณ
ฒนะ
ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ
ศาสตราจารย์
วรรณกมลพั
กมลพั
ฒนะ
ราชบั
สาขาวิ
ชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ
การเกษตร
การเกษตร
๔. ๔.ศาสตราจารย์
ดร.สนิ
ท ทอักอัษรแก้
ว ว
ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาวนศาสตร์
ศาสตราจารย์
ดร.สนิ
กษรแก้
ราชบั
สาขาวิ
ชาวนศาสตร์
๕. ๕.ศาสตราจารย์
พิเศษ
ดร.สั
นทันดทัดโรจนสุ
นทรนทร
ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาปฐพี
วิทวยาิทยา
ศาสตราจารย์
พิเศษ
ดร.สั
โรจนสุ
ราชบั
สาขาวิ
ชาปฐพี
๖. ๖.ศาสตราจารย์
เกียเกีรติยครติุณคุณ
ดร.สายชล
ษาษา
ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชาพืชาพื
ชศาสตร์
ศาสตราจารย์
ดร.สายชลเกตุเกตุ
ราชบั
สาขาวิ
ชศาสตร์
๗. ๗.ศาสตราจารย์
กิตกติิตคติุณคุณ
ดร.สิ
ริวัฒริวน์ัฒน์วงษ์วงษ์
ศิริ ศิริ
ราชบั
ณฑิณตฑิตสาขาวิ
ชากีชฏากีวิฏทวิยาทยา
ศาสตราจารย์
ดร.สิ
ราชบั
สาขาวิ
๘. ๘.ศาสตราจารย์
เกียเกีรติยครติุณคุณ
ดร.พี
ระศัระศั
กดิก์ ดิศรี์ นศรีิเวศน์
สมาชิ
ก กสาขาวิ
ชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ
ศาสตราจารย์
ดร.พี
นิเวศน์ ภาคีภาคี
สมาชิ
สาขาวิ
ชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ
การเกษตร
การเกษตร
๙. ๙.ศาสตราจารย์
เกียเกีรติยครติุณคุณ
ดร.สายสมร
สมาชิ
ก กสาขาวิ
ชาทรั
พยากร
ศาสตราจารย์
ดร.สายสมรลำยอง
ลำยอง ภาคีภาคี
สมาชิ
สาขาวิ
ชาทรั
พยากร
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ

๔๔

๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล

ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหารและเทคโนโลยี
รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์ นพ.กฤษณ์ จาฏามระ
ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์
๒. พระนิพนธ์ สุนิพนฺโธ
ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์
(ศาสตราจารย์ นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์)
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.นิภา จรูญเวสม์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บูรณะ ชวลิตธำรง
ราชบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล
ราชบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
๖. ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ราชบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์
ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ออร์โทพีดิกส์
๘. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์
๙. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ราชบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์
เขตร้อน
๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์
๑๑. ศาสตราจารย์ นพ.สมพล พงศ์ไทย
ราชบัณฑิต สาขาวิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
๑๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ทพ.สิทธิ ส. ศรีโสภาค
ราชบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
๑๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์
๑๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์
๑๕. ศาสตราจารย์ นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์
๑๗. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
๑๘. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ภาคีสมาชิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์
รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑. ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ราชบัณฑิต
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล ประคองพันธ์ ราชบัณฑิต
๓. ศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ราชบัณฑิต
๔.
๕.

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
ศาสตราจารย์ ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

ภาคีสมาชิก
ภาคีสมาชิก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์
สาขาวิชาสรีรวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

๕๕

รายนามข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีอำนาจหน้าที่ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ
งานวิชาการและงานธุรการของสำนักวิทยาศาสตร์ ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้า และผลิตงานทางวิชาการในลักษณะของการแต่ง แปล และเรียบเรียง
เอกสาร หรือตำรา การบัญญัติศัพท์ การจั ดทำหนังสืออ้างอิงประเภทพจนานุกรม สารานุกรม อนุกรมวิธาน
และงานวิชาการอื่น ๆ ตามขอบเขตของประเภทวิชา
ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กองวิทยาศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้
๑. นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน
ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์
๒. นางสาวสมทรง ศกุนตนาค
นักวรรณศิลป์ชำนาญการ
๓. นางณัฐมาตย์ มูสิกะเจริญ
นักวรรณศิลป์ชำนาญการ
๔. นายญาณัฏฐ์ ไทรงาม
นักวรรณศิลป์ชำนาญการ
๕. นางสาวยลดา ใยประยูร
นักวรรณศิลป์ชำนาญการ
๖. นางสาวพจมาน เชยเดช
นักวรรณศิลป์ชำนาญการ
๗. นางสาวมณทิรา เกษมสุข
นักวรรณศิลป์ชำนาญการ
๘. นางสาวกนกพร ชื่นใจดี
นักวรรณศิลป์ชำนาญการ
๙. นางสาวสกุลตรัตน์ ฉ่ำจิตรชื่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐. นายสมภพ สังข์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๑. นางสาวชนมน นาคโมรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๒. นางวิริยา สาลี
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด

๖๖

ผลงานวิชาการของสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. การประชุมอาศรมความคิด ๔ ด้าน
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมอาศรมความคิด ๔ ด้าน ดังนี้
๑.๑ โครงการอาศรมความคิดด้านสุขภาพ
โครงการอาศรมความคิดด้านสุขภาพ ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย
ยุ ค ๔.๐ (Precision Medicine in Thailand 4.0)” โดยโครงการอาศรมความคิ ด ด้ า นสุ ข ภาพ สำนั ก
วิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ ๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมวิชาการความก้าวหน้า
ของนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เวชกรรม
ตรงเหตุ (precision medicine)
หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยีการแพทย์ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบ ันใช้การรักษาผู้ป ่วยอยู่บนมาตรฐานการรักษาที่
คล้ายคลึงกัน (one-size-fits-all approach) ซึ่งการรักษาและป้องกันดังกล่าวเป็นการรักษาอยู่บนรากฐาน
การศึกษาที่นำเอาอาการและปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้ป่วยส่วนใหญ่มาวินิจฉัยและรักษาตามอาการ แต่
ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้ามากขึ้นจนสามารถรักษาผู้ป ่วยที่มีการแสดง และ
ตอบสนองต่อการรักษาที่ต่างกัน เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อน โดยปัจจัยการเกิดโรคของแต่ละ
บุคคลอาจแตกต่างในด้านต่าง ๆ อาทิ รูปแบบการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อม จนถึงความแตกต่างในระดับ
พันธุกรรม จึงเกิดเป็นกระบวนการทางการแพทย์แนวใหม่ที่เรียกว่า “การแพทย์เฉพาะเจาะจง หรือเวชกรรม
ตรงเหตุ (precision medicine)” ซึ่งตอบโจทย์การรักษาและป้องกันโรคในผู้ป่วยได้อย่างเฉพาะเจาะจงใน
ระดับพันธุกรรม ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงและตรงจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมการรักษาดังกล่าว
ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ส่งผลให้เกิดงานวิจัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง
มากมาย ซึ ่ ง สำนั ก งานราชบั ณ ฑิ ต ยสภา สำนั ก วิ ท ยาศาสตร์ และมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึง
ความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ดังกล่าว จึงเห็นพ้องในการร่วมจัดงานประชุมวิชาการ
เรื่อง เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและความก้าวหน้าของ
วิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศาสตร์อื่นที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ตามแนวทางการพัฒนาของประเทศที่ได้ตระหนักว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น จำเป็นต้องมี
ฐานความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการ
ขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ อีกทั้งมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยี
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างจริงจังเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society)
และส่งเสริมให้ประเทศมีความเข้มแข็ง พร้อมกับการเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในทุกด้าน รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อมดี ขึ้น (well-being and environment) เพื่อให้ประเทศ
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หลุดพ้นจากกับ ดักประเทศรายได้ป านกลาง (middle income trap) ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้ทัดเทียมในระดับสากล และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
การประชุมวิชาการเรื่องเวชกรรมตรงเหตุ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเวชกรรม
ตรงเหตุ และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และแสวงหาความร่วมมือในการ
ทำงานวิจัยของผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นเวทีน ำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สรุปผลจากการประชุม
เวชกรรมตรงเหตุ หรือ Precision Medicine เป็นศาสตร์ใหม่ที่เริ่มเป็นที่รู้จักและเติบโตอย่ าง
รวดเร็วโดยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาโรคที่รักษายากหลายโรคได้ผล ในต่างประเทศมีพัฒนาการ
อย่างก้าวกระโดด นำไปสู่การรักษาโรคที่มีความท้าทาย เช่น การรักษาโรคเอดส์ มะเร็ง โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
การปลูกถ่ายอวัยวะ โดยใช้อวัยวะของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดยไม่ต้องรอผู้บริจาค การรักษาโรคด้วยยาและ
การบริหารยาโดยอิงตามพันธุกรรมของผู้ป่วย หรือการใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมหรือชีวโมเลกุลในการ
รักษาโรคที่รักษายาก แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านนี้ ซึ่งในประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยบ้างแล้ว
อาทิ โครงการวิจัยการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง (Precision Medicine in Cancer) เป็นโครงการที่เริ่ม
ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยหลักในการดำเนินการ โดยมีแนวคิด
พื้นฐานจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีผลต่อการก่อโรค และการดำเนินโรคเรื้อรังต่าง ๆ ทุกชนิด รวมถึง
การตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทาง
พันธุศาสตร์ ทำให้วิธีการตรวจจีโนมมีความรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายลดลง โดยตัวอย่างในการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางพันธุศาสตร์กับโรคเรื้อรังที่เห็นผลชัดเจนที่สุด คือกลุ่มโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
ลำดับต้น ๆ ของคนไทย การพัฒนาแนวทางการรักษาจากเดิมมาเป็น Precision medicine จึงเป็นแนวคิดใหม่
ที่เลือกการรักษาที่ตรงจุดและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยอาศัยข้อมูลจากการตรวจพันธุกรรมของ
ผู้ป่วยรายนั้น ๆ ทำให้เข้าใจกลไกที่ซับซ้อนของโรค และปรับแผนในการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ตาม
รายบุคคล
ด้วยแนวโน้มการพัฒนาของศาสตร์ด้านนี้ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การประชุมวิชาการ
“เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้า
ในการวิจัยด้านเวชกรรมตรงเหตุ ในงานประชุมประกอบไปด้วยการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้าน
เวชกรรมตรงเหตุจากหลากหลายสถาบัน ทั้งในแง่ให้ความรู้แก่ประชาชนในลักษณะคุ้มครองผู้ บริโภค หรือ
เพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพ (health literacy) เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีที่สื่อสารเกินจริงจนอาจ
ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจผิดจนละเลยการรักษาตามขั้นตอน หรือถึงขั้นเสียทรัพย์ไปกับการรักษาที่ไม่มี
ประสิทธิภาพจริงตามที่อ้าง ตัวอย่างหัวข้อบรรยายในงานประชุมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เช่น
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๑. Precision Medicine: Current Situation in Thailand
โดย ศ. นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. Artificial Intelligence, the Enabler of Precision Medicine
โดย รศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
และ ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
๓. ความสำคัญของการแพทย์แม่นยำต่อสาธารณสุข
โดย ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๔. Realizing the Potential of Precision Medicine: Opportunities, Needs, Challenges
and Solution Strategies
โดย ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจ เช่น การรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้หายขาดโดยใช้
หลักการเวชกรรมตรงเหตุ การรักษาอาการแพ้ยา การปรับปริมาณยารายบุคคลโดยใช้ข้อมูลระดับยีน
การจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุ ค ๔.๐” (Precision Medicine in Thailand
4.0) ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำให้งานประชุมวิชาการมีผู้สนใจจำนวนมาก และการจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
๑.๒ โครงการอาศรมความคิดด้านพลังงาน
โครงการอาศรมความคิดด้านพลังงาน ได้จัดการประชุม ระดมความคิดเห็น เรื่อง “นโยบาย
พลังงานเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและมลพิษ” โดยโครงการอาศรมความคิดด้านพลังงาน สำนัก
วิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. (ค.กฟผ.-สกว.)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยจัดหาพลังงานขั้นต้ นคิดเป็น ๑๓๖,๒๑๕ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
โดยมีสัดส่วนการนำเข้ามากกว่าร้อยละ ๕๐ มีการแปรรูป ซึ่งมีการสูญเสีย และนำไปใช้ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอื่นส่วนหนึ่ง และเหลือใช้ในรูปของพลังงานขั้นสุดท้ายเท่ากับ ๘๐,๗๕๒ พันตัน
เทียบเท่าน้ำมันดิบ เมื่อจำแนกตามประเภทของพลังงานขั้นสุดท้ายที่สำคัญที่ใช้ เป็นน้ำมันสำเร็จรูปร้อยละ
๕๐.๑ ไฟฟ้าร้อยละ ๒๐.๕ พลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๙.๑ หากจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ พบว่า ใช้ใน
สาขาขนส่งร้อยละ ๔๐ สาขาอุตสาหกรรมร้อยละ ๓๕.๒ โดยมีอัตราการเพิ่มของการใช้ในสาขาขนส่งสูงสุด
คือร้อยละ ๗.๑ การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและไฟฟ้าต่อหัวประชาชนยังมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี
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การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตและใช้พลังงานมีค่ารวม ๒๕๘.๘ ล้านตันใน พ.ศ. ๒๕๖๐
การแปรรูปพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗ สาขาขนส่งร้อยละ ๒๘
สาขาอุตสาหกรรมร้อยละ ๒๗ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งแม้มีค่าต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยโลกตลอดจนค่าเฉลี่ยของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชีย และเมื่อพิจารณาการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross
Domestic Product; GDP) ของประเทศไทย ยังมีค่าต่ำกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน และค่าเฉลี่ ยของ
ประเทศในเอเชีย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก ตลอดจนค่าเฉลี่ยของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
โดยสรุปประเทศไทยมีปัญหาด้านการจัดหาและการใช้พลังงาน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านความ
มั่นคงทางพลังงาน และการปล่อยแก๊สเรือนกระจก รวมถึงปัญหาด้านมลพิษจากการจัดหาและการใช้
พลังงาน ดังจะเห็นได้จากการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ ๕๐ และการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
จากภาคพลังงานต่อ GDP ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก รวมถึงมลพิษในเมืองใหญ่มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานในบาง
ช่วงเวลา ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหาดังกล่าว เช่น
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน แผนประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งนำมาใช้นานหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมี
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการบรรเทาปัญหา โดยจะไปช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น
การจัดเก็บภาษีคาร์บอน (carbon tax) จากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิล และ/หรือ
ระบบซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (emission trading system) ซึ่งเรียกรวม ๆ กันว่า
เครื่องมือกำหนดราคาคาร์บ อน (carbon pricing instruments) ปัจ จุบัน มีใช้กัน ในหลายประเทศและ
หลายเมืองใหญ่ทั่วโลก ทั้งนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน จะเริ่ม
บังคับใช้การจัดเก็บภาษีคาร์บอน นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองใหญ่ก็เป็ น
เครื่องมือที่สำคัญในการลดมลพิษที่ปล่อยสู่บรรยากาศ และยังช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก หากไฟฟ้า
ที่ใช้ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการจัดทำนโยบายพลังงานเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือน
กระจก จึงได้จ ัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่ มผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงานเพื่อหาข้ อสรุ ป และ
ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำนโยบายสำหรับบรรเทา
ปัญหาดังกล่าว โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
และมลภาวะอันเกิดจากการจัดหาและการใช้พลังงาน เช่น เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย แพทย์
รวมถึงผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภาคเอกชน
จากสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปประกอบจัดทำนโยบายพลังงานของประเทศเพื่อลดการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจก ซึ่งมีผลพลอยได้ในการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาและการใช้พลังงาน

๑๐

ผลสรุปจากการประชุม
จากการประชุม ระดมสมองผู้ เชี่ ยวชาญจากหน่ ว ยงานที ่ เกี ่ย วข้ อ งในหั ว ข้อ ดั ง กล่า วข้างต้น
เมื่อวัน พฤหัส บดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโ กศล กรุงเทพฯ สามารถสรุ ป ผล
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเชิงนโยบายหลัก ๓ นโยบาย ได้ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี)
• เป้าหมายของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าคือเพื่อลดมลพิษในเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมืองใหญ่แต่ละเมือง
มีปัญหามลพิษที่ไม่เหมือนกัน โดยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัญหาหลักมาจากการปล่อยกลุ่ม แก๊ส
ไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ออกไซด์ (NOx และ SOx) และฝุ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมครอน (Particulate
Matter 2.5; PM 2.5) ซึ่งมาจากยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลัก แต่ในจังหวัดอื่นอาจมีสาเหตุอื่น ๆ
เข้ามาประกอบด้วย เช่น การเผาในที่โล่งแจ้ง
• ควรศึกษาว่าควรนำเอาดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI) ซึ่ง PM 2.5 เป็นเพียงดัช นี
ย่อยตัวหนึ่งของ AQI มาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
• ควรใช้กลไกราคาในการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า เช่น สนับสนุนส่วนต่างระหว่างราคาของยานยนต์
ที่ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในกับยานยนต์ไฟฟ้า
• ภายในระยะเวลาส่ง เสริ มที่ กำหนด ควรให้การสนับสนุน เป็น พิเ ศษแก่ กลุ่ มผู้ ใช้ งานยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
เป็นการเฉพาะเจาะจง เช่น ยานยนต์ของภาครัฐ (อาจออกข้อบังคับให้ยานยนต์ของภาครัฐเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
ทั้งหมด) ยานยนต์สาธารณะ ยานยนต์ที่ใช้ขนส่งสินค้า
• ควรให้มีการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และลดภาษีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
• ควรจำกัดการใช้ ยานยนต์ท ี่ ใช้ เ ครื่ องยนต์ด ีเ ซลแบบค่ อยเป็น ค่ อยไป โดยเริ่มจากยานยนต์นั ่ง ส่ ว น
บุคคล
• ควรมีเป้าหมายในการกำหนดให้ยานยนต์ส่วนบุคคลที่จะจำหน่ายใหม่ต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ในปีที่
เห็นสมควร
• ควรมีมาตรการสนับสนุนให้ดัดแปลงยานยนต์เก่าที่ใช้ เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่หลังการดัดแปลง ควรมี มาตรการตรวจสอบสมรรถนะการทรงตัว
ของยานยนต์ขณะขับเคลื่อนด้วย
• ควรปรับมาตรฐานมลพิษที่ปลดปล่อยจากยานยนต์ให้เข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน
• ควรสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนสถานีประจุแบตเตอรี่ให้เพียงพอ
• ควรให้การสนับสนุนด้านภาษีแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะกรณีของยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ แบตเตอรี่
แบบเต็มรูปแบบ (Battery Electric Vehicle; BEV)
• ควรมีการศึกษาผลกระทบที่อาจมีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อันเนื่องจากการเปลี่ยนถ่าย
รูปแบบของยานยนต์ จากยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
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ประเด็นที่ ๒ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและมลพิษ
•• ปั จ จุ บ ั น ภาครั ฐ ได้ ร ิ เ ริ ่ ม ออกกฎหมายให้ ภ าคธุ ร กิ จ /อุ ต สาหกรรมลดการปล่ อ ยแก๊ ส เรื อ นกระจก
แบบสมัครใจ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นนโยบายภาคบังคับ (หากจำเป็น) ในอนาคต อย่างไรก็ตาม
จากการประเมินผลการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (carbon credit)๑๑ พบว่า มีปริมาณเพียง ๒๐๐,๐๐๐ ตัน
ต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกในปัจจุบันที่ประมาณ
๒๕๐ ล้านตันต่อปี
•• เพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้น้อยลง เห็นควรให้เพิ่มมาตรการภาคบังคับ โดยใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญ ๒ เครื่องมือ ในการกำกับการดำเนินงาน ได้แก่ ภาษีคาร์บอน (carbon
๒
๓
tax)๒ และระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยแก๊สเรือนกระจก (Emission Trading System; ETS)๓ ซึ่งต้อง
ศึกษาต่อไปว่าประเทศไทยควรใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง หรือทั้ง ๒ เครื่องมือผสมผสานกันอย่างไร
•• ควรศึกษาเพื่อจัดระดับความสำคัญของผลกระทบของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่มีต่อประเทศไทย
•• ควรศึกษาอัตราการจัดเก็บภาษีคาร์บอนที่เหมาะสม ทั้งนี้ อาจเริ่มจากการเก็บภาษีที่อัตราต่ำสุด ก่อน
(เมื่อเทียบกับอัตราที่มีการเก็บในต่างประเทศ)
•• ควรนำเงินรายได้จากการใช้มาตรการบังคับต่าง ๆ มาจัดตั้งเป็นกองทุน ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงิน
อย่างเฉพาะเจาะจง และเป็นไปตามลำดับความสำคัญ ตลอดจนต้องมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนทีเ่ หมาะสม
•• ควรนำเงินรายได้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้ตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้ คือ (๑) เพื่อเยียวยาผลกระทบ
ที่เกิดจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจก เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น (๒) เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำไปสู่การลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (๓) เพื่อใช้บรรเทาผลกระทบ
ของการเก็บภาษีจากกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกโดยตรง และ (๔) เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ของภาษีอื่น ตัวอย่างเช่น อาจนำเงินรายได้ดังกล่าวไปใช้เพื่อให้สามารถลดการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
•• คณะกรรมการบริหารกองทุ น ควรประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่ าง ๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ที่จ่ายเงินให้แก่กองทุน ตัวแทนจากภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ซึ่งอาจเป็นนักวิชาการ หรือผู้แทนจากองค์กร
อิสระ) และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
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ประเด็นนทีที่ ๓่ ๓การส่
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สายจำหน่
ขายไฟฟ้าาผ่ผ่าานสายส่
นสายส่งงสายจำหน่
สายจำหน่าายยและมี
และมีกการาร
กำหนดค่าบริ
าบริกการอย่
ารอย่าางเป็
งเป็นนธรรม
ธรรม โดยให้
โดยให้สสำนั
ำนักงานกำกับกิจการพลั
กำหนดค่
การพลังงงานเข้
งานเข้าามามี
มามีบบทบาทในการกำกั
ทบาทในการกำกับบดูดูแลแล
างโปร่งใสและเป็
งใสและเป็นนธรรมกั
ธรรมกับบทุทุกกภาคส่
ภาคส่ววนน
อย่อย่างโปร่
งเสริมมการซื
การซื้อ้อขายไฟฟ้
ขายไฟฟ้าาผ่ผ่าานระบบฐานข้
นระบบฐานข้ออมูมูลลดิดิจจิทิทััลลทีที่โ่โปร่
• •ส่ส่
งเสริ
ปร่งงใส
ใส ตรวจสอบได้
ตรวจสอบได้แและเป็
ละเป็นนธรรม
ธรรมเช่เช่นนบล็บล็อกเชน
อกเชน
๔
๔ ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนจะทำให้ มี ความหลากหลายในการซื้อ ขายไฟฟ้ า
(block
chain)
(block chain) ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะทำให้มีความหลากหลายในการซื้อขายไฟฟ้า
มากขึ้น้นทัทั้งการผลิ
้งการผลิตตใช้ใช้เอง
เองซืซื้อ้อขายกั
ขายกับบการไฟฟ้
การไฟฟ้าาฯฯ และผู
และผู้ซ้ซื้อื้อผูผู้ข้ขายในระบบอื
มากขึ
ายในระบบอื่น่น ๆๆ
งเสริมมให้ให้มมีกีการพั
ารพัฒฒนาผลิ
นาผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์แและส่
ละส่ววนควบของระบบผลิ
นควบของระบบผลิตตพลั
• •ส่ส่
งเสริ
พลังงงานทดแทนภายในประเทศ
งานทดแทนภายในประเทศเช่เช่นน
ระบบควบคุมมอิอินนเวอร์
เวอร์เตอร์
เตอร์สมาร์
สมาร์ตตมิมิเเตอร์
ตอร์ ด้ด้ววยมาตรการการเงิ
ยมาตรการการเงินนและการคลั
ระบบควบคุ
และการคลังง เพืเพื่อ่อเพิเพิ่ม่มสัสัดดส่ส่ววนผลิ
นผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์และ
และ
ส่
ว
นควบจากภายในประเทศให้
ม
ม
ี
ากที
ส
่
ด
ุ
ส่วนควบจากภายในประเทศให้มีมากที่สุด
• ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากแหล่งชีวมวล โดยให้เป็นลำดับความสำคัญสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์
• ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากแหล่งชีวมวล โดยให้เป็นลำดับความสำคัญสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์
ดแก่เกษตรกร
เกษตรกรในฐานะที
ในฐานะที่ป่ประเทศไทยเป็
ระเทศไทยเป็นนประเทศฐานเกษตรกรรม
ประเทศฐานเกษตรกรรม
สูงสูสุงดสุแก่
• การส่ ง เสริ ม การใช้ พลั ง งานทดแทน จะต้ องให้ ค วามสำคั ญ กับ ผลตอบแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยทางอ้อม
• การส่ ง เสริ ม การใช้ พลั ง งานทดแทน จะต้ องให้ ค วามสำคั ญ กับ ผลตอบแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยทางอ้อม
านเศรษฐศาสตร์ด้วย เช่น การจ้างแรงงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ใ นท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาล
ด้าด้นเศรษฐศาสตร์
ด้วย เช่น การจ้างแรงงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ใ นท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาล
อันเป็นผลมาจากมลพิษที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
อันเป็นผลมาจากมลพิษที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
• ต้องมีการจัดการขยะจากการใช้พลังงานทดแทนที่ต้องเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้ใช้ เช่น เซลล์
• ต้องมีการจัดการขยะจากการใช้พลังงานทดแทนที่ต้องเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้ใช้ เช่น เซลล์
แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้ว ด้วยมาตรการภาษีและอื่น ๆ
แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้ว ด้วยมาตรการภาษีและอื่น ๆ
๑.๓ โครงการอาศรมความคิดด้านอาหาร
๑.๓ โครงการอาศรมความคิ
ดด้านอาหาร
โครงการอาศรมความคิ
ดด้านอาหาร ได้จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ความรู้จากประสบการณ์ :
โครงการอาศรมความคิ
ด
ด้านอาหาร
มเชิงขวิชองประเทศไทย”
าการเรื่อง “ความรู
้จากประสบการณ์ :
ด้านนโยบายเกษตรและอาหารจากจี
นและอินได้เดีจัดยการประชุ
เพื่อประโยชน์
โดยโครงการอาศรม
ด้ความคิ
านนโยบายเกษตรและอาหารจากจี
และอิณนฑิเดีตยสภา
ยเพื่อประโยชน์
โดยโครงการอาศรม
ดด้านอาหาร สำนักวิทยาศาสตร์นราชบั
ร่วมกับ มูลขนิองประเทศไทย”
ธิวิทยาศาสตร์การเกษตร
เมื่อวันศุกร์ที่
ความคิ
ด
ด้
า
นอาหาร
สำนั
ก
วิ
ท
ยาศาสตร์
ราชบั
ณ
ฑิ
ต
ยสภา
ร่
ว
มกั
บ
มู
ล
นิ
ธ
ว
ิ
ท
ิ
ยาศาสตร์
ก
ารเกษตร
เมื่อวันศุกร์ที่
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุ
ผล นสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคนเพื่อการยังชีพ ดังนั้นการคงไว้ซึ่งความสามารถในการ
อาหารเป็
อาหารเป็
ที่สาุดงยิของมนุ
ษย์ทุกคนเพืจ่อพระปรมิ
การยังชีนพทรมหาภู
ดังนั้นการคงไว้
ึ่งความสามารถในการ
ผลิตอาหารจึ
งเป็นสิน่งสิที่ง่จสำคั
ำเป็ญนอย่
่ง พระบาทสมเด็
มิพลอดุลซยเดช
บรมนาถบพิตร
ผลิทรงพระกรุ
ตอาหารจึณงเป็
นสิ่งที่จำเป็
นอย่างยิ่ง อพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
ิพลอดุ
ลยเดช
าโปรดเกล้
าโปรดกระหม่
มให้พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์
เจ้าพัชมรกิ
ติยาภา
เสด็จบรมนาถบพิ
แทนพระองค์ตร
ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้สาโปรดกระหม่
อมให้พsoils
ระเจ้for
าหลานเธอ
พระองค์
จ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์
เพื่อเชิญพระราชดำรั
หัว ข้อ “Healthy
a healthy
life” เไปพระราชทานในงานเฉลิ
มฉลอง
เพืวั่อนเชิ
พระราชดำรั
soils
for a healthy
life” ไปพระราชทานในงานเฉลิ
ดินญโลก
และงานเปิสดหัตัวปีข้ดอิน“Healthy
สากล ณ สำนั
กงานใหญ่
สหประชาชาติ
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกามฉลอง
เมื่อ
วันดินโลก และงานเปิดตัวปีดินสากล ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อ
๔

บล็อกเชน เป็นฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการจัดเก็บสำเนาแบบกระจายไว้กับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ของผู
้ใช้ทุกคน
กฐานข้อมูลให้เป็นปักจับจุเครื
บันอ่ งคอมพิวเตอร์
บล็อกเชน
เป็นโดยจะมี
ฐานข้อมูกลลไกอั
สำหรัตบโนมั
เก็บติใข้นการแก้
อมูลต่างไขข้
ๆ อชนิมูลดและยื
หนึ่ง ซึน่งยัเป็นความถู
นการจักดต้เก็อบงในทุ
สำเนาแบบกระจายไว้
ของผู้ใช้ทุกคน โดยจะมีกลไกอัตโนมัติในการแก้ไขข้อมูลและยืนยันความถูกต้องในทุกฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔

๑๓
๑๓

วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า “..ทั้งหมดนี้ ส่งผลโดยตรงต่อ
ความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลก เพราะมีพื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งด้วยการอนุรักษ์ดินที่ดี ปรับปรุงดิน
ที่เสื่อม และด้วยการพัฒนาดินให้มีคุณภาพเหมาะแก่ การเพาะปลูก เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทาง
อาหารของมนุษย์ และความยั่งยืนของระบบนิเวศได้ตลอดไป”
ดังจะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงห่วงใยเรื่องจำนวนประชากรโลก ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ ๗.๖ พันล้านคน
ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด ๒ ประเทศ คือ จีน และ อินเดีย โดยจีนมีประชากร ๑,๓๙๔ พันล้านคน ส่วน
อินเดียมีประชากร ๑,๓๔๔ พันล้านคน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) คำนวณไว้ว่า
ความต้องการอาหารอีกประมาณ ๓๐ ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น ๒ เท่า โดยในทวีปเอเชีย ประเทศจีนส่งออก
สินค้าเกษตรสูงเป็นอันดับที่ ๑ ประเทศอินเดียเป็นอันดับที่ ๒ และประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรได้ เป็น
อันดับที่ ๔ ซึ่งนับว่าสำคัญยิ่งต่อความต้องการอาหารของประชากรโลกในอนาคต
สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา โดยโครงการอาศรมความคิดด้านอาหารได้ตระหนักถึ ง
ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดการประชุมเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเรื่อง “ความรู้จากประสบการณ์ : ด้านนโยบายเกษตรและ
อาหารจากจีนและอินเดียเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย” เพื่อให้ได้ผลสรุปเสนอต่อรัฐบาลตามพันธกิจของ
ราชบัณฑิตยสภา ในการให้ความเห็นและคำแนะนำทางด้านวิชาการสืบไป
วัตถุประสงค์
๑. สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเรื่องนโยบายตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านอาหารของประเทศไทย
๒. ให้เกิดความรู้และแรงบันดาลใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการผลิต
ทางการเกษตรและอาหาร
๓. สร้างความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางด้านฐานทรัพยากรการผลิต
อาหารที่สมบูรณ์และยั่งยืนของประเทศ
๔. สร้างความตระหนักรู้และผลักดันให้มีการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ
๕. สร้างทีมประเทศไทย (Team Thailand) ด้านอาหาร สำหรับประสานงานกับนานาประเทศ
สรุปผลการประชุมเชิงวิชาการ
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน ประกอบด้วยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกจากสำนักวิทยาศาสตร์
ราชบัณฑิตยสภา ๒๘ คน ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ๑๒๖ คน
สรุปผลจากการประชุมได้ดังนี้
ประสบการณ์จากจีน
มีเป้าหมายคือ ๔ องค์ประกอบหลัก ได้แก่
๑. การปฏิรูปสถาบัน ยกเลิกระบบคอมมูน ทำการเกษตรด้วย “ระบบรับผิดชอบโดยครัวเรือน”
แต่ผลิตให้ได้ตามกำหนด

๑๔
๑๔

๒. การปฏิรูประบบตลาด โดยการเปิดเสรี ทำให้เกิดการพัฒนาตลาด กลายเป็นแหล่งระบาย
ผลิตผลการเกษตรที่สำคัญ
๓. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ได้ลงทุนพัฒนาการวิจัยโดยรัฐ เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบริการทางเทคโนโลยี และอื่น ๆ
๔. การลงทุนทางการเกษตร เน้นเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ขยายระบบถนน และโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ทั้งนี้ความก้าวหน้าทั้ง ๔ องค์ประกอบสืบเนื่องมาจากระบบการปกครองแบบสังคมนิยม และ
ความขยันของชาวจีน เป็นทุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างก้าวกระโดด
ประสบการณ์จากอินเดีย
เน้นการพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยนรูปโครงสร้างของแต่ละรัฐไม่เหมือนกันโดยใช้สัดส่วนของ
การเกษตรในผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ
๑. รัฐที่มีผลิตภาพต่ำในการเปลี่ยนรูปโครงสร้าง
๒. รัฐที่มีทรัพยากรเป็นปัจจัยนำการเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้าง
๓. รัฐที่การเกษตรนำการเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้าง
๔. รัฐที่ขับเคลื่อนนอกภาคเกษตร กำลังเปลี่ยนรูปอย่างรวดเร็ว
สำหรับประเทศไทย
นโยบายทางด้านเกษตรและอาหารของประเทศไทย ควรเริ่มจากการประมวลรวมยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
และยุทธศาสตร์การพัฒ นาอุ ตสาหกรรมระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ตลอดจนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเข้าด้วยกัน โดยเชื่อมโยงจากภาคการเกษตร อาหาร
โภชนาการ และสุขภาพ ในกรอบแนวคิดของความมั่นคงอาหาร ความรู้ในเรื่องอาหาร โภชนาการ วัฒนธรรม
ทางด้านอาหาร โดยในด้านเกษตร ต้องมีการพัฒนาใน ๔ องค์ประกอบ คือ การปฏิรูปทางสถาบัน การปฏิรูป
ระบบตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการลงทุนทางการเกษตรแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการ
เปลี่ยนสภาพการเกษตร (agricultural transformation) สร้างกรอบการทำงานระดับสถาบัน (institutional
framework) เช่น องค์กรระดับอำเภอและตำบล ให้มีขีดความสามารถในการดูแลและฟื้นฟูชนบท เพื่อการ
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพสูง และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (คล้ายคลึงกับจีน และอิน เดีย ) สำหรับ
การพัฒนาอาหารควรเน้นนวัตกรรม (novel/future food) ไปสู่อาหารฟังก์ชัน (functional food) และ
อาหารสุขภาพ (healthy food) เพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง คือ เกษตรกร ผู้แปรรูป และ
ผู้บริโภค ด้วยการสร้างภาคเกษตรอัจฉริยะ (smart farming), ภาคอาหารหรือการแปรรูปอัจฉริยะ (smart
food/production), ภาคการค้ า อั จ ฉริ ย ะ (smart logistic/marketing) สนั บ สนุ น การสร้ า งความรู้
เทคโนโลยีให้แก่นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (New food warrior) ให้เกิดนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ (innovation & creativity) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับกระบวนการสู่ระบบดิจิทัล (digitalization),
คุณภาพอาหารและความปลอดภัย (food quality & safety), การใช้หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติเพื่อการ
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แปรรูปอาหาร (robotize & automization), กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน (sustainable production) ซึ่งต้อง
ผสมผสานการวิจัย และพัฒนาให้สอดคล้องกันตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารไทยพันธุ์ใหม่นั้น และสร้าง
การเชื่อมโยงประโยชน์กับภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีไทย เพื่อเป็ น
เอกลักษณ์ของอาหารไทยพันธุ์ใหม่ สู่การค้าทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ทั้งนี้ผลสำเร็จของนโยบายด้านเกษตรและอาหารของประเทศไทย จะเป็นไปได้ก็ด้วยการพัฒนาคน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ผู้มีพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยอุตสาหะ
ในการค้นคว้า วิจัย และบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่าไม้ ให้เกิดความสมดุลในการใช้ เพื่อลดการทำลายทรัพยากร
ธรรมชาติ และส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ซึ่งสืบทอดโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)
๑.๔ โครงการอาศรมความคิดด้านระบบโลกศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โครงการอาศรมความคิดด้านระบบโลกศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิทยาศาสตร์
จัดการเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศด้านการจัดการมลพิษอากาศ PM2.5
ทั้งระบบ” โดยโครงการอาศรมความคิดด้านระบบโลกศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิทยาศาสตร์
ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ
โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมโครเมตร (PM2.5)
สูงเกินค่ามาตรฐานบริเวณกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๒ จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง อยุธยา อ่างทอง และปราจีนบุรี
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม กระทบการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง
มากกว่า ๒๐ ล้านคน ทำให้ทุกภาคส่วนและรัฐบาลตื่นตัว ช่วยกันหาแนวทางลดผลกระทบและป้องกัน
ปัญหาเหล่านี้ในอนาคต ความจริงปัญหาฝุ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมโครเมตร ในประเทศไทยไม่ใช่เพิ่งจะ
เกิดขึ้น จากข้อมูลพบว่าเคยเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น ค่าฝุ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมโครเมตร ที่กรมควบคุม
มลพิษตรวจวัดได้ในกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีค่าสูงถึง ๑๑๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่
ค่าที่ตรวจวัดได้สูงถึง ๒๒๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร บริเวณริมถนนหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพมหานครในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือมีค่ามากกว่าร้อยละ ๓๐๐ ของค่ามาตรฐาน
ฝุ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมโครเมตร ของประเทศ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในอดีต
ปัญหามลพิษอากาศมักเป็นข่าวเป็นที่รับรู้ของประชาชนจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวต่อฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี
โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเผาวัสดุชีวมวลทางการเกษตรในประเทศ
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และประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา โดยโครงการอาศรมความคิดด้านระบบโลกศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความเห็นร่วมกันในการจัดเสวนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ PM2.5 ในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ชาติและปฏิรูปประเทศด้านการจัดการมลพิษอากาศ PM2.5 ทั้งระบบ” เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกันในการปฏิรูประบบการจัดการมลพิษอากาศของประเทศ เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมโครเมตร ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมโครเมตร ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมทั้งภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
๒. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัย ค้นคว้าหากลไก เฝ้าตรวจติดตามและเฝ้าระวัง
ปั ญหามลพิ ษอากาศทั ้งระบบ รวมถึ งการติ ดตั ้งระบบเตือนภั ยล่ วงหน้ า (early warning system) เพื่ อ
แจ้งเตือนประชาชนและสังคมล่วงหน้าก่อนภัยจะมา และมีแผนรับมือปรับตัวต่อภัยพิบัติมลพิษอากาศ
ลดผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพทั้งระบบ
๓. นำผลที่ได้จากการเสวนาเสนอต่อรัฐบาล ให้มีแผนแม่บทแก้ไขที่เป็นรูปธรรมในระยะยาว
โดยเฉพาะมาตรการป้องกันและลดมลพิษอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมโครเมตร ของประเทศ
ตั้งแต่แหล่งกำเนิดในทุกมิติและทุกภาคส่วน เช่น ภาคการขนส่งและคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม
ภาคครัวเรือน และการแก้ปัญหาฝุ่นข้ามพรมแดน อีกทั้งแก้ปัญหาโดมความร้อนเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ
สรุปผลจากการประชุม
๑) รัฐบาลควรบรรจุโครงการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศทั้งระบบของประเทศ เข้าสู่โครงการเร่งด่วน
ในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในทันที
๒) จัดให้มีแผนแม่บทแก้ไขที่เป็นรูปธรรมในระยะยาว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันและลดมลพิษ
ฝุ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมโครเมตร ของประเทศตั้งแต่แหล่งต้นกำเนิดในทุกมิติและทุกภาคส่วน เช่น ภาคการ
ขนส่งและคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน และการแก้ปัญหาฝุ่นข้ามพรมแดน
อีกทั้งแก้ปัญหาโดมความร้อนเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ
๓) เร่งการศึกษาวิจัย ค้นคว้าหากลไก เฝ้าตรวจติดตามและเฝ้าระวังปัญหามลพิษอากาศทั้งระบบ
รวมถึงการติดตั้งระบบเตือนภัย ล่ วงหน้า (early warning system) เพื่อแจ้งเตือนประชาชนและสังคม
ล่วงหน้าก่อนภัยจะมา และมีแผนรับมือปรับตัวต่อพิบัติภัยมลพิษอากาศ ลดผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งระบบ

๑๗

๔) รัฐบาลต้องรีบเร่งประกาศให้เครื่องฟอกอากาศเป็นสินค้าควบคุมที่จำเป็นต่อสุขภาพของ
ประชาชน และลดภาษีทุกประเภทให้เป็นศูนย์ ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงและซื้อได้ในราคาถูก
๕) รัฐควรมีกลไกปฏิบัติงานตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาทันทีสำหรับกรณีเกิดปัญหามลพิษ
อากาศแบบเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ
๖) ควรจะมีนโยบายบังคับ ให้ร ถบริการสาธารณะทุกประเภท เช่น รถประจำทาง รถแท็กซี่
รถตุก๊ ตุก๊ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน ๑๐ ปี
๗) จัดตั้งกองทุนภาษีคาร์บอน เพื่อใช้แก้ไขปัญหามลพิษอากาศทั้งระบบ
๘) ควรมีกฎหมายบังคับให้ต้องขออนุญาตเผาวัสดุชีวมวลและเผาขยะในที่โล่งแจ้ง ควรยกเลิกการ
กำจัดขยะด้วยวิธีเตาเผาขยะภายใน ๑๐ ปี ทั่วประเทศ
๙) รัฐบาลและภาคประชาชนควรออกมาตรการทางสังคมกับกลุ่มธุรกิจ หรือบริษัท ห้างร้านที่
มีส่วนในการส่งเสริมการเผาชีวมวลการเกษตรทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค CLMV เช่น เก็บภาษีเพิ่มจาก
สินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากการเผาวัสดุชีวมวลทางการเกษตร ภาคประชาชนงดซื้อสินค้าเหล่านั้น

๒. การประชุมราชบัณฑิตสัญจร
สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา จัด การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทยกับความท้าทาย
ในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล” โดยโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ ๒๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทยกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล” มีผู้เข้าร่วม
การประชุม จำนวน ๑๘๗ คน ประกอบด้วยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก วิทยากร บุคลากรจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ นักวิจัย นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง นิสิต นักศึกษา ประชาชน รวมทั้ง
สื่อมวลชน วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่แนวโน้มและกระแสโลกด้านเทคโนโลยีที่เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด ที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมดิจิทัล ให้แก่ประชาชนและนิสิตนักศึกษาที่สนใจใน
การเปลี่ยนผ่านของโลก และเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสนใจในการระดม
สมอง เพื่อออกแบบพิมพ์เขียวของประเทศไทย ในการสร้างที่ยืนของประเทศในโลกดิจิทัลยุคปัญญาประดิษฐ์
ก่อนที่จะตกรถไฟขบวนสุดท้าย สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึง
ดำเนินการให้จัดเสวนาวิชาการโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจรขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของราชบัณฑิตยสภาให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการให้ คำปรึกษาต่อรัฐบาลและต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นวิทยากร โดยในภาคเช้ามีการ
เสวนา เรื่อง “ประเทศไทยกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล” และในภาคบ่ายมีการเสวนา เรื่อง
“ความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับสังคมดิจิทัลในยุคปัญญาประดิษฐ์”
จากนั้นเป็นการเสวนาพร้อมตอบคำถามที่มาจากผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ
ปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่

๑๘

๑. สังคมดิจิทัลยุคปัญญาประดิษฐ์แตกต่างกับสังคมดิจิทัลทั่วไปอย่างไร อาจยกตัวอย่างว่าอะไร
เป็นปัญญาประดิษฐ์และอะไรที่ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในที่ใดบ้างในสังคมดิจิทัล
และจะได้มากน้อยเพียงใด
๒. ปัญญาประดิษฐ์จะมีศักยภาพไปได้ถึงขนาดไหน ในช่วงเวลาใด
๓. ข้อดีและข้อเสียของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้
๔. เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารจะทำให้ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนไปอย่างไร (ความพร้อม
ในการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้และการเข้าสู่สังคมดิจิทัลในยุคปัญญาประดิษฐ์)
๕. การเตรียมความพร้อมของสังคม ภาคเอกชน อุตสาหกรรมการผลิต การค้าขาย การให้บริการ
๖. นโยบายภาครัฐด้านกำลังคนที่จะผลักดันการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้
๗. นโยบายภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนที่จะผลักดันการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้
๘. การวิจัยพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นอย่างไร และควรมีแนวทางใด ระหว่างการวิจัยพื้นฐาน
(basic research) การวิจัยประยุกต์ (applied research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research)
๙. มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ควรมีลักษณะใด และ
จะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร
๑๐. นโยบายภาครัฐด้านปรับทักษะคนในสังคม ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับสังคมดิจิทัลในยุคปัญญาประดิษฐ์ใน ๑๐ + ๒
อุตสาหกรรม
๑๒. สรุปแนวความคิดที่นำเสนอและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยากรแต่ละท่าน รวมไปถึงอนาคต
ของปัญญาประดิษฐ์
ผลที่ได้จากการจัดเสวนาทำให้ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ของสำนักวิทยาศาสตร์ในประเภทวิชา
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาล รวมถึงนักศึกษาที่มี
ความสนใจทางด้านนี้โดยเฉพาะ

๓. การบรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์
สมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ บรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
รวม ๗๓ เรื่อง ดังนี้
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
๑. จิตใจไร้ขอบเขต
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
๒. การผลิตข้าวนึ่งโดยไม่ใช้ไอน้ำด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันลมร้อนและฟลูอิไดเซชันลมร้อนร่วมกับ
ไมโครเวฟ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต

๑๙

๓. เศรษฐกิจแบ่งปัน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
๑. Occurrence and spatial scale of hypoxia in the upper Gulf of Thailand
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ์ ราชบัณฑิต
๒. อุตสาหกรรมเกษตร : แมลงกินได้
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ราชบัณฑิต
๓. ภาพรวมของเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก : กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ราชบัณฑิต
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑. โรคเหตุแร่ใยหินในประเทศไทย : ประสบการณ์ในอดีต ผลงานปัจจุบัน และความหวัง
ในอนาคต
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
๒. ระบาดบันลือโลก
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ราชบัณฑิต
๓. กัญชง-กัญชา : ยาเสพติดที่มีอนาคต
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาคีสมาชิก
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ และรูปแบบเศรษฐกิจใหม่
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
๒. กลวิธานการเกิดภาวะมลพิษอากาศ PM2.5 ในประเทศไทย เดือนมกราคม ๒๕๖๒
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ราชบัณฑิต
๓. สถานการณ์พลังงานของประเทศและแนวทางการจัดการ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
๑. กระบวนการคั่วกาแฟโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
๒. บริโภคไข่
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต และ
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
๓. การศึกษาเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทย
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ภาคีสมาชิก

๒๐

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๑. การแตกตัวพอลิสไตรีนที่ใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรด
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ ราชบัณฑิต
๒. แนวทางการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ราชบัณฑิต
๓. เมแทบอลิซึมของแคลเซียมและกระดูกในโรคทาลัสซีเมีย
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาคีสมาชิก
๔. การปฏิรูปด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำสู่…กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ภาคีสมาชิก
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
๑. การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมนุษย์
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก
๒. นวัตกรรมรูปแบบยาสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาคีสมาชิก
๓. นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการจัดการภาษา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ภาคีสมาชิก
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
๑. สารโดพามีนในผลกล้วย
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา ราชบัณฑิต
๒. เกลือแร่สำคัญต่อสุขภาพ ตอนที่ ๑ : เกลือ กระดูก และโรคกระดูกพรุน
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาคีสมาชิก
๓. ขั้นตอนวิธี
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ราชบัณฑิต
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑. วันที่ ๕ ธันวาคม วันดินโลก
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต
๒. เทคโนโลยีสุขาภิบาล ๔.๐ เพือ่ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ ราชบัณฑิต
๓. เส้นใยนาโนและการประยุกต์ใช้
โดย ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล ภาคีสมาชิก

๒๑
๒๑

การบรรยายทางวิ
๑๕ พฤษภาคม
พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๕๖๒
การบรรยายทางวิชชาการวั
าการวันนทีที่่ ๑๕
๑. วัวัคคซีซีนนวัวัณ
ณโรค
โรค
๑.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณ ดร.
ดร. นพ.สมชั
นพ.สมชัยย บวรกิ
บวรกิตตติติ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต และ
และ
โดย
ศาสตราจารย์ ดร.
ดร. นพ.สิ
นพ.สิรริฤิฤกษ์
กษ์ ทรงศิ
ทรงศิววิไิไลล ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
ศาสตราจารย์
๒. เทคโนโลยี
เทคโนโลยีกการรี
ารรีไไซเคิ
ซเคิลลขยะพลาสติ
ขยะพลาสติกก :: กรณี
กรณีศศึกึกษาของประเทศญี
ษาของประเทศญี่ป่ปุ่นุ่น ตอนที
ตอนที่่ ๒๒
๒.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์กกิติตติติคคุุณ
ณ ดร.วิ
ดร.วิววัฒ
ัฒน์น์ ตัตัณ
ณฑะพานิ
ฑะพานิชชกุกุลล ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
โดย
การบรรยายทางวิชชาการวั
าการวันนทีที่่ ๕๕ มิมิถถุนุนายน
ายน ๒๕๖๒
๒๕๖๒
การบรรยายทางวิ
๑. ความสำเร็
ความสำเร็จจในการขยายขนาดเครื
ในการขยายขนาดเครื่่อองอบแห้
งอบแห้งงแบบใช้
แบบใช้ไไอน้
อน้ำำร้ร้ออนยวดยิ
นยวดยิ่ง่งทีที่ส่สภาวะความดั
ภาวะความดันนต่ต่ำำ
๑.
ระดับบอุอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
ระดั
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.สั
ดร.สักกกมน
กมน เทพหั
เทพหัสสดิดินน ณ
ณ อยุ
อยุธธยา
ยา ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
โดย
๒. ปัปัญ
ญญาประดิ
ญาประดิษษฐ์ฐ์แและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีทที่เี่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองง
๒.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.ธนารั
ดร.ธนารักกษ์ษ์ ธีธีรระมั
ะมั่น่นคง
คง ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
โดย
๓. ความหลากหลายของจุ
ความหลากหลายของจุลลินินทรี
ทรียย์เ์เป็ป็นนฐานรากของอุ
ฐานรากของอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
๓.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณ ดร.สายสมร
ดร.สายสมร ลำยอง
ลำยอง ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
โดย
การบรรยายทางวิชชาการวั
าการวันนทีที่่ ๑๙
๑๙ มิมิถถุนุนายน
ายน ๒๕๖๒
๒๕๖๒
การบรรยายทางวิ
๑. พอลิ
พอลิเเมอร์
มอร์ดดูดูดซึซึมมน้น้ำำมากสำหรั
มากสำหรับบบำบั
บำบัดดภัภัยยแล้
แล้งงและไฟป่
และไฟป่าา
๑.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์กกิติตติติคคุณ
ุณ ดร.สุ
ดร.สุดดาา เกี
เกียยรติ
รติกกำจรวงศ์
ำจรวงศ์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
โดย
๒. การชะลอความจำเสื
การชะลอความจำเสื่อ่อมด้
มด้ววยดนตรี
ยดนตรีไไทย
ทย
๒.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณปรี
ปรีดดาา วิวิบบูลูลย์ย์สสวัวัสสดิดิ์์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต และ
และ
โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สั
ดร.สักกกมน
กมน เทพหั
เทพหัสสดิดินน ณ
ณ อยุ
อยุธธยา
ยา ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
ศาสตราจารย์
๓. เนื
เนื้อ้องอกในท้
งอกในท้อองไม่
งไม่ไไหม้
หม้ไไฟฟ รัรัชชสมั
สมัยยพระเจ้
พระเจ้าาปราสาททอง
ปราสาททอง
๓.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณ นพ.สมพล
นพ.สมพล พงศ์
พงศ์ไไทย
ทย
โดย
การบรรยายทางวิชชาการวั
าการวันนทีที่่ ๓๓ กรกฎาคม
กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๕๖๒
การบรรยายทางวิ
๑. สวนพฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์ปป่า่าชายเลนนานาชาติ
ชายเลนนานาชาติ ร.๙
ร.๙
๑.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.สนิ
ดร.สนิทท อัอักกษรแก้
ษรแก้วว ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
โดย
๒. เทคโนโลยี
เทคโนโลยีกการระบุ
ารระบุเเอกลั
อกลักกษณ์
ษณ์โโดยใช้
ดยใช้คคลืลื่น่นความถี
ความถี่ว่วิทิทยุยุ (อาร์
(อาร์เเอฟไอดี
อฟไอดี))
๒.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.วั
ดร.วัลลลภ
ลภ สุสุรระกำพลธร
ะกำพลธร ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
โดย
๓. การระบาดไข้
การระบาดไข้ปปวดข้
วดข้ออยุยุงงลาย
ลาย พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
๒๕๖๑-๒๕๖๒
๓.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ นพ.ยง
นพ.ยง ภูภู่ว่วรวรรณ
รวรรณ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
โดย
การบรรยายทางวิชชาการวั
าการวันนทีที่่ ๒๔
๒๔ กรกฎาคม
กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๕๖๒
การบรรยายทางวิ
๑. ผลิ
ผลิตตภัภัณ
ณฑ์ฑ์ออาหารว่
าหารว่าางจากข้
งจากข้าาวไม่
วไม่มมีกีกลูลูเเทน
ทน
๑.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์
ดร.อรอนงค์ นันัยยวิวิกกุลุล ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
โดย

๒๒

๒. ยีสต์จากผิวใบข้าวและความสามารถในการควบคุมโรคข้าวที่เกิดจากรา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง ราชบัณฑิต
๓. แนวโน้มงานวิจัยด้านการจัดดุลสายการประกอบที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑. วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ภาคีสมาชิก
๒. การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือโลหะสำหรับการผลิตไฮโดรเจนและ
การลดสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลพร้อมกัน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม ภาคีสมาชิก
๓. สิ่งทอนาโน
โดย ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล ภาคีสมาชิก
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑. โครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ภาคีสมาชิก
๒. การประเมินงานวิจัย
โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
๓. เห็ดพิษที่พบในป่าธรรมชาติของไทย
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ภาคีสมาชิก
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
๑. มาลาเรียวันวาน
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ราชบัณฑิต
๒. วิทยาศาสตร์ทางทะเลประเทศไทยในรอบ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๖๒)
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ์ ราชบัณฑิต
๓. กรณี PSA ในเลือดสูงเกินค่าปรกติ”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
๑. ศัลยศาสตร์แม่นยำและตรงเหตุ
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ภาคีสมาชิก
๒. เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก : กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ตอนที่ ๓
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ราชบัณฑิต

๒๓
๒๓

๔.
การฟื้น้นฟูฟูสสภาพโรงไฟฟ้
ภาพโรงไฟฟ้าานินิววเคลี
เคลียยร์ร์ฟฟุกุกุชุชิมิมะะ :: ๘๘ ปีปีหหลัลังงเกิ
๔. การฟื
เกิดดเหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์แแผ่ผ่นนดิดินนไหวและคลื
ไหวและคลื่น่นสึสึนนามิ
ามิ
รวมทั
ง
้
ผลกระทบที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
ทางการแพทย์
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นทางการแพทย์
โดย
กษ์ ทรงศิ
ทรงศิววิไิไลล ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.
ดร. นพ.สิ
นพ.สิรริฤิฤกษ์
การบรรยายทางวิ
าคม ๒๕๖๒
๒๕๖๒
การบรรยายทางวิชชาการวั
าการวันนทีที่่ ๒๒ ตุตุลลาคม
๑.
ความรู้พ้พื้นื้นฐานเกี
ฐานเกี่่ยยวกั
วกับบพืพืชชกักัญ
ญชา
ชา
๑. ความรู
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.
ดร. ภก.ชยั
ภก.ชยันนต์ต์ พิพิเเชีชียยรสุ
โดย
รสุนนทร
ทร ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
๒.
มะเร็งง
๒. วัวัคคซีซีนนมะเร็
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณ ดร.
ดร. นพ.สมชั
นพ.สมชัยย บวรกิ
ศาสตราจารย์
บวรกิตตติติ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
๓.
สถานการณ์โโรคไตวายเฉี
รคไตวายเฉียยบพลั
บพลันนในประเทศไทย
ในประเทศไทย
๓. สถานการณ์
โดย รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.
ดร. นพ.ณั
นพ.ณัฐฐชัชัยย ศรี
ศรีสสวัวัสสดิดิ์์ ภาคี
โดย
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
การบรรยายทางวิ
๑๖ ตุตุลลาคม
าคม ๒๕๖๒
๒๕๖๒
การบรรยายทางวิชชาการวั
าการวันนทีที่่ ๑๖
๑. การเกิ
การเกิดดโรคทางเดิ
โรคทางเดินนอาหารอั
อาหารอันนเนื
เนื่อ่องมาจากสิ
งมาจากสิ่ง่งปฏิ
ปฏิกกูลูล :: ปัปัจจจัจัยย นโยบาย
นโยบาย และแนวทางป้
และแนวทางป้อองกั
งกันน
๑.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.จงรั
ดร.จงรักกษ์ษ์ ผลประเสริ
ผลประเสริฐฐ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
โดย
๒.
ขนาดใหญ่ (Big
(Big Data)
Data) และการใช้
และการใช้ปประโยชน์
ระโยชน์
๒. ข้ข้ออมูมูลลขนาดใหญ่
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.วั
ดร.วัลลลภ
ลภ สุสุรระกำพลธร
ะกำพลธร ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
โดย
๓. การเตรี
การเตรียยมถ่
มถ่าานกั
นกัมมมัมันนต์ต์จจากเปลื
ากเปลืออกมั
กมังงคุคุดดสำหรั
สำหรับบการทำไบโอดี
การทำไบโอดีเเซลให้
ซลให้บบริริสสุทุทธิธิ์์
๓.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ
ดร.มะลิ หุหุ่น่นสม
สม ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
โดย
การบรรยายทางวิชชาการวั
าการวันนทีที่่ ๖๖ พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน ๒๕๖๒
๒๕๖๒
การบรรยายทางวิ
๑. เรื
เรื่อ่องของบุ
งของบุหหรีรี่่
๑.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคคุุณ
ณ ดร.
ดร. นพ.สมชั
นพ.สมชัยย บวรกิ
บวรกิตตติติ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
โดย
๒. สงครามเทคโนโลยี
สงครามเทคโนโลยีรระหว่
ะหว่าางสหรั
งสหรัฐฐอเมริ
อเมริกกากั
ากับบจีจีนน
๒.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์กกิติตติติคคุุณ
ณ ดร.วรศั
ดร.วรศักกดิดิ์์ กนกนุ
กนกนุกกุลุลชัชัยย ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
โดย
๓. ภาวะมลพิ
ภาวะมลพิษษพลาสติ
พลาสติกกในทะเล
ในทะเล
๓.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์กกิติตติติคคุุณ
ณ ดร.เปี
ดร.เปี่ย่ยมศั
มศักกดิดิ์์ เมนะเศวต
เมนะเศวต ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
โดย
การบรรยายทางวิชชาการวั
าการวันนทีที่่ ๒๐
๒๐ พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน ๒๕๖๒
๒๕๖๒
การบรรยายทางวิ
๑. ผลิ
ผลิตตภัภัณ
ณฑ์ฑ์ออาหารหวานจากข้
าหารหวานจากข้าาวไม่
วไม่มมีกีกลูลูเเทน
ทน
๑.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์
ดร.อรอนงค์ นันัยยวิวิกกุลุล ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
โดย
๒. การแลกเปลี
การแลกเปลี่ย่ยนข้
นข้ออมูมูลลแบบอนุ
แบบอนุกกรมโดยใช้
รมโดยใช้สสาย
าย ๔๔ เส้
เส้นนระหว่
ระหว่าางไมโครคอนโทรลเลอร์
งไมโครคอนโทรลเลอร์
๒.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์กกิติตติติคคุุณ
ณ ดร.มงคล
ดร.มงคล เดชนคริ
เดชนครินนทร์
ทร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
โดย
๓. วิวิศศวกรรมทหาร
วกรรมทหาร :: ยานเกราะล้
ยานเกราะล้ออยาง
ยาง
๓.
โดย ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณปรี
ปรีดดาา วิวิบบูลูลย์ย์สสวัวัสสดิดิ์์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต และ
และ
โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สั
ดร.สักกกมน
กมน เทพหั
เทพหัสสดิดินน ณ
ณ อยุ
อยุธธยา
ยา ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
ศาสตราจารย์

๒๔

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑. แนวทางการประเมินหน่วยงานและบุคลากรวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต และ
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
๒. แนวโน้มงานวิจัยด้านการจัดดุลสายการประกอบ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก
๓. วัคซีนมาลาเรีย
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ราชบัณฑิต และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑. การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์รวมถึงงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรมตามโครงสร้างใหม่
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ภาคีสมาชิก และ
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก
๒. เทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ (3D Printing) กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
๓. ประวัติและวิวัฒนาการของการทำความเย็นและการปรับอากาศ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ราชบัณฑิต
๔. การพัฒนาเกี่ยวกับการแพทย์ตรงเหตุหรือการแพทย์แม่นยำในประเทศไทย
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ภาคีสมาชิก

บทคัดย่อ
การบรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์

๒๗
๒๗

จิจิตตใจไร้
ใจไร้ขขอบเขต
อบเขต
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
-Mindfulness
-Mindfulness

education may be beneficial in
education may be beneficial in
increasing self-regulatory ability, which is
increasing self-regulatory ability, which is
important for substance abuse prevention(1)(1).
important for substance abuse prevention .
-Make your mind a fortress and conquer
-Make your mind a fortress and conquer
Mara with the weapon of wisdom(2)(2).
Mara with the weapon of wisdom .
-Our brains can be hijacked and programmed
-Our brains can be hijacked and programmed
For better or worse: Boundless mind develops versions
For better or worse: Boundless mind develops versions
To counterbalance persuasive-teachnology(3)(3).
To counterbalance persuasive-teachnology .
ผู้บรรยายเรียบเรียงบทความ “จิตใจไร้ขอบเขต” อิงข้อมูลในเอกสาร ๓ ชิ้น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ผู้บรรยายเรียบเรียงบทความ “จิตใจไร้ขอบเขต” อิงข้อมูลในเอกสาร ๓ ชิ้น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ความมีสติ และการนำ “เทคโนโลยีโน้มน้าว” มาเป็นเครื่องมือสร้างโปรแกรมประยุกต์ ที่เอื้อประโยชน์
เรียนรู้ความมีสติ และการนำ “เทคโนโลยีโน้มน้าว” มาเป็นเครื่องมือสร้างโปรแกรมประยุกต์ ที่เอื้อประโยชน์
ต่อทั้งบุคคลและสังคม โดยการส่งเสริม ความมีสติ ที่นำไปสู่การหลีกเลี่ยงภาวะมอมเมาต่าง ๆ และอาจ
ต่อทั้งบุคคลและสังคม โดยการส่งเสริม ความมีสติ ที่นำไปสู่การหลีกเลี่ยงภาวะมอมเมาต่าง ๆ และอาจ
ครอบคลุมการบำบัดพฤติกรรม
ครอบคลุมการบำบัดพฤติกรรม
บริษัทจิตใจไร้ขอบเขต ได้ก่อตั้งโดยอาศัยแนวคิดทางประสาทชีววิทยาที่อธิบายกลวิธานการทำงานของ
บริษัทจิตใจไร้ขอบเขต ได้ก่อตั้งโดยอาศัยแนวคิดทางประสาทชีววิทยาที่อธิบายกลวิธานการทำงานของ
สมอง และสมองมนุษย์สร้างพฤติกรรมโน้มน้าวทั้งในทางดีและไม่ดีจากการทำงานของสมองที่มีสารสื่อประสาท
สมอง และสมองมนุษย์สร้างพฤติกรรมโน้มน้าวทั้งในทางดีและไม่ดีจากการทำงานของสมองที่มีสารสื่อประสาท
โดปามีน โดยสร้างแอปป์เปลี่ยนพฤติกรรมไปถ่วงดุลกับเทคโนโลยีโน้ม น้าว โดยอาศัยการเรียนรู้ของเครื่องมือ
โดปามีน โดยสร้างแอปป์เปลี่ยนพฤติกรรมไปถ่วงดุลกับเทคโนโลยีโน้ม น้าว โดยอาศัยการเรียนรู้ของเครื่องมือ
ผนวกเข้ากับความจริงที่ว่าเมื่อสมองได้รับสัญญานจากภายนอก สมองส่วนเบสัลแกงเกลียจะถูกโดปามีนโน้มน้าว
ผนวกเข้ากับความจริงที่ว่าเมื่อสมองได้รับสัญญานจากภายนอก สมองส่วนเบสัลแกงเกลียจะถูกโดปามีนโน้มน้าว
พฤติกรรม ดังนั้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีโน้มน้าวแบบใหม่แก่บุคคลทั่วไปก็จะได้ผลตรงเหตุ
พฤติกรรม ดังนั้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีโน้มน้าวแบบใหม่แก่บุคคลทั่วไปก็จะได้ผลตรงเหตุ
นักประสาทวิทยาศาสตร์จิตใจไร้ขอบเขตประกาศว่า “มนุษย์มีพลังควบคุมจิตใจได้”
นักประสาทวิทยาศาสตร์จิตใจไร้ขอบเขตประกาศว่า “มนุษย์มีพลังควบคุมจิตใจได้”

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๘
๒๘
๒๘

การผลิตตข้ข้าาวนึ
วนึ่ง่งโดยไม่
โดยไม่ใใช้ช้ไไอน้
อน้ำำด้ด้ววยเทคนิ
ยเทคนิคคฟลู
ฟลูออิไิไดเซชั
ดเซชันนลมร้
ลมร้ออนน
การผลิ
และฟลูออิไิไดเซชั
ดเซชันนลมร้
ลมร้ออนร่
นร่ววมกั
มกับบไมโครเวฟ
ไมโครเวฟ
และฟลู
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ
โสภณรณฤทธิ์ ราชบั
ราชบัณณฑิฑิตต,,
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ
ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์์ ราชบั
ณฑิ๑ ต,
รองศาสตราจารย์
ดร.สมเกี
ย
รติ
ปรั
ช
ญาวรากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกี
ดร.สมเกียยรติ
รติ ปรั
ปรัชชญาวรากร
ญาวรากร ๑๑,,,
รองศาสตราจารย์
ยศาสตราจารย์ ดร.ธนิ
ดร.ธนิตต สวั
สวัสสดิดิเเสวี
สวี ๒๒๒ และ
และ
ผูผูผู้ช้ช้ช่ว่ว่วยศาสตราจารย์
ยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต สวัสดิเสวี และ
ยศาสตราจารย์ ดร.อี
ดร.อีลลีหีหย๊ย๊ะะ สนิ
สนิโโซซ ๓๓๓
ผูผูผู้ช้ช้ช่ว่ว่วยศาสตราจารย์
ยศาสตราจารย์
ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ

๑๑๑ คณะวิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศศวกรรมศาสตร์
วกรรมศาสตร์

มหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพพระจอมเกล้
ระจอมเกล้าาธนบุ
ธนบุรรี ี
มหาวิ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เทคโนโลยี
พ
ระจอมเกล้
า
ธนบุ
รี
๒๒๒ คณะพลั
คณะพลังงงานสิ
งานสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมและวั
มและวัสสดุดุ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพพระจอมเกล้
ระจอมเกล้าาธนบุ
ธนบุรรี ี
คณะพลั
ง
งานสิ
ง
่
แวดล้
อ
มและวั
ส
ดุ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เทคโนโลยี
พ
ระจอมเกล้
า
ธนบุ
รี
๓๓๓ คณะวิ
คณะวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์เเทคโนโลยี
ทคโนโลยีแและการเกษตร
ละการเกษตร มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏยะลา
ยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วนึ่งเป็นนทีที่น่นิยิยมบริ
มบริโภคกันนในหลายประเทศ
ในหลายประเทศ และเป็นนสิสินนค้ค้าาส่ส่งงออกด้
ออกด้านการเกษตรที
นการเกษตรที่ส่สำคั
ำคัญของ
ของ
ข้ข้ข้าาาวนึ
วนึ่่งงเป็
เป็นที่นิยมบริโโภคกั
ภคกันในหลายประเทศ และเป็
และเป็นสินค้าส่งออกด้าานการเกษตรที
่ส ำคัญ
ญ ของ
ประเทศไทย กรรมวิธธีกีการผลิ
ารผลิตข้าวนึ่ง่งโดยทั
โดยทั่วไปเริ่ม่มจากการแช่
จากการแช่ข้าวเปลืออกที
กที่มีปริมาณอะมิโโลสสู
ลสสูงในน้ำำร้ร้ออนน
ประเทศไทย
ประเทศไทย กรรมวิ
กรรมวิธีการผลิตตข้ข้าาวนึ
วนึ่งโดยทั่่ววไปเริ
ไปเริ่มจากการแช่ขข้้าาวเปลื
วเปลือกที่่มมีีปปริริมมาณอะมิ
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เศรษฐกิจจแบ่
แบ่งงปัปันน
เศรษฐกิ
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
เศรษฐกิ จ แบ่ ง ปั น หรื อ Sharing Economy เป็ น ตั ว แบบทางธุ ร กิ จ (business model) ใหม่ ท ี ่ มี
เศรษฐกิ จ แบ่ ง ปั น หรื อ Sharing Economy เป็ น ตั ว แบบทางธุ ร กิ จ (business model) ใหม่ ท ี ่ มี
การเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๐ ตัวอย่างที่สำคัญของธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน คือ Uber และ
การเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๐ ตัวอย่างที่สำคัญของธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน คือ Uber และ
Airbnb เป็นต้น รูปแบบของธุรกิจในกรณีเหล่านี้คือการเชื่อมต่อผู้ซื้อกับผู้ขายผ่าน digital platform โดยให้
Airbnb เป็นต้น รูปแบบของธุรกิจในกรณีเหล่านี้คือการเชื่อมต่อผู้ซื้อกับผู้ขายผ่าน digital platform โดยให้
ผู้ซื้อสามารถเข้าใช้ทรัพย์สินหรือทรัพยากรที่มีอยู่และกำลังการผลิตเหลือในการสร้างรายได้ ยกตัวอย่างว่า
ผู้ซื้อสามารถเข้าใช้ทรัพย์สินหรือทรัพยากรที่มีอยู่และกำลังการผลิตเหลือในการสร้างรายได้ ยกตัวอย่างว่า
Uber เป็นการขนส่งหรือเดินทางโดยใช้ยานพาหนะของคนอื่นที่ไม่ได้ใช้รถอย่างเต็มที่ Airbnb เป็นธุรกิจ
Uber เป็นการขนส่งหรือเดินทางโดยใช้ยานพาหนะของคนอื่นที่ไม่ได้ใช้รถอย่างเต็มที่ Airbnb เป็นธุรกิจ
ให้บริการที่พักแก่นักเดินทางที่บ้านพักหรือห้องพักส่วนตัวที่ไม่ใช่โรงแรม
ให้บริการที่พักแก่นักเดินทางที่บ้านพักหรือห้องพักส่วนตัวที่ไม่ใช่โรงแรม
ในปัจจุบันธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ได้เกิดขึ้นในธุรกิจหลายประเภท เช่น โลจิสติกส์ คลังสินค้า
ในปัจจุบันธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ได้เกิดขึ้นในธุรกิจหลายประเภท เช่น โลจิสติกส์ คลังสินค้า
บริการที่พัก บริการอาหาร บริการที่จอดรถ บริการการผลิต มีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ มากขึ้น
บริการที่พัก บริการอาหาร บริการที่จอดรถ บริการการผลิต มีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ มากขึ้น
และจะเป็นไปอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางดิจิทัล การเกิดขึ้นของธุรกิจแบบเศรษฐกิจ
และจะเป็นไปอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางดิจิทัล การเกิดขึ้นของธุรกิจแบบเศรษฐกิจ
แบ่งปันจะมีโอกาสทำลายล้างธุรกิจแบบเดิม ๆ ได้ เช่น Uber ทำลายธุรกิจรถแท็กซี่ในประเทศต่าง ๆ หลาย
แบ่งปันจะมีโอกาสทำลายล้างธุรกิจแบบเดิม ๆ ได้ เช่น Uber ทำลายธุรกิจรถแท็กซี่ในประเทศต่าง ๆ หลาย
ประเทศ เพราะธุรกิจแบบนี้ทำให้ต้นทุนลดลง ลดขั้นตอนของตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ประหยัดการใช้
ประเทศ เพราะธุรกิจแบบนี้ทำให้ต้นทุนลดลง ลดขั้นตอนของตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ประหยัดการใช้
ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรการผลิต อย่างคุ้มค่า แต่ปัญหาของเศรษฐกิจแบ่งปันที่สำคัญในปัจจุบันคือกฎหมาย
ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรการผลิต อย่างคุ้มค่า แต่ปัญหาของเศรษฐกิจแบ่งปันที่สำคัญในปัจจุบันคือกฎหมาย
กฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เอื้อแก่การเกิดและเติบโตของธุรกิจ ในรูป แบบนี้ รวมถึงการประกันคุณภาพ ความ
กฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เอื้อแก่การเกิดและเติบโตของธุรกิจ ในรูป แบบนี้ รวมถึงการประกันคุณภาพ ความ
ปลอดภัยของการใช้บริการต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจนและเป็นระบบที่ยังยอมรับได้ไม่มากนัก
ปลอดภัยของการใช้บริการต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจนและเป็นระบบที่ยังยอมรับได้ไม่มากนัก
ในขณะที่แนวโน้มของธุรกิจของธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปันเติบโตไปอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะเป็น
ในขณะที่แนวโน้มของธุรกิจของธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปันเติบโตไปอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะเป็น
รูปแบบธุรกิจที่สำคัญในอนาคต ในประเทศไทยเองทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคการศึกษาและวิจัย ยังไม่
รูปแบบธุรกิจที่สำคัญในอนาคต ในประเทศไทยเองทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคการศึกษาและวิจัย ยังไม่
สนใจในการตั้งรับและการใช้ประโยชน์ของรูปแบบธุรกิจนี้มากนัก ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสและเสียความสามารถ
สนใจในการตั้งรับและการใช้ประโยชน์ของรูปแบบธุรกิจนี้มากนัก ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสและเสียความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศในอนาคต
ในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศในอนาคต
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บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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สาหกรรมเกษตร :: แมลงกิ
แมลงกินนได้
ได้
อุอุตตสาหกรรมเกษตร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศริ ิ ราชบัณฑิต
แมลงเป็นสัตว์ที่มีบรรพบุรุษและมีวิวัฒนาการมายาวนานกว่า ๓๐๐ ล้านปี แมลงเป็นสัตว์ที่มีมากที่สุด
แมลงเป็นสัตว์ที่มีบรรพบุรุษและมีวิวัฒนาการมายาวนานกว่า ๓๐๐ ล้านปี แมลงเป็นสัตว์ที่มีมากที่สุด
ในโลก มีชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่า ๑ ล้านชนิด ในจำนวนนี้มีทั้งแมลงที่ให้คุณและให้โทษ พบว่ามีเพียง ๒,๐๐๐ ชนิด
ในโลก มีชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่า ๑ ล้านชนิด ในจำนวนนี้มีทั้งแมลงที่ให้คุณและให้โทษ พบว่ามีเพียง ๒,๐๐๐ ชนิด
ที่เป็นศัตรูทำลายพืชผลทางการเกษตร และเข้ามารบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ หรืออาจก่อโรคแก่
ที่เป็นศัตรูทำลายพืชผลทางการเกษตร และเข้ามารบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ หรืออาจก่อโรคแก่
มนุษย์ได้ นอกจากนี้แมลงส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
มนุษย์ได้ นอกจากนี้แมลงส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ และที่สำคัญแมลงยังเป็นอาหารของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต จากการศึกษาของ
ทางการแพทย์ และที่สำคัญแมลงยังเป็นอาหารของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต จากการศึกษาของ
นักวิจัยกลุ่มต่าง ๆ พบว่า มีแมลงมากกว่า ๕๐๐ ชนิดที่เป็นอาหารมนุษย์ ซึ่งได้แก่แมลงในประเทศแถบ
นักวิจัยกลุ่มต่าง ๆ พบว่า มีแมลงมากกว่า ๕๐๐ ชนิดที่เป็นอาหารมนุษย์ ซึ่งได้แก่แมลงในประเทศแถบ
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกา และยุโรป สำหรับประเทศไทยพบว่ามีแมลงมากกว่า ๒๐๐ ชนิด
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกา และยุโรป สำหรับประเทศไทยพบว่ามีแมลงมากกว่า ๒๐๐ ชนิด
ถูกนำมาเป็นอาหาร เช่น แมลงดานา ตั๊กแตน ดักแด้หนอนไหม หนอนรถด่วนหรือหนอนไม้ไผ่ทอดกรอบ
ถูกนำมาเป็นอาหาร เช่น แมลงดานา ตั๊กแตน ดักแด้หนอนไหม หนอนรถด่วนหรือหนอนไม้ไผ่ทอดกรอบ
ขณะที่ป ระชากรโลกพุ่งเข้าใกล้ ๘,๐๐๐ ล้านคน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ขณะที่ป ระชากรโลกพุ่งเข้าใกล้ ๘,๐๐๐ ล้านคน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
[Food and Agriculture Organization (FAO)] จึงได้วางแผนส่งเสริมให้แมลงเป็นอาหารสำหรับคนทั่วโลก
[Food and Agriculture Organization (FAO)] จึงได้วางแผนส่งเสริมให้แมลงเป็นอาหารสำหรับคนทั่วโลก
ด้ว ยคุณสมบัติของแมลงที่มีช ่ว งชีวิตสั้น สามารถเพิ่มจำนวนได้คราวละมาก ๆ ทำให้แมลงปรับ ตัว และ
ด้ว ยคุณสมบัติของแมลงที่มีช ่ว งชีวิตสั้น สามารถเพิ่มจำนวนได้คราวละมาก ๆ ทำให้แมลงปรับ ตัว และ
เพิ่มจำนวนได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น การเลี้ยงแมลงเพื่อนำมาเป็นอาหารเป็นแหล่งโปรตีนจึงเป็นแนวทางหนึ่ง
เพิ่มจำนวนได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น การเลี้ยงแมลงเพื่อนำมาเป็นอาหารเป็นแหล่งโปรตีนจึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่อุตสาหกรรมเกษตรใช้ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับอุตสาหกรรมเพื่อ
ที่อุตสาหกรรมเกษตรใช้ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออก นอกจากการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้แมลงกินได้ไม่เป็นเพียงอาหารที่ให้ความอร่อยเท่านั้น
การส่งออก นอกจากการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้แมลงกินได้ไม่เป็นเพียงอาหารที่ให้ความอร่อยเท่านั้น
จากการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ พบว่ า แมลงหลายชนิ ด มี ค ุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง ประกอบด้ ว ย
จากการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ พบว่ า แมลงหลายชนิ ด มี ค ุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง ประกอบด้ ว ย
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และแร่ธาตุ มนุษย์ได้นำแมลงมาประกอบเป็นอาหารสำเร็จได้อย่างมากมาย
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และแร่ธาตุ มนุษย์ได้นำแมลงมาประกอบเป็นอาหารสำเร็จได้อย่างมากมาย
ซึ่งเป็นที่นิยมในต่างประเทศ
ซึ่งเป็นที่นิยมในต่างประเทศ
คำสำคัญ : แมลงกินได้, ผึ้ง, หนอนไหม, หนอนไม้ไผ่
คำสำคัญ : แมลงกินได้, ผึ้ง, หนอนไหม, หนอนไม้ไผ่

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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และนำเสนอเทคโนโลยีการรีไไซเคิ
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งมาก การบรรยายเกี
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บรรยายวิ
ชาการในที่ป่ประชุ
มสำนักกวิวิททยาศาสตร์
ราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ สำนั
สำนักงานราชบัณ
ณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิตยสภา ณ
ณ สำนักกงานราชบั
งานราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา
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โรคเหตุ
โรคเหตุแแร่ร่ใใยหิ
ยหินในประเทศไทย : ประสบการณ์ในอดีต ผลงานปั
ผลงานปัจจจุจุบบันัน
และความหวังในอนาคต
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบั
ศาสตราจารย์
ราชบัณณฑิฑิตต
ประสบการณ์ใในอดี
นอดีตต แร่ใยหินแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม แอมฟิโบล ซึซึ่ง่งแบ่
ประสบการณ์
แบ่งงย่ย่ออยเป็
ยเป็นน ๕๕ ชนิ
ชนิดดและ
และ
กลุ่ม่มเซอร์
เซอร์เเพนไทน์
พนไทน์ ได้
ได้แแก่ก่ ไครโซไทล์
ไครโซไทล์ ในประเทศไทยมีการนำเข้าแร่ใยหินตั้งแต่ พ.ศ.
กลุ
พ.ศ. ๒๔๘๑
๒๔๘๑ แต่
แต่แแร่ร่ใใยหิ
ยหินนกลุ
กลุ่ม่ม
แอมฟิโโบล
บล ถูถูกกห้ห้าามนำเข้
มนำเข้าาเมืเมื่อ่อ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๓๘ คงมีเพียงไครโซไทล์ทที่ใี่ใช้ช้ออยูยู่ใ่ในปั
แอมฟิ
มาใน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๕๕๖มีมีกการาร
นปัจจจุจุบบันัน ต่ต่ออมาใน
รณรงค์ตต่อ่อต้ต้าานการใช้
นการใช้แแร่ร่ใใยหิ
ยหินนในอุ
ในอุตตสาหกรรม
สาหกรรม ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภาซึ
รณรงค์
ทบาทในการศึกกษาข้
ษาข้ออมูมูลลทางวิ
ทางวิชชาการและ
าการและ
ยสภาซึ่ง่งมีมีบบทบาทในการศึ
เสนอข้ออคิคิดดเห็
เห็นนต่ต่ออรัรัฐฐบาล
บาล ดัดังนั้น สำนักวิทยาศาสตร์ จึจึงงจัจัดดเสวนาเรื
เสนอข้
“นานาทัศศนะการใช้
นะการใช้ใใยหิ
ยหินนในใน
เสวนาเรื่อ่องง “นานาทั
สาหกรรมไทย...จำเป็นนหรื
หรืออไม่
ไม่”” เมื
เมื่อ่อวัวันนทีที่ ่ ๒๙
๒๙ พฤษภาคม
พฤษภาคม พ.ศ.
อุอุตตสาหกรรมไทย...จำเป็
ในหัววข้ข้ออ
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๕๕๖ และการเสวนาครั
และการเสวนาครั้ง้งทีที่ ่ ๒๒ ในหั
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จากการเสวนา ๒๒ ครั
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จากการเสวนา
ไครโซไทล์มมีศีศักักยภาพก่
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ไม่มมีหีหลัลักกฐานทางพยาธิ
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ฐานทางพยาธิววิทิทยา
ยา
ภาพรังงสีสีปปอดที
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ยหินน ก็ก็เเข้ข้าากักันนได้
ได้กกับับโรคปอดจาก
โรคปอดจาก
สาเหตุ
อ
น
่
ื
เช่
น
กั
น
จึ
ง
ไม่
ส
ามารถสรุ
ป
ได้
สาเหตุอื่นเช่นกัน จึงไม่สามารถสรุปได้
การตรวจหาตัววกำหนดชี
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๕ เดือน และพบในสารน้ำล้างปอด ๗ คน ซึง่ ทุกรายไม่ได้เป็นโรค
ายงานผู้ป้ป่ว่วยมะเร็
ยมะเร็งงเยืเยื่อ่อเลื
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ซึง่ พบมากกว่าเมื่อ ๔๐ ปีก่อน จึงแน่ใจว่าประเทศไทยมีมลภาวะใยหินในอากาศ
ความหวังงในอนาคต
ในอนาคต ช่ช่ววงง ๔๔ ทศวรรษที
ทศวรรษที่ผ่ผ่า่านไป
นไป งานชี
ความหวั
งานชีวววิวิททยาโมเลกุ
ยาโมเลกุลลก้ก้าาวหน้
วหน้าามากในด้
มากในด้าานโรคมะเร็
นโรคมะเร็งง
และโรคต่าางง ๆๆ จากปริ
จากปริททัศัศน์น์ววรรณกรรมโรคเหตุ
รรณกรรมโรคเหตุแแร่ร่ใใยหิ
ยหินน พบว่
และโรคต่
พบว่าามีมีผผู้ทู้ที่สี่สัมัมผัผัสสแร่
แร่ใใยหิ
ยหินนปริ
ปริมมาณมาก
าณมาก ๆๆ แต่
แต่ไไม่ม่เเกิกิดด
พยาธิสภาพ และผลการวิเคราะห์เชิงอณูพันธุศาสตร์ พบปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเยื่อเลื่อมนอกเหนือจากอายุ เพศ
พยาธิสภาพ และผลการวิเคราะห์เชิงอณูพันธุศาสตร์ พบปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเยื่อเลื่อมนอกเหนือจากอายุ เพศ
และเชื้อชาติ โดยพบหน่วยพันธุกรรมไวรับ cyclin-dependent kinase inhibitor 2A alternative reading frame
และเชื้อชาติ โดยพบหน่วยพันธุกรรมไวรับ cyclin-dependent kinase inhibitor 2A alternative reading frame
(CDKN2A/ARF), Neurofibromatosis type 2(MF2), แ ล ะ BRCA1-associated protein-1 (BAP1) ใ น
(CDKN2A/ARF), Neurofibromatosis type 2(MF2), แ ล ะ BRCA1-associated protein-1 (BAP1) ใ น
เซลล์มะเร็งเยื่อเลื่อม BAP1 เป็นหน่วยพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลล์ เมื่อมีการดัดแปลง
เซลล์
มะเร็งเยื่อเลื่อม BAP1 เป็นหน่วยพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลล์ เมื่อมีการดัดแปลง
ฮิสโทนทำให้สิ้นฤทธิ์ จะเกิดภูมิไวรับมะเร็งเยื่อเลื่อม นอกจากนี้กระบวนการเติมหมู่เมทิลแก่ดีเอ็นเอ ร่วมกับ
ฮิสโทนทำให้สิ้นฤทธิ์ จะเกิดภูมิไวรับมะเร็งเยื่อเลื่อม นอกจากนี้กระบวนการเติมหมู่เมทิลแก่ดีเอ็นเอ ร่วมกับ
การเพิ่มการควบคุมตัวรับปัจจัยการเจริญอีพิเดอร์มัล (EGFR) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนามะเร็งเยื่อเลื่อม
การเพิ่มการควบคุมตัวรับปัจจัยการเจริญอีพิเดอร์มัล (EGFR) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนามะเร็งเยื่อเลื่อม
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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กักัญ
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ญชา
ชา :: ยาเสพติ
ยาเสพติดดทีที่ม่มีอีอนาคต
นาคต
ญ
ชง-กั
ญ
กัญชง-กัญชา : ยาเสพติดที่มีอนาคต
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์
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ศรีนนิเเิ วศน์
วศน์ ภาคี
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มนตรี
โดยความเห็
นชอบของคณะกรรมการควบคุ
ให้อโมีทษไว้ใเป็
นราย ๆ ไป เว้ขณะนี
งแก้ไข ฐพ.ร.บ.
โดยความเห็
นชอบของคณะกรรมการควบคุ
มมยาเสพติ
ดดให้
เป็นราย ๆๆ ไป
ขณะนี้้ สนช.
งแก้ไไขข พ.ร.บ.
โดยความเห็
ชอบของคณะกรรมการควบคุ
ยาเสพติ
ให้จัยโโทษ
ทษ
สนช.กัญกำลั
กำลั
พ.ร.บ.
ดังกล่าว ให้สนามารถใช้
กัญชาในทางการแพทย์
และการวิ
ได้ (จึเป็งนได้ราย
ชื่อเล่นไปๆ ขณะนี
ว่า พ.ร.บ.
ชา)งแก้
โดยลงมติ
รับ
ดัดังงกล่
าาวว ให้
สสามารถใช้
กกัญ
ชาในทางการแพทย์
แและการวิ
จัยัยได้
ได้ (จึ
(จึงงได้
ได้ชชืื่่ออเล่
เล่นน ๆๆ ว่ว่าา พ.ร.บ.
พ.ร.บ. กักัญ
ญชา)
ชา) โดยลงมติ
โดยลงมติรรับับ
กล่
ให้
ามารถใช้
ญ
ั
ชาในทางการแพทย์
ละการวิ
จ
หลักการวาระ ๑ (หลักการและสาระของกฎหมาย) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผ่านวาระ ๒ อย่างเร่งด่วน
หลักกการวาระ
การวาระ ๑๑ (หลั
(หลักกการและสาระของกฎหมาย)
การและสาระของกฎหมาย) เมื
เมื่อวันนทีที่่ ๒๓
กกายน
๒๕๖๑
ผ่านวาระ
๒ อย่
งงด่ด่ววนน
หลั
๒๓ พฤศจิ
พฤศจิ
ายน
๒๕๖๑
นวาระ
อย่าาธังเร่
งเร่นวาคม
และผ่านความเห็
นชอบในวาระ
๓ (ตรวจความสมบูรณ์่อขวัอง
พ.ร.บ.
ทั้งฉบั
บ) จาก
สนช.ผ่าเมื
่อวันที๒่ ๒๕
และผ่
านความเห็นนชอบในวาระ
๓ (ตรวจความสมบู
รรณ์
สนช.
วัวันนทีที่่ ๒๕
ธัธันนวาคม
และผ่
(ตรวจความสมบู
ณ์ขของ
อง พ.ร.บ.
พ.ร.บ. ทัทั้้งงฉบั
ฉบัดทีบบ่เ))ป็จาก
จาก
สนช. เมื
เมื่่ออจำนวน
๒๕๓ ฉบั
๒๕๖๑านความเห็
แต่ปรากฏว่ชอบในวาระ
า สนช. เอง ก็๓กำลั
งพิจารณาประมวลกฎหมายยาเสพติ
นกฎหมายแม่
บวาคม
คือ
๒๕๖๑
แต่
ป
รากฏว่
า
สนช.
เอง
ก็
ก
ำลั
ง
พิ
จ
ารณาประมวลกฎหมายยาเสพติ
ด
ที
่
เ
ป็
น
กฎหมายแม่
จำนวน
๓
ฉบั
บ
๒๕๖๑
แต่ปให้
รากฏว่
า สนช. เอง ก็กำลังพิจารณาประมวลกฎหมายยาเสพติ
ดที่เป็ดนและร่
กฎหมายแม่
จำนวน
ฉบับ คืคืออ
ร่าง พ.ร.บ.
ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติ
ด ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติ
าง พ.ร.บ.
วิธีพ๓ิจารณาคดี
ร่ร่าางง พ.ร.บ.
ปประมวลกฎหมายยาเสพติ
ด ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติ
ด และร่าางง พ.ร.บ.
วิธีีพพิิจจารณาคดี
พ.ร.บ.ด ทีให้
ให้่ดใใช้ช้ำเนิ
ระมวลกฎหมายยาเสพติ
งประมวลกฎหมายยาเสพติ
ารณาคดี
ยาเสพติ
นการมาก่อน พ.ร.บ. ดกัญร่าชา
และอยู่ในระหว่างการพิดจและร่
ารณาของพ.ร.บ.
สนช.วิธในวาระที
่๒
ยาเสพติ
ดด ทีที่่ดดำเนิ
นนการมาก่
ออนน พ.ร.บ.
กักัญ
ชา
และอยู
่่ใในระหว่
าางการพิ
จจารณาของ
สนช.
ในวาระที
่๒
ยาเสพติ
ำเนิ
การมาก่
พ.ร.บ.
ญ
ชา
และอยู
นระหว่
งการพิ
ารณาของ
สนช.
ในวาระที
(พิจารณารายมาตราและแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อควบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทยซึ่งมีอ่ ยู๒่
(พิ
จารณารายมาตราและแก้ไไขเพิ
่่มมเติ
)) เพื
่่เเกีกี่่ยยวกั
บบยาเสพติ
ดดในประเทศไทยซึ
่่งงมีมีออยูยู่่
(พิ
เติตมมิธรรม
เพื่่ออทีควบรวมกฎหมายที
ควบรวมกฎหมายที
ยาเสพติ
ในประเทศไทยซึ
๗ จฉบัารณารายมาตราและแก้
บ ทั้งในด้านสาธารณสุขขเพิ
และยุ
่จะต้องให้สอดคล้องเป็
นวกัไปในทิ
ศทางเดี
ยวกัน ดังนั้น พ.ร.บ.
๗๗ ฉบั
บ ทั้งในด้าานสาธารณสุ
ขและยุตติิธธรรม
สสอดคล้
อองเป็
นนไปในทิ
ศทางเดียยวกั
นสาธารณสุ
รรม ทีที่่จจะต้
ะต้อองให้
งให้
อดคล้
งเป็
ไปในทิ
วกันน ดัดังงนันั้้นนฐทีพ.ร.บ.
พ.ร.บ.
กัญฉบั
ชาบซึทั่ง้งเป็ในด้
น พ.ร.บ.
ลูก จึงขถูและยุ
กแขวนโดยประธาน
สนช.
อยู่จนถึ
งขณะนี
้ แต่ศกทางเดี
็มีหน่วยงานของรั
่ได้รับ
กักัญ
ชา
ซึ
่
ง
เป็
น
พ.ร.บ.
ลู
ก
จึ
ง
ถู
ก
แขวนโดยประธาน
สนช.
อยู
่
จ
นถึ
ง
ขณะนี
้
แต่
ก
็
ม
ี
ห
น่
ว
ยงานของรั
ฐ
ที
ซึ่งเป็
จึงถูครอบครองและจำหน่
กแขวนโดยประธานาสนช.
อยู่จนถึ
้ แต่ก็ม่ทีหำหน้
น่วายงานของรั
ฐที่่ไได้ด้รรัับบ
อนุญญชาาตให้
ผลินต พ.ร.บ.
นำเข้า ลูส่กงออก
ยกัญชาได้
ได้แงก่ขณะนี
หน่วยงานที
ที่การเรียนการสอน
อนุ
ญ
นำเข้
ส่ส่งงออก
ครอบครองและจำหน่
าายกั
ชาได้
ได้
วยงานที
่ทำหน้
ยยนการสอน
อนุ
ญาตให้
าตให้ผผลิลิตต เภสั
นำเข้ชาากรรม
ออก
ครอบครองและจำหน่
ยกัญ
ญหน่
ชาได้
ได้แแก่ก่ ่เหน่
หน่
ยงานที
ำหน้าาทีทีป่่กการเรี
ารเรี
นการสอนด
ด้านการแพทย์
วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วยงานที
กี่ ยววข้
องกับ่ทการแก้
ัญหายาเสพติ
ด้ด้าานการแพทย์
ชชกรรม
เกษตรศาสตร์ หน่
ววยงานที
่่เเกีกี่่ ยยวข้
องกั
การแก้
ปปััญ
นการแพทย์ เภสั
เภสั
กรรม วิวิชททาชียาศาสตร์
ยาศาสตร์
ยงานที
งกับกบษา
การแก้
ญหายาเสพติ
หายาเสพติงดด
สภากาชาดไทย
ผู้ประกอบวิ
พเวชกรรมเกษตรศาสตร์
เภสัชกรรม ทัหน่
นตกรรม
สถาบั
นวข้อุดอมศึ
ผู้ประกอบการขนส่
สภากาชาดไทย
ผู้ประกอบวิ
ชชาชี
สภากาชาดไทย
ระกอบวิ
าชีพพเวชกรรม
เวชกรรม เภสั
เภสัชชกรรม
กรรม ทัทันนตกรรม
ตกรรม สถาบั
สถาบันนอุอุดดมศึ
มศึกกษา
ษา ผูผู้้ปประกอบการขนส่
ระกอบการขนส่งง
ผู้ป่วยและผู้ขออนุผูญ้ปาตเป็
นเฉพาะราย
ผูผู้ป้ป่ว่วยและผู
้ขออนุญ
าตเป็
นเฉพาะราย
ยและผู
าตเป็
ต้น้ขกัออนุ
ญชงญได้
รับนอนุเฉพาะราย
ญาตให้ปลูกในกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก แต่ต้องควบคุมปริมาณสาร THC ไม่ให้
ต้ต้นนกักัญ
ชง
ได้
ร
ั
บ
อนุ
ญ
ลูลูกกในกว่
า ๓๐
ประเทศทั
่่ววโลก
ต้องควบคุมมปริ
มาณสาร THC
ญชงเช่ได้
อนุญาตให้
าตให้ปปาไม่
๓๐๐.๒
ประเทศทั
โลก เแต่
แต่
THC ไม่
ไม่่ผลิใให้ห้ต
สูงกว่าที่กำหนด
น รยุับโรปกำหนดว่
เในกว่
กินร้อายละ
แคนาดาไม่
กินตร้้อองควบคุ
ยละ ๐.๓ปริจีมนาณสาร
เป็นประเทศที
สูสูงงกว่
าาทีที่่กกำหนด
เช่นน ยุยุโโรปกำหนดว่
รปกำหนดว่าไม่
ไม่เเกิกินนร้ร้ออยละ
ยละ ๐.๒
๐.๒ แคนาดาไม่
นนร้ร้ออยละ
๐.๓
นนประเทศที
่ผลิต
ำหนด
แคนาดาไม่ญเเกิกิาตให้
๐.๓ จีจีนนเป็
เป็ฐปลู
ประเทศที
กัญกว่ชงมากที
่สุด ถืเช่อเป็
นพืชเศรษฐกิจาใหม่
ของจีน ส่วนประเทศไทยอนุ
หยละ
น่วยงานของรั
กกัญชงได้่ผลิในต
กักัญ
ญชงมากที
ชงมากที่่สสุุดด ถืถืออเป็
เป็นนพืพืชชเศรษฐกิ
เศรษฐกิจจใหม่
ใหม่ขของจี
องจีนน ส่ส่ววนประเทศไทยอนุ
นประเทศไทยอนุญ
ญาตให้
าตให้หหน่น่ววยงานของรั
ยงานของรัฐฐปลู
ปลูกกกักัญ
ญชงได้
ชงได้ใในน
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคั
บทคัดดย่ย่ออการบรรยายของราชบั
การบรรยายของราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๓๘
๓๘

พื้นที่ ๖ จังหวัด ๑๕ อำเภอ คือ เชียงใหม่ ๔ อำเภอ เชียงราย ๓ อำเภอ น่าน ๓ อำเภอ ตาก ๑ อำเภอ
พืเพชรบู
้นที่ ๖รณ์จัง๓หวัอำเภอ
ด ๑๕ และแม่
อำเภอ ฮคื่อองสอน
เชียงใหม่
๔ อำเภอ
เชียนงราย
อำเภอกจะต้
น่าอนงมี๓สอำเภอ
ตาก์ต่อ๑จิอำเภอ
๑ อำเภอ
ทั้งนี้สายพั
ธุ์ที่น๓ำมาปลู
ารออกฤทธิ
ตและ
เพชรบู
ร
ณ์
๓
อำเภอ
และแม่
ฮ
่
อ
งสอน
๑
อำเภอ
ทั
้
ง
นี
้
ส
ายพั
น
ธุ
์
ท
ี
่
น
ำมาปลู
ก
จะต้
อ
งมี
ส
ารออกฤทธิ
์
ต
่
อ
จิ
ตและ
ประสาท (THC) ไม่เกินร้อยละ ๑
ประสาทการพั
(THC)ฒไม่
เกิตนถุร้อดยละ
นาวั
ิบกัญ๑ชา/กัญชง ใช้แนวทางเดียวกันได้ ได้แก่ (๑) การศึกษาพันธุกรรมและพัฒนา
ฒนาวั
ิบกัญชา/กัญชง ใช้แนวทางเดี
วกันการศึ
ได้ ได้กษาการผลิ
แก่ (๑) การศึ
กษาพันธุกรรมและพั
นา
สายพันธุการพั
์ โดยใช้
ทั้งวิตธีถุมดาตรฐานและเทคโนโลยี
ชีวภาพ ย(๒)
ตทางเกษตรกรรม
ได้แก่ฒการ
สายพั
นธุก์ โดยใช้
ั้งวิธีมาตรฐานและเทคโนโลยี
การศึ
กษาการผลิ
การ
เพาะปลู
การจัดทการพื
้นที่โรงเรือน จนกระทั่งชเก็ีวบภาพ
เกี่ยว(๒)การศึ
กษาด้
านพันธุตกทางเกษตรกรรม
รรมถือเป็นงานวิจได้ัยพืแก่้นฐาน
เพาะปลู
ดการพื
่โรงเรื
จนกระทั
่งเก็บขเกีองพื
่ยว ชการศึ
ธุกรรมถื
อเป็านร้งานวิ
พื้นฐาน
ที่สำคัญ กลักการจั
ษณะที
่ต้องศึ้นกทีษาคื
อถ้อานจะใช้
กัญชงในแง่
เส้นใยกษาด้
จะต้าอนพั
งมีนTHC
น้อยกว่
อยละจัย๐.๓
และ
ทีสัด่สำคั
ลักษณะที่ตต้้องศึ
กัญชงในแง่นขธุองพื
เส้นใย จะต้
องมี THC
น้อยกว่า่ ร้เช่
อยละ
ส่วญน CBD/THC
องสูกษาคื
งกว่าอถ้๒าจะใช้
การรวบรวมพั
์กัญชชาและกั
ญชงทำได้
จ ากหลายที
น จีน๐.๓
อินและ
เดีย
การรวบรวมพั
นธุก์กฯลฯ
ัญชาและกั
ญชงทำได้มีจหากหลายที
น จีน อินเดีนยธุ์
สัแอฟริ
ดส่วกนา CBD/THC
ต้องสูเนเธอร์
งกว่า ๒แลนด์
รัสเซีย เยอรมนี
สาธารณรัฐเช็
ในประเทศไทย
น่วยงานที่ ่รเช่วบรวมสายพั
แอฟริ
กา รัสญเซีชง
ย เยอรมนี
เช็ก ฯลฯการแพทย์
ในประเทศไทย
หน่วยงานที
่รวบรวมสายพั
นธุ,์
กัญชาและกั
เช่น องค์เนเธอร์
การเภสัแชลนด์
กรรม,สาธารณรั
กรมวิทฐยาศาสตร์
, ศูนย์วิทมียาศาสตร์
การแพทย์
เชียงใหม่
กัสถาบั
ญชาและกั
ญชง เช่นดตามการปลู
องค์การเภสักชพืกรรม,
ทยาศาสตร์
การแพทย์
, ศูนย์วิทยาศาสตร์
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การปฏิ
และรูปปแบบเศรษฐกิ
แบบเศรษฐกิจจใหม่
ใหม่
การปฏิววัตัติอิอุตุตสาหกรรมครั
สาหกรรมครั้ง้งทีที่่ ๔๔ และรู
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
ในปัจจุบัน โลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ (The Fourth Industrial Revolution)
ในปัจจุบัน โลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ (The Fourth Industrial Revolution)
ซึ่งเป็นการปฏิวัติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่ง
ซึ่งเป็นการปฏิวัติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่ง
แตกต่างไปจากการปฏิวัติทั้ง ๓ ครั้งที่ผ่านมา ที่การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบค่อยเป็ นค่อยไป ในขณะที่การปฏิวัติ
แตกต่างไปจากการปฏิวัติทั้ง ๓ ครั้งที่ผ่านมา ที่การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบค่อยเป็ นค่อยไป ในขณะที่การปฏิวัติ
ครั้งที่ ๔ นี้เป็นการเปลี่ย นแปลงที่รุน แรงและเป็น แบบเอกซ์โ พเนนเชียล (exponential) ที่ร วดเร็ว มาก
ครั้งที่ ๔ นี้เป็นการเปลี่ย นแปลงที่รุนแรงและเป็น แบบเอกซ์โ พเนนเชียล (exponential) ที่ร วดเร็ว มาก
นอกจากเทคโนโลยี ท ี ่ เ ป็ น แรงขั บ เคลื ่ อ นที ่ ส ำคั ญ ในการปฏิ ว ั ต ิ อ ุ ต สาหกรรมครั ้ ง ที ่ ๔ แล้ ว ปั จ จั ย ทาง
นอกจากเทคโนโลยี ท ี ่ เ ป็ น แรงขั บ เคลื ่ อ นที ่ ส ำคั ญ ในการปฏิ ว ั ต ิ อ ุ ต สาหกรรมครั ้ ง ที ่ ๔ แล้ ว ปั จ จั ย ทาง
ภูมิประชากรศาสตร์ (demographic) และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ (socioeconomic) ก็เป็นส่วนสำคัญ
ภูมิประชากรศาสตร์ (demographic) และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ (socioeconomic) ก็เป็นส่วนสำคัญ
ในการผลักดันเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ นี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
ในการผลักดันเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ นี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม การปกครอง และปัจเจกบุคคล
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม การปกครอง และปัจเจกบุคคล
ในด้านธุรกิจทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีระบบดิจิทั ลและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive
ในด้านธุรกิจทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีระบบดิจิทั ลและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive
technology) เป็นฐาน ซึ่งได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นธุรกิจที่มูลค่าสูงกว่าธุรกิจการผลิตแบบเดิม ๆ
technology) เป็นฐาน ซึ่งได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นธุรกิจที่มูลค่าสูงกว่าธุรกิจการผลิตแบบเดิม ๆ
เช่น ธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจธนาคาร ซึ่งมีมูลค่าสูงในอดีต และคาดการณ์ว่าจะมีธุรกิจจำนวน
เช่น ธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจธนาคาร ซึ่งมีมูลค่าสูงในอดีต และคาดการณ์ว่าจะมีธุรกิจจำนวน
ไม่น้อยที่ต้องสูญหายไป นอกจากนี้ อาชีพการทำงานของคนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม World Economic
ไม่น้อยที่ต้องสูญหายไป นอกจากนี้ อาชีพการทำงานของคนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม World Economic
Forum ได้คาดการณ์ว่า ร้อยละ ๖๕ ของเด็กที่เข้าเรียนโรงเรียนประถมวั นนี้จะได้งานที่ไม่เคยมีในตอนนี้
Forum ได้คาดการณ์ว่า ร้อยละ ๖๕ ของเด็กที่เข้าเรียนโรงเรียนประถมวั นนี้จะได้งานที่ไม่เคยมีในตอนนี้
หลังจบการศึกษาขั้นสุดท้าย
หลังจบการศึกษาขั้นสุดท้าย
ในการตอบสนองเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา
ในการตอบสนองเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา
ให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นแบบสหวิทยาการ และบูรณาการมากขึ้น เน้น
ให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นแบบสหวิทยาการ และบูรณาการมากขึ้น เน้น
ทักษะสมัย ใหม่ การสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ที่ส ่งเสริมให้คนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงสิ่งใหม่ ๆ
ทักษะสมัยใหม่ การสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ที่ส ่งเสริมให้คนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงสิ่งใหม่ ๆ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น รวมถึงสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น และการพัฒนากฎระเบียบที่เอื้อต่อธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น รวมถึงสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น และการพัฒนากฎระเบียบที่เอื้อต่อธุรกิจ
ที่ใช้ระบบดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นฐาน
ที่ใช้ระบบดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นฐาน

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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๔. แหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมี ๖ แหล่ง ได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์
๔. แหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมี ๖ แหล่ง ได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์
และการจราจรที่คับคั่ง ร้อยละ ๕๕ โดยเฉพาะสารเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ไอเสียดีเซล จานผ้าห้ามล้อรถยนต์
และการจราจรที่คับคั่ง ร้อยละ ๕๕ โดยเฉพาะสารเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ไอเสียดีเซล จานผ้าห้ามล้อรถยนต์
โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ ๑๕ การเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง (เช่น เผาขยะ เผาวัสดุชีวมวลทางการเกษตร) และ
โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ ๑๕ การเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง (เช่น เผาขยะ เผาวัสดุชีวมวลทางการเกษตร) และ
เมรุเผาศพของวัด ร้อยละ ๑๔ ฝุ่นละอองทั่วไปและการก่อสร้าง ร้อยละ ๙ จากฝุ่นอื่น ๆ และฝุ่นข้ามพรมแดน
เมรุเผาศพของวัด ร้อยละ ๑๔ ฝุ่นละอองทั่วไปและการก่อสร้าง ร้อยละ ๙ จากฝุ่นอื่น ๆ และฝุ่นข้ามพรมแดน
ร้อยละ ๖ และจากดินและถนนร้อยละ ๑
ร้อยละ ๖ และจากดินและถนนร้อยละ ๑
๕. ลักษณะอากาศปิดแบบโดมความร้อนผกผันลดระดับ เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๕. ลักษณะอากาศปิดแบบโดมความร้อนผกผันลดระดับ เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ที่มีผลต่อภาวะมลพิษอากาศ PM2.5 อย่างชัดเจน หากไม่แก้ไขที่ต้นกำเนิดฝุ่นจากประเภทต่าง ๆ คาดว่าปัญหา
ที่มีผลต่อภาวะมลพิษอากาศ PM2.5 อย่างชัดเจน หากไม่แก้ไขที่ต้นกำเนิดฝุ่นจากประเภทต่าง ๆ คาดว่าปัญหา
ภาวะมลพิษอากาศ PM2.5 จะมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต จึงควรเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วน
ภาวะมลพิษอากาศ PM2.5 จะมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต จึงควรเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วน
๖. ปัญหาภาวะมลพิษ PM2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ที่มีค่าฝุ่นเกิน
๖. ปัญหาภาวะมลพิษ PM2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ที่มีค่าฝุ่นเกิน
มาตรฐานมากที่สุดแห่งหนึ่งคือบริเวณริมถนนหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งวัดค่าได้สูงถึง
มาตรฐานมากที่สุดแห่งหนึ่งคือบริเวณริมถนนหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งวัดค่าได้สูงถึง
๒๒๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง) หรือมีค่ามากกว่า ๔ เท่าของค่ามาตรฐานประเทศ
๒๒๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง) หรือมีค่ามากกว่า ๔ เท่าของค่ามาตรฐานประเทศ
สาเหตุมาจากการจราจรที่ติดขัดทั้งวันและฝุ่นจากการก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
สาเหตุมาจากการจราจรที่ติดขัดทั้งวันและฝุ่นจากการก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
๗. ปรากฏการณ์อากาศปิดแบบโดมความร้อนผกผันลดระดับ ส่งผลให้ภาวะมลพิษอากาศ PM2.5 ยิ่งสูง
๗. ปรากฏการณ์อากาศปิดแบบโดมความร้อนผกผันลดระดับ ส่งผลให้ภาวะมลพิษอากาศ PM2.5 ยิ่งสูง
ยิ่งฝุ่นเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. จนถึงเวลาเช้า ๗.๐๐ น. ดังนั้น การอยู่
ยิ่งฝุ่นเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. จนถึงเวลาเช้า ๗.๐๐ น. ดังนั้น การอยู่
อาศัยในอาคารสูงตอนกลางคืนจึงมีความเสี่ยงภัยมากกว่าคนเดินเท้าริมถนนตอนกลางวันหลายเท่าตัว
อาศัยในอาคารสูงตอนกลางคืนจึงมีความเสี่ยงภัยมากกว่าคนเดินเท้าริมถนนตอนกลางวันหลายเท่าตัว
๘. ปรากฏการณ์ลักษณะอากาศปิดแบบโดมความร้อนผกผันลดระดับ ส่งผลให้ภาวะมลพิษอากาศ
๘. ปรากฏการณ์ลักษณะอากาศปิดแบบโดมความร้อนผกผันลดระดับ ส่งผลให้ภาวะมลพิษอากาศ
PM2.5 ยิ่งสูงยิ่งร้อนและฝุ่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงกลางคืนตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. จนถึงเวลาเช้า ๗.๐๐ น.
PM2.5 ยิ่งสูงยิ่งร้อนและฝุ่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงกลางคืนตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. จนถึงเวลาเช้า ๗.๐๐ น.
(ผิดปรกติ) ทั่วไปอากาศยิ่งสูงจะยิ่งหนาว (ปรกติ)
(ผิดปรกติ) ทั่วไปอากาศยิ่งสูงจะยิ่งหนาว (ปรกติ)
๙. ปรากฏการณ์อากาศปิดแบบโดมความร้อนผกผันลดระดับส่งผลให้ภาวะมลพิษอากาศ PM2.5
๙. ปรากฏการณ์อากาศปิดแบบโดมความร้อนผกผันลดระดับส่งผลให้ภาวะมลพิษอากาศ PM2.5
ในเมืองมีความเข้มข้นสูงมากขึ้นเหมือนมีฝาชีปิดอยู่ตลอดเวลา และอยู่ในระดับต่ำคล้ายมีหมอกทั้งวัน แต่
ในเมืองมีความเข้มข้นสูงมากขึ้นเหมือนมีฝาชีปิดอยู่ตลอดเวลา และอยู่ในระดับต่ำคล้ายมีหมอกทั้งวัน แต่
อากาศร้อนอบอ้าว มองไม่เห็นก้อนเมฆตอนกลางวัน ความชื้นสัมพัทธ์ยิ่งสูงยิ่งลดลง ส่งผลให้ไม่มีฝนตกและ
อากาศร้อนอบอ้าว มองไม่เห็นก้อนเมฆตอนกลางวัน ความชื้นสัมพัทธ์ยิ่งสูงยิ่งลดลง ส่งผลให้ไม่มีฝนตกและ
โอกาสการทำฝนเทียมได้ผลน้อยลง
โอกาสการทำฝนเทียมได้ผลน้อยลง
๑๐. ปรากฏการณ์ลักษณะอากาศปิดแบบโดมความร้อนผกผันลดระดับ ส่งผลให้มีความเร็วลมที่ใกล้
๑๐. ปรากฏการณ์ลักษณะอากาศปิดแบบโดมความร้อนผกผันลดระดับ ส่งผลให้มีความเร็วลมที่ใกล้
พื้นดินน้อยมากหรือแทบไม่มีลมพัดเลย และความเร็วลมยิ่งสูงยิ่งลดลงกว่าปรกติโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน
พื้นดินน้อยมากหรือแทบไม่มีลมพัดเลย และความเร็วลมยิ่งสูงยิ่งลดลงกว่าปรกติโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน
ตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. จนถึงเวลาเช้า ๗.๐๐ น
ตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. จนถึงเวลาเช้า ๗.๐๐ น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเบื้องต้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเบื้องต้น
๑. รัฐบาลควรบรรจุโครงการแก้ปัญหาภาวะมลพิษอากาศทั้งระบบ เข้าสู่โครงการเร่งด่วนในแผนแม่บท
๑. รัฐบาลควรบรรจุโครงการแก้ปัญหาภาวะมลพิษอากาศทั้งระบบ เข้าสู่โครงการเร่งด่วนในแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีทันที
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีทันที
๒. จัดให้มีแผนแม่บทในระยะยาว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันและลดภาวะมลพิษฝุ่น PM2.5 ของ
๒. จัดให้มีแผนแม่บทในระยะยาว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันและลดภาวะมลพิษฝุ่น PM2.5 ของ
ประเทศตั้งแต่แหล่งต้นกำเนิดในทุกภาคส่วน เช่น ภาคการขนส่งและคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาค
ประเทศตั้งแต่แหล่งต้นกำเนิดในทุกภาคส่วน เช่น ภาคการขนส่งและคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาค
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๔๒
๔๒

เกษตรกรรม ภาคครัวเรือน และการแก้ปัญหาฝุ่นข้ามพรมแดน อีกทั้งแก้ปัญหาเมือง
เกษตรกรรม
เรือนจัยและการแก้
่นข้ามพรมแดน
อีกงทัปั้งญแก้หาภาวะมลพิ
ปัญหาเมือง ษอากาศทั้งระบบ รวมถึง
๓. เร่ภาคครั
งการศึกวษาวิ
ค้นหากลวิปธัญานหาฝุ
ตรวจติ
ดตามเฝ้าระวั
เร่งการศึ
กษาวิ
ัย ค้นา หากลวิ
าน ตรวจติsystem)
ดตามเฝ้าเพืระวั
งปังญเตืหาภาวะมลพิ
ษอากาศทั
รวมถึ
การติดตั๓.
้งระบบเตื
อนภั
ยล่วจงหน้
(earlyธwarning
่อแจ้
อนประชาชนและสั
งคม้งระบบ
ในการรั
บมือง
การติ
นภัยล่วงหน้า (early
warningอเศรษฐกิ
system)จ เพื
อนประชาชนและสั
ปรับตัดวตัต่้งอระบบเตื
พิบัติภัยอมลภาวะอากาศ
ลดผลกระทบต่
สัง่อคมแจ้สิงเตื
่งแวดล้
อม และสุขภาพงคม ในการรับมือ
ปรับตัวต่๔.
อพิรับฐัตบาลต้
ิภัยมลภาวะอากาศ
อเศรษฐกิ
งคม สิม่งทีแวดล้
ขภาพ
องประกาศให้เลดผลกระทบต่
ครื่องฟอกอากาศเป็
นสินจค้สัาควบคุ
่จำเป็อนมต่และสุ
อสุขภาพของประชาชน
และ
องประกาศให้
ครื่องฟอกอากาศเป็
นสินค้าควบคุ
มที่จำเป็
อสุขภาพของประชาชน
และ
ลดภาษีให้๔.เป็รันฐศูบาลต้
นย์เปอร์
เซ็นต์ เพื่อเประชาชนทุ
กระดับสามารถเข้
าถึงและซื
้อได้นใต่นราคาถู
ก
ลดภาษีให้๕.เป็รันฐศูควรควรมี
นย์เปอร์เกซ็ลวิ
นต์ธานปฏิ
เพื่อประชาชนทุ
บสามารถเข้าถึงและซืฉ้อุกได้เฉิในราคาถู
บัติงานเร่งกด่ระดั
วนตอบสนองสถานการณ์
นสำหรับกกรณีเกิดปัญหาภาวะ
๕. รัฐควรควรมี
กลวิธานปฏิ
บัติงมานเร่
งด่วนตอบสนองสถานการณ์
ฉุกเฉิ๒นสำหรั
บกรณีเกิดาปังไร
ญหาภาวะ
มลพิษอากาศอย่
างเป็นระบบ
เช่น กรณี
ีค่าภาวะมลพิ
ษอากาศเกินมาตรฐาน
เท่า ควรทำอย่
๓ เท่า
ระบบ เช่านงไรกรณีมีค่าภาวะมลพิษอากาศเกินมาตรฐาน ๒ เท่า ควรทำอย่างไร ๓ เท่า
มลพิ
ษอากาศอย่
ควรทำอย่
างไร ๔างเป็
เท่านควรทำอย่
ควรทำอย่างไร ๔ เท่าควรทำอย่างไร

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๔๓
๔๓

สถานการณ์พพลัลังงงานของประเทศและแนวทางการจั
งานของประเทศและแนวทางการจัดดการ
สถานการณ์
การ
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ
ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ
โสภณรณฤทธิ์์ ราชบั
ศาสตราจารย์
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
ใน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕๖๐ ประเทศไทยจั
ประเทศไทยจัดดหาพลั
หาพลังงงานขั
งานขั้น้นต้ต้นน ๑๓๖,๒๑๕
ใน
๑๓๖,๒๑๕ พัพันนตัตันนเที
เทียยบเท่
บเท่าาน้น้ำำมัมันนดิดิบบ โดยมี
โดยมีสสัดัดส่ส่ววนน
การนำเข้าามากกว่
มากกว่าาร้ร้ออยละ
ยละ ๕๐
๕๐ มีมีกการแปรรู
ารแปรรูปป ซึซึ่่งงมีมีกการสู
ารสูญ
การนำเข้
ญเสี
เสียย และนำไปใช้
และนำไปใช้ใในอุ
นอุตตสาหกรรมปิ
สาหกรรมปิโโตรเคมี
ตรเคมีแและ
ละ
สาหกรรมอื่นส่วนหนึ่ง เหลือใช้ในรูปของพลังงานขั้นสุดท้าย ๘๐,๗๕๒ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เมื่ อ
อุอุตตสาหกรรมอื
่นส่วนหนึ่ง เหลือใช้ในรูปของพลังงานขั้นสุดท้าย ๘๐,๗๕๒ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เมื่ อ
จำแนกตามประเภทของพลังงานขั้นสุดท้ายที่ใช้ ที่สำคัญเป็นน้ำมันสำเร็จรูปร้อยละ ๕๐.๑ ไฟฟ้าร้อยละ ๒๐.๕
จำแนกตามประเภทของพลังงานขั้นสุดท้ายที่ใช้ ที่สำคัญเป็นน้ำมันสำเร็จรูปร้อยละ ๕๐.๑ ไฟฟ้าร้อยละ ๒๐.๕
พลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๙.๑ หากจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ พบว่า ใช้ในสาขาขนส่งร้อยละ ๔๐ สาขา
พลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๙.๑ หากจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ พบว่า ใช้ในสาขาขนส่งร้อยละ ๔๐ สาขา
อุตสาหกรรมร้อยละ ๓๕.๒ โดยมีอัตราการเพิ่มของการใช้ในสาขาขนส่งสูงสุด คือ ร้อยละ ๗.๑ นอกจากนี้
อุตสาหกรรมร้อยละ ๓๕.๒ โดยมีอัตราการเพิ่มของการใช้ในสาขาขนส่งสูงสุด คือ ร้อยละ ๗.๑ นอกจากนี้
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและไฟฟ้าต่อหัวประชาชนก็ยังมีอัตราเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและไฟฟ้าต่อหัวประชาชนก็ยังมีอัตราเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
การปล่อย CO จากการผลิตและการใช้พลังงานมีค่ารวม ๒๕๘.๘ ล้านตันใน พ.ศ. ๒๕๖๐ การแปรรูป
การปล่อย CO22 จากการผลิตและการใช้พลังงานมีค่ารวม ๒๕๘.๘ ล้านตันใน พ.ศ. ๒๕๖๐ การแปรรูป
พลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าปล่อย CO สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ส่วนในสาขาขนส่งคิด เป็นร้อยละ ๒๘ และสาขา
พลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าปล่อย CO22 สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ส่วนในสาขาขนส่งคิด เป็นร้อยละ ๒๘ และสาขา
อุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ ๒๗ การปล่อย CO ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก
อุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ ๒๗ การปล่อย CO22 ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก
ตลอดจนของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชีย เมื่อพิจารณาการ
ตลอดจนของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชีย เมื่อพิจารณาการ
ปล่อย CO ต่อ GDP ประเทศไทยมีค่าต่ำกว่าจีนและค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชีย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก และ
ปล่อย CO22 ต่อ GDP ประเทศไทยมีค่าต่ำกว่าจีนและค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชีย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก และ
ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจาก
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจาก
มีสัดส่วนการนำเข้าพลังงานสูง และยังมีปัญหาการปล่อย CO เนื่องจากมีค่าการปล่อยในระดับที่สูงกว่า
มีสัดส่วนการนำเข้าพลังงานสูง และยังมีปัญหาการปล่อย CO22 เนื่องจากมีค่าการปล่อยในระดับที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยโลก โดยเฉพาะเมื่อคิดต่อ GDP แนวทางการแก้ปัญหาต้องมุ่งที่ภาคการผลิตไฟฟ้าและสาขาขนส่ง
ค่าเฉลี่ยโลก โดยเฉพาะเมื่อคิดต่อ GDP แนวทางการแก้ปัญหาต้องมุ่งที่ภาคการผลิตไฟฟ้าและสาขาขนส่ง
ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก โดยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน อีกทั้งพิจารณาต้นทุน
ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก โดยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน อีกทั้งพิจารณาต้นทุน
และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ป ระกอบการกำหนดมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสม หนึ่งในเครื่องมือทาง
และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ป ระกอบการกำหนดมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสม หนึ่งในเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ที่สำคัญคือ carbon tax และ emission trading system ซึ่งเรียกรวม ๆ กันว่า carbon pricing
เศรษฐศาสตร์ที่สำคัญคือ carbon tax และ emission trading system ซึ่งเรียกรวม ๆ กันว่า carbon pricing
instruments ซึ่งควรได้รับ การศึ ก ษาวิจัย ให้ส อดคล้ องกั บเงื่ อนไขของประเทศไทย และนำมาประกอบ
instruments ซึ่งควรได้ร ับ การศึ ก ษาวิจ ัย ให้ส อดคล้ องกั บเงื่ อนไขของประเทศไทย และนำมาประกอบ
การจัดทำนโยบายด้านพลังงานที่สำคัญอย่างเหมาะสม
การจัดทำนโยบายด้านพลังงานที่สำคัญอย่างเหมาะสม

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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ไข่เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงและอุดมไปด้วยสารที่ให้คุณประโยชน์มากมาย ไข่มีวิตามินเอ วิตามินบี ๑๒
ไข่เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงและอุดมไปด้วยสารที่ให้คุณประโยชน์มากมาย ไข่มีวิตามินเอ วิตามินบี ๑๒
วิตามินดี วิตามินอี และแร่ธาตุต่าง ๆ ไข่มีโคลีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มสมอง จึงน่าจะ
วิตามินดี วิตามินอี และแร่ธาตุต่าง ๆ ไข่มีโคลีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มสมอง จึงน่าจะ
ส่งผลให้สมองและระบบประสาทแข็งแรง ไข่ยังมีส่วนประกอบของลู ทีนและซีแซนทีน ซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์ที่
ส่งผลให้สมองและระบบประสาทแข็งแรง ไข่ยังมีส่วนประกอบของลู ทีนและซีแซนทีน ซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์ที่
สำคัญต่อสุขภาพดวงตา และช่วยลดความเสี่ยงโรคจอตาเสื่อม และช่วยปกป้องร่างกายจากอนุมูลอิสระ แร่ธาตุ
สำคัญต่อสุขภาพดวงตา และช่วยลดความเสี่ยงโรคจอตาเสื่อม และช่วยปกป้องร่างกายจากอนุมูลอิสระ แร่ธาตุ
และวิตามินในไข่ยังช่วยสร้างเสริมการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม
และวิตามินในไข่ยังช่วยสร้างเสริมการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม
ไข่แต่ละชนิดมีองค์ประกอบและสารอาหารแตกต่างกัน ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคไข่แต่ละชนิดจึง
ไข่แต่ละชนิดมีองค์ประกอบและสารอาหารแตกต่างกัน ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคไข่แต่ละชนิดจึง
แตกต่างกัน ไข่นกกระทามีวิตามินเอ สังกะสี โพแทสเซียม และโฟเลทมากกว่าไข่เป็ดและไข่ไก่ และยังมีเหล็ก
แตกต่างกัน ไข่นกกระทามีวิตามินเอ สังกะสี โพแทสเซียม และโฟเลทมากกว่าไข่เป็ดและไข่ไก่ และยังมีเหล็ก
ฟอสฟอรัส และไรโบฟลาวิน (วิตามินบี ๒) มาก ในแง่ของกรดไขมัน พบว่า ไข่เป็ดมี กรดไขมันอิ่มตัว และ
ฟอสฟอรัส และไรโบฟลาวิน (วิตามินบี ๒) มาก ในแง่ของกรดไขมัน พบว่า ไข่เป็ดมี กรดไขมันอิ่มตัว และ
ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากที่สุด คือประมาณร้อยละ ๓๘.๖ และ ๕๑.๘ ตามลำดับต่อปริมาณกรดไขมันทั้งหมด ส่วน
ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากที่สุด คือประมาณร้อยละ ๓๘.๖ และ ๕๑.๘ ตามลำดับต่อปริมาณกรดไขมันทั้งหมด ส่วน
ไข่ไก่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนมากทีส่ ุด คือ ประมาณร้อยละ ๑๗.๓ ต่อปริมาณกรดไขมันทั้งหมด ไขมันประเภทนี้
ไข่ไก่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนมากทีส่ ุด คือ ประมาณร้อยละ ๑๗.๓ ต่อปริมาณกรดไขมันทั้งหมด ไขมันประเภทนี้
ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี (LDL) ในเลือด จึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี (LDL) ในเลือด จึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ทั้งไข่แดงและไข่ขาวอุดมด้วยสารอาหารที่ ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ไข่ขาวมีส่วนประกอบหลัก เป็นโปรตีน และ
ทั้งไข่แดงและไข่ขาวอุดมด้วยสารอาหารที่ ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ไข่ขาวมีส่วนประกอบหลัก เป็นโปรตีน และ
มีวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม ไรโบฟลาวิน ไนอะซิน (วิตามินบี ๓) และกรด
มีวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม ไรโบฟลาวิน ไนอะซิน (วิตามินบี ๓) และกรด
แพนโทเทนิก (วิตามินบี ๕) ไข่แดงมีส่วนประกอบหลักคือไขมัน และแคลเซียม ฟอสฟอรัส ซีลีเนียม วิตามินเอ
แพนโทเทนิก (วิตามินบี ๕) ไข่แดงมีส่วนประกอบหลักคือไขมัน และแคลเซียม ฟอสฟอรัส ซีลีเนียม วิตามินเอ
วิตามินบี ๖ บี ๑๒ วิตามินดี วิตามินอี โฟเลท วิตามินเค DHA และแคโรทีนอยด์
วิตามินบี ๖ บี ๑๒ วิตามินดี วิตามินอี โฟเลท วิตามินเค DHA และแคโรทีนอยด์
ไข่ ๑ ฟอง ประกอบด้วยไข่ขาวที่ให้พลังงานเพียง ๑๗ กิโลแคลอรี และไม่มีส่วนประกอบของไขมัน
ไข่ ๑ ฟอง ประกอบด้วยไข่ขาวที่ให้พลังงานเพียง ๑๗ กิโลแคลอรี และไม่มีส่วนประกอบของไขมัน
ในขณะที่ไข่แดงให้พลังงาน ๕๕ กิโลแคลอรี และประกอบด้วยไขมัน ๔.๕ กรัม และคอเลสเตอรอล ๒๑๐
ในขณะที่ไข่แดงให้พลังงาน ๕๕ กิโลแคลอรี และประกอบด้วยไขมัน ๔.๕ กรัม และคอเลสเตอรอล ๒๑๐
มิลลิกรัม คนปรกติสามารถรับปริมาณคอเลสเตอรอลได้ประมาณ ๓๐๐ มิ ลลิกรัมต่อวัน ฉะนั้นการบริโภคไข่
มิลลิกรัม คนปรกติสามารถรับปริมาณคอเลสเตอรอลได้ประมาณ ๓๐๐ มิ ลลิกรัมต่อวัน ฉะนั้นการบริโภคไข่
วันละ ๑ ฟองจึงไม่ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือด แต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคหัว ใจโคโรนารี
วันละ ๑ ฟองจึงไม่ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือด แต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคหัว ใจโคโรนารี
รับคอเลสเตอรอลได้เพียง ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่มีปัญหาเสี่ยงคอเรสเตอรอลจึงต้องบริโภคไข่
รับคอเลสเตอรอลได้เพียง ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่มีปัญหาเสี่ยงคอเรสเตอรอลจึงต้องบริโภคไข่
ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
ปริมาณไข่ที่ควรบริโภคต่อวันขึ้นกับอายุผู้บริโภคดังนี้ ทารกตั้งแต่อายุ ๖ เดือน บริโภคไข่แดงต้มสุกได้
ปริมาณไข่ที่ควรบริโภคต่อวันขึ้นกับอายุผู้บริโภคดังนี้ ทารกตั้งแต่อายุ ๖ เดือน บริโภคไข่แดงต้มสุกได้
๑/๒ - ๑ ฟอง อายุ ๗-๑๒ เดือน บริโภคไข่ได้วันละฟอง หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร บริโภคไข่วันละฟอง
๑/๒ - ๑ ฟอง อายุ ๗-๑๒ เดือน บริโภคไข่ได้วันละฟอง หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร บริโภคไข่วันละฟอง
เด็กอายุ ๑-๕ ปี และเด็กวัยเรียน บริโภคไข่วันละฟอง คนวัยทำงานและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี บริโภคไข่วันละฟอง
เด็กอายุ ๑-๕ ปี และเด็กวัยเรียน บริโภคไข่วันละฟอง คนวัยทำงานและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี บริโภคไข่วันละฟอง
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๔๖
๔๖
๔๖

ผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสู งบริโภคไข่ได้สัปดาห์ละ ๓-๔ ฟอง หรือตามคำแนะนำ
ผูของแพทย์
้ป่วยภาวะความดั
เบาหวาน
ไขมัมนื้อในเลื
งบริปโภคไข่
ได้สสัปูงสดแก่
ดาห์ลระ่า๓-๔
หรือขตามคำแนะนำ
ไม่มีข้อนสรุโลหิ
ปชัตดสูว่งาควรบริ
โภคไข่
ไหนจึอดสู
งจะให้
ระโยชน์
งกายฟอง
ในกรณี
องผู้ที่ต้องการ
ของแพทย์
ีข้อสรุโปภคไข่
ชัดว่าเควรบริ
โภคไข่ามเป็ื้อไหนจึ
งจะให้ปเนืระโยชน์
สูงเสดแก่
ร่างกาย่อุดในกรณี
ของผูน้ที่ตวิ้อตงการ
ลดน้
ำหนักตัไม่
ว มการบริ
ป็นอาหารเช้
นประโยชน์
่องจากไข่
ป็นอาหารที
มด้วยโปรตี
ามิน
ลดน้
ำหนั
ว การบริ
เป็งนอาหารเช้
าเป็นประโยชน์
และแร่
ธาตุกตัรวมทั
้งให้พโภคไข่
ลังงานสู
ไข่จึงเป็นอาหารที
่บริโภคแล้เนืว่ออิงจากไข่
่มนาน เป็นอาหารที่อุดมด้วยโปรตีน วิตามิน
และแร่ธาตุ รวมทั้งให้พลังงานสูง ไข่จึงเป็นอาหารที่บริโภคแล้วอิ่มนาน

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๔๗
๔๗

การศึ
การศึกกษาเห็
ษาเห็ดดทรั
ทรัฟฟเฟิ
เฟิลลในประเทศไทย
ในประเทศไทย
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณ ดร.สายสมร
ดร.สายสมร ลำยอง
ลำยอง ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
เห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดรับประทานได้และมีราคาแพงแพงที่สุดในโลก เนื่องจากระบบนิเวศของเห็ดชนิดนี้
เห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดรับประทานได้และมีราคาแพงแพงที่สุดในโลก เนื่องจากระบบนิเวศของเห็ดชนิดนี้
อยู่ใต้พื้นดินและต้องอาศัยร่วมกับพืชอาศัยเท่านั้น จึงมีโอกาสพบได้ยาก อีกทั้งมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ พืช
อยู่ใต้พื้นดินและต้องอาศัยร่วมกับพืชอาศัยเท่านั้น จึงมีโอกาสพบได้ยาก อีกทั้งมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ พืช
อาศัย ตามธรรมชาติของเห็ดทรัฟเฟิล ได้แก่ พืช ตระกูล โอ็ก บีช และสน การค้น หาเห็ดทรัฟเฟิล อาศัย
อาศัย ตามธรรมชาติของเห็ดทรัฟเฟิล ได้แก่ พืช ตระกูล โอ็ก บีช และสน การค้น หาเห็ดทรัฟเฟิล อาศัย
สัญชาตญาณการดมกลิ่นของสุนัขและสุกรเท่านั้น เห็ดทรัฟเฟิลแท้ตามวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในสกุล Tuber
สัญชาตญาณการดมกลิ่นของสุนัขและสุกรเท่านั้น เห็ดทรัฟเฟิลแท้ตามวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในสกุล Tuber
เท่านั้น เห็ดทรัฟเฟิลส่วนใหญ่กระจายอยู่ในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย ในพื้นที่ภูมิอากาศ
เท่านั้น เห็ดทรัฟเฟิลส่วนใหญ่กระจายอยู่ในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย ในพื้นที่ภูมิอากาศ
แบบหนาว โดยไม่สามารถพบในพื้นที่ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ปัจจุบันมีการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลมากว่า ๒๙๖ ชนิด
แบบหนาว โดยไม่สามารถพบในพื้นที่ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ปัจจุบันมีการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลมากว่า ๒๙๖ ชนิด
แต่มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่เป็นที่นิยมบริโภค ราคาของเห็ดทรัฟเฟิลนั้นอยู่ระหว่างหนึ่งหมื่นบาทจนถึงสองแสนบาท
แต่มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่เป็นที่นิยมบริโภค ราคาของเห็ดทรัฟเฟิลนั้นอยู่ระหว่างหนึ่งหมื่นบาทจนถึงสองแสนบาท
ต่อกิโลกรัม ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของทรัฟเฟิล เห็ดทรัฟเฟิลที่นิยมรับประทานกันได้แก่ เห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน
ต่อกิโลกรัม ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของทรัฟเฟิล เห็ดทรัฟเฟิลที่นิยมรับประทานกันได้แก่ เห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน
(Tuber magnatum) ซึ ่ ง เป็ น เห็ ด ทรั ฟ เฟิ ล ที ่ ม ี ร าคาแพงที ่ ส ุ ด ในโลก เห็ ด ทรั ฟ เฟิ ล ดำเพอริ ก อร์ ด (T.
(Tuber magnatum) ซึ ่ ง เป็ น เห็ ด ทรั ฟ เฟิ ล ที ่ ม ี ร าคาแพงที ่ ส ุ ด ในโลก เห็ ด ทรั ฟ เฟิ ล ดำเพอริ ก อร์ ด (T.
melanosporum) เห็ดทรัฟเฟิลขาวออริกอน (T. oregonense) และเห็ดทรัฟเฟิลดำเอเชีย (T. indicum)
melanosporum) เห็ดทรัฟเฟิลขาวออริกอน (T. oregonense) และเห็ดทรัฟเฟิลดำเอเชีย (T. indicum)
การค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลในทวีปเอเชียได้เริ่มมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนหน้านี้ โดยที่นักวิจัยด้านวิทยาราได้ประเมินว่า
การค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลในทวีปเอเชียได้เริ่มมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนหน้านี้ โดยที่นักวิจัยด้านวิทยาราได้ประเมินว่า
ทวีปเอเชียมีเห็ดทรัฟเฟิลหลากหลายชนิดมาก แต่ยังมีการศึกษาและค้นพบจำนวนน้ อย และยังไม่มีรายงาน
ทวีปเอเชียมีเห็ดทรัฟเฟิลหลากหลายชนิดมาก แต่ยังมีการศึกษาและค้นพบจำนวนน้ อย และยังไม่มีรายงาน
การค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทย จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวเป็นครั้งแรกใน
การค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทย จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทยและเป็นชนิดใหม่ของโลก คือ T. thailandicum ซึ่งมีชื่อสามัญที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ
ประเทศไทยและเป็นชนิดใหม่ของโลก คือ T. thailandicum ซึ่งมีชื่อสามัญที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า เห็ดทรัฟเฟิ ลขาวเทพสุคนธ์ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ค้นพบ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า เห็ดทรัฟเฟิ ลขาวเทพสุคนธ์ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ค้นพบ
เห็ดทรัฟเฟิลสีน้ำตาลที่เป็นชนิดใหม่ของโลก คือ T. lannaense ซึ่งมีชื่อสามัญว่า เห็ดทรัฟเฟิลล้านนา และใน
เห็ดทรัฟเฟิลสีน้ำตาลที่เป็นชนิดใหม่ของโลก คือ T. lannaense ซึ่งมีชื่อสามัญว่า เห็ดทรัฟเฟิลล้านนา และใน
พ.ศ. ๒๕๕๙ พบเห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน การศึกษาต่อไปของเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทยมุ่งไปที่การกระจายตัว
พ.ศ. ๒๕๕๙ พบเห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน การศึกษาต่อไปของเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทยมุ่งไปที่การกระจายตัว
ของเห็ดทรัฟเฟิลจากข้อมูลดีเอ็นเอสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทย
ของเห็ดทรัฟเฟิลจากข้อมูลดีเอ็นเอสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทย
คำสำคัญ : เห็ดทรัฟเฟิล เห็ดใต้ดิน เห็ดรับประทานได้ ประเทศไทย
คำสำคัญ : เห็ดทรัฟเฟิล เห็ดใต้ดิน เห็ดรับประทานได้ ประเทศไทย
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คณะวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มมหาวิ
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าลงกรณ์มหาวิททยาลั
ยาลัย

เร่งงปฏิ
ปฏิกิริยาชนิดดกรด
กรด ๓ ชนิดดทีที่ใ่ใช้ช้ใในงานวิ
นงานวิจัยนี้ ได้แแก่ก่ ซีซีโโอไลต์
อไลต์ชนิด HZSM-5
ตัตัตัวววเร่
HZSM-5 เหล็
เหล็กกกบนถ่
บนถ่าาานกั
นกัมมมมัมัมันนนต์ต์ต์
เร่งปฏิกกิริริยิยาชนิ
าชนิดกรด ๓๓ ชนิ
ชนิดที่ใช้ในงานวิจจัยัยนีนี้้ ได้
ได้แก่ ซีโอไลต์ชชนินิดด HZSM-5
เหล็
บนถ่
นกั
และ
นำตัวววเร่
เร่งงงแต่
แต่ลลละชนิ
ะชนิดดดมาผสมกั
มาผสมกับบบพอลิ
พอลิสสสไตรี
ไตรีนนน บรรจุ
บรรจุลลลงในเครื
งในเครื่่่ออองปฏิ
งปฏิกกกรณ์
รณ์ขขขนาดเล็
นาดเล็กกก
และ Co-Mo
Co-Mo บน
บน Al
Al222OOO333 ผูผูผู้้้วววิิิจจจัััยยยนำตั
และ
Co-Mo
บน
Al
นำตั
เร่
แต่
ะชนิ
มาผสมกั
พอลิ
ไตรี
บรรจุ
งในเครื
งปฏิ
รณ์
นาดเล็
ทีที่ม่มีคีความจุ
๗๕ มิมิลลลิลิลลิติตรร ปรั
ปรับอุณหภู
หภูมิการทดลองตั้ง้งแต่
แต่ ๓๕๐ ถึถึงง ๔๐๐
๔๐๐ องศาเซลเซียยสส ความดั
ความดันไฮโดรเจนตั้้งงแต่
แต่
วามจุ ๗๕
ที่มีความจุ
๗๕ มิลลิลิตร ปรับบอุอุณ
ณหภูมมิกิการทดลองตั
ารทดลองตั้งแต่ ๓๕๐
๓๕๐ ถึง ๔๐๐ องศาเซลเซี
องศาเซลเซียส ความดันนไฮโดรเจนตั
ไฮโดรเจนตั้งแต่
๑๑ ถึถึงง ๕๕ บาร์
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คำถามที่สำคัญคือ ผู้ป่วยทาลัสซีเมียต้องรับประทานหรือฉีดยาเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนหรือไม่
คำถามที่สำคัญคือ ผู้ป่วยทาลัสซีเมียต้องรับประทานหรือฉีดยาเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนหรือไม่
ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ ส่วนในด้านการรักษายังคงใช้รูปแบบการรักษาโรคกระดูกพรุนทั่วไป คือ
ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ ส่วนในด้านการรักษายังคงใช้รูปแบบการรักษาโรคกระดูกพรุนทั่วไป คือ
จะรักษาก็ต่อเมื่อมีหลักฐานว่า มวลและความหนาแน่นของกระดูกลดลงต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ แต่ในด้านการวิจัย
จะรักษาก็ต่อเมื่อมีหลักฐานว่า มวลและความหนาแน่นของกระดูกลดลงต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ แต่ในด้านการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ยังมีความพยายามในการค้นหาวิธีการที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของกระดูกโดยวิธีที่
เพื่อสร้างองค์ความรู้ยังมีความพยายามในการค้นหาวิธีการที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของกระดูกโดยวิธีที่
ไม่ซับซ้อน และพอจะปฏิบัติได้ เช่น การออกกําลังกายแบบลดแรงกระแทก หรือแรงกระทบต่ำ (เช่น ว่ายน้ำ)
ไม่ซับซ้อน และพอจะปฏิบัติได้ เช่น การออกกําลังกายแบบลดแรงกระแทก หรือแรงกระทบต่ำ (เช่น ว่ายน้ำ)
งานวิจัยในหนูทาลัสซีเมียพบว่า การวิ่งที่มีแรงกระทบไม่สูงมากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มมวล
งานวิจัยในหนูทาลัสซีเมียพบว่า การวิ่งที่มีแรงกระทบไม่สูงมากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มมวล
กระดูก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการวิ่งส่งสัญญาณเชิงกล (เช่น แรง ความดัน และการสั่น) ไปกระตุ้นเซลล์
กระดูก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการวิ่งส่งสัญญาณเชิงกล (เช่น แรง ความดัน และการสั่น) ไปกระตุ้นเซลล์
กระดูกหรือออสทีโอไซต์ ซึ่งจะสร้างสัญญาณทางเคมีออกมากระตุ้นให้เซลล์สร้างกระดูกสะสมแคลเซียมภายใน
กระดูกหรือออสทีโอไซต์ ซึ่งจะสร้างสัญญาณทางเคมีออกมากระตุ้นให้เซลล์สร้างกระดูกสะสมแคลเซียมภายใน
เนื้อเยื่อกระดูกมากขึ้น
เนื้อเยื่อกระดูกมากขึ้น
การเสริมวิตามินดี โดยเฉพาะ 1,25-dihydroxyvitamin D ก็ให้ผลดีในระดับสัตว์ทดลอง เนื่องจาก
การเสริมวิตามินดี โดยเฉพาะ 1,25-dihydroxyvitamin D333 ก็ให้ผลดีในระดับสัตว์ทดลอง เนื่องจาก
โรคทาลัสซีเมียมักพบร่วมกับภาวะวิตามินดีต่ำในเลือด ทั้งนี้วิตามินดีมีบทบาทสำคัญในการดูดซึมแคลเซียมที่
โรคทาลัสซีเมียมักพบร่วมกับภาวะวิตามินดีต่ำในเลือด ทั้งนี้วิตามินดีมีบทบาทสำคัญในการดูดซึมแคลเซียมที่
ลำไส้เล็กและควบคุมวัฏจักรการสร้าง–สลายกระดูก อนึ่ง ในหนูทาลัสซีเมีย การเสริมวิตามินดีต่อเนื่องหลาย ๆ วัน
ลำไส้เล็กและควบคุมวัฏจักรการสร้าง–สลายกระดูก อนึ่ง ในหนูทาลัสซีเมีย การเสริมวิตามินดีต่อเนื่องหลาย ๆ วัน
สามารถเพิ่มอัตราการดูดซึมแคลเซียมให้กลับมาเป็นปรกติได้ และอาจช่วยบรรเทาความเสื่อมของกระดูก
สามารถเพิ่มอัตราการดูดซึมแคลเซียมให้กลับมาเป็นปรกติได้ และอาจช่วยบรรเทาความเสื่อมของกระดูก
ทางอ้อม อย่างไรก็ตาม การเสริมวิตามินดีทำได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากต้องทราบระดับเดิมของวิตามินดี
ทางอ้อม อย่างไรก็ตาม การเสริมวิตามินดีทำได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากต้องทราบระดับเดิมของวิตามินดี
ในเลือดเสียก่อน หากรับประทานเกินก็อาจเกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้
ในเลือดเสียก่อน หากรับประทานเกินก็อาจเกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้
สรุปได้ว่า ทั้งพาหะและโรคทาลัสซีเมียเป็นเหตุให้เกิดภาวะกระดูกบางหรื อโรคกระดูกพรุนได้ พยาธิ
สรุปได้ว่า ทั้งพาหะและโรคทาลัสซีเมียเป็นเหตุให้เกิดภาวะกระดูกบางหรื อโรคกระดูกพรุนได้ พยาธิ
สรีรวิทยาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการดูดซึมแคลเซียมของลำไส้ที่ลดลง ความเป็นพิษจาก
สรีรวิทยาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการดูดซึมแคลเซียมของลำไส้ที่ลดลง ความเป็นพิษจาก
เหล็กเกินในร่างกาย การสร้างไซโทไคน์ที่กระตุ้นเซลล์สลายกระดูก หรือการที่เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลื อด
เหล็กเกินในร่างกาย การสร้างไซโทไคน์ที่กระตุ้นเซลล์สลายกระดูก หรือการที่เซลล์ต้น กำเนิดเม็ดเลื อด
แย่งพื้นที่ภายในไขกระดูก การชะลอความเสื่ อมของกระดูกอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกาย
แย่งพื้นที่ภายในไขกระดูก การชะลอความเสื่ อมของกระดูกอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกาย
การรับประทานแคลเซียมเสริม การจำกัดอาหารที่มีธาตุเหล็ก และการใช้ยาที่เพิ่มการทำงานของเซลล์สร้าง
การรับประทานแคลเซียมเสริม การจำกัดอาหารที่มีธาตุเหล็ก และการใช้ยาที่เพิ่มการทำงานของเซลล์สร้าง
กระดูก เป็นต้น
กระดูก เป็นต้น
คำสำคัญ : กระดูกพรุน การดูดซึมแคลเซียม ทาลัสซีเมีย ธาตุเหล็ก วิตามินดี
คำสำคัญ : กระดูกพรุน การดูดซึมแคลเซียม ทาลัสซีเมีย ธาตุเหล็ก วิตามินดี

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดดย่ย่ออการบรรยายของราชบั
บทคั
การบรรยายของราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๕๒
๕๒
๕๒

การปฎิ
การปฎิ
นการอุดดดมศึ
มศึกกกษา
ษา วิวิวิทททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ วิวิวิจจจัยัยัยและนวั
และนวัตตตกรรม
กรรม
การปฎิรรรูปูปูปด้ด้ด้าาานการอุ
นการอุ
มศึ
ษา
ยาศาสตร์
และนวั
กรรม
นำสู
นำสู่่่…
…กระทรวงการอุ
กระทรวงการอุดดดมศึ
มศึกกกษา
ษา วิวิวิทททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ วิวิวิจจจัยัยัยและนวั
และนวัตตตกรรม
กรรม
นำสู
…
กระทรวงการอุ
มศึ
ษา
ยาศาสตร์
และนวั
กรรม
ศาสตราจารย์
กิตติคุณ นพ.สุ
ทธิพร จิตต์มิตรภาพ ภาคี
ภาคีสมาชิกก
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์กกิติตติติคคุณ
ุณ นพ.สุ
นพ.สุททธิธิพพรร จิจิตตต์ต์มมิตติ รภาพ
รภาพ ภาคีสสมาชิ
มาชิก
ข้ข้ออเสนอในการปฏิ
มาได้ผผนวกงานด้
นวกงานด้านวิททยาศาสตร์
เสนอในการปฏิรรรูููปปประบบวิ
ระบบวิจจจัััยยยและนวั
และนวัตตตกรรม
กรรม ซึซึซึ่่่งงงต่ต่ต่อออมาได้
ยาศาสตร์เเเข้ข้ข้าาามาด้
มาด้วววยยย
ข้อเสนอในการปฏิ
ระบบวิ
และนวั
กรรม
มาได้ผนวกงานด้าานวิ
นวิทยาศาสตร์
มาด้
เกิดดขึขึ้น้นจากความท้
จากความท้าทายที่ส่สำคั
ำคัญของการวิ
ของการวิจัยว่าจะสามารถนำผลที่่ไได้ด้ไไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ไได้ด้หหรืรืออไม่
ทั้งในด้าานน
เกิ
เกิดขึ้นจากความท้าาทายที
ทายที่สำคัญ
ญของการวิจจัยัยว่ว่าาจะสามารถนำผลที
จะสามารถนำผลที่ได้ไปใช้
ปใช้ใให้ห้เเกิกิดดประโยชน์
ประโยชน์ได้หรือไม่
ไม่ ทัทั้้งงในด้
ในด้าน
สัสังงคม
คม เพื
่
อ
ให้
ป
ระชาชนกิ
น
ดี
อยู
่
ด
ี
ชุ
ม
ชนพั
ฒ
นา
แก้
ป
ั
ญ
หาสิ
่
ง
แวดล้
อ
ม
ในด้
า
นเศรษฐกิ
จ
ให้
ส
ามารถสร้
เพื่่ออให้
ให้ปประชาชนกิ
ระชาชนกินนดีดี อยู
อยู่่ดดีี ชุชุมมชนพั
ชนพัฒ
ฒนา
นา แก้
แก้ปปััญ
ญหาสิ
หาสิ่่งงแวดล้
แวดล้ออมม ในด้
ในด้าานเศรษฐกิ
นเศรษฐกิจจให้
ให้สสามารถสร้
ามารถสร้าาางงง
สังคม เพื
นวัตตกรรมสิ
กรรมสินค้าและบริกการขึ
ารขึ้นได้เเอง
อง เพิ่่มมขีขีดดความสามารถในการแข่
ความสามารถในการแข่งขัน ความท้าาทายของการจั
ทายของการจัดรูปแบบ
นวั
นวัตกรรมสินนค้ค้าาและบริ
และบริการขึ้้นนได้
ได้เอง เพิ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งงขัขันน ความท้
ความท้าทายของการจัดดรูรูปปแบบ
แบบ
องค์
ก
รใหม่
ใ
ห้
เ
กิ
ด
เอกภาพในด้
า
นนโยบาย
ทิ
ศ
ทางและเป้
า
หมาย
รวมถึ
ง
การจั
ด
องค์
ก
รให้
ท
ำหน้
า
ที
่
ใ
นระดั
บ
องค์
องค์กกรใหม่
รใหม่ใให้ห้เเกิกิดดเอกภาพในด้
เอกภาพในด้าานนโยบาย
นนโยบาย ทิทิศศทางและเป้
ทางและเป้าาหมาย
หมาย รวมถึ
รวมถึงงการจั
การจัดดองค์
องค์กกรให้
รให้ททำหน้
ำหน้าาทีที่่ใในระดั
นระดับบ
ไม่ซซ้ำ้ำซ้ซ้ออนและต่
นและต่อเนื่อ่องเชื
งเชื่อมโยง
ต่ต่ต่าาางงง ๆๆๆ กักักันนน ไม่
ไม่ซ้ำซ้อนและต่ออเนื
เนื่องเชื่อ่อมโยง
มโยง
ความท้
า
ทายที
่
ส
ำคั
ญ
อี
ก
ประการได้
ความท้าาทายที
ทายที่่สส ำคั
ำคัญ
ญอีอีกกประการได้
ประการได้แแแก่ก่ก่ การกำหนดวงเงิ
การกำหนดวงเงินนนงบประมาณเพื
งบประมาณเพื่่่อออการวิ
การวิจจจัััยยยให้
ให้เเเหมาะสม
หมาะสม
ความท้
การกำหนดวงเงิ
งบประมาณเพื
การวิ
ให้
หมาะสม
เพราะหลายประเทศได้
เพราะหลายประเทศได้แแแสดงให้
สดงให้เเเห็ห็ห็นนนแล้
แล้วววว่ว่ว่าาา เป็
เป็นนนการลงทุ
การลงทุนนนทีทีที่่่ใใให้ห้ห้ผผผลคุ
ลคุ้้้มมมค่ค่ค่าาา มีมีมีกกการจั
ารจัดดดงบประมาณให้
งบประมาณให้อออย่ย่ย่าาางต่
งต่อออเนื
เนื่่่ออองงง
เพราะหลายประเทศได้
สดงให้
แล้
เป็
การลงทุ
ลคุ
ารจั
งบประมาณให้
งต่
เนื
จนบรรลุ
จนบรรลุผผผลสำเร็
ลสำเร็จจจ และมี
และมีรรระบบติ
ะบบติดดดตามประเมิ
ตามประเมินนนผลที
ผลที่ม่ม่มีปีปีประสิ
ระสิทททธิธิธิภภภาพ
าพ
จนบรรลุ
ลสำเร็
และมี
ะบบติ
ตามประเมิ
ผลที
ระสิ
าพ
ความท้
า
ทายที
ส
่
ำคั
ญ
ด้
า
นอุ
ด
มศึ
ก
ษามี
ห
ลายประการ
ได้
ความท้าาทายที
ทายที่ส่สำคั
ำคัญ
ญด้ด้าานอุ
นอุดดมศึ
มศึกกษามี
ษามีหหลายประการ
ลายประการ ได้
ได้แแแก่ก่ก่
ความท้
๑.
๑. ความสามารถของการอุ
ความสามารถของการอุดดดมศึ
มศึกกกษาในการผลิ
ษาในการผลิตตตบับับัณ
ณฑิฑิฑิตตตทีทีที่่่ตตตอบสนองต่
อบสนองต่อออความต้
ความต้ออองการในการพั
งการในการพัฒ
ฒนา
นา
๑.
ความสามารถของการอุ
มศึ
ษาในการผลิ
ณ
อบสนองต่
ความต้
งการในการพั
ฒ
นา
ประเทศด้
ษย์” อีกทั้งเพื่อ่อสร้
สร้างบุคคลากรที
ลากรที่มีคุณภาพของ
ภาพของ
โลกของมนุ
ประเทศด้าาานการพั
นการพัฒ
ฒนามนุ
นามนุษษษย์ย์ย์ และความท้
และความท้าาาทายของ
ทายของ “““โลกของมนุ
ประเทศด้
นการพั
ฒ
นามนุ
และความท้
ทายของ
โลกของมนุษษย์ย์”” อีอีกกทัทั้ง้งเพื
เพื่อสร้าางบุ
งบุคลากรที่่มมีีคคุุณ
ณภาพของ
ประชาคมโลก
ประชาคมโลก
ประชาคมโลก
๑.๑
โลกเปลี่ย่ยนน ทำให้
อุดมศึกกษามี
ความเป็นนพลวั
ตสูง
๑.๑
๑.๑ โลกเปลี
โลกเปลี่ยน ทำให้
ทำให้ออุดุดมศึ
มศึกษามี
ษามีคความเป็
วามเป็นพลวั
พลวัตตสูสูงง
๑.๒
ประเทศต้อองการสร้
งการสร้างขีดดความสามารถในการแข่
ความสามารถในการแข่งขันในระดับบโลก
โลก เพื่่ออหลุ
หลุดพ้นจาก middle
middle
๑.๒
๑.๒ ประเทศต้
ประเทศต้องการสร้าางขี
งขีดความสามารถในการแข่งงขัขันนในระดั
ในระดับโลก เพื
เพื่อหลุดดพ้พ้นนจาก
จาก middle
income trap
trap
income
income trap
๑.๓ ความต้
ความต้องการตามรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
มาตรา ๕๔ วรรค
วรรค ๔ ให้มมุุ่่งงพัพัฒ
ฒนาผู้้เเรีรียยนให้
นให้เป็น
๑.๓
๑.๓ ความต้อองการตามรั
งการตามรัฐธรรมนูญ
ญ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕๖๐ มาตรา ๕๔
๕๔ วรรค ๔๔ ให้
ให้มุ่งพัฒนาผู
นาผู้เรียนให้เเป็ป็นน
คนดี มีมีววิินนััยย ภูภูมมิิใใจในชาติ
จในชาติ สามารถเชี่่ยยวชาญได้
วชาญได้ตามความถนัดดของตน
ของตน และมีคความรั
วามรับผิดชอบต่ออครอบครั
ครอบครัว
คนดี
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี
สามารถเชี่ยวชาญได้ตตามความถนั
ามความถนัดของตน และมี
และมีความรับบผิผิดดชอบต่
ชอบต่อครอบครัวว
ชน สัสังงคมและประเทศชาติ
คมและประเทศชาติ
ชุชุชุมมมชน
ชน สังคมและประเทศชาติ
๑.๔ การพั
การพัฒนาความรู
นาความรู ้และทักก ษะให้
ษะให้แ ก่ บุ คลากรที่่สสำเร็
ำเร็จ การศึ กก ษาระดั
ษาระดับ อุ ดมศึ กกษาไปแล้
ษาไปแล้ ว
๑.๔
๑.๔ การพัฒ
ฒ นาความรู ้้แและทั
ละทัก ษะให้แแ ก่ก่ บบุุ คคลากรที
ลากรที่ส ำเร็จจ การศึ
การศึ ก ษาระดับบ อุอุ ดดมศึ
มศึ กษาไปแล้ วว
ในระบบงานของประเทศอย่าางต่
งต่อเนื่อ่องเพื
งเพื่อให้ททันันกักับบความรู
ความรู้และเทคโนโลยีทที่พี่พัฒ
ัฒนาอย่าางรวดเร็
งรวดเร็ว
ในระบบงานของประเทศอย่
ในระบบงานของประเทศอย่างต่ออเนื
เนื่องเพื่่ออให้
ให้ทันกับความรู้แ้และเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่
นาอย่างรวดเร็วว
๒.
การเพิ่่มมบทบาทของสถาบั
บทบาทของสถาบันอุดมศึกกษาในการวิ
ษาในการวิจัยและสร้าางนวั
งนวัตกรรมที่่นนำไปสู
ำไปสู่การใช้ปประโยชน์
ระโยชน์
๒.
๒. การเพิ
การเพิ่มบทบาทของสถาบันนอุอุดดมศึ
มศึกษาในการวิจจััยยและสร้
และสร้างนวัตตกรรมที
กรรมที่นำไปสู่่กการใช้
ารใช้ประโยชน์
และความร่ วว มมื
มมื อ กั บ ภาคเอกชนในการสร้ าา งศั
งศั ก ยภาพด้ าา นวิ
นวิ จ ั ย และการสร้ าา งนวั
งนวั ต กรรมของประเทศ
และความร่
และความร่ ว มมื ออ กักั บบ ภาคเอกชนในการสร้
ภาคเอกชนในการสร้ า งศั กก ยภาพด้
ยภาพด้ า นวิ จจ ัั ยย และการสร้
และการสร้ า งนวั ตต กรรมของประเทศ
กรรมของประเทศ
๒.๑
สถาบั
น
อุ
ด
มศึ
ก
ษาไทย
ส่
ว
นใหญ่
ไ
ม่
ไ
ด้
ท
ำวิ
จ
ั
ย
ที
่
ต
อบสนองต่
อ
ความต้
อ
งการของประเทศ
และ
๒.๑
๒.๑ สถาบั
สถาบันนอุอุดดมศึ
มศึกกษาไทย
ษาไทย ส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่ไไม่ม่ไได้ด้ททำวิ
ำวิจจััยยทีที่่ตตอบสนองต่
อบสนองต่ออความต้
ความต้อองการของประเทศ
งการของประเทศ และ
และ
ไม่
ม
ศ
ี
ก
ั
ยภาพในการทำวิ
จ
ย
ั
ที
จ
่
ะนำไปสู
ก
่
ารใช้
ป
ระโยชน์
ใ
นการพั
ฒ
นาประเทศ
ไม่
ไม่มมีศีศักักยภาพในการทำวิ
ยภาพในการทำวิจจัยัยทีที่จ่จะนำไปสู
ะนำไปสู่ก่การใช้
ารใช้ปประโยชน์
ระโยชน์ใในการพั
นการพัฒ
ฒนาประเทศ
นาประเทศ
บรรยายวิ
ชาการในที่ป่ประชุ
มสำนักกวิวิททยาศาสตร์
ราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ สำนั
สำนักงานราชบัณ
ณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิตยสภา ณ
ณ สำนักกงานราชบั
งานราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๕๓
๕๓

๕๓

๒.๒ ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยที่สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถของ
๒.๒
๒.๒ ความร่
ความร่ววมมื
มมืออระหว่
ระหว่าางสถาบั
งสถาบันนอุอุดดมศึ
มศึกกษาไทยที
ษาไทยที่่สสนันับบสนุ
สนุนนการยกระดั
การยกระดับบขีขีดดความสามารถของ
ความสามารถของ
ภาคเอกชนในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการ อยู่ในระดับต่ำ
ภาคเอกชนในการวิ
ภาคเอกชนในการวิจจัยัยและสร้
และสร้าางนวั
งนวัตตกรรม
กรรม อัอันนจะนำไปสู
จะนำไปสู่ก่การพั
ารพัฒ
ฒนาสิ
นาสินนค้ค้าาและบริ
และบริกการ
าร อยู
อยู่ใ่ในระดั
นระดับบต่ต่ำำ
๒.๓ ความร่วมมือและการเข้าไปร่วมกับภาคประชาสังคม ชุมชน ในการนำเอาความรู้ ผลงานวิจัย
๒.๓
๒.๓ ความร่
ความร่ววมมื
มมืออและการเข้
และการเข้าาไปร่
ไปร่ววมกั
มกับบภาคประชาสั
ภาคประชาสังงคม
คม ชุชุมมชน
ชน ในการนำเอาความรู
ในการนำเอาความรู้้ ผลงานวิ
ผลงานวิจจัยัย
ไปใช้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ยังอยู่ในระดับต่ำ
ไปใช้
ไปใช้ใในการพั
นการพัฒ
ฒนาความเป็
นาความเป็นนอยู
อยู่ข่ของคนในชุ
องคนในชุมมชน
ชน ยัยังงอยู
อยู่ใ่ในระดั
นระดับบต่ต่ำำ
๓. การยกระดับคุณภาพและความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ทั้งในด้านการจัดการศึกษา
๓.
การยกระดับบคุคุณ
ณภาพและความสำเร็
ภาพและความสำเร็จจของสถาบั
ของสถาบันนอุอุดดมศึ
มศึกกษาของไทย
ในด้าานการจั
นการจัดดการศึ
การศึกกษา
ษา
๓. การยกระดั
ษาของไทย ทัทั้้งงในด้
การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งอาจจำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาจำนวนหนึ่ง ต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อ
การวิจจััยย และการสร้
การวิ
และการสร้าางนวั
งนวัตตกรรม
กรรม ซึซึ่่งงอาจจำเป็
อาจจำเป็นนทีที่่สสถาบั
ถาบันนอุอุดดมศึ
มศึกกษาจำนวนหนึ
ษาจำนวนหนึ่่งง ต้ต้อองได้
งได้รรัับบการสนั
การสนับบสนุ
สนุนนเพื
เพื่่ออ
พัฒนา หรือปรับปรุงควบรวม หรือยุบเลิก
พัพัฒ
ฒนา
นา หรื
หรืออปรั
ปรับบปรุ
ปรุงงควบรวม
ควบรวม หรื
หรืออยุยุบบเลิ
เลิกก
๓.๑ อันดับโลกของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของประเทศเพื่อนบ้านยังด้อยกว่า
๓.๑
๓.๑ อัอันนดัดับบโลกของมหาวิ
โลกของมหาวิททยาลั
ยาลัยยเมื
เมื่่ออเที
เทียยบกั
บกับบมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยของประเทศเพื
ของประเทศเพื่่ออนบ้
นบ้าานยั
นยังงด้ด้ออยกว่
ยกว่าา
อีกทั้งยังมีอัตราการพัฒนาที่ช้ากว่ามาก
อีอีกกทัทั้ง้งยัยังงมีมีออัตัตราการพั
ฒนาที่ช่ช้า้ากว่
าามาก
ราการพั
มาก อยลง จำนวนหลักสูตรและที่ว่างให้ผู้เรียน มีมากเกินไป เป็นภาระด้าน
๓.๒ ผูฒ้เนาที
รียนมีจกว่
ำนวนน้
๓.๒
๓.๒ ผูผู้้เเรีรียยนมี
นมีจจำนวนน้
ำนวนน้ออยลง
ยลง จำนวนหลั
จำนวนหลักกสูสูตตรและที
รและที่่วว่่าางให้
งให้ผผูู้้เเรีรียยนน มีมีมมากเกิ
ากเกินนไป
ไป เป็
เป็นนภาระด้
ภาระด้าานน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ ๓.๓ หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวนมากไม่ตรงกับความต้องการของประเทศและตลาดแรงงาน อีกทั้ง
๓.๓
กกสูสูตตรที
ตรงกับบความต้
อีอีกกทัทั้้งง
๓.๓ หลั
หลั
รทีบ่่เเัณปิปิฑิดดสอนจำนวนมากไม่
สอนจำนวนมากไม่
ความต้ออ่เงการของประเทศและตลาดแรงงาน
งการของประเทศและตลาดแรงงาน
ไม่มีคุณภาพเพี
ยงพอให้
ตสามารถทำงานได้ตตรงกั
รงตามสาขาที
รียนมา
ไม่มมีคีคุณ
ุณภาพเพี
ภาพเพียยงพอให้
งพอให้บัณฑิฑิตตสามารถทำงานได้
สามารถทำงานได้ตรงตามสาขาที่เ่เรีรียยนมา
นมา
ไม่
๔. สถาบันอุบดัณมศึ
กษาจำนวนหนึ่งยังตมีรงตามสาขาที
ปัญหาการจัดการภายในและธรรมาภิบาลที่ต้องได้รับการแก้ไข
๔. สถาบั
สถาบันนอุอุดดมศึ
มศึกษาจำนวนหนึ่่งงยัยังงมีมีปปัญ
ัญหาการจัดดการภายในและธรรมาภิ
การภายในและธรรมาภิบาลที่่ตต้้อองได้
งได้รัับบการแก้
การแก้ไไขข
เพื่อให้๔.ดำเนิ
นการได้อย่กาษาจำนวนหนึ
งมีประสิทธิภาพและพัหาการจั
ฒนาอย่างยั่งยืน และมีมาตรการป้บอาลที
งกันในเชิงรระบบโดยยั
งคง
เพื่่ออให้
ให้ดดำเนิ
ำเนินนการได้
การได้ออย่ย่าางมี
งมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพและพั
าพและพัฒ
ฒนาอย่
นาอย่าางยั
งยั่่งงยืยืนน และมี
และมีมมาตรการป้
าตรการป้อองกั
งกันนในเชิ
ในเชิงงระบบโดยยั
ระบบโดยยังงคง
คง
เพื
รักษาความเป็นอิสระและเสรีภาพทางวิชาการไว้
ษาความเป็นนอิอิสสระและเสรี
ระและเสรีภภาพทางวิ
าพทางวิชชาการไว้
าการไว้
รัรักกษาความเป็
โครงสร้างและวั
ฒนธรรมการดำเนินการของการจัดการอุดมศึกษา แตกต่างอย่างมากไปจากการจัด
โครงสร้
างและวัฒ
นการของการจัดดการอุ
างอย่าางมากไปจากการจั
ดด
โครงสร้
ฒนธรรมการดำเนิ
นธรรมการดำเนิ
การอุดดมศึ
มศึกกษา
ษา ้งแตกต่
แตกต่
งมากไปจากการจั
การศึกษาขั
้นพื้นางและวั
ฐานและอื
่น ๆ สถาบันอุนดการของการจั
มศึกษามี ความหลายหลายทั
ของรัาฐงอย่
และเอกชน
และมีสถาบั
น
การศึกกษาขั
ษาขั้้นนพืพื้้นนฐานและอื
ฐานและอื่่นน ๆๆ สถาบั
สถาบันนอุอุดดมศึ
มศึกกษามี
ษามี คความหลายหลายทั
วามหลายหลายทั้้งงของรั
ของรัฐฐและเอกชน
และเอกชน และมี
และมีสสถาบั
ถาบันน
การศึ
อุดมศึกษาของรัฐจำนวนมากไม่เป็นส่วนราชการ มีพระราชบัญญัติ ทำให้ระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแล
อุอุดดมศึ
กกษาของรั
เเป็ป็นนส่ส่ววนราชการ
มีมีพพระราชบั
มศึ
ษาของรัฐฐจำนวนมากไม่
จำนวนมากไม่
นราชการ
ระราชบัญ
ญญั
ญัวตตสูิิ งทำให้
ทำให้รระเบี
ะเบียยบข้
บข้ออบับังงคัคับบในการกำกั
ในการกำกับบดูดูแแลล
ตลอดจนกลไกการสนั
บสนุนงบประมาณต้
องการความเฉพาะตั
ตลอดจนกลไกการสนั
บบสนุ
อองการความเฉพาะตั
ววสูสูงง
ตลอดจนกลไกการสนั
สนุนนงบประมาณต้
งบประมาณต้
งการความเฉพาะตั
แนวคิดในการปฏิ
รูปทั้ง ๒ ด้านนำมาสู
่การจัดตั้งกระทรวงใหม่
คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
แนวคิ
ดดในการปฏิ
รรููปปทัทั้้งง ๒๒ ด้ด้าานนำมาสู
นนำมาสู่่กการจั
ารจัดดตัตั้้งงกระทรวงใหม่
กระทรวงใหม่คคืืออ กระทรวงการอุ
กระทรวงการอุดดมศึ
มศึกกษา
ษา วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์
แนวคิ
ในการปฏิ
วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (อว.) โดยยุ บ รวมกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สำนั
ก งานคณะกรรมการ
และนวั ตต กรรม
กรรม (อว.)
(อว.) โดยยุ
โดยยุ บ รวมกระทรวงวิ
รวมกระทรวงวิ ทท ยาศาสตร์
ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สำนั
สำนั กก งานคณะกรรมการ
งานคณะกรรมการ
วิวิ จจ ัั ยยการอุ
และนวั
ดมศึกษา (สกอ.)
ซึ่งสังกับดกระทรวงศึ
กษาธิการเข้าด้วยกัแ ละเทคโนโลยี
น ปรับสำนักงานคณะกรรมการวิ
จัยแห่งชาติ
การอุดดมศึ
มศึกกษา
ษา (สกอ.)
(สกอ.) ซึซึ่่งงสัสังงกักัดดกระทรวงศึ
กระทรวงศึกกษาธิ
ษาธิกการเข้
ารเข้าาด้ด้ววยกั
ยกันน ปรั
ปรับบสำนั
สำนักกงานคณะกรรมการวิ
งานคณะกรรมการวิจจััยยแห่
แห่งงชาติ
ชาติ
การอุ
(วช.) เข้าเป็นหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปรับฐานะเทียบเท่ากรม
(วช.) เข้
เข้าาเป็
เป็นนหน่
หน่วยงานในกระทรวงการอุดดมศึ
มศึกษา วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ วิวิจจัยัยและนวั
และนวัตตกรรม
กรรม ปรั
ปรับบฐานะเที
ฐานะเทียยบเท่
บเท่าากรม
กรม
(วช.)
ได้มีกวยงานในกระทรวงการอุ
ารจัดตั้งสภานโยบายการอุดกษา
มศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่
งชาติ แทนสภาวิ
จัย
ได้
ม
ี
ก
ารจั
ด
ตั
้
ง
สภานโยบายการอุ
ด
มศึ
ก
ษา
วิ
ท
ยาศาสตร์
วิ
จ
ั
ย
และนวั
ต
กรรมแห่
ง
ชาติ
แทนสภาวิ
จ
ั
ย
ได้มีกโดยมี
ารจัดสตัำนั้งสภานโยบายการอุ
ดมศึกดษา
ทยาศาสตร์
วิจัยและนวั
ตกรรมแห่
งชาติงชาติ
แทนสภาวิ
แห่งชาติ
กงานสภานโยบายการอุ
มศึกวิษา
วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวั
ตกรรมแห่
(สอวช จ.)ัยเป็น
แห่งงชาติ
ชาติ โดยมีสสำนั
ำนักกงานสภานโยบายการอุ
งานสภานโยบายการอุดดมศึ
มศึกษา วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ วิวิจจััยยและนวั
และนวัตตกรรมแห่
กรรมแห่งงชาติ
ชาติ (สอวช
(สอวช .) เป็
เป็นน
แห่
สำนักโดยมี
งานสนับสนุ
นกิจการสภา ซึ่ง ปรับสำนักกษา
งานนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวั
ตกรรม.)(สวทน.)
สำนักกงานสนั
งานสนับสนุนนกิกิจจการสภา
การสภา ซึซึ่่งง ปรั
ปรับบสำนั
สำนักกงานนโยบายวิ
งานนโยบายวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแและนวั
ละนวัตตกรรม
กรรม (สวทน.)
(สวทน.)
สำนั
มาทำหน้าบทีสนุ
่ด้านนโยบายและยุ
ทธศาสตร์
ปรับสำนักงานกองทุนสนับเทคโนโลยี
สนุนการวิจัย (สกว.)
เป็นสำนักงาน
มาทำหน้าาทีที่่ดด้้าานนโยบายและยุ
นนโยบายและยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ ปรั
ปรับบสำนั
สำนักกงานกองทุ
งานกองทุนนสนั
สนับบสนุ
สนุนนการวิ
การวิจจััยย (สกว.)
(สกว.) เป็นนสำนั
สำนักกงาน
งาน
มาทำหน้
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั
ตกรรม (สกสว.)
ทำหน้าที่ขับเคลื
่อนนโยบาย
จัดกรอบวงเงินเป็งบประมาณ
เสริมมวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ วิวิจจัยัยและนวั
และนวัตกรรม
กรรม (สกสว.)
(สกสว.) ทำหน้
ทำหน้าาทีที่ข่ขับับเคลื
เคลื่อ่อนนโยบาย
นนโยบาย จัจัดดกรอบวงเงิ
กรอบวงเงินนงบประมาณ
งบประมาณ
ส่ส่งงเสริ
ทั้งกระทรวงการอุดตมศึ
กษา วิทยาศาสตร์
วิจ ัย และนวั
ตกรรม และสภานโยบายการอุ
ดมศึ ก ษา
ทัทั้้งงกระทรวงการอุ
กระทรวงการอุดดมศึ
มศึกกษา
ษา วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ วิวิจจััยยและนวั
และนวัตตกรรม
กรรม และสภานโยบายการอุ
และสภานโยบายการอุดดมศึ
มศึ กก ษา
ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ถูกออกแบบให้ทำงานประสานกัน โดยที่กระทรวงมีคณะกรรมการ
ยาศาสตร์ วิวิจจััยยและนวั
และนวัตตกรรมแห่
กรรมแห่งงชาติ
ชาติ ถูถูกกออกแบบให้
ออกแบบให้ททำงานประสานกั
ำงานประสานกันน โดยที
โดยที่่กกระทรวงมี
ระทรวงมีคคณะกรรมการ
ณะกรรมการ
วิวิททยาศาสตร์
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคั
บทคัดดย่ย่ออการบรรยายของราชบั
การบรรยายของราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๕๔
๕๔

การอุดมศึกษา (กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) เป็นหลัก ส่วนด้านสภานโยบายฯ มี
การอุ
ดมศึกษา (กกอ.)
กษาเป็(กมอ.)
นหลัากทีส่่ปวระสานกั
นด้านสภานโยบายฯ
คณะกรรมการส่
งเสริมวิและคณะกรรมการมาตรฐานอุ
ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดมศึ
(กสว.)
นหลักเป็ทำหน้
นเพื่อให้ผลงานมี
คณะกรรมการส่
เสริมวิทยาศาสตร์
และนวั
ตกรรม (กสว.)
เป็นหลั
ก ทำหน้
ที่ประสานกั
เพื่อให้ผลงาน่
ด้านการอุดมศึกงษาและผลงานด้
านพัวิฒจัยนาวิ
ทยาศาสตร์
วิจัยและนวั
ตกรรม
เป็นาประโยชน์
ต่อนประเทศตามที
ด้ตั้งาเป้
นการอุ
ดมศึกษาและผลงานด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประโยชน์ต่อประเทศตามที่
าหมายไว้
ตั้งเป้าหมายไว้

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๕๕
๕๕

การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมนุษย์
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก
ในช่วงปลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีข่าวสำคัญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า นักวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลง
ในช่วงปลาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ญทางวิ
การแพทย์
ว่า นักนวิทำให้
ทยาศาสตร์
ด้เปลีด่ยเชืนแปลง
หรือดัดแปลงพั
นธุกรรมของมนุ
ษย์ไมีด้ขแ่าล้วสำคั
ว โดยมี
เด็กทีท่เกิยาศาสตร์
ดจากการเปลี
่ยนแปลงยี
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ดัดจแปลงพั
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ดเชื้อ ใHIV
ได้สอำเร็
เป็นครัน้งแรก
เด็กแฝดดัษงกล่
โดยวิธเด็ี inกทีvitro
fertilization่ยนแปลงยี
ซึ่งนักวิทนยาศาสตร์
เทคโนโลยี
หม่
ได้
จเป็เกินดครัการกลายพั
้งแรก เด็กนแฝดดั
งกล่น าCCR๕
วเกิดโดยวิ
ธี งinกล่vitro
ซึ่งนั่นกตัวิทวอย่
ยาศาสตร์
ได้ใช้เทคโนโลยี
เพืส่อำเร็
ทำให้
ธุ์ของยี
ข่าวดั
าวได้fertilization
ทำให้เกิดความตื
างมากในวงการวิ
จัย ทัใ้งหม่
ใน
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่
อ
ทำให้
เ
กิ
ด
การกลายพั
น
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์
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องยี
น
CCR๕
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า
วดั
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กล่
า
วได้
ท
ำให้
เ
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ด
ความตื
น
่
ตั
ว
อย่
า
งมากในวงการวิ
จ
ั
ย
ทั
้
ง
ใน
ด้านเทคโนโลยีและด้านจริยธรรมการวิจัย โดยเฉพาะในประเด็นว่าสมควรจะเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมนุษย์
ด้หรืานเทคโนโลยี
และด้
ยธรรมการวิ
โดยเฉพาะในประเด็
อไม่ อย่างไรก็
ตามานจริ
คณะผู
้วิจัยมิได้เปิจัยดเผยรายละเอี
ยดหรือนตีว่พาิมสมควรจะเปลี
พ์ผลงานในเรื่ย่อนแปลงพั
งดังกล่าวนธุไม่กสรรมของมนุ
ามารถพิสูจษน์ย์
หรื
ิจัยมิไทด้ยาลั
เปิดยเผยรายละเอี
ยดหรือตีพผูิ้มให้พ์ขผ่าลงานในเรื
่องดังกล่าว ไม่และมี
สามารถพิ
สูจ น์
ว่าข่อาไม่วดัอย่
งกล่างไรก็
าวเป็ตนาม
เรื่อคณะผู
งจริง ้วมหาวิ
ได้ไล่นักวิทยาศาสตร์
วดังกล่าวออกจากงาน
การถอน
ว่ข้าอข่มูาลวดั
งกล่าวเป็ญนาตทำวิ
เรื่องจริจัยงออกจากฐานข้
มหาวิทยาลัยอได้มูไลล่แล้
นักววิทยาศาสตร์ผู้ให้ข่าวดังกล่าวออกจากงาน และมีการถอน
การขออนุ
ข้อมูลการขออนุ
ญาตทำวิ
ัยออกจากฐานข้
ลแล้วาอย่างก้าวกระโดดในด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทาง
ในช่วงไม่
กี่ปีที่ผจ่านมา
ได้มีความก้อามูวหน้
วงไม่กี่ปีที่ผธี ่าCRISPR/Cas๙
นมา ได้มีความก้(clustered
าวหน้าอย่าregularly
งก้าวกระโดดในด้
านเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมในช่โดยเฉพาะวิ
interspaced
short palindromic
repeats
พัและ
นธุกCRISPR-associated
รรม โดยเฉพาะวิธี CRISPR/Cas๙
(clustered
regularly
interspaced
short
palindromic
repeats
protein ๙) ซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในตำแหน่งยีนที่
และ
CRISPR-associated
protein
๙) ซึร่งาคาถู
ทำให้สกามารถเปลี
่ยนแปลงพั
กรรมของสิ
่งมีชได้
ีวิตถในตำแหน่
ต้องการได้
อย่างแม่นยำ รวดเร็
ว และมี
กว่าวิธีการอื
่นที่ใช้อย่นาธุงมาก
CRISPR
ูกนำมาใช้งอยีย่นาทีง่
ต้กว้อางการได้
อย่างแม่จัยนและมี
ยำ รวดเร็
ว และมี
าคาถูกกว่นิกาวิจนทำให้
ธีการอื่นนทีัก่ใวิช้ทอยาศาสตร์
ย่างมาก แCRISPR
ูกนำมาใช้อ่อย่ว่าาง
งขวางในการวิ
ศักยภาพที
่ใช้รในทางคลิ
ละแพทย์ได้จถำนวนมากเชื
กว้
างขวางในการวิ
จัยและมี
ยภาพทีน่ใิกช้ใเพื
นทางคลิ
นิก จนทำให้
ทยาศาสตร์แนละแพทย์
่อว่า
จะสามารถใช้
ในการศึ
กษาวิศจััยกทางคลิ
่อรักษาโรคในมนุ
ษย์นได้ักใวินระยะเวลาอั
ใกล้ ทั้งนีจำนวนมากเชื
้การใช้เทคโนโลยี
จะสามารถใช้
ในการศึ
ษาวิจปัยระเด็
ทางคลิ
นิก เพืย่อธรรมอี
รักษาโรคในมนุ
ด้ในระยะเวลาอั
ทั้งนี้การใช้
เพื่อเปลี่ยนแปลงพั
นธุกกรรมมี
นทางจริ
กมากที่ยังษต้ย์อไงอภิ
ปรายเพื่อให้นได้ใกล้
ข้อตกลงร่
วมกันเทคโนโลยี
ก่อนที่จะ
เพื
เปลี่ยจรินแปลงพั
นธุกรรมมีประเด็นทางจริยธรรมอีกมากที่ยังต้องอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันก่อนที่จะ
มีก่อารใช้
งทางการแพทย์
มีการใช้จริงทางการแพทย์

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๕๖
๕๖
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นวั
ตตกรรมรู
ปปแบบยาสำหรั
บบผูผู้ป้ป่ว่วยสู
งงอายุ
นวั
กรรมรู
แบบยาสำหรั
ยสู
นวัตกรรมรูปแบบยาสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ
อายุ
ศาสตราจารย์ ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาคีสมาชิก และ
ศาสตราจารย์
ภก.พรศั
กกดิดิ์์ ศรี
ศรีฐานะวุ
มรศัฑกกฒ์
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก และ
และ
ศาสตราจารย์ ดร.
ดร.ภก.กษิ
ภก.พรศั
ออมรศั
ดิดิ์์ ภาคี
ตพงษ์
ภก.กษิ
พงษ์
ฐานะวุ
ฑฒ์
ฒ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภก.กษิ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสั
ชกรรมตตพงษ์
คณะเภสัฐานะวุ
ชศาสตร์ฑ

ภาควิ
คณะเภสัชชศาสตร์
ศาสตร์ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยศิศิลลปากร
ปากร
ภาควิชชาเทคโนโลยี
าเทคโนโลยีเเภสั
ภสัชชกรรม
กรรม คณะเภสั
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ปัปัจจจุจุบบันันประเทศไทยกำลั
งงเข้
งงอายุ
่ม่มผูผู้้สสูงูงอายุ
งงเพิ
างต่ออเนื
ซึซึ่่งงเป็
เข้าาสูสู่ส่สัังงคมสู
คมสู
อายุ ประชากรกลุ
ประชากรกลุ
อายุรวิกกทำลั
ำลัยาของผู
เพิ่่มมขึขึ้ส้น้นูงอย่
อย่
เนื่่ออคงงวามเสี
เป็่ยนนง
ความท้าทายสำหรัประเทศไทยกำลั
บการรักษาทางการแพทย์
เนื่องจากการเปลี
่ยนแปลงทางสรี
อายุางต่และมี
ความท้
าทายสำหรับบการรั
กษาทางการแพทย์
เนื่องจากการเปลี่่ยยนแปลงทางสรี
รรวิวิททยาของผู
้สููงงอายุ
่่ยยงง
ความท้
ษาทางการแพทย์
นแปลงทางสรี
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และมีคความเสี
วามเสี
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ดโรคเรื้อรังการรั
เช่น กภาวะความดั
นโลหิเตนืสู่องงจากการเปลี
ภาวะไขมันในโลหิ
ตสูง ภาวะข้
อยาของผู
อักเสบ ้สและโรคเบาหวาน
ทำให้
ในการเกิ
ดโรคเรื้้ออรัรังง เช่
น ภาวะความดันนโลหิ
ตสูง ภาวะไขมันนในโลหิ
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กษาตสูมีง โภาวะไขมั
อกาสที่จะเกิ
ดปัญตหาจากการใช้
าสูงและโรคเบาหวาน
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่จะเกิดดปัปัญ
หาจากการใช้ยยาสู
เช่
งได้วรรมมื
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ในการรั
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าสูงงขึขึก้้นนษาลดลง
เช่นน ปัปัญ
ญหาการให้
หาการให้
ความร่
อในการใช้ยดาและการได้
รับผลข้
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ยให้สะดวกแก่
กลืนยาได้ารบริ
ง่ายขึห้นารยา
เช่น
หลายรู
ป
แบบ
เช่
น
ยาเม็
ด
แตกตั
ว
ในช่
อ
งปาก
และเภสั
ช
ภั
ณ
ฑ์
ช
นิ
ด
รั
บ
ประทานที
่
ช
่
ว
ยให้
ก
ลื
น
ยาได้
ง
่
า
ยขึ
้
น
เช่
หลายรู
แบบ® MEDCOAT
เช่น ยาเม็ด®แตกตั
วในช่
อGlide
งปาก® และเภสั
ชภัณ
ฑ์ชนิดดรัรับบประทานที
่ช่ป่วยให้
กลืนยาได้
ง่ายขึ้น เช่นนด
Magic ปjelly
และ
Pill
นอกจากนี
้
ยาชนิ
ประทานที
ระกอบด้
ว
ยยาหลายชนิ
®
®
® MEDCOAT
® และ
และ Pill
Pill Glide
Glide®® นอกจากนี
้ ยาชนิดดรัรับบประทานที
ระกอบด้ววยยาหลายชนิ
ด
Magic
jelly
Magic
jelly
MEDCOAT
ประทานที่่ปประกอบด้
ยยาหลายชนิ
อยู่ในเม็ดเดียวกัน (polypill) สามารถทำให้ผู้ปนอกจากนี
่วยโรคเรื้อรั้ ยาชนิ
งที่ต้องรับประทานยาหลายชนิ
ดยอมรั
บมากขึ้นได้ด
อยู่ในเม็ดดเดี
เดียวกันน (polypill)
(polypill) สามารถทำให้
สามารถทำให้ผผูู้้ปป่่ววยโรคเรื
ยโรคเรื้อรังที่่ตต้้อองรั
งรับบประทานยาหลายชนิ
ประทานยาหลายชนิดดยอมรั
ยอมรับมากขึ้้นนได้
ได้
อยู
อย่่าในเม็
งไรก็ตามยวกั
การออกแบบและการพั
ฒนายาใหม่สำหรับ้อผูรั้ปงที่วยสู
งอายุ
จะต้องพิ จารณาปัจจัยที่สำคับญมากขึ
๓ อย่าง
อย่างไรก็ตตาม
าม การออกแบบและการพั
การออกแบบและการพัฒ
ฒนายาใหม่
นายาใหม่สสำหรั
ำหรับบผูผู้้ปป่ว่วยสู
ยสูงงอายุ
อายุจะต้
ะต้อองพิ
งพิ จจารณาปั
ารณาปัจจจัจัยยทีที่่สสำคั
ำคัญ ๓ อย่าางง
อย่
ได้แาก่งไรก็
การยอมรั
บของผู้ป่วย ความปลอดภั
ยในการใช้ และการที
่ผู้ป่วจยสามารถเข้
าถึงยาได้ เพื่อให้ญผ๓ู้ป่วอย่
ยให้
ได้
แ
ก่
การยอมรั
บ
ของผู
้
ป
่
ว
ย
ความปลอดภั
ย
ในการใช้
และการที
่
ผ
ู
้
ป
่
ว
ยสามารถเข้
า
ถึ
ง
ยาได้
เพื
่
อ
ให้
ผ
ู
้
ป
่
ว
ยให้
ได้
แก่ การยอมรั
บของผู
้ป่วย ความปลอดภั
ยในการใช้
ความร่
วมมือในการใช้
ยาและมี
ประสิทธิภาพในการรั
กษาและการที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ เพื่อให้ผู้ป่วยให้
ความร่ววมมื
มมืออในการใช้
ในการใช้ยยาและมี
าและมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพในการรั
าพในการรักกษา
ษา
ความร่
คำสำคัญ : ผู้ป่วยสูงอายุ, เภสัชภัณฑ์รูปแบบรับประทาน, นวัตกรรมรูปแบบยา
คำสำคัญ
ญ :: ผูผู้ป้ป่ว่วยสู
ยสูงงอายุ
อายุ,, เภสั
เภสัชชภัภัณ
ณฑ์ฑ์รรูปูปแบบรั
แบบรับบประทาน,
ประทาน, นวั
นวัตตกรรมรู
กรรมรูปปแบบยา
แบบยา
คำสำคั

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๕๗
๕๗

นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการจัดการภาษา
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการจัดการภาษา
ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ภาคีสมาชิก

ในปัจจุบัน คือ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ การพัฒนาด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ก้าวหน้าไปหลายด้าน
ในปัจจุดบการภาษาธรรมชาติ
ัน คือ พ.ศ. ๒๕๖๒จนีะมี้ การพั
ฒนาด้
านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ได้ก้าวหน้าไปหลายด้าน
โดยทั่วไปการจั
ทั้งหมด
๔ แบบวิ
ธีด้วยกัน คือ
โดยทั่วไปการจัดการภาษาธรรมชาติจะมีทั้งหมด ๔ แบบวิธีด้วยกัน คือ
• แบบวิธีข้อความ (text): การสืบค้นและค้นคืนข้อมูล
• แบบวิธีข้อความ (text): การสืบค้นและค้นคืนข้อมูล
• เสียงพูด (speech): การพูดแล้วพิมพ์ พิมพ์แล้วพูด
• เสียงพูด (speech): การพูดแล้วพิมพ์ พิมพ์แล้วพูด
• ภาพตัวอักษร (character image): การเข้าใจภาพตัวอักษรพิมพ์และเขียน
• ภาพตัวอักษร (character image): การเข้าใจภาพตัวอักษรพิมพ์และเขียน
• เนื้อหาสาระ (substance): การเข้าใจความหมายข้อความ
•เครืเนื
้อหาสาระ
(substance):
การเข้ตาั้งใจความหมายข้
อความ
่องมื
อที่ใช้ในการจั
ดการภาษามี
แต่ระดับโปรแกรมธรรมดาไปจนถึ
งระดับโปรแกรมประยุกต์
เครื
่
อ
งมื
อ
ที
่
ใ
ช้
ใ
นการจั
ด
การภาษามี
ต
ั
้
ง
แต่
ร
ะดั
บ
โปรแกรมธรรมดาไปจนถึ
งระดับโปรแกรมประยุ
กต์
โดยเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ ปัจจุบันนับเฉพาะบริการจากกูเกิล (Google) ก็มีโปรแกรมประยุ
กต์หลากหลาย
บันนันบเฉพาะบริ
ารจากกูเโปรแกรมรู
กิล (Google)
ีโปรแกรมประยุ
กต์หลากหลาย&
คืโดยเฉพาะโปรแกรมประยุ
อ ตัวค้นคืนข้อมูลที่เรียกว่กาต์เสิปัรจ์ชจุเอนจิ
(search กengine)
้จำเสีก็ยมงพู
ด (speech recognition
คืspeech
อ ตัวค้นtyping)
คืนข้อมูลโปรแกรมแปลงภาพอั
ที่เรียกว่า เสิร์ชเอนจิน (search
โปรแกรมรู
้จำเสีCharacter
ยงพูด (speech
recognition
ก ษรให้ เengine)
ป็ น ข้ อ ความ
(Optical
Recognition
- OCR)&
speech
typing) โปรแกรมแปลงภาพอั
ก ษรให้
เ ป็ น(summarizer)
ข้ อ ความ (Optical
Recognition
OCR)
โปรแกรมแปลภาษา
(translator), โปรแกรมย่
อความ
เป็นต้Character
น นอกจากนี
้ ในคลาวด์เ-ซอร์
วิ ส
โปรแกรมแปลภาษา
(translator),
โปรแกรมย่
อ
ความ
(summarizer)
เป็
น
ต้
น
นอกจากนี
้
ในคลาวด์
เ
ซอร์
วิ ส
ของกูเกิล (Google cloud service) ก็มีโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษาอีกมากมาย เช่น โปรแกรม
ของกู
เกิลแ(Google
ก็มีโปรแกรมประยุ
ที่ไม่ได้เกีโปรแกรมเกี
่ยวข้องกับภาษาอี
น โปรแกรม่ง
วิเคราะห์
ละทำเหมืcloud
องข้อมูservice)
ล (data analytics
and dataกต์mining)
่ยวกับกอิมากมาย
นเทอร์เน็เช่
ตของสรรพสิ
วิเคราะห์และทำเหมื
อมูล โปรแกรมจั
(data analytics
mining)อโปรแกรมเกี
เน็ตstorage
ของสรรพสิ
(Internet
of Thingsองข้
– IoT)
ด เก็ บand
ข้ อdata
มู ล ในฐานข้
มู ล และคลั่ยงวกั
ข้ อบมูอินลเทอร์
(data
and่ง
(Internet
Things – IoT)
อ มู ล ในฐานข้ อ มูกลต์และคลั
ข้ อ มู ลข(data
storage แand
database)ofโปรแกรมที
่เกี่ยวข้โปรแกรมจั
องกับการวิดจเก็
ัยพับฒข้นาโปรแกรมประยุ
ทั้งการวิงเคราะห์
้อมูลขนาดใหญ่
ละ
database)
โปรแกรมที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งกั
บ
การวิ
จ
ั
ย
พั
ฒ
นาโปรแกรมประยุ
ก
ต์
ท
ั
้
ง
การวิ
เ
คราะห์
ข
้
อ
มู
ล
ขนาดใหญ่
แ
ละ่ง
ปัญญาประดิษฐ์ (Google CoLab) งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทยในเมืองไทยเรามีความก้าวหน้า ไปได้ระดับหนึ
ปัแต่ญใญาประดิ
ษฐ์ (Google
งานวิจัยเซอร์
เกี่ยวกั
ภาษาไทยในเมื
ความก้
าวหน้า ไปได้
บหนึ่ง
นอนาคตเราคงต้
องพึ่งCoLab)
พาระบบคลาวด์
วิสบจากบริ
ษัทและค่อางไทยเรามี
ยต่าง ๆ ในต่
างประเทศ
เช่นระดั
Google,
แต่ในอนาคตเราคงต้
IBM,
Microsoft องพึ่งพาระบบคลาวด์เซอร์วิสจากบริษัทและค่ายต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น Google,
IBM, Microsoft

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๕๘
๕๘
๕๘

สารโดพามี
สารโดพามี
ในผลกล้
สารโดพามีนนนในผลกล้
ในผลกล้วววยยย
ศาสตราจารย์
เกียรติคคุณ
ดร.สายชล เกตุ
ษา ราชบั
ศาสตราจารย์
ราชบัณ
ณฑิฑิฑิตตต
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคุณ
ุณ ดร.สายชล
ดร.สายชล เกตุ
เกตุษษาา ราชบั
ณ
กล้
องนักกปราชญ์
ปราชญ์” กล้ววยเป็
ยเป็นที่ยอมรับบกักันนทัทั่ว่วไปว่
ไปว่าเป็นนผลไม้
ผลไม้ที่มีคุณค่ค่าาทาง
ทาง
กล้วววยได้
ยได้ขขขึึึ้้้นนนชืชืชื่่่อออว่ว่ว่าาาเป็
เป็นนน “ผลไม้
“ผลไม้ขขของนั
กล้
ยได้
เป็
“ผลไม้
องนักปราชญ์”” กล้
กล้วยเป็นนทีที่่ยยอมรั
อมรับกันทั่วไปว่าาเป็
เป็นผลไม้ททีี่ม่มีีคคุุณ
ณค่าทาง
อาหารสู งง เป็
เป็ น ประโยชน์ แแ ก่ก่ รร ่่ าา งกาย
งกาย และมี รร าคาถู
าคาถู ก เมื ่่ ออ เปรี
เปรี ย บเที ยย บกั
บกั บ ผลไม้ ขข องไทยชนิ
องไทยชนิ ด อื ่ น ๆ แต่
อาหารสู
อาหารสู ง เป็ นน ประโยชน์
ประโยชน์ แ ก่ ร ่ า งกาย และมี
และมี ร าคาถู กก เมื
เมื ่ อ เปรี ยย บเที
บเที ย บกั บบ ผลไม้
ผลไม้ ข องไทยชนิ ดด อือื ่่ นน ๆๆ แต่
แต่
โภชนาการและผู้บ้บริริโโภคแทบจะไม่
ภคแทบจะไม่ไได้ด้กกล่ล่าาวถึ
วถึงงสารโดพามี
สารโดพามีนน (dopamine)
(dopamine) ในผลกล้
ในผลกล้ววยย โดพามี
โดพามีนนมีมีททั้ั้งงในเปลื
ในเปลืออกก
นันันักกกโภชนาการและผู
โภชนาการและผู้บริโภคแทบจะไม่ได้กล่าวถึงสารโดพามีน (dopamine) ในผลกล้วย โดพามีนมีทั้งในเปลือก
และเนื
้อของผลกล้ววยย แต่
แต่เปลืออกมี
กมีปริมาณโดพามีนนมากกว่
มากกว่าเนื้้ออ ผลกล้
ผลกล้วยดิบบมีมีโโดพามี
ดพามีนมากกว่าาผลกล้
ผลกล้วยสุกก
และเนื
และเนื้้ออของผลกล้
ของผลกล้วย แต่เเปลื
ปลือกมีปปริริมมาณโดพามี
าณโดพามีนมากกว่าาเนื
เนื้อ ผลกล้ววยดิ
ยดิบมีโดพามีนนมากกว่
มากกว่าผลกล้ววยสุ
ยสุก
โดพามี
น
มี
บ
ทบาทที
่
ส
ำคั
ญ
ต่
อ
สุ
ข
ภาพของคนโดยทำหน้
า
ที
่
ใ
นการควบคุ
ม
อารมณ์
การเรี
ย
บเรี
ย
งความนึ
ก
คิด
โดพามี
โดพามีนนมีมีบบทบาทที
ทบาทที่่สสำคั
ำคัญ
ญต่ต่ออสุสุขขภาพของคนโดยทำหน้
ภาพของคนโดยทำหน้าาทีที่่ใในการควบคุ
นการควบคุมมอารมณ์
อารมณ์ การเรี
การเรียยบเรี
บเรียยงความนึ
งความนึกกคิคิดด
และการควบคุมมการเคลื
การเคลื่อนไหว คนที
คนที่ขาดโดพามีนนจะแสดงออกหลายอย่
จะแสดงออกหลายอย่างทางด้าานอารมณ์
นอารมณ์ เช่นน ขาดสมาธิ
ขาดสมาธิ ไม่มมีี
และการควบคุ
และการควบคุมการเคลื่อ่อนไหว
นไหว คนที่ข่ขาดโดพามี
าดโดพามีนจะแสดงออกหลายอย่าางทางด้
งทางด้านอารมณ์ เช่
เช่น ขาดสมาธิ ไม่
ไม่มี
ความสุขข เห็
เห็นนว่ว่าาโลกนี
โลกนี้้ไไม่ม่มมีีสสีีสสัันน ไม่
ไม่มมีีคความรู
วามรู้้สสึึกกทีที่่จจะรั
ะรักกอะไร
อะไร ไม่
ไม่มมีี คความรู
วามรู้้สสึึกกสำนึ
สำนึกกผิผิดด นอกจากนี
นอกจากนี้้โโรคที
รคที่่กกล่ล่าาวถึ
วถึง
ความสุ
ความสุข เห็นว่าโลกนี้ไม่มีสีสัน ไม่มีความรู้สึกที่จะรักอะไร ไม่มี ความรู้สึกสำนึกผิด นอกจากนี้โรคที่กล่าวถึงง
มากที่่สสุุดดคืคืออโรคพาร์
โรคพาร์กินสัน ซึ่งเกิดดขึขึ้้นนเมื
เมื่อร่างกายขาดโดพามีนน การรั
การรับประทานกล้ววยสุ
ยสุกเป็นนประจำจะทำให้
ประจำจะทำให้
มากที
มากที่สุดคือโรคพาร์กกิินนสัสันน ซึซึ่่งงเกิ
เกิดขึ้นเมื่่ออร่ร่าางกายขาดโดพามี
งกายขาดโดพามีน การรับบประทานกล้
ประทานกล้วยสุกกเป็
เป็นประจำจะทำให้
งกายมีสสารนี
ารนี้เพียงพอและสามารถป้อองกั
งกันโรคบางอย่าางเกี
งเกี่ยวกับบประสาทได้
ประสาทได้ แม้วว่า่ามีมียยาโดพามี
าโดพามีนขายให้ผผูู้้ปป่่ววยที
ยที่
ร่ร่ร่าาางกายมี
งกายมีสารนี้เ้เพีพียยงพอและสามารถป้
งพอและสามารถป้องกันนโรคบางอย่
โรคบางอย่างเกี่ย่ยวกั
วกับประสาทได้ แม้
แม้ว่ามียาโดพามีนนขายให้
ขายให้ผู้ป่วยที่่
ขาดสารนี้้ แต่
แต่การรับบประทานยานี
ประทานยานี้อาจทำให้มมีีผผลข้
ลข้างเคียยงที
งที่ไม่พึงประสงค์แแก่ก่รร่่าางกายได้
งกายได้ การรับบประทาน
ประทาน
ขาดสารนี
ขาดสารนี้ แต่กการรั
ารรับประทานยานี้้ออาจทำให้
าจทำให้มีผลข้าางเคี
งเคียงที่่ไไม่ม่พพึึงงประสงค์
ประสงค์แก่ร่างกายได้ การรั
การรับประทาน
ผลกล้ววยสุ
ยสุกนอกจากจะทำให้ไไ ด้ด้สสารโดพามี
ารโดพามีนที่ร่างกายต้อองการแล้
งการแล้ว ยังได้คคุุณ
ณค่าทางอาหารอย่าางอื
งอื่นสำหรับบ
ผลกล้
ผลกล้วยสุกกนอกจากจะทำให้
นอกจากจะทำให้ไ ด้สารโดพามีนนทีที่่รร่่าางกายต้
งกายต้องการแล้วว ยัยังงได้
ได้คุณค่ค่าาทางอาหารอย่
ทางอาหารอย่างอื่่นนสำหรั
สำหรับ
งกายอีกกด้ด้ววยย ทีที่่สสำคั
ำคัญ
ญกล้
กล้ววยสุ
ยสุกกมีมีรราคาถู
าคาถูกกกว่
กว่าายาโดพามี
ยาโดพามีนน และการรั
และการรับบประทานกล้
ประทานกล้ววยสุ
ยสุกกไม่
ไม่ไได้ด้กก่่ออให้
ให้เ กิด
ร่ร่ร่าาางกายอี
งกายอีกด้วย ที่สำคัญกล้วยสุกมีราคาถูกกว่ายาโดพามีน และการรับประทานกล้วยสุกไม่ได้ก่อให้เเ กิกิดด
ตรายหรืออมีมีผผลข้
ลข้างเคียยงเหมื
งเหมือนกับบการกิ
การกินยาโดพามีนน เนื
เนื่องจากกล้ววยมี
ยมีราคาถูกก มีมีผผลผลิ
ลผลิตออกตลอดทั้้งงปีปี
อัอัอันนนตรายหรื
ตรายหรือมีผลข้าางเคี
งเคียงเหมืออนกั
นกับการกินนยาโดพามี
ยาโดพามีน เนื่่อองจากกล้
งจากกล้วยมีรราคาถู
าคาถูก มีผลผลิตตออกตลอดทั
ออกตลอดทั้งปี
ทีที่่สสำคั
ำคัญ
ญกล้
กล้ววยเป็
ยเป็นนผลไม้
ผลไม้ททีี่่มมีี กการใช้
ารใช้สสารเคมี
ารเคมีปป้้อองกั
งกันนกำจั
กำจัดดศัศัตตรูรูพพืืชชน้น้ออยย และกล้
และกล้ววยบางชนิ
ยบางชนิดดอาจไม่
อาจไม่มมีีกการใช้
ารใช้สารเคมี
ที่สำคัญกล้วยเป็นผลไม้ที่มี การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชน้อย และกล้วยบางชนิดอาจไม่มีการใช้สสารเคมี
ารเคมี
ป้ป้อองกั
งกันนกำจั
กำจัดดศัศัตตรูรูพพืืชชเลย
เลย ดัดังงนันั้้นน จึจึงงขอเชิ
ขอเชิญ
ญชวนทุ
ชวนทุกกคนให้
คนให้บบริริโโภคกล้
ภคกล้ววยเป็
ยเป็นนประจำทุ
ประจำทุกกวัวันนเพื
เพื่่ออทีที่่จจะมี
ะมีสสุุขขภาพ
ภาพ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเลย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกคนให้บริโภคกล้วยเป็นประจำทุกวันเพื่อที่จะมีสุขภาพ
สมบูรรณ์
ณ์
สมบู
สมบูรณ์

บรรยายวิ
ชาการในที่ป่ประชุ
มสำนักกวิวิททยาศาสตร์
ราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ สำนั
สำนักงานราชบัณ
ณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิตยสภา ณ
ณ สำนักกงานราชบั
งานราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๕๙
๕๙

เกลืออแร่
แร่สสำคั
ำคัญ
ญต่ต่ออสุสุขขภาพ
เกลื
ภาพ
ตอนที่่ ๑๑ :: เกลื
เกลืออ กระดู
กระดูกก และโรคกระดู
ตอนที
และโรคกระดูกกพรุ
พรุนน
ศาสตราจารย์ ดร.
ดร. นพ.นรั
นพ.นรัตตถพล
ถพล เจริ
ศาสตราจารย์
เจริญ
ญพัพันนธุธุ์์ ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
มนุษย์ค้นพบประโยชน์ของเกลือมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในยุโรปมีเหมืองเกลือที่เก่าแก่ราว
มนุษย์ค้นพบประโยชน์ของเกลือมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในยุโรปมีเหมืองเกลือที่เก่าแก่ราว
๖,๐๐๐–๗,๐๐๐ ปี เช่น ที่เมืองฮัลส์สตัทท์ ในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut ชื่อนี้มีคำว่า
๖,๐๐๐–๗,๐๐๐ ปี เช่น ที่เมืองฮัลส์สตัทท์ ในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut ชื่อนี้มีคำว่า
Salz ซึ่งหมายถึงเกลือ) ของประเทศออสเตรีย หรือเหมืองเกลือซาลินาเทอร์ดา ในประเทศโรมาเนีย ซึ่งมีการ
Salz ซึ่งหมายถึงเกลือ) ของประเทศออสเตรีย หรือเหมืองเกลือซาลินาเทอร์ดา ในประเทศโรมาเนีย ซึ่งมีการ
ขุดเกลืออย่างเป็นระบบตั้งแต่ ค.ศ. ๑๐๗๕ ส่วนในคาบสมุทรบอลข่านและอียิปต์ก็ใช้เกลือมาหลายพัน ปี
ขุดเกลืออย่างเป็นระบบตั้งแต่ ค.ศ. ๑๐๗๕ ส่วนในคาบสมุทรบอลข่านและอียิปต์ก็ใช้เกลือมาหลายพันปี
ในสมัยราชวงศ์เซี่ยของจีนมีการผลิตเกลื อจากน้ำทะเลตั้งแต่เมื่อราว ๒,๘๐๐ ปีก่อน ในอดีตเกลือเป็นเสมือน
ในสมัยราชวงศ์เซี่ยของจีนมีการผลิตเกลื อจากน้ำทะเลตั้งแต่เมื่อราว ๒,๘๐๐ ปีก่อน ในอดีตเกลือเป็นเสมือน
เงินตรา เนื่องจากสำคัญสำหรับ การถนอมอาหาร ปรุงรส และรักษาโรค ปัจจุบันคำว่า “เกลือ” มีหลาย
เงินตรา เนื่องจากสำคัญสำหรับการถนอมอาหาร ปรุงรส และรักษาโรค ปัจจุบันคำว่า “เกลือ” มีหลาย
ความหมาย โดยทั่วไปหมายถึง โซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกงที่ใช้ในการปรุงรส แต่ความหมายในทาง
ความหมาย โดยทั่วไปหมายถึง โซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกงที่ใช้ในการปรุงรส แต่ความหมายในทาง
วิทยาศาสตร์หมายถึงสารประกอบไอออนที่เกิดจากการสะเทินกรดด้วยเบส โดยที่ไอออนจะเป็นของธาตุใด ๆ
วิทยาศาสตร์หมายถึงสารประกอบไอออนที่เกิดจากการสะเทินกรดด้วยเบส โดยที่ไอออนจะเป็นของธาตุใด ๆ
ก็ได้ เช่น แคลเซียม สังกะสี หรือฟอสฟอรัส
ก็ได้ เช่น แคลเซียม สังกะสี หรือฟอสฟอรัส
ในการบรรยายครั้งนี้ จะกล่าวถึงเกลือในความหมายของเกลือโซเดียม ซึ่งเป็นไอออนประจุบวกที่พบได้
ในการบรรยายครั้งนี้ จะกล่าวถึงเกลือในความหมายของเกลือโซเดียม ซึ่งเป็นไอออนประจุบวกที่พบได้
มากที่สุดในเลือดและสารน้ำนอกเซลล์ โซเดียมจากอาหารเข้าสู่ร่างกายผ่านลำไส้เล็กส่วนต้นและส่วนกลางโดย
มากที่สุดในเลือดและสารน้ำนอกเซลล์ โซเดียมจากอาหารเข้าสู่ร่างกายผ่านลำไส้เล็กส่วนต้นและส่วนกลางโดย
การดูดซึมร่วมกับสารอาหารอื่น ๆ เช่น น้ำตาลกลูโคสและกรดแอมิโนบางชนิด คือ โซเดียมมักจะไม่ผ่านเข้า
การดูดซึมร่วมกับสารอาหารอื่น ๆ เช่น น้ำตาลกลูโคสและกรดแอมิโนบางชนิด คือ โซเดียมมักจะไม่ผ่านเข้า
เซลล์เยื่อบุผิวลำไส้เล็กตามลำพัง แต่จะเข้าเซลล์พร้อมสารอาหารชนิดอื่น ขณะเดียวกันลาดความเข้มข้นของ
เซลล์เยื่อบุผิวลำไส้เล็กตามลำพัง แต่จะเข้าเซลล์พร้อมสารอาหารชนิดอื่น ขณะเดียวกันลาดความเข้มข้นของ
โซเดียม ซึ่งเกิดจากความเข้มข้นของโซเดียมนอกเซลล์สูงกว่าในเซลล์ ช่วยทำให้เซลล์เยื่อบุผิวลำไส้ดูดซึม
โซเดียม ซึ่งเกิดจากความเข้มข้นของโซเดียมนอกเซลล์สูงกว่าในเซลล์ ช่วยทำให้เซลล์เยื่อบุผิวลำไส้ดูดซึม
สารอาหารอื่น ๆ ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาล กรดแอมิโน หรือวิตามินบางชนิด (เช่น วิตามินซี) จากนั้นโซเดียม
สารอาหารอื่น ๆ ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาล กรดแอมิโน หรือวิตามินบางชนิด (เช่
น วิตามินซี) จากนั้นโซเดียม
จะออกสู่สารน้ำนอกเซลล์และพลาสมาโดยอาศัยโปรตีนขนส่งโซเดียม (เช่น Na++/K++-ATPase) อนึ่ง เมื่อมีการ
จะออกสู่สารน้ำนอกเซลล์และพลาสมาโดยอาศัยโปรตีนขนส่งโซเดียม (เช่น Na /K -ATPase) อนึ่ง เมื่อมีการ
ดูดซึมโซเดียม จะมีโมเลกุลของน้ำแพร่ตามด้วยเสมอ ดังนั้น ลำไส้เล็กส่วนต้นและส่วนกลางจึงเป็นตำแหน่งที่
ดูดซึมโซเดียม จะมีโมเลกุลของน้ำแพร่ตามด้วยเสมอ ดังนั้น ลำไส้เล็กส่วนต้นและส่วนกลางจึงเป็นตำแหน่งที่
ดูดซึมน้ำได้ดีมาก แท้ที่จริงคือสามารถดูดซึมน้ำได้มากถึง ๖ ลิตรต่อวัน ขณะที่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมน้ำได้เพียง
ดูดซึมน้ำได้ดีมาก แท้ที่จริงคือสามารถดูดซึมน้ำได้มากถึง ๖ ลิตรต่อวัน ขณะที่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมน้ำได้เพียง
๒ ลิตรต่อวันเท่านั้น (ความเข้าใจที่ว่า สำไส้ใหญ่มีหน้าที่หลักเพื่อดูดซึมน้ำและเกลือแร่จึงไม่ถูกต้อง)
๒ ลิตรต่อวันเท่านั้น (ความเข้าใจที่ว่า สำไส้ใหญ่มีหน้าที่หลักเพื่อดูดซึมน้ำและเกลือแร่จึงไม่ถูกต้อง)
โซเดียมในเลือดมีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยรักษาปริมาตรของสารน้ำภายในหลอดเลือด รักษา
โซเดียมในเลือดมีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยรักษาปริมาตรของสารน้ำภายในหลอดเลือด รักษา
ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างภายในกับภายนอกเซลล์ประสาท และช่วยให้เซลล์ส่ วนใหญ่ในร่างกายสามารถ
ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างภายในกับภายนอกเซลล์ประสาท และช่วยให้เซลล์ส่ วนใหญ่ในร่างกายสามารถ
ขนส่งไอออนชนิดอื่นเข้าหรือออกจากเซลล์ได้ ส่วนการเจริญเติบโตของเซลล์สร้างกระดูก (osteoblast)
ขนส่งไอออนชนิดอื่นเข้าหรือออกจากเซลล์ได้ ส่วนการเจริญเติบโตของเซลล์สร้างกระดูก (osteoblast)
ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโซเดียมนอกเซลล์ที่ไม่สูงจนเกินไป และการดูดซึมแร่ธาตุที่จำเป็นแก่การสร้าง
ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโซเดียมนอกเซลล์ที่ไม่สูงจนเกินไป และการดูดซึมแร่ธาตุที่จำเป็นแก่การสร้าง
กระดูก เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส ต้องอาศัยความเข้มข้นที่เหมาะสมของโซเดียมทั้งภายในโพรงลำไส้และ
กระดูก เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส ต้องอาศัยความเข้มข้นที่เหมาะสมของโซเดียมทั้งภายในโพรงลำไส้และ
ในสารน้ำนอกเซลล์ ดังนั้น ร่างกายของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจึงต้องมีระบบฮอร์โมนที่ซับซ้อนเพื่อ
ในสารน้ำนอกเซลล์ ดังนั้น ร่างกายของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจึงต้องมีระบบฮอร์โมนที่ซับซ้อนเพื่อ
ควบคุมสมดุลโซเดียมของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเรนิน -แองจิโอเทนซิน -อัลโดสเตอโรน กวานิลิน อะดรีนาลิน
ควบคุมสมดุลโซเดียมของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเรนิน -แองจิโอเทนซิน -อัลโดสเตอโรน กวานิลิน อะดรีนาลิน
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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หรือเนตริยูรีติกเพปไทด์ ในสัตว์บางชนิด เช่น กวาง ช้าง แกะ แพะ มีพฤติกรรมกินดินโป่งเพื่อให้ได้รับโซเดียม
หรือเนตริยูรีติกเพปไทด์ ในสัตว์บางชนิด เช่น กวาง ช้าง แกะ แพะ มีพฤติกรรมกินดินโป่งเพื่อให้ได้รับโซเดียม
ฟอสฟอรัส และแคลเซียมเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย และยังพบพฤติกรรมรับประทานเกลือในผู้ที่
ฟอสฟอรัส และแคลเซียมเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย และยังพบพฤติกรรมรับประทานเกลือในผู้ที่
ขาดหรือต้องการโซเดียมและแคลเซียม (เช่น มีรายงานในผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้ นมบุตร) อย่างไรก็ตาม
ขาดหรือต้องการโซเดียมและแคลเซียม (เช่น มีรายงานในผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้ นมบุตร) อย่างไรก็ตาม
การได้รับโซเดียมสูงเป็นเวลานานหลาย ๆ ปี โดยเฉพาะจากอาหารที่มีรสเค็มจัด หรือใส่ผงชูรส (ซึ่งก็คือ โมโน
การได้รับโซเดียมสูงเป็นเวลานานหลาย ๆ ปี โดยเฉพาะจากอาหารที่มีรสเค็มจัด หรือใส่ผงชูรส (ซึ่งก็คือ โมโน
โซเดียมกลูตาเมต) สามารถทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
โซเดียมกลูตาเมต) สามารถทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
โรคหลอดเลือด และโรคไตได้ จากการทดลองในสัตว์ที่ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยของผู้เขียนพบว่า หนูขาวที่บริโภค
โรคหลอดเลือด และโรคไตได้ จากการทดลองในสัตว์ที่ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยของผู้เขียนพบว่า หนูขาวที่บริโภค
เกลือจะมีความดันเลือดสูงขึ้น คล้ายกับที่พบในหนูที่มีความดันโลหิตสูงจากพันธุกรรม หรือผู้ที่เป็นโรคความดัน
เกลือจะมีความดันเลือดสูงขึ้น คล้ายกับที่พบในหนูที่มีความดันโลหิตสูงจากพันธุกรรม หรือผู้ที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง
โลหิตสูง
ทั้งเกลือโซเดียมที่สูงและความดันโลหิตสูงมีผลเสียต่อเซลล์ทั่วร่างกาย ไม่เว้นแม้แ ต่เซลล์สร้างกระดูก
ทั้งเกลือโซเดียมที่สูงและความดันโลหิตสูงมีผลเสียต่อเซลล์ทั่วร่างกาย ไม่เว้นแม้แ ต่เซลล์สร้างกระดูก
ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ จากการศึกษาของหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก
ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ จากการศึกษาของหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โดยอาศัยเครื่องเอกซเรย์สามมิติที่ใช้ซินโครตรอนเป็นแหล่งกำเนิดรังสี พบว่า หนูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้ง
โดยอาศัยเครื่องเอกซเรย์สามมิติที่ใช้ซินโครตรอนเป็นแหล่งกำเนิดรังสี พบว่า หนูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้ง
จากพันธุกรรมและจากการบริโภคเกลือมาก จะมีรูพรุนในโครงสร้างกระดูกมากกว่าหนูปรกติ นอกจากนี้
จากพันธุกรรมและจากการบริโภคเกลือมาก จะมีรูพรุนในโครงสร้างกระดูกมากกว่าหนูปรกติ นอกจากนี้
การเรียงตัวของคอลลาเจนในกระดูกก็ผิดปรกติไปจากเดิม ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่า การบริโภคเกลือ
การเรียงตัวของคอลลาเจนในกระดูกก็ผิดปรกติไปจากเดิม ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่า การบริโภคเกลือ
เกินพอดี ดังเช่น ที่พบในขนมขบเคี้ยวบางชนิด หรือในอาหารแบบตะวันตก สามารถทำลายโครงสร้างของ
เกินพอดี ดังเช่น ที่พบในขนมขบเคี้ยวบางชนิด หรือในอาหารแบบตะวันตก สามารถทำลายโครงสร้างของ
กระดูกได้ สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอุบัติการณ์ของโรคกระดูกพรุนในผู้ที่รับประทานเกลือสูง หรือ
กระดูกได้ สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอุบัติการณ์ของโรคกระดูกพรุนในผู้ที่รับประทานเกลือสูง หรือ
ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
กล่าวโดยสรุปคือ แม้เกลือโซเดียมจะจำเป็นสำหรับเมแทบอลิ ซึมของร่างกาย โดยเฉพาะการรักษา
กล่าวโดยสรุปคือ แม้เกลือโซเดียมจะจำเป็นสำหรับเมแทบอลิ ซึมของร่างกาย โดยเฉพาะการรักษา
ปริมาตรสารน้ำภายในหลอดเลือดและสารน้ำระหว่างเซลล์ แต่หากรับประทานมากเกินความจำเป็น เป็นระยะเวลา
ปริมาตรสารน้ำภายในหลอดเลือดและสารน้ำระหว่างเซลล์ แต่หากรับประทานมากเกินความจำเป็น เป็นระยะเวลา
นานหลาย ๆ ปี ก็อาจทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ นอกจากนี้ ยังรบกวนการทำงานของเซลล์สร้างกระดูก
นานหลาย ๆ ปี ก็อาจทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ นอกจากนี้ ยังรบกวนการทำงานของเซลล์สร้างกระดูก
และทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงจนเกิดโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วย
และทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงจนเกิดโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วย
คำสำคัญ : กระดูกพรุน เกลือ โซเดียม โรคความดันโลหิตสูง
คำสำคัญ : กระดูกพรุน เกลือ โซเดียม โรคความดันโลหิตสูง

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๖๑
๖๑

ตอนวิธธีี
ขัขั้น้นตอนวิ
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อยู่ใ่ในช่
นช่ววงง 850
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AD เขานำตั
เขานำตัววเลขอาระบิ
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นวคิดดมาจากระบบตั
มาจากระบบตัววเลขของฮิ
เลขของฮินนดูดู
และอาหรับบไปยั
ไปยังงโลกตะวั
โลกตะวันนตก
ตก จึจึงงทำให้
ทำให้เเกิกิดดคำใหม่
คำใหม่ททีี่่คคนในยุ
นในยุโโรปเรี
และอาหรั
รปเรียยกวิ
กวิธธีขีของเขาว่
องเขาว่าา Algoritmi
Algoritmi หรื
หรืออ Algorismi
Algorismi
ตัตัววอย่
อย่าางของขั
งของขั้น้นตอนการแก้
ตอนการแก้ปปัญ
ัญหาที
หาที่เ่เข้ข้าาใจง่
ใจง่าายก็
ยก็คคืืออการเรี
การเรียยงตั
ว
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น้
อ
ยสุ
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มากสุ
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วิ
ธ
งตัวเลขจากค่าน้อยสุดไปค่ามากสุด วิธี ี เรี
เรียยงมี
งมีขข้ัน้ัน
ไปนี้ คือ เอาตัวเลขแรกเทียบกับตัวเลขอื่น ๆ ทั้งหมด เก็บค่าที่น้อยกว่าไว้เสมอ เราจะได้ตัวเลขที่มีค่าน้อย
ต่ต่ออไปนี
้ คือ เอาตัวเลขแรกเทียบกับตัวเลขอื่น ๆ ทั้งหมด เก็บค่าที่น้อยกว่าไว้เสมอ เราจะได้ตัวเลขที่มีค่าน้อย
ที่สุดตัวแรกออกมา จากนั้นก็ทำซ้ำวิธีเดิมกับตัวเลขที่เหลือเพื่อหาตัวเลขที่มีค่าน้อยถัดไป ทำแบบนี้ซ้ำจน
ที่สุดตัวแรกออกมา จากนั้นก็ทำซ้ำวิธีเดิมกับตัวเลขที่เหลือเพื่อหาตัวเลขที่มีค่าน้อยถัดไป ทำแบบนี้ซ้ำจน
ตัวเลขที่น้อยกว่าไม่มี เราก็จะได้ตัวเลขที่เรียงจากค่าน้อยสุดไปยังค่ามากสุด นี่คือความหมายทั่วไปของ
ตัวเลขที่น้อยกว่าไม่มี เราก็จะได้ตัวเลขที่เรียงจากค่าน้อยสุดไปยังค่ามากสุด นี่คือความหมายทั่วไปของ
algorithm สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์สนใจก็คือ ระยะเวลาหรือจำนวนครั้งที่ต้องทำซ้ำที่มากที่สุด
algorithm สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์สนใจก็คือ ระยะเวลาหรือจำนวนครั้งที่ต้องทำซ้ำที่มากที่สุด
ซึ่งใช้ในขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการเช่น ผลที่ต้องการของการเรียงตัวเลขคือล ำดับของ
ซึ่งใช้ในขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการเช่น ผลที่ต้องการของการเรียงตัวเลขคือล ำดับของ
ตัวเลขที่เรียงจากค่าน้อยสุดไปยังค่ามากสุด เราพบว่าวิธีเรียงแบบ หาตัวเลขที่มีค่าน้อยทีละลำดับต้องใช้
ตัวเลขที่เรียงจากค่าน้อยสุดไปยังค่ามากสุด เราพบว่าวิธีเรียงแบบ หาตัวเลขที่มีค่าน้อยทีละลำดับต้องใช้
จำนวนครั้งของการเปรียบเทียบค่าตัวเลขไปมากกว่าจำนวนตัวเลขยกกำลังสอง ถ้าเรามีค่าตัวเลข ๑๐ ค่า
จำนวนครั้งของการเปรียบเทียบค่าตัวเลขไปมากกว่าจำนวนตัวเลขยกกำลังสอง ถ้าเรามีค่าตัวเลข ๑๐ ค่า
จำนวนครั้งสูงสุดที่ใช้เปรียบเทียบค่าตัวเลขเพื่อเรียงลำดับ ค่าจากน้อยสุดไปมากสุดจะเท่ากับ ๑๐ ยกกำลัง ๒
จำนวนครั้งสูงสุดที่ใช้เปรียบเทียบค่าตัวเลขเพื่อเรียงลำดับ ค่าจากน้อยสุดไปมากสุดจะเท่ากับ ๑๐ ยกกำลัง ๒
ซึ่งเท่ากับ ๑๐๐ ครั้ง ระยะเวลาที่ algorithm แบบหนึ่ง ใช้แก้ปัญหาที่สนใจเรียกว่า time complexity
ซึ่งเท่ากับ ๑๐๐ ครั้ง ระยะเวลาที่ algorithm แบบหนึ่ง ใช้แก้ปัญหาที่สนใจเรียกว่า time complexity
ปัญหาสามารถแบ่งตามค่าของ time complexity ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มปัญหาที่มี
ปัญหาสามารถแบ่งตามค่าของ time complexity ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มปัญหาที่มี
time complexity ที่สามารถเขีย นอยู่ในรูปพหุนาม (polynomial) ได้ เช่น ปัญหาการเรียงตัวเลข time
time complexity ที่สามารถเขียนอยู
่ในรูปพหุนาม (polynomial) ได้ เช่น ปัญหาการเรียงตัวเลข time
complexity ของปัญหานี้เท่ากับ n22 โดยที่ n คือ จำนวนค่าตัวเลขที่ต้องการเรียงลำดับ จากตัวอย่างข้างต้น
complexity ของปัญหานี้เท่ากับ n โดยที่ n คือ จำนวนค่าตัวเลขที่ต้องการเรียงลำดับ จากตัวอย่างข้างต้น
n = 10 กลุ่มปัญหาอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มที่ต้องใช้ algorithm มี time complexity ที่ไม่สามารถเขียนในรูป
n = 10 กลุ่มปัญหาอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มที่ต้องใช้ algorithm มี time complexity ที่ไม่สามารถเขียนในรูป
พหุนามได้ เช่น ปัญหาการหาเส้นทางเดินผ่านทุกเมืองในแผนที่ให้ได้ระยะทางรวมสั้นที่สุด โดยกำหนดว่า
พหุนามได้ เช่น ปัญหาการหาเส้นทางเดินผ่านทุกเมืองในแผนที่ให้ได้ระยะทางรวมสั้นที่สุด โดยกำหนดว่า
ให้เดินผ่านแต่ละเมืองได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การหาคำตอบของปัญหานี้ต้องใช้วิธีลองหาเส้นทางเดินที่
ให้เดินผ่านแต่ละเมืองได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การหาคำตอบของปัญหานี
้ต้องใช้วิธีลองหาเส้นทางเดินที่
เป็นไปได้ทั้งหมด n! = n*(n-1)*(n-2)*….*2 เส้นทาง ค่า n! ใหญ่กว่าค่า naa (เมื่อ a เป็นค่าคงตัว) มาก ดังนั้น
เป็นไปได้ทั้งหมด n! = n*(n-1)*(n-2)*….*2 เส้นทาง ค่า n! ใหญ่กว่าค่า n (เมื่อ a เป็นค่าคงตัว) มาก ดังนั้น
time complexity ในรูปพหุนามจึงน่าจะยอมรับได้มากกว่าในรูปที่ไม่เป็นพหุนามในประเด็นการรอผลที่
time complexity ในรูปพหุนามจึงน่าจะยอมรับได้มากกว่าในรูปที่ไม่เป็นพหุนามในประเด็นการรอผลที่
ได้จาก algorithm ที่ใช้แก้ปัญหา
ได้จาก algorithm ที่ใช้แก้ปัญหา
สิ่งน่าสนใจจากตัวอย่างเหล่านี้ก็คือ ถ้าเรามีปัญหาอย่างหนึ่ง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปัญหาที่เราต้องแก้
สิ่งน่าสนใจจากตัวอย่างเหล่านี้ก็คือ ถ้าเรามีปัญหาอย่างหนึ่ง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปัญหาที่เราต้องแก้
อยู่ในกลุ่มที่มี time complexity แบบพหุนาม (กลุ่ม P หรือ P class) หรือแบบไม่เป็นพหุนาม (กลุ่ม NP หรือ
อยู่ในกลุ่มที่มี time complexity แบบพหุนาม (กลุ่ม P หรือ P class) หรือแบบไม่เป็นพหุนาม (กลุ่ม NP หรือ
NP class) วิธีการแก้ปัญหาทั้ง ๒ กลุ่มแตกต่างกัน Alan Turing ได้เสนอเครื่องคำนวณแบบนามธรรม ๒ แบบ
NP class) วิธีการแก้ปัญหาทั้ง ๒ กลุ่มแตกต่างกัน Alan Turing ได้เสนอเครื่องคำนวณแบบนามธรรม ๒ แบบ
คือ deterministic Turing machine (DTM) และ Non-deterministic Turing machine (NDTM) เพื่อใช้ถอดรหัส
คือ deterministic Turing machine (DTM) และ Non-deterministic Turing machine (NDTM) เพื่อใช้ถอดรหัส
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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ของพวกนาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เครื่องของ Turing สามารถนำมาแยกกลุ่มของปัญหา ความแตกต่าง
ของพวกนาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เครื่องของ Turing สามารถนำมาแยกกลุ่มของปัญหา ความแตกต่าง
ของเครื่องทั้ง ๒ แบบ คือ แบบ DTM ใช้ algorithm ที่มีขั้นตอนแน่นอนตามที่ออกแบบ แต่ แบบ NDTM
ของเครื่องทั้ง ๒ แบบ คือ แบบ DTM ใช้ algorithm ที่มีขั้นตอนแน่นอนตามที่ออกแบบ แต่ แบบ NDTM
ใช้การเดาขั้นตอนหรือเดาคำตอบผสมกับขั้นตอนบางขั้นตอนที่แน่นอน การเดาจะทำให้ time complexity
ใช้การเดาขั้นตอนหรือเดาคำตอบผสมกับขั้นตอนบางขั้นตอนที่แน่นอน การเดาจะทำให้ time complexity
ของปัญหาในกลุ่ม NP สามารถแก้ได้ด้วย time complexity ที่อยู่ในรูปพหุนาม ดังนั้นเครื่องตามแบบ NDTM
ของปัญหาในกลุ่ม NP สามารถแก้ได้ด้วย time complexity ที่อยู่ในรูปพหุนาม ดังนั้นเครื่องตามแบบ NDTM
จึงมีความสามารถสูงกว่าเครื่องตามแบบ DTM เพราะสามารถเดาคำตอบได้ถูกในครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ
จึงมีความสามารถสูงกว่าเครื่องตามแบบ DTM เพราะสามารถเดาคำตอบได้ถูกในครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ
หลายครั้ง เช่น เดาลำดับการเรียงตัวเลขในตัวอย่างข้างต้นได้ถูกต้องในครั้งแรก
หลายครั้ง เช่น เดาลำดับการเรียงตัวเลขในตัวอย่างข้างต้นได้ถูกต้องในครั้งแรก
เครื่องตามแบบ NDTM ซึ่งมี algorithm แบบเดาคำตอบ ไม่สามารถสร้างจริงได้โดยใช้เทคโนโลยี
เครื่องตามแบบ NDTM ซึ่งมี algorithm แบบเดาคำตอบ ไม่สามารถสร้างจริงได้โดยใช้เทคโนโลยี
ปัจจุบัน แต่อาจใช้วิธีการทางด้าน meta-heuristic algorithm ช่วยได้ เช่น algorithm ที่ทำงานโดยการ
ปัจจุบัน แต่อาจใช้วิธีการทางด้าน meta-heuristic algorithm ช่วยได้ เช่น algorithm ที่ทำงานโดยการ
เลียนแบบการผสมพันธุ์ในธรรมชาติ การชุบแข็งของผิวโลหะ การหาอาหารของมด หรืออาจใช้แนวคิดของ
เลียนแบบการผสมพันธุ์ในธรรมชาติ การชุบแข็งของผิวโลหะ การหาอาหารของมด หรืออาจใช้แนวคิดของ
quantum scattering มาช่วย ปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเงิน การขนส่ง วิทยาการ
quantum scattering มาช่วย ปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเงิน การขนส่ง วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม NP
คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม NP
แต่ก็มีปั ญหายากมากอย่ างหนึ่ ง ในสาขาวิ ทยาการคอมพิว เตอร์ ที ่ถ ามว่ า ถ้ามีป ัญหาบางอย่ า ง
แต่ก็มีปั ญหายากมากอย่ างหนึ่ ง ในสาขาวิ ทยาการคอมพิว เตอร์ ที ่ถ ามว่ า ถ้ามีป ัญหาบางอย่ า ง
ที่แก้ได้โดยใช้เครื่องตามแบบ NDTM ได้ในระยะเวลาที่เป็นพหุนามแล้ว ปัญหานี้ก็ยังสามารถแก้ได้ด้วยเครื่อง
ที่แก้ได้โดยใช้เครื่องตามแบบ NDTM ได้ในระยะเวลาที่เป็นพหุนามแล้ว ปัญหานี้ก็ยังสามารถแก้ได้ด้วยเครื่อง
ตามแบบ DTM เช่นกัน นั่นคือพิสูจน์ว่า P = NP เป็นจริง Clay Mathematics Institute ในสหรัฐอเมริกาได้
ตามแบบ DTM เช่นกัน นั่นคือพิสูจน์ว่า P = NP เป็นจริง Clay Mathematics Institute ในสหรัฐอเมริกาได้
ตั้งรางวัล ๑ ล้านเหรียญ ให้แก่คนที่สามารถพิสูจน์วิธีการนี้ได้
ตั้งรางวัล ๑ ล้านเหรียญ ให้แก่คนที่สามารถพิสูจน์วิธีการนี้ได้

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ประเทศออสเตรเลีย ในการประชุม ครั ้ง นั ้น คณะกรรมการมี ม ติ ให้ พระองค์ แ รกและพระองค์เ ดี ยวที่ ไ่ ได้ด้
“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” ทางผู้บรรยายจึงขอเข้าเฝ้าเพื่อ
“นั
กวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” ทางผู้บรรยายจึงขอเข้าเฝ้าเพื่อ
ถวายรางวัลดังกล่าว หลังจากนั้น ๘ เดือนจึงได้เข้าเฝ้าเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒) ณ
ถวายรางวัลดังกล่าว หลังจากนั้น ๘ เดือนจึงได้เข้าเฝ้าเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒) ณ
โรงพยาบาลศิริราช และมีการเฉลิมฉลองโดยกรมพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีสมเด็จ
โรงพยาบาลศิริราช และมีการเฉลิมฉลองโดยกรมพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานโดยได้มีการลงพระนามาภิไธยในดินเหนียว
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานโดยได้มีการลงพระนามาภิไธยในดินเหนียว
เพื่อระบุว่าวันที่ ๕ ธันวาคมเป็นวันดินโลก ที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๖๘ ของสหประชาชาติได้มีมติรับรองวันที่
เพื่อระบุว่าวันที่ ๕ ธันวาคมเป็นวันดินโลก ที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๖๘ ของสหประชาชาติได้มีมติรับรองวันที่
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓) เป็นวันดินโลก มหากาพย์นี้ใช้เวลาประมาณกว่า ๑๒ ปี จึงสำเร็จ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓) เป็นวันดินโลก มหากาพย์นี้ใช้เวลาประมาณกว่า ๑๒ ปี จึงสำเร็จ
ในประเทศไทยการประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคม ให้เป็นวันดินโลกไม่ได้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองมาก
ในประเทศไทยการประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคม ให้เป็นวันดินโลกไม่ได้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองมาก
เท่าที่ควร จนกระทั่งเมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒ น์ ศัลยกำธร เข้ามารับงาน
เท่าที่ควร จนกระทั่งเมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒ น์ ศัลยกำธร เข้ามารับงาน
จึงเห็นว่าควรจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองมากขึ้นและควรจะมีทั้งปี จึงมีห นังสือไปถึงทุกกระทรวงให้มีการ
จึงเห็น ว่าควรจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองมากขึ้น และควรจะมีทั้งปี จึงมีห นังสือไปถึงทุกกระทรวงให้มีการ
เฉลิมฉลองวันดังกล่าว นอกจากนั้นได้จัดงานเฉลิมฉลองไปเมื่อวันที่ ๕-๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่พิพิธภัณฑ์
เฉลิมฉลองวันดังกล่าว นอกจากนั้นได้จัดงานเฉลิมฉลองไปเมื่อวันที่ ๕-๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่พิพิธภัณฑ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีการ
ขอพระราชทานพระนาม Bhumibol World Soil Day Award ซึ่งเป็นเหรียญรางวัล พร้อมทั้งมอบเงิ นอี ก
ขอพระราชทานพระนาม Bhumibol World Soil Day Award ซึ่งเป็นเหรียญรางวัล พร้อมทั้งมอบเงิ น อี ก
๑๕,๐๐๐ ดอลล่าร์ และประกาศไปทั่วโลก (เท่าที่ทราบผู้ที่ได้รับรางวัลคนแรกมาจากประเทศบังคลาเทศ)
๑๕,๐๐๐ ดอลล่าร์ และประกาศไปทั่วโลก (เท่าที่ทราบผู้ที่ได้รับรางวัลคนแรกมาจากประเทศบังคลาเทศ)
นอกจากนั้นได้มีการจัดตั้งศู นย์แห่งความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA) โดยมีการจัดตั้งขึ้นที่
นอกจากนั้นได้มีการจัดตั้งศู นย์แห่งความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA) โดยมีการจัดตั้งขึ้นที่
ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้มีการเปิดเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้มีการเปิดเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ค.ศ. ๒๐๑๘)
(ค.ศ. ๒๐๑๘)
ความเสื่อมโทรมของดินเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านแก้ไขโดยถือว่าเป็นการแก้ไขที่ถูกจุดที่สุด คือว่าเป็น
ความเสื่อมโทรมของดินเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านแก้ไขโดยถือว่าเป็นการแก้ไขที่ถูกจุดที่สุด คือว่าเป็น
ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งต้องง่ายและชาวบ้านทำได้ ที่แน่ชัดคือพระองค์ท่านจะเสด็จทุกแห่ง
ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งต้องง่ายและชาวบ้านทำได้ ที่แน่ชัดคือพระองค์ท่านจะเสด็จทุกแห่ง
เพื่อศึกษาพื้นฐาน รู้ส่วนดีและรู้ส่วนเสีย เสียก่อน การมีดิน มี น้ำและมีป่าเพื่อใช้เป็นที่อุ้มน้ำเป็นธรรมชาติที่ดี
เพื่อศึกษาพื้นฐาน รู้ส่วนดีและรู้ส่วนเสีย เสียก่อน การมีดิน มี น้ำและมีป่าเพื่อใช้เป็นที่อุ้มน้ำเป็นธรรมชาติที่ดี
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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๖๔
๖๔

แต่คนเข้ามาทำมาหากิน ทำให้ธรรมชาติแปรปรวน พระองค์ท่านจะช่วยตรงทำเขื่อนใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ราชการ
วนชาวบ้านทำฝายชะลอน้
ำ การปลู
กป่าสามารถปล่
ต้นไม้ววขยตรงทำเขื
ึ้นเองได้แต่่่ออตนใหญ่
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แต่
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พระองค์
่่าานจะช่
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นเข้ส่าามาทำมาหากิ
มาทำมาหากิ
ทำให้ธธรรมชาติ
รรมชาติ
ปรปรวน
พระองค์อททยให้
นจะช่
ยตรงทำเขื
นใหญ่
วข้อองกั
งกับบ
ราชการ
ราชการ ส่ส่ววนชาวบ้
นชาวบ้าานทำฝายชะลอน้
นทำฝายชะลอน้ำำ การปลู
การปลูกกป่ป่าาสามารถปล่
สามารถปล่ออยให้
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ไม้ขขึ้นึ้นเองได้
เองได้แแต่ต่ตต้้อองใช้
งใช้เเวลา
วลา
คำสำคัญ : การประชุมดินโลก, ๕ ธันวาคมวันดินโลก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ กับวันดินโลก
คำสำคั
วาคมวันนดิดินนโลก
โลก พระเจ้
พระเจ้าาอยู
อยู่ห่หัวัวรัรัชชกาลที
กาลที่่ ๙๙ กักับบวัวันนดิดินนโลก
โลก
คำสำคัญ
ญ :: การประชุ
การประชุมมดิดินนโลก,
โลก, ๕๕ ธัธันนวาคมวั

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา
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เทคโนโลยี
๔.๐ เพื
เพื่อ่อความยั
ความยั่ง่งยืยืนนด้ด้าานสิ
นสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมและสุ
มและสุขขภาพ
ภาพ
เทคโนโลยีสสุขุขาภิ
าภิบบาล
าล ๔.๐
ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ ๑๑, อาทิตยา ภานุวัฒน์วนิชย์ ๑๑,
ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรั
ตน์ คุตตะเทพ , อาทิตยา ภานุวัฒน์วนิชย์ , ๓
๒
ดร.ธัชชัย ปุษยะนาวิน และ ผู้ช่วยคาสตราจารย์ ดร.ณวัชร สุรินทร์กุล
ดร.ธัช๑ชัย ปุษยะนาวิน ๒ และ ผู้ช่วยคาสตราจารย์ ดร.ณวัชร สุรินทร์กุล ๓
่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
๑ คณะสิ
คณะสิ่งแวดล้๒อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒ คณะวิ
คณะวิ
ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันประชากรประเทศไทยและภูมิภาค มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองหลวง
ปัจจุบันประชากรประเทศไทยและภูมิภาค มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองหลวง
ปริมณฑล และเมืองใหญ่ ๆ ทำให้มีปัญหาการจัดการน้ำเสียจากบ้านเรือนและสิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดที่ใช้
ปริมณฑล และเมืองใหญ่ ๆ ทำให้มีปัญหาการจัดการน้ำเสียจากบ้านเรือนและสิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดที่ใช้
โดยทั่วไปคือบ่อเกรอะ บ่อซึม หรือถังบำบัดสำเร็จรูป ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการ
โดยทั่วไปคือบ่อเกรอะ บ่อซึม หรือถังบำบัดสำเร็จรูป ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการ
บำบัดสารอินทรีย์และเชื้อโรค ทำให้น้ำเสียที่ออกจากระบบเหล่านี้ไปปนเปื้อนแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน แม่น้ำ
บำบัดสารอินทรีย์และเชื้อโรค ทำให้น้ำเสียที่ออกจากระบบเหล่านี้ไปปนเปื้อนแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน แม่น้ำ
ลำคลองในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ๆ มีกลิ่นและสีที่ไม่พึงประสงค์ ประกอบด้วยเชื้อโรค รวมทั้งสารก่อ
ลำคลองในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ๆ มีกลิ่นและสีที่ไม่พึงประสงค์ ประกอบด้วยเชื้อโรค รวมทั้งสารก่อ
มลพิษ องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีประชากรในประเทศกำลังพัฒนาเสียชีวิตจากการจัดการน้ำเสียบ้านเรือน
มลพิษ องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีประชากรในประเทศกำลังพัฒนาเสียชีวิตจากการจัดการน้ำเสียบ้านเรือน
และสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องมากถึง ๒,๕๐๐ คนต่อวันหรือประมาณ ๑ ล้านคนต่อปี และเจ็บป่วยประมาณ
และสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องมากถึง ๒,๕๐๐ คนต่อวันหรือประมาณ ๑ ล้านคนต่อปี และเจ็บป่วยประมาณ
๘,๐๐๐ คนต่อวัน ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงต้องแก้ไขและจัดการอย่างเร่ งด่วน ใน พ.ศ. ๒๕๕๕
๘,๐๐๐ คนต่อวัน ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงต้องแก้ไขและจัดการอย่างเร่ งด่วน ใน พ.ศ. ๒๕๕๕
มูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์ ได้ให้เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขาภิบาลแนวใหม่ที่มี
มูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์ ได้ให้เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขาภิบาลแนวใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ถังบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถเพิ่มอุณหภูมิในถังบำบัดถึง
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ถังบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถเพิ่มอุณหภูมิในถังบำบัดถึง
ประมาณ ๔๕-๔๕ องศาเซลเซียส สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากบ้านเรือน เพิ่มการย่อยสลาย
ประมาณ ๔๕-๔๕ องศาเซลเซียส สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากบ้านเรือน เพิ่มการย่อยสลาย
กากตะกอนและผลิตก๊าซชีวภาพกลับมาใช้ในครัวเรือน ถังบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบไซโคลนคิวบ์เป็นระบบที่อาศัย
กากตะกอนและผลิตก๊าซชีวภาพกลับมาใช้ในครัวเรือน ถังบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบไซโคลนคิวบ์เป็นระบบที่อาศัย
การใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพื่อแยกของแข็งจากของเหลวร่วมกับกระบวนการทางเคมีหรือไฟฟ้าเคมีเพื่อ
การใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพื่อแยกของแข็งจากของเหลวร่วมกับกระบวนการทางเคมีหรือไฟฟ้าเคมีเพื่อ
ฆ่าเชื้อโรค ถังบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบสวมลงในวงซีเมนต์ของระบบบำบัดแบบบ่อเกรอะบ่อซึมเดิมที่มีอยู่และ
ฆ่าเชื้อโรค ถังบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบสวมลงในวงซีเมนต์ของระบบบำบัดแบบบ่อเกรอะบ่อซึมเดิมที่มีอยู่และ
ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดดังกล่าว ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลจากส้วมระบบนี้สามารถนำไปติดตั้งภายใน
ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดดังกล่าว ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลจากส้วมระบบนี้สามารถนำไปติดตั้งภายใน
บ่อเกรอะเดิมได้โดยตรง ได้มีการพัฒนารถดูดส้วมไฮเทคที่สามารถแยกกากตะกอน ฆ่าเชื้อโรค และบำบัด
บ่อเกรอะเดิมได้โดยตรง ได้มีการพัฒนารถดูดส้วมไฮเทคที่สามารถแยกกากตะกอน ฆ่าเชื้อโรค และบำบัด
น้ำเสียในตัวรถ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเทคโนโลยีดังกล่าว คือ ความเหมาะสมกับต้นทุน ลดการ
น้ำเสียในตัวรถ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเทคโนโลยีดังกล่าว คือ ความเหมาะสมกับต้นทุน ลดการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากปัญหาการจัดการสุขาภิบาลที่ไม่เหมาะสม ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพดีขึ้น
เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากปัญหาการจัดการสุขาภิบาลที่ไม่เหมาะสม ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพดีขึ้น
คำสำคัญ : มลพิษแหล่งน้ำ, เทคโนโลยีสุขาภิบาล, ถังบำบัดสิ่งปฏิกูลพลังงานแสงอาทิตย์ , ถังบำบัดสิ่งปฏิกูล
คำสำคัญ : มลพิษแหล่งน้ำ, เทคโนโลยีสุขาภิบาล, ถังบำบัดสิ่งปฏิกูลพลังงานแสงอาทิตย์ , ถังบำบัดสิ่งปฏิกูล
แบบไซโคลนคิวบ์, ถังบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบสวมลงในวงซีเมนต์, รถดูดส้วมไฮเทค
แบบไซโคลนคิวบ์, ถังบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบสวมลงในวงซีเมนต์, รถดูดส้วมไฮเทค
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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ระกอบคู่่่ เส้
เส้นนนใยหลายองค์
ใยหลายองค์ปปประกอบ
ระกอบ เส้
เส้นนนใยแบบกลวง
ใยแบบกลวง เส้
เส้นนนใยแบบมี
ใยแบบมีรรรูููพพพรุรุรุนนน
องค์
ระกอบเดี
เส้
ใยองค์
ระกอบคู
เส้
ใยหลายองค์
ระกอบ
เส้
ใยแบบกลวง
เส้
ใยแบบมี
เพื
เพื่่่อออให้
ให้ไไได้ด้ด้เเเส้ส้ส้นนนใยที
ใยที่่่มมมีีีลลลััักกกษณะสมบู
ษณะสมบูรรรณ์
ณ์ตตต้้้ออองอาศั
งอาศัยยยความสมดุ
ความสมดุลลลระหว่
ระหว่าาางแรงทางไฟฟ้
งแรงทางไฟฟ้าาา แรงตึ
แรงตึงงงผิผิผิวววและแรงต้
และแรงต้าาานจาก
นจาก
เพื
ให้
ใยที
ษณะสมบู
ณ์
งอาศั
ความสมดุ
ระหว่
งแรงทางไฟฟ้
แรงตึ
และแรงต้
นจาก
ความหนื
ความหนืดดดของสารละลาย
ของสารละลาย อัอัอัตตตราการระเหยของตั
ราการระเหยของตัวววทำละลาย
ทำละลาย ปัปัปัจจจจุจุจุบบบัันนันมีมีมีกกการพั
ารพัฒ
ฒนากระบวนการเตรี
นากระบวนการเตรียยยมเส้
มเส้นนนใย
ใย
ความหนื
ของสารละลาย
ราการระเหยของตั
ทำละลาย
ารพั
ฒ
นากระบวนการเตรี
มเส้
ใย
แบบไร้
แบบไร้หหหัััวววเข็
เข็มมมขึขึขึ้้้นนนเพื
เพื่่่อออให้
ให้สสสามารถเพิ
ามารถเพิ่่่มมมกำลั
กำลังงงการผลิ
การผลิตตตและรวดเร็
และรวดเร็วววขึขึขึ้้้นนน เส้
เส้นนนใยนาโนเป็
ใยนาโนเป็นนนวัวัวัสสสดุดุดุทททีีี่่่ไไได้ด้ด้รรรััับบบความสนใจ
ความสนใจ
แบบไร้
เข็
เพื
ให้
ามารถเพิ
กำลั
การผลิ
และรวดเร็
เส้
ใยนาโนเป็
ความสนใจ
อย่
า
งมากในการนำไปประยุ
ก
ต์
ใ
ช้
ง
านที
่
ห
ลากหลายด้
ว
ยสมบั
ต
ท
ิ
ี
่
ข
้
ึ
น
กั
บ
พื
้
น
ที
่
ผ
ิ
ว
ที
เ
่
พิ
่
ม
ขึ
้
น
และขนาดที
อย่าางมากในการนำไปประยุ
งมากในการนำไปประยุกกต์ต์ใใช้ช้งงานที
านที่ห่หลากหลายด้
ลากหลายด้ววยสมบั
ยสมบัตติทิที่ีข่ขึ้นึ้นกักับบพืพื้น้นทีที่่ ผผิวิวทีที่เ่เพิพิ่ม่มขึขึ้น้นและขนาดที
และขนาดที่่เเ่เล็ล็ล็กกกลงของ
ลงของ
อย่
ลงของ
วัวัสสดุดุ มีมีกการคาดการณ์
ารคาดการณ์ววว่่่าาาอัอัอัตตตราการเติ
ราการเติบบบโตเฉลี
โตเฉลี่่่ยยยต่ต่ต่อออปีปีปีขขของผลิ
องผลิตตตภัภัภัณ
ณฑ์ฑ์ฑ์เเเส้ส้ส้นนนใยนาโนจากพอลิ
ใยนาโนจากพอลิเเเมอร์
มอร์จจจะเพิ
ะเพิ่่่มมมขึขึขึ้้้นนนจาก
จาก
วัสดุ มีการคาดการณ์
ราการเติ
โตเฉลี
องผลิ
ณ
ใยนาโนจากพอลิ
มอร์
ะเพิ
จาก
ปีปี ๒๐๑๖
๒๐๑๖ ถึถึถึงงงปีปีปี ๒๐๒๔
๒๐๒๔ สูสูสูงงงถึถึถึงงงร้ร้ร้อออยละ
ยละ ๒๕.๓
๒๕.๓ โดยการประยุ
โดยการประยุกกกต์ต์ต์ใใใช้ช้ช้หหหลัลัลักกก ๆๆๆ ในด้
ในด้าาานวิ
นวิศศศวกรรมเนื
วกรรมเนื้้ออ้อเยื
เยื่่ออ่อ ระบบนำส่
ระบบนำส่งงงยา
ยา
ปี ๒๐๑๖
๒๐๒๔
ยละ
๒๕.๓
โดยการประยุ
ในด้
นวิ
วกรรมเนื
เยื
ระบบนำส่
ยา
อุอุปปกรณ์
กรณ์ฝฝฝััังงงทางการแพทย์
ทางการแพทย์ ชุชุชุดดดสวมใส่
สวมใส่ปปป้้้ออองกั
งกันนน ระบบกรองน้
ระบบกรองน้ำำำและอากาศ
และอากาศ สำหรั
สำหรับบบระบบกรองอากาศที
ระบบกรองอากาศที่่่มมมีีีกกการ
าร
อุปกรณ์
ทางการแพทย์
สวมใส่
งกั
ระบบกรองน้
และอากาศ
สำหรั
ระบบกรองอากาศที
าร
ประยุ
ก
ต์
ใ
ช้
เ
ส้
น
ใยนาโนที
ม
่
ี
ข
นาด
๐.๒
ถึ
ง
๐.๓
ไมครอน
พบว่
า
สามารถป้
อ
งกั
น
อนุ
ภ
าคฝุ
่
น
ในระดั
บ
๒.๕
ไมครอน
ประยุกกต์ต์ใใช้ช้เเส้ส้นนใยนาโนที
ใยนาโนที่ม่มีขีขนาด
นาด ๐.๒
๐.๒ ถึถึงง ๐.๓
๐.๓ ไมครอน
ไมครอน พบว่
พบว่าา สามารถป้
สามารถป้อองกั
งกันนอนุ
อนุภภาคฝุ
าคฝุ่น่นในระดั
ในระดับบ ๒.๕
๒.๕ ไมครอน
ไมครอน
ประยุ
(PM2.5)
แบคที
เ
รี
ย
เชื
อ
้
รา
และละอองเกสร
ได้
อ
ย่
า
งมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
(PM2.5) แบคที
แบคทีเเรีรียย เชื
เชื้อ้อรา
รา และละอองเกสร
และละอองเกสร ได้
ได้ออย่ย่าางมี
งมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพ
าพ
(PM2.5)

บรรยายวิ
ชาการในที่ป่ประชุ
มสำนักกวิวิททยาศาสตร์
ราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ สำนั
สำนักงานราชบัณ
ณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิตยสภา ณ
ณ สำนักกงานราชบั
งานราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๖๗
๖๗

วัคซีนวัณโรค
วัคซีนวัณโรค
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต และ
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก
วัคซีนบีซีจีเหมาะสำหรับบริการเด็กแรกคลอดในประชาคมที่มีอุบัติการวัณโรคสูง ด้วยจุดมุ่งหมาย
วัคซีนบีซีจีเหมาะสำหรับบริการเด็กแรกคลอดในประชาคมที่มีอุบัติการวัณโรคสูง ด้วยจุดมุ่งหมาย
เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในช่วงวัณโรคปฐมภูมิ เช่นวัณโรคมิลิอารีย์ วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง
เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในช่วงวัณโรคปฐมภูมิ เช่นวัณโรคมิลิอารีย์ วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง
ในช่วงวัยทารก และอาจป้องกันการติดเชื้อวัณโรคสำทับในช่วงดำเนินชีวิตในคนบางกลุ่ม ซึ่งสิ้นเปลืองค่ารักษา
ในช่วงวัยทารก และอาจป้องกันการติดเชื้อวัณโรคสำทับในช่วงดำเนินชีวิตในคนบางกลุ่ม ซึ่งสิ้นเปลืองค่ารักษา
และมีโอกาสดื้อยาแพร่เชื้อต่อไป
และมีโอกาสดื้อยาแพร่เชื้อต่อไป
วัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ เช่น วัคซีนดีเอ็นเอ Hsp65 วัคซีนอาร์เอ็นเอผู้นำสาร จะสามารถกำจัด
วัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ เช่น วัคซีนดีเอ็นเอ Hsp65 วัคซีนอาร์เอ็นเอผู้นำสาร จะสามารถกำจัด
เชื้อวัณโรคที่สงบอยู่ในอวัยวะบางอย่าง จึงอาจเป็นยุทธศาสตร์ทางการสาธารณสุขที่อาจควบคุมอุบัติการณ์
เชื้อวัณโรคที่สงบอยู่ในอวัยวะบางอย่าง จึงอาจเป็นยุทธศาสตร์ทางการสาธารณสุขที่อาจควบคุมอุบัติการณ์
วัณโรคได้
วัณโรคได้

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๖๘
๖๘
๖๘

เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ารรี
ซเคิ
ขยะพลาสติ
เทคโนโลยีกกการรี
ารรีไไไซเคิ
ซเคิลลลขยะพลาสติ
ขยะพลาสติกกก :::
กรณี
ษาของประเทศญี
ตอนที
กรณี
กรณีศศศึกึกึกษาของประเทศญี
ษาของประเทศญี่ป่ป่ปนนนุุุ่่่ ตอนที
ตอนที่่่ ๒๒๒
ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.วิ
วัฒ
ราชบัณ
ณฑิต
ศาสตราจารย์
ัฒน์น์น์ ตัตัตัณ
ณฑะพานิ
ฑะพานิชชชกุกุกุลลล ราชบั
ศาสตราจารย์กกิติตติติคคุณ
ุณ ดร.วิ
ดร.วิววัฒ
ณ
ฑะพานิ
ราชบัณฑิฑิตต
เทคโนโลยี
การรีไไซเคิ
ลขยะพลาสติกกทีที่เ่เหมาะสมนั
้นมีความจำเป็นนอย่
างยิ่่งงแก่
การพัฒ
นาอย่าางยั
่งยืนของ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีกการรี
ารรีไซเคิ
ซเคิลลขยะพลาสติ
ขยะพลาสติกที่เหมาะสมนั
หมาะสมนั้น้นมีมีคความจำเป็
วามจำเป็นอย่
อย่าางยิ
งยิ่งแก่
แก่กการพั
ารพัฒ
ฒนาอย่
นาอย่างยั
งยั่่งงยืยืนนของ
ของ
สัสังงคมสมั
คมสมัยยใหม่
ใหม่โโดยทั
ดยทั่่ววไปและแก่
ไปและแก่ภภาคอุ
าคอุตตสาหกรรมโดยเฉพาะ
สาหกรรมโดยเฉพาะ ซึซึ่่งงเรี
เรียยกว่
กว่าาเศรษฐกิ
เศรษฐกิจจแบบหมุ
แบบหมุนนเวี
เวียยนน สรุ
สรุปปสัสั้้นน ๆๆ แล้
แล้ว
สังคมสมัยใหม่โดยทั่วไปและแก่ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน สรุปสั้น ๆ แล้วว
พลาสติกกจะต้
จะต้องถูกกลดปริ
ลดปริมาณ (การใช้
(การใช้งาน) นำมาใช้
นำมาใช้ซ้ำ (หลายครั้ง้ง)) และรี
และรีไซเคิลล (ในรู
(ในรูปแบบใหม่หหรืรืออดัดั้ง้งเดิ
เดิม)
พลาสติ
พลาสติกจะต้อองถู
งถูกลดปริมมาณ
าณ (การใช้งงาน)
าน) นำมาใช้ซซ้้ำำ (หลายครั
(หลายครั้ง) และรีไไซเคิ
ซเคิล (ในรูปปแบบใหม่
แบบใหม่หรือดั้งเดิมม))
นอกจากนั้้นน การกำจั
การกำจัดพลาสติกกทิทิ้้งงในหลุ
ในหลุมฝังกลบ (ทั
(ทั้งถูกและผิดดกฎหมาย)
กฎหมาย) ในทะเล/มหาสมุททรร (การทิ
(การทิ้งขยะ
นอกจากนั
นอกจากนั้น การกำจัดดพลาสติ
พลาสติกทิ้งในหลุมมฝัฝังงกลบ
กลบ (ทั้้งงถูถูกกและผิ
และผิดกฎหมาย) ในทะเล/มหาสมุ
ในทะเล/มหาสมุทร (การทิ้้งงขยะ
ขยะ
อย่
า
งผิ
ด
กฎหมาย)
และโดยการเผา
(รวมถึ
ง
การสร้
า
งพลั
ง
งานที
่
ม
ี
ป
ระโยชน์
)
ควรจะต้
อ
งทำกั
น
น้
อ
ยที
่สุ ด
อย่
อย่าางผิ
งผิดดกฎหมาย)
กฎหมาย) และโดยการเผา
และโดยการเผา (รวมถึ
(รวมถึงงการสร้
การสร้าางพลั
งพลังงงานที
งานที่่มมีี ปประโยชน์
ระโยชน์)) ควรจะต้
ควรจะต้อองทำกั
งทำกันนน้น้ออยที
ยที่่สสุุดด
พลาสติกกแบบใช้
แบบใช้ครั้งเดียยวว (หลอดดู
(หลอดดูด ฟิล์มห่อ ขวดน้ำำและเครื
และเครื่องดื่่มม ถ้ถ้ววยกาแฟแบบใช้
ยกาแฟแบบใช้ครั้งเดียยวว ถุถุงงชอปปิ
ชอปปิง
พลาสติ
พลาสติกแบบใช้คครัรั้้งงเดี
เดียว (หลอดดูดด ฟิฟิลล์์มมห่ห่ออ ขวดน้
ขวดน้ำและเครื่่อองดื
งดื่ม ถ้วยกาแฟแบบใช้คครัรั้้งงเดี
เดียว ถุงชอปปิงง
แบบใช้คครัรั้้งงเดี
เดียว ฯลฯ) จะต้
จะต้องถูกกกีกีดดกักันนและยกเลิ
และยกเลิก อนึ่่งง จะต้
จะต้องใช้ขขวด
วด ถ้วย เหยืออกก โถ
โถ ภาชนะบรรจุ และ
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ความสำเร็
ความสำเร็จจในการขยายขนาดเครื
ในการขยายขนาดเครื่อ่องอบแห้
งอบแห้งงแบบใช้
แบบใช้ไไอน้
อน้ำำร้ร้ออนยวดยิ
นยวดยิ่ง่ง
ทีที่ส่สภาวะความดั
ภาวะความดันนต่ต่ำำระดั
ระดับบอุอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
แม้ว่ากระบวนการอบแห้งแบบใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำ (low-pressure superheated
แม้ว่ากระบวนการอบแห้งแบบใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำ (low-pressure superheated
steam drying, LPSSD) จะมี ศ ั ก ยภาพในการผลิ ต ผลิต ภัณ ฑ์ อ บแห้ ง ที ่ ม ีค ุ ณ ภาพสูง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
steam drying, LPSSD) จะมี ศ ั ก ยภาพในการผลิ ต ผลิต ภัณ ฑ์ อ บแห้ ง ที ่ ม ีค ุ ณ ภาพสูง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
เมื่อนำไปใช้กับวัสดุที่เปลี่ยนแปลงสภาพได้โดยง่ายเมื่อได้รับความร้อนและออกซิเจน เช่น ผัก ผลไม้ แต่เครื่อง
เมื่อนำไปใช้กับวัสดุที่เปลี่ยนแปลงสภาพได้โดยง่ายเมื่อได้รับความร้อนและออกซิเจน เช่น ผัก ผลไม้ แต่เครื่อง
อบแห้งที่อาศัยหลักการดังกล่าวก็มีเพียงในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้บรรยายจึงได้ร่วมมือกับ
อบแห้งที่อาศัยหลักการดังกล่าวก็มีเพียงในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้บรรยายจึงได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารอบแห้งเพื่อออกแบบ สร้าง และทดลองเครื่องอบแห้งแบบใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารอบแห้งเพื่อออกแบบ สร้าง และทดลองเครื่องอบแห้งแบบใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ที่สภาวะความดันต่ำในระดับอุตสาหกรรม การออกแบบเครื่องอบแห้งใช้หลักการสมดุลมวลสารและพลังงาน
ที่สภาวะความดันต่ำในระดับอุตสาหกรรม การออกแบบเครื่องอบแห้งใช้หลักการสมดุลมวลสารและพลังงาน
ซึ่งให้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากหลักการดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงพฤติกรรมการไหลของตัวกลางการอบแห้ง
ซึ่งให้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากหลักการดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงพฤติกรรมการไหลของตัวกลางการอบแห้ง
ภายในห้องอบแห้ง ทั้งนี้ ที่ระดับความดันต่ำที่ใช้ในการเดินเครื่อง (ประมาณ ๕-๘ กิโลพาสคัล) ความหนาแน่น
ภายในห้องอบแห้ง ทั้งนี้ ที่ระดับความดันต่ำที่ใช้ในการเดินเครื่อง (ประมาณ ๕-๘ กิโลพาสคัล) ความหนาแน่น
ของไอน้ำร้อนยวดยิ่งมีค่าน้อยจนไม่สามารถใช้พัดลมแบบที่ใช้ในงานกันทั่วไปในการพัดพาไอน้ำให้เคลื่อนที่
ของไอน้ำร้อนยวดยิ่งมีค่าน้อยจนไม่สามารถใช้พัดลมแบบที่ใช้ในงานกันทั่วไปในการพัดพาไอน้ำให้เคลื่อนที่
ได้อย่างทั่วถึงตลอดทั้งห้องอบแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริเวณช่องว่างระหว่างถาดใส่วัสดุซึ่งบรรจุอยู่บน
ได้อย่างทั่วถึงตลอดทั้งห้องอบแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริเวณช่องว่างระหว่างถาดใส่วัสดุซึ่งบรรจุอยู่บน
รถเข็นอีกทอดหนึ่ง ด้วยเหตุที่การแลกเปลี่ยนความร้อนและมวลสารระหว่างตัวกลางอบแห้งกับวัสดุเป็นไป
รถเข็นอีกทอดหนึ่ง ด้วยเหตุที่การแลกเปลี่ยนความร้อนและมวลสารระหว่างตัวกลางอบแห้งกับวัสดุเป็นไป
อย่างจำกัด การอบแห้งจึงไม่มีประสิทธิภ าพ ดังนั้น จึงได้ติดตั้งปั๊มสุญญากาศที่มีกำลังดูดเชิงปริมาตร
อย่างจำกัด การอบแห้งจึงไม่มีประสิทธิภ าพ ดังนั้น จึงได้ติดตั้งปั๊มสุญญากาศที่มีกำลังดูดเชิงปริมาตร
(volumetric suction) สูงขึ้น ซึ่งช่วยให้การไหลของตัวกลางการอบแห้ง ตลอดจนไอน้ำที่ระเหยจากวัสดุ
(volumetric suction) สูงขึ้น ซึ่งช่วยให้การไหลของตัวกลางการอบแห้ง ตลอดจนไอน้ำที่ระเหยจากวัสดุ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสู งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งท่อไอน้ำขนาดเล็กในรถเข็นที่รองรับถาดใส่วัสดุ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสู งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งท่อไอน้ำขนาดเล็กในรถเข็นที่รองรับถาดใส่วัสดุ
แต่ละคัน โดยติดตั้งท่อไอน้ำดังกล่าวไว้ระหว่างถาดใส่วัสดุแต่ละคู่ เพื่อถ่ายเทความร้อนให้แก่วัสดุในแต่ละถาด
แต่ละคัน โดยติดตั้งท่อไอน้ำดังกล่าวไว้ระหว่างถาดใส่วัสดุแต่ละคู่ เพื่อถ่ายเทความร้อนให้แก่วัสดุในแต่ละถาด
ได้อย่างสม่ำเสมอ ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือการลดอัตราการให้ความร้อนแก่วัสดุเ มื่อการอบแห้งเข้าสู่
ได้อย่างสม่ำเสมอ ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือการลดอัตราการให้ความร้อนแก่วัสดุเ มื่อการอบแห้งเข้าสู่
ช่วงอัตราการอบแห้งลดลง (falling rate period) ทั้งนี้ เพื่อให้ชิ้นวัสดุที่ได้รับความร้อนน้อยในช่วงแรกของ
ช่วงอัตราการอบแห้งลดลง (falling rate period) ทั้งนี้ เพื่อให้ชิ้นวัสดุที่ได้รับความร้อนน้อยในช่วงแรกของ
การอบแห้งมีเวลาแลกเปลี่ยนมวลสารกับตัวกลางการอบแห้งนานขึ้น (จึงมีความชื้นลดลง) และป้องกันมิให้
การอบแห้งมีเวลาแลกเปลี่ยนมวลสารกับตัวกลางการอบแห้งนานขึ้น (จึงมีความชื้นลดลง) และป้องกันมิให้
ชิ้นวัสดุที่ได้รับความร้อนมากในช่วงแรกสูญเสียความชื้นจนมากเกินไป การอบแห้งจึงสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น
ชิ้นวัสดุที่ได้รับความร้อนมากในช่วงแรกสูญเสียความชื้นจนมากเกินไป การอบแห้งจึงสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น
เครื่องอบแห้งที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้อบแห้งผักและผลไม้อบแห้งชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น กล้วย มะม่วง
เครื่องอบแห้งที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้อบแห้งผักและผลไม้อบแห้งชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น กล้วย มะม่วง
มะพร้าว ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบเตย ใบโหระพา กระชาย ขิง ข่า พริกไทยอ่อน โดยมีความสามารถในการอบแห้ง
มะพร้าว ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบเตย ใบโหระพา กระชาย ขิง ข่า พริกไทยอ่อน โดยมีความสามารถในการอบแห้ง
วัสดุประมาณ ๑๒๐-๑๕๐ กิโลกรัมต่อกะ
วัสดุประมาณ ๑๒๐-๑๕๐ กิโลกรัมต่อกะ

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๗๐
๗๐
๗๐

ปัปัญ
ญญาประดิ
ญาประดิษษฐ์ฐ์แและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีททเเี่ี่ กีกี่ย่ยวข้
วข้อองง
ศาสตราจารย์
ดร.ธนารั
ศาสตราจารย์
ดร.ธนารักกกษ์ษ์ษ์ ธีธีธีรรระมั
ะมั่นน่่นคง
คง ภาคี
ภาคีสสสมาชิ
มาชิกกก
ศาสตราจารย์ ดร.ธนารั
ะมั
คง
ภาคี
มาชิ
ปัปัจจจุจุบบันัน ศาสตร์
ศาสตร์หหหลัลัลักกก ๆๆๆ ทีทีที่เ่เ่เกีกีกี่ย่ย่ยวข้
วข้ออองกั
งกับบบคอมพิ
คอมพิวววเตอร์
เตอร์ คืคืคือออ วิวิวิทททยาการคอมพิ
ยาการคอมพิวววเตอร์
เตอร์ (Computer
(Computer Science,
Science,
ปัจจุบัน ศาสตร์
วข้
งกั
คอมพิ
เตอร์
ยาการคอมพิ
เตอร์
(Computer
Science,
CS),
CS), วิวิวิ ศศศ วกรรมคอมพิ
วกรรมคอมพิ ววว เตอร์
เตอร์ (Computer
(Computer Engineering,
Engineering, CPE),
CPE), เทคโนโลยี
เทคโนโลยี สสส ารสนเทศ
ารสนเทศ (Information
(Information
CS),
วกรรมคอมพิ
เตอร์
(Computer
Engineering,
CPE),
เทคโนโลยี
ารสนเทศ
(Information
Technology,
Technology, IT)
IT) และวิ
และวิ ศศศ วกรรมดิ
วกรรมดิ จจจ ิิิ ททท ััั ลลล (Digital
(Digital Engineering,
Engineering, DE)
DE) ในจำนวนศาสตร์
ในจำนวนศาสตร์ ททท ััั ้้้ งงง สีสีสี ่่่ นนนี้ี้ี้ วิวิวิ ททท ยาการ
ยาการ
Technology,
IT)
และวิ
วกรรมดิ
(Digital
Engineering,
DE)
ในจำนวนศาสตร์
ยาการ
คอมพิ
คอมพิวววเตอร์
เตอร์ทททีีี่่่เเเน้น้น้นนนซอฟต์
ซอฟต์แแแวร์
วร์ และวิ
และวิศศศวกรรมคอมพิ
วกรรมคอมพิวววเตอร์
เตอร์ทททีีี่่่เเเน้น้น้นนนฮาร์
ฮาร์ดดดแวร์
แวร์ ได้
ได้เเเริริริ่่่มมมขึขึขึ้้้นนนก่ก่ก่อออนนน ภายหลั
ภายหลังงงการใช้
การใช้งงงาน
าน
คอมพิ
เตอร์
ซอฟต์
วร์
และวิ
วกรรมคอมพิ
เตอร์
ฮาร์
แวร์
ได้
ภายหลั
การใช้
าน
คอมพิ
คอมพิวววเตอร์
เตอร์มมมีีีแแแพร่
พร่หหหลายมากขึ
ลายมากขึนน้้น้ จึจึจึงงงเกิ
เกิดดดเป็
เป็นนนศาสตร์
ศาสตร์ทททีีีชช่่ช่ ืืื่่่อออว่ว่ว่าาา เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสสสารสนเทศ
ารสนเทศ โดยเน้
โดยเน้นนนการนำคอมพิ
การนำคอมพิวววเตอร์
เตอร์
คอมพิ
เตอร์
พร่
ลายมากขึ
เกิ
เป็
ศาสตร์
เทคโนโลยี
ารสนเทศ
โดยเน้
การนำคอมพิ
เตอร์
มาจั
มาจัดดดการกั
การกับบบข้ข้ข้อออมูมูมูลลล ช่ช่ช่วววงหลั
งหลังงงมานี
มานี้้้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสสสารสนเทศได้
ารสนเทศได้ถถถึึึงงงจุจุจุดดดอิอิอิ่่่มมมตัตัตัววว และมี
และมีแแแนวโน้
นวโน้มมมเปลี
เปลี่่่ยยยนไปเป็
นไปเป็นนนศาสตร์
ศาสตร์ททที่ี่ี่
มาจั
การกั
งหลั
มานี
เทคโนโลยี
ารสนเทศได้
และมี
นวโน้
เปลี
นไปเป็
ศาสตร์
ชืชื่อ่อว่ว่าา วิวิศศวกรรมดิ
วกรรมดิจจจิทิทิทัลัลัล (Digital
(Digital Engineering,
Engineering, DE)
DE) ความก้
ความก้าาาวหน้
วหน้าาาของศาสตร์
ของศาสตร์ทททั้งั้งั้งสีสีสี่น่น่นี้ี้ี้ทททำให้
ำให้เเเกิกิกิดดดศาสตร์
ศาสตร์ยยย่่่อออยขึ
ยขึ้้้นนนมา
มา
ชื่อว่า วิศวกรรมดิ
(Digital
Engineering,
DE)
ความก้
วหน้
ของศาสตร์
ำให้
ศาสตร์
ยขึ
มา
หลายแขนง
หลายแขนง อัอัอันนนได้
ได้แแแก่ก่ก่ ปัปัปัญ
ญญาประดิ
ญาประดิษษษฐ์ฐ์ฐ์ (Artificial
(Artificial Intelligence),
Intelligence), วิวิวิทททยาการข้
ยาการข้อออมูมูมูลลล (Data
(Data Science),
Science), ระบบฝั
ระบบฝังงงตัตัตัววว
หลายแขนง
ได้
ญ
ญาประดิ
(Artificial
Intelligence),
ยาการข้
(Data
Science),
ระบบฝั
(Embedded
(Embedded Systems),
Systems), การคำนวณแบบขนาน
การคำนวณแบบขนาน (Parallel
(Parallel Computing)
Computing) และการคำนวณแบบกลุ
และการคำนวณแบบกลุ ่่่ มมม เมฆ
เมฆ
(Embedded
Systems),
การคำนวณแบบขนาน
(Parallel
Computing)
และการคำนวณแบบกลุ
เมฆ
(Cloud
(Cloud computing)
computing) ศาสตร์
ศาสตร์ ๒๒๒ อย่
อย่าาางหลั
งหลังงงถืถืถือออเป็
เป็นนนโครงสร้
โครงสร้าาางพื
งพื้้้นนนฐานอั
ฐานอัจจจฉริ
ฉริยยยะะะ (Intelligent
(Intelligent Infrastructure
Infrastructure
(Cloud
computing)
ศาสตร์
อย่
งหลั
เป็
โครงสร้
งพื
ฐานอั
ฉริ
(Intelligent
Infrastructure
Systems,
Systems, IIS)
IIS) การบรรยายครั
การบรรยายครั้้้งงงนีนีนี้้้จจจะนำเสนอศาสตร์
ะนำเสนอศาสตร์ใใใหญ่
หญ่ ๔๔๔ อย่
อย่าาางคื
งคือออ ปัปัปัญ
ญญาประดิ
ญาประดิษษษฐ์ฐ์ฐ์ วิวิวิทททยาการข้
ยาการข้อออมูมูมูลลล
Systems,
IIS)
การบรรยายครั
ะนำเสนอศาสตร์
หญ่
อย่
งคื
ญ
ญาประดิ
ยาการข้
อิอินนเทอร์
เทอร์เเเน็น็น็ตตตของสรรพสิ
ของสรรพสิ่ง่ง่ง และหุ
และหุ่น่น่นยนต์
ยนต์
อินเทอร์
ของสรรพสิ
และหุ
ยนต์
ปัปัญ
ญญาประดิ
ญาประดิษษษฐ์ฐ์ฐ์เเเป็ป็ป็นนนศาสตร์
ศาสตร์ททที่กี่กี่กว้ว้ว้าาางงง เกี
เกี่ย่ย่ยวข้
วข้ออองกั
งกับบบการค้
การค้นนนหา
หา (search),
(search), การอนุ
การอนุมมมาน
าน (inference),
(inference), การให้
การให้
ปัญ
ญาประดิ
ศาสตร์
เกี
วข้
งกั
การค้
หา
(search),
การอนุ
าน
(inference),
การให้
เหตุ
เหตุผผผลลล (reasoning),
(reasoning), การแก้
การแก้ปปปัััญ
ญหาภายใต้
หาภายใต้ขขข้้้อออกำจั
กำจัดดด (constraint
(constraint satisfaction
satisfaction problems),
problems), ตรรกะ
ตรรกะ (logic),
(logic),
เหตุ
(reasoning),
การแก้
ญ
หาภายใต้
กำจั
(constraint
satisfaction
problems),
ตรรกะ
(logic),
ความน่
ความน่าาาจะเป็
จะเป็นนน (probability),
(probability), ความรู
ความรู้้้ (knowledge),
(knowledge), ความคลุ
ความคลุมมมเครื
เครือออ (fuzziness),
(fuzziness), การตั
การตัดดดสิสิสินนนใจ
ใจ (decision
(decision
ความน่
จะเป็
(probability),
ความรู
(knowledge),
ความคลุ
เครื
(fuzziness),
การตั
ใจ
(decision
making),
making), การวางแผน
การวางแผน (planning),
(planning), การเรี
การเรียยยนรู
นรู้้้ (learning),
(learning), เอเจนต์
เอเจนต์///ตัตัตัวววแทน
แทน (agent),
(agent), การประมวลผลสั
การประมวลผลสัญ
ญญาณ
ญาณ
making),
การวางแผน
(planning),
การเรี
นรู
(learning),
เอเจนต์
แทน
(agent),
การประมวลผลสั
ญ
ญาณ
(signal
(signal processing),
processing), การประมวลผลภาพ
การประมวลผลภาพ (image
(image processing),
processing), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural
(natural
(signal
processing),
การประมวลผลภาพ
(image
processing),
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(natural
language
language processing)
processing) ปัปัปัจจจจุจุจุบบบัันนัน เทคโนโลยี
เทคโนโลยีฐฐฐานที
านที่่สส่สำคั
ำคัญ
ญเกี
เกี่่ยย่ยวกั
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ญญาประดิ
ญาประดิษษษฐ์ฐ์ฐ์ ได้
ได้แแแก่ก่ก่ การประมวลผลภาพ
การประมวลผลภาพ
language
processing)
เทคโนโลยี
านที
ำคั
ญ
เกี
วกั
ญ
ญาประดิ
ได้
การประมวลผลภาพ
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(intelligent image
image processing)
processing) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลสั
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ญาณอัจจจฉริ
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(intelligent
image
processing)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
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ญ
ญาณอั
ฉริ
(intelligent
(intelligent signal
signal processing)
processing) การวิ
การวิเเเคราะห์
คราะห์ขขข้้้อออมูมูมูลลล ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่ (big
(big data
data analytics)
analytics) การควบคุ
การควบคุมมมอย่
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signal
processing)
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ขนาดใหญ่
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(intelligent control)
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(human-computer interaction)
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control)
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เตอร์
(human-computer
interaction)
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รวมถึงงงจิจิจิตตตวิวิวิทททยา
ยา (Psychology)
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science)
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ศาสตร์ทททีีี่่่เเเกีกีกี่่่ยยยวข้
วข้ออองกั
งกับบบข้ข้ข้อออมูมูมูลลล ซึซึซึ่่่งงงทำให้
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ขนาดใหญ่
เป็
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เทอร์เเเน็น็น็ตตตของสรรพสิ
ของสรรพสิ่่งง่ง (IoT)
(IoT) จัจัจัดดดการกั
การกับบบสภาพแวดล้
สภาพแวดล้อออมอั
มอันนนประกอบด้
ประกอบด้วววยสรรพสิ
ยสรรพสิ่่่งงงทีทีที่่สส่สามารถสื
ามารถสื่่่อออสาร
สาร
ในสั
คมอิ
เทอร์
ของสรรพสิ
(IoT)
การกั
สภาพแวดล้
มอั
ประกอบด้
ยสรรพสิ
ามารถสื
สาร
และเชื
ารระบุ
และเชื่่่อออมต่
มต่อออกักักันนนได้
ได้ผผผ่่่าาานโพรโทคอลการสื
นโพรโทคอลการสื่่่อออสารทั
สารทั้้้งงงแบบใช้
แบบใช้สสสายและไร้
ายและไร้สสสาย
าย โดยที
โดยที่่่สสสรรพสิ
รรพสิ่่่งงงต่ต่ต่าาางงง ๆๆๆ มีมีมีวววิิิธธธีีีกกการระบุ
และเชื
มต่
ได้
นโพรโทคอลการสื
สารทั
แบบใช้
ายและไร้
าย
โดยที
รรพสิ
ารระบุ
บรรยายวิ
ชาการในที่ป่ประชุ
มสำนักกวิวิททยาศาสตร์
ราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ สำนั
สำนักงานราชบัณ
ณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิตยสภา ณ
ณ สำนักกงานราชบั
งานราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๗๑
๗๑
๗๑

ตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำงานรวมกันได้ ส่วนสุดท้ายคือ
ตัหุว่นตนได้
ริบทของสภาพแวดล้
และมี
ปฏิสดัมสิพันนใจไปกระทำจริ
ธ์โต้ตอบและทำงานรวมกั
ดท้ายคือ
ยนต์ ซึรั่งบเป็รูน้บเอเจนต์
ที่ถูกสร้างขึ้นเพือ่อมได้
นำเอาที
่สิ่งเราตั
งในโลกที่เราเรีนยได้กว่าส่เชิวนสุ
งกายภาพ
หุ่นยนต์ ปัซึ่งจเป็จุบนันเอเจนต์
างขึ้นเพืฒ่อนาระบบต่
นำเอาที่สิ่งาเราตั
ใจไปกระทำจริ
งในโลกที
ราเรียJava
กว่าเชิเป็งกายภาพ
ภาษาทีที่ถ่ใชู้กสร้
ในการพั
ง ๆ ดมีสินPython,
R, Octave,
C, ่เC++,
นต้น ส่วน
ปัจจุาบนการคำนวณ
ันภาษาที่ใช้ในการพั
นาระบบต่
าง ๆ(https://colab.research.google.com/),
มี Python, R, Octave, C, C++, Java เป็Google
นต้น ส่วAIน
ทรั พ ยากรด้
ได้ แ ก่ฒGoogle
Colab
ทรั
พ ยากรด้ า นการคำนวณ
ได้ แ ก่ Google
(https://colab.research.google.com/), Anaconda
Google AI
(https://ai.google/),
Microsoft
AzureColab
(https://azure.microsoft.com/en-us/),
(https://ai.google/),
Microsoft Github
Azure(https://github.com/),
(https://azure.microsoft.com/en-us/),
Anaconda
(https://www.anaconda.com/),
Kibana (https://www.elastic.co/
(https://www.anaconda.com/),
(https://github.com/),
Kibana (https://www.elastic.co/
products/kibana), Linux, AndroidGithub
และ open
source software/data/methods
ต่าง ๆ
products/kibana), Linux, Android และ open source software/data/methods ต่าง ๆ

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคั
บทคัดดย่ย่ออการบรรยายของราชบั
การบรรยายของราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๗๒
๗๒
๗๒

ความหลากหลายของจุ
ความหลากหลายของจุ
ทรี
ฐานรากของอุ
สาหกรรม
ความหลากหลายของจุลลลินินินทรี
ทรียยย์เ์เ์เป็ป็ป็นนนฐานรากของอุ
ฐานรากของอุตตตสาหกรรม
สาหกรรม
ศาสตราจารย์
เกียรติคคุณ
ดร.สายสมร ลำยอง
ภาคีสสมาชิ
ก
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคุณ
ุณ ดร.สายสมร
ดร.สายสมร ลำยอง
ลำยอง ภาคี
ภาคีสมาชิ
มาชิกก
ประเทศไทยตั
้งอยู่ใ่ในบริ
เวณศูนนย์ย์สสูตูตรร ซึซึ่ง่งเป็
นบริเเวณถิ
่นที่อยู่ที่มีความแตกต่าางทางภู
มิศาสตร์สสูงูง เช่
น
ประเทศไทยตั
ประเทศไทยตั้้งงอยู
อยู่ในบริ
นบริเเวณศู
วณศูนย์สูตร ซึ่งเป็
เป็นนบริ
บริเวณถิ
วณถิ่่นนทีที่่ออยูยู่่ททีี่่มมีีคความแตกต่
วามแตกต่างทางภู
งทางภูมมิิศศาสตร์
าสตร์สูง เช่
เช่นน
แนวปะการั
ง เกาะ ป่ป่าาชายเลน
น้ำพุร้อน เขาหินนปูปูนน ป่ป่าาฝนเขตร้
อน และถ้ำำ บริ
เวณดังงกล่
าวในประเทศไทยเป็นน
แนวปะการั
แนวปะการังง เกาะ
เกาะ ป่าชายเลน
ชายเลน น้น้ำำพุพุรร้อ้อนน เขาหิ
เขาหินปูน ป่าฝนเขตร้
ฝนเขตร้ออนน และถ้
และถ้ำ บริ
บริเเวณดั
วณดังกล่
กล่าาวในประเทศไทยเป็
วในประเทศไทยเป็น
แหล่
งงทีที่ม่มีคีความหลากหลายของจุ
ลลินินทรี
ยย์ส์สูงูง เนื
่อ่องจากจุ
ลลินินทรี
ยย์เ์เป็ป็นนสิสิ่ง่งทีที่ม่มองด้
ววยตาเปล่
าาไม่
เเห็ห็นนรายละเอี
แหล่
วามหลากหลายของจุ
ทรี
เนื
งจากจุ
ทรี
องด้
ยตาเปล่
ไม่
รายละเอียยยดของ
ดของ
แหล่งที่มีความหลากหลายของจุลินทรีย์สูง เนื่องจากจุลินทรีย์เป็นสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นรายละเอี
ดของ
ตัตัววเซลล์
ต้องส่อองด้
วยกล้อองจุ
ลทรรศน์ จึจึงงมีมีผผู้ศู้ศึกึกษาไม่
มากเท่าาพืพืชชหรื
อสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นนพบจุ
ลินทรียย์ ์
ตัวเซลล์
เซลล์ ต้ต้อองส่
งส่องด้
งด้ววยกล้
ยกล้องจุ
งจุลลทรรศน์
ทรรศน์ จึงมีผู้ศึกษาไม่
ษาไม่มมากเท่
ากเท่าพืชหรื
หรืออสัสัตตว์ว์ ปัปัจจจุจุบบัันนมีมีกการค้
ารค้นพบจุ
พบจุลลิินนทรี
ทรีย์
อย่
า
งเช่
น
ฟั
ง
ไจและแอกทิ
โ
นแบคที
เ
รี
ย
ชนิ
ด
ใหม่
เ
พิ
่
ม
ขึ
้
น
เนื
อ
่
งจากมี
ค
วามต้
อ
งการใช้
ป
ระโยชน์
แ
ละเพื
่
อ
การอนุ
ร
ักษ์
อย่
อย่าางเช่
งเช่นน ฟัฟังงไจและแอกทิ
ไจและแอกทิโโนแบคที
นแบคทีเเรีรียยชนิ
ชนิดดใหม่
ใหม่เเพิพิ่่มมขึขึ้้นน เนื
เนื่อ่องจากมี
งจากมีคความต้
วามต้อองการใช้
งการใช้ปประโยชน์
ระโยชน์แและเพื
ละเพื่่ออการอนุ
การอนุรรัักกษ์ษ์
ทางกลุ
่มวิจัยจึงสนใจที
งไจกลุ
ทางกลุ
สนใจที่จ่่จจะศึ
ะศึกกกษาความหลากหลายของฟั
ษาความหลากหลายของฟั
ไจกลุ่ม่่มมต่ต่ต่าาางงง ๆๆๆ และแอกทิ
และแอกทิโโโนแบคที
นแบคทีเเเรีรีรียยยในภาคเหนื
ในภาคเหนือออ
ทางกลุ่่มมวิวิจจััยยจึจึงงสนใจที
ะศึ
ษาความหลากหลายของฟังงไจกลุ
และแอกทิ
นแบคที
ในภาคเหนื
ตัตั้ง้งแต่
พ.ศ. ๒๕๔๑
จนถึงงปัปัจจจุจุบบันัน กลุ
่มวิจัยสามารถค้นนพบฟั
งไจชนิดดใหม่
มากกว่าา ๘๕
ชนิดด ซึซึ่ง่งมีมีแแนวโน้
มว่า
ตั้งแต่
แต่ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๔๑
๒๕๔๑ จนถึ
จนถึงปัจจุบัน กลุ
กลุ่่มมวิวิจจััยยสามารถค้
สามารถค้นพบฟั
พบฟังงไจชนิ
ไจชนิดใหม่
ใหม่มมากกว่
ากกว่า ๘๕
๘๕ ชนิ
ชนิด ซึ่งมีแนวโน้
นวโน้มมว่ว่าา
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ททางด้
านการเกษตร อาหาร
และอุตตสาหกรรมต่
าง ๆ ได้
สามารถนำไปใช้
สามารถนำไปใช้ปประโยชน์
ระโยชน์ทางด้
างด้าานการเกษตร
นการเกษตร อาหาร
อาหาร และอุ
และอุตสาหกรรมต่
สาหกรรมต่าางง ๆๆ ได้
ได้
กลุ
ม
่
รามายคอร์
ไ
รซา
(อาร์
บ
ส
ั
คู
ล
ามายคอร์
ไ
รซา
เอ็
ก
โทมายคอร์
ไ
รซา
และมายคอร์
ไรซากล้ววยไม้
) เป็นนรา
กลุ่ม่มรามายคอร์
รามายคอร์ไไรซา
รา
กลุ
รซา (อาร์
(อาร์บบัสัสคูคูลลามายคอร์
ามายคอร์ไไรซา
รซา เอ็
เอ็กกโทมายคอร์
โทมายคอร์ไไรซา
รซา และมายคอร์
และมายคอร์ไไรซากล้
รซากล้วยไม้
ยไม้)) เป็
เป็นรา
ทีที่ม่มีคีความสั
วามสัมมมพัพัพันนนธ์ธ์ธ์แแแบบพึ
บบพึ่ง่่งงพาอาศั
พาอาศัยยยกักักับบบรากพื
รากพืชชช ให้
ให้ปปประโยชน์
ระโยชน์แแแก่ก่ก่พพพืชืชืชโดยช่
โดยช่วววยให้
ยให้พพพืชืชืชเจริ
เจริญญ
ญดีดีดี เพิ
เพิ่ม่ม่มความสามารถในการ
ความสามารถในการ
ที่มีความสั
บบพึ
พาอาศั
รากพื
ให้
ระโยชน์
โดยช่
ยให้
เจริ
เพิ
ความสามารถในการ
ดูดูดดสารอาหารและทำให้
สารอาหารและทำให้พพพืชืืชชทนต่
ทนต่อออโรค
โรค สามารถนำไปพั
สามารถนำไปพัฒฒ
ฒนาเป็
นาเป็นนนปุปุปุ๋ย๋ย๋ยชีชีชีวววภัภัภัณณ
ณฑ์ฑ์ฑ์ ราที
ราที่ส่ส่สร้ร้ร้าาางไอระเหยในกลุ
งไอระเหยในกลุ่ม่่มม Muscordor
Muscordor
ดูดสารอาหารและทำให้
ทนต่
โรค
สามารถนำไปพั
นาเป็
ราที
งไอระเหยในกลุ
Muscordor
และ
และ Nodulisporium
Nodulisporium ทีทีที่ส่่สสามารถใช้
ามารถใช้รรรมเพื
มเพื่อ่่ออควบคุ
ควบคุมมมโรคราในดิ
โรคราในดินนนและโรคพื
และโรคพืชชชหลั
หลังงงการเก็
การเก็บบบเกี
เกี่ย่่ยยววว อีอีอีกกกทัทัทั้ง้้งงลดการ
ลดการ
และ
Nodulisporium
ามารถใช้
มเพื
ควบคุ
โรคราในดิ
และโรคพื
หลั
การเก็
เกี
ลดการ
ปนเปื
ปนเปื้อ้อ้อนของจุ
นของจุลลลินินินทรี
ทรียยย์บ์บ์บนเปลื
นเปลือออกไข่
กไข่ไไได้ด้ด้
ปนเปื
นของจุ
ทรี
นเปลื
กไข่
ราเอนโดไฟด์
ราเอนโดไฟด์บบบางชนิ
างชนิดดด (Nigrospora
(Nigrospora aurantiaca
aurantiaca และ
และ Spissiromyces
Spissiromyces endophytica)
endophytica) สามารถ
สามารถ
ราเอนโดไฟด์
างชนิ
(Nigrospora
aurantiaca
และ
Spissiromyces
endophytica)
สามารถ
สร้
สร้าาางรงควั
งรงควัตตตถุถุถุททที่นี่ี่นนำไปใช้
ำไปใช้อออุตุุตตสาหกรรมย้
สาหกรรมย้อออมผ้
มผ้าาา นอกจากนี
นอกจากนี้เ้เ้เห็ห็ห็ดดดป่ป่ป่าาาบางชนิ
บางชนิดดดทีทีที่เ่่เเป็ป็ป็นนนเอ็
เอ็กกกโทมายคอร์
โทมายคอร์ไไไรซาและเห็
รซาและเห็ดดดกลุ
กลุ่ม่่มม
สร้
งรงควั
ำไปใช้
สาหกรรมย้
มผ้
นอกจากนี
บางชนิ
เอ็
โทมายคอร์
รซาและเห็
กลุ
ย่ย่ออยสลาย
ยสลาย สามารถนำมาใช้
สามารถนำมาใช้เเเป็ป็ป็นนนอาหารและสร้
อาหารและสร้าาางสารออกฤทธิ
งสารออกฤทธิ์ไ์ไ์ได้ด้ด้ เห็
เห็ดดดตัตัตับบบเต่
เต่าาาดำ
ดำ (Phlebopus
(Phlebopus porthentosus)
porthentosus)
ย่อยสลาย
สามารถนำมาใช้
อาหารและสร้
งสารออกฤทธิ
เห็
เต่
ดำ
(Phlebopus
porthentosus)
เห็
เห็ดดดนางรม
นางรม (Pleurotus
(Pleurotus sp.)
sp.) และเห็
และเห็ดดดขอน
ขอน (Lentinus
(Lentinus sp.)
sp.) สามารถเพาะเลี
สามารถเพาะเลี้ย้้ยยงในระดั
งในระดับบบอุอุอุตตตสาหกรรมได้
สาหกรรมได้ ทัทัทั้ง้้งงนีนีนี้ ้้
เห็
นางรม
(Pleurotus
sp.)
และเห็
ขอน
(Lentinus
sp.)
สามารถเพาะเลี
งในระดั
สาหกรรมได้
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พอลิ
พอลิเเมอร์
มอร์ดดูดูดซึซึมมน้น้ำำมากสำหรั
มากสำหรับบบำบั
บำบัดดภัภัยยแล้
แล้งงและไฟป่
และไฟป่าา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ ราชบัณฑิต
ภาวะโลกร้อนได้อุบัติขึ้นจากเหตุอุณหภูมิของผิวโลกสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง พื้นที่เพาะปลูก
ภาวะโลกร้อนได้อุบัติขึ้นจากเหตุอุณหภูมิของผิวโลกสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง พื้นที่เพาะปลูก
ขาดความชุ่มชื้นและขาดน้ำ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเกษตร เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ
ขาดความชุ่มชื้นและขาดน้ำ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเกษตร เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเกิดไฟป่าจากความแห้งแล้งส่วนหนึ่งจากภาวะโลกร้อนและจากการเผาต้นไม้
ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเกิดไฟป่าจากความแห้งแล้งส่วนหนึ่งจากภาวะโลกร้อนและจากการเผาต้นไม้
ในป่าอีกส่วนหนึ่ง พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งทางเคมีพอลิเมอร์สามารถนำมาบำบัด
ในป่าอีกส่วนหนึ่ง พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งทางเคมีพอลิเมอร์สามารถนำมาบำบัด
ภัยแล้งได้ดีระดับหนึ่งหากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและทันเวลา จึงนับได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทา
ภัยแล้งได้ดีระดับหนึ่งหากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและทันเวลา จึงนับได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนและเสียหายจากเหตุทั้งสอง พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากมีลักษณะเป็นโครงข่าย เชื่อมขวางอย่างอ่อน
ความเดือดร้อนและเสียหายจากเหตุทั้งสอง พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากมีลักษณะเป็นโครงข่าย เชื่อมขวางอย่างอ่อน
ของโซ่พอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันที่ชอบน้ำ เช่น หมู่ไฮดรอกซี (-OH) หมู่คาร์บอกซิลิก (-COOH) หมู่คาร์บอกซิเลต
ของโซ่พ- อลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันที่ชอบน้ำ เช่น หมู่ไฮดรอกซี (-OH) หมู่คาร์บอกซิลิก (-COOH) หมู่คาร์บอกซิเลต
(-COO-) หมู่แอมิโน (-NH2) หมู่แอไมด์ (CONH2, -CONH-) หมู่ซัลโฟเนต (-SO3H) เชื่อมขวางด้วยมอนอเมอร์
(-COO ) หมู่แอมิโน (-NH2) หมู่แอไมด์ (CONH2, -CONH-) หมู่ซัลโฟเนต (-SO3H) เชื่อมขวางด้วยมอนอเมอร์
ที่มีพันธะ ๒ พันธะหรือมากกว่าหลายประเภท เช่น สารเชื่อมขวาง เอ็น, เอ็น-เมทิลีนบีสอะคริลาไมด์ (N,Nที่มีพันธะ ๒ พันธะหรือมากกว่าหลายประเภท เช่น สารเชื่อมขวาง เอ็น, เอ็น-เมทิลีนบีสอะคริลาไมด์ (N,Nmethylene-bis-acrilamide) และสามารถเติมสารเติมแต่ง เช่น แร่ดิน ทราย เพื่อให้ดูดซึมน้ำมากได้มากกว่า
methylene-bis-acrilamide) และสามารถเติมสารเติมแต่ง เช่น แร่ดิน ทราย เพื่อให้ดูดซึมน้ำมากได้มากกว่า
๑๐๐ เท่าของน้ำหนักสารแห้งและคายน้ำที่ดูดซึมน้ำให้แก่สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นได้ การเติมสารเติมแต่ง
๑๐๐ เท่าของน้ำหนักสารแห้งและคายน้ำที่ดูดซึมน้ำให้แก่สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นได้ การเติมสารเติมแต่ง
หลายชนิดดังกล่าวสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้แก่พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากและดินที่จะใช้ปลูกพืช การบรรยาย
หลายชนิดดังกล่าวสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้แก่พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากและดินที่จะใช้ปลูกพืช การบรรยาย
ด้านการใช้งานในภาวะภัยแล้ง จะกล่าวถึงลักษณะ ประเภท และชนิดของพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากและพอลิเมอร์
ด้านการใช้งานในภาวะภัยแล้ง จะกล่าวถึงลักษณะ ประเภท และชนิดของพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากและพอลิเมอร์
คอมพอสิตดูดซึมน้ำมากที่ได้วิจัยมาอย่างต่อเนื่องในด้านการเกษตร และตัวอย่างการใช้พอลิเมอร์คอมพอสิต
คอมพอสิตดูดซึมน้ำมากที่ได้วิจัยมาอย่างต่อเนื่องในด้านการเกษตร และตัวอย่างการใช้พอลิเมอร์คอมพอสิต
ดูดซึมน้ำมากร่วมกับสารหน่วง/ต้านการติดไฟทั้งประเภทอินทรีย์และอนินทรีย์
ดูดซึมน้ำมากร่วมกับสารหน่วง/ต้านการติดไฟทั้งประเภทอินทรีย์และอนินทรีย์
การวิจัยในด้านการเกษตรแสดงให้เห็นว่า พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากที่สังเคราะห์ด้วยพอลิเมอร์ธรรมชาติ
การวิจัยในด้านการเกษตรแสดงให้เห็นว่า พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากที่สังเคราะห์ด้วยพอลิเมอร์ธรรมชาติ
เช่น แป้งมันสำปะหลังกราฟต์ด้วยโพแทสเซียมอะคริเลตที่ผ่านการสะเทินบางส่วนด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
เช่น แป้งมันสำปะหลังกราฟต์ด้วยโพแทสเซียมอะคริเลตที่ผ่านการสะเทินบางส่วนด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
ได้ค่าการดูดซึมน้ำกลั่นสูงประมาณ ๒๐๐ เท่าของน้ำหนักพอลิเมอร์แห้ง การทดลองปลูกพืชในภาคสนามได้ผล
ได้ค่าการดูดซึมน้ำกลั่นสูงประมาณ ๒๐๐ เท่าของน้ำหนักพอลิเมอร์แห้ง การทดลองปลูกพืชในภาคสนามได้ผล
น่าพอใจสำหรับปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๒๓ ในดินปนทรายและสามารถเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ ๑๖.๕
น่าพอใจสำหรับปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๒๓ ในดินปนทรายและสามารถเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ ๑๖.๕
ส่ ว นการวิ จ ั ย ด้ า นการหน่ ว งการติ ด ไฟนั ้ น ได้ ท ดลองสั ง เคราะห์ พ อลิ เ มอร์ ก ลุ ่ ม อะคริ ล าไมด์ /
ส่ ว นการวิ จ ั ย ด้ า นการหน่ ว งการติ ด ไฟนั ้ น ได้ ท ดลองสั ง เคราะห์ พ อลิ เ มอร์ ก ลุ ่ ม อะคริ ล าไมด์ /
๒-อะคริลามิโด-๒-เมทิลโพรเพนซัลโฟนิกแอซิด (acrylamide/2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic
๒-อะคริลามิโด-๒-เมทิลโพรเพนซัลโฟนิกแอซิด (acrylamide/2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic
acid) และมีแร่ไมกา (mica) ทำหน้าที่เป็นพอลิเมอร์คอมพอสิตหน่วงการติดไฟได้ผลดีระดับหนึ่ง ยังพบว่า
acid) และมีแร่ไมกา (mica) ทำหน้าที่เป็นพอลิเมอร์คอมพอสิตหน่วงการติดไฟได้ผลดีระดับหนึ่ง ยังพบว่า
การผสมซิงก์บอเรต (zinc borate) ร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก กับเมลามีน (melamine) ร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก
การผสมซิงก์บอเรต (zinc borate) ร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก กับเมลามีน (melamine) ร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก
ทำหน้าที่เป็นส่ว นคอมพอสิตของพอลิเมอร์คอมพอสิต ดูดซึมน้ำมากเคลือบผิวไม้ได้ ได้ผ ่านการทดสอบ
ทำหน้าที่เป็นส่ว นคอมพอสิตของพอลิเมอร์คอมพอสิต ดูดซึมน้ำมากเคลือบผิวไม้ได้ ได้ผ ่านการทดสอบ
ความสามารถในการหน่วงการติดไฟได้ถึง ๔.๕ นาที เมื่อเทียบกับไม้ที่ไม่มีการเคลือบสารดังกล่าว ติดไฟภายใน
ความสามารถในการหน่วงการติดไฟได้ถึง ๔.๕ นาที เมื่อเทียบกับไม้ที่ไม่มีการเคลือบสารดังกล่าว ติดไฟภายใน
๑๓ วินาที การทดลองนี้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของพอลิเมอร์คอมพอสิตดูดซึมน้ำมากผสมสารเติมแต่ง
๑๓ วินาที การทดลองนี้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของพอลิเมอร์คอมพอสิตดูดซึมน้ำมากผสมสารเติมแต่ง
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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คัดเฉพาะชนิดนี้หน่วงเวลาการติดไฟได้นานพอให้มีการป้องกันการลามของไฟได้ นอกจากนี้ ยังได้สังเคราะห์
คัสาร
ดเฉพาะชนิ
ดนี้หน่วงเวลาการติดไฟได้นานพอให้มีการป้องกันการลามของไฟได้
้ ยังได้สังเคราะห์
octakis(3-(1-methylimidazolium)propyl)octasilsesquioxane
chlorideนอกจากนี
หรื อ T8-POSS
สำหรั บ
สาร
chloride
หรื อพT8-POSS
สำหรั บต
การดัดoctakis(3-(1-methylimidazolium)propyl)octasilsesquioxane
แปรคุณภาพของแร่ดิน เช่น มอนต์มอริลโลไนต์ ได้ผลดีมาแล้ว จะใช้ในการสั
งเคราะห์
อลิเมอร์คอมพอสิ
การดั
แปรคุณภาพของแร่ดตินระกู
เช่ลนอะคริ
มอนต์เลต
มอริเพืลโลไนต์
ได้ผลดีมาแล้มวัลชัจะใช้
ในการสัเงมอร์
เคราะห์
พอลิเตมอร์
ดูดน้ำดมากจากมอนอเมอร์
่อนำไปออกแบบอิ
นของพอลิ
คอมพอสิ
ดูดคซึอมพอสิ
มน้ำมากต
ดูดน้ำบมากจากมอนอเมอร์
ตระกูลอะคริทเธิลต
เพื่อนำไปออกแบบอิ
มัลอชัไปนของพอลิเมอร์คอมพอสิตดูดซึมน้ำมาก
สำหรั
เคลือบบนไม้และทดสอบประสิ
ภาพการหน่
วงการติดไฟต่
สำหรับเคลือบบนไม้และทดสอบประสิทธิภาพการหน่วงการติดไฟต่อไป

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๗๕
๗๕

การชะลอความจำเสื่อมด้วยดนตรีไทย
การชะลอความจำเสื่อมด้วยดนตรีไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิต และ
ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิต และ
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
การศึกษาวิจัยได้แสดงว่าคลื่นเสียงในช่วงความถี่ประมาณ ๑๐๐-๒๒๐ เฮิรตซ์ ช่วยชะลอความจำเสื่อมได้
เฮิรตซ์๑๑๐,
การศึ
จัยได้แ่ดสดงว่
งความถี
ช่วยชะลอความจำเสื
่อมได้
โน้ ตดนตรี
ในช่กษาวิ
วงความถี
ังกล่าาคลื
ว ่นได้เสีแยก่งในช่
G2,วA2,
B2 ่ปมีระมาณ
ความถี่ค๑๐๐-๒๒๐
ลื่นเสีย ง ๙๘,
๑๒๔ เฮิร ตซ์ ดนตรี
ความถี
่คลื่นPolonaise,
เสีย ง ๙๘, ๑๑๐,
๑๒๔Smoke
เฮิร ตซ์Gets
ดนตรี
โน้
ตดนตรี
ในช่วงความถี่ดังกล่าว ได้แมก่โน้G2,
คลาสสิ
กและสากลจำนวนมากครอบคลุ
ตทั้งA2,๓๐B2ตัวมีเช่
น Beach
Czardas,
in
คลาสสิ
ก
และสากลจำนวนมากครอบคลุ
ม
โน้
ต
ทั
ง
้
๓๐
ตั
ว
เช่
น
Beach
Polonaise,
Czardas,
Smoke
Gets
in
Your Eyes
Your Eyes
กรมพระนครสวรรค์วรพินิตฯ บิดาแห่งดนตรีไทยเดิม ได้ทรงนิพนธ์เพลงไทยเดิมที่ไพเราะไว้จำนวนมาก
กรมพระนครสวรรค์
นิตฯ บิดาแห่
งดนตรีสัไตทยเดิ
ได้ทรงนิพนธ์เพลงไทยเดิ
เช่น แขกมอญบางขุนพรหมวรพิ
เขมรพวง
เขมรโพธิ
ว์ ส่วมนกรมพระนราธิ
ปประพันมธ์ทีพ่ไพเราะไว้
งศ์ฯ ได้จทำนวนมาก
รงนิพนธ์
เช่
น
แขกมอญบางขุ
น
พรหม
เขมรพวง
เขมรโพธิ
ส
ั
ต
ว์
ส่
ว
นกรมพระนราธิ
ป
ประพั
น
ธ์
พ
งศ์
ฯ
ได้
ท
รงนิ
พนธ์
บทละครพระลอ ซึ่งมีเพลงไพเราะประกอบหลายเพลง เช่น ลาวครวญ ลาวลงสวน ลาวเดินดง ลาวคำหอม
บทละครพระลอ
มีเพลงไพเราะประกอบหลายเพลง
เช่น ลาวครวญ
ลาวลงสวน
ดง ไลาวคำหอม
เพลงจากละครเรืซึ่อ่งงพระลอได้
ร ับ การบรรเลงด้ว ยวงดนตรี
ไ ทยเดิมหลายวง
เช่น ลาวเดิ
วงปี่พนาทย์
ม้นวมของ
เพลงจากละครเรื
่องพระลอได้
ร ับเป็
การบรรเลงด้
ว ยวงดนตรี
่พาทย์
ไม้มนจึวมของ
กรมศิลปากร ในดนตรี
ไทยเดิม C2
นโน้ตที่มีความถี
่คลื่นเสียไงต่ทยเดิ
ำสุดมคืหลายวง
อ ๑๓๑ เฮิเช่รนตซ์วงปี
ดนตรี
ไทยเดิ
งไม่น่า
กรมศิ
ล
ปากร
ในดนตรี
ไ
ทยเดิ
ม
C2
เป็
น
โน้
ต
ที
ม
่
ค
ี
วามถี
ค
่
ลื
น
่
เสี
ย
งต่
ำ
สุ
ด
คื
อ
๑๓๑
เฮิ
ร
ตซ์
ดนตรี
ไ
ทยเดิ
ม
จึ
ง
น่า
ช่วยชะลอความจำเสื่อมได้ดีนัก แต่ดนตรีไทยประยุกต์จำนวนมากมีโน้ตคลื่นเสียงต่ำถึง G2, A2 หรือ B2 ไม่
เพลง
ช่พระราชนิ
วยชะลอความจำเสื
ดีนัก แต่ดจนตรี
ไทยประยุกต์เจบศร
ำนวนมากมี
ตคลืล่นยเดชมหาราช
เสียงต่ำถึง G2,บรมนาถบพิ
A2 หรือ B2ตรเพลง
พนธ์แสงเที่อยมได้
นของสมเด็
พระบรมชนกาธิ
มหาภูมโิพน้ลอดุ
ที่มี
พระราชนิ
พ
นธ์
แ
สงเที
ย
นของสมเด็
จ
พระบรมชนกาธิ
เ
บศร
มหาภู
ม
ิ
พ
ลอดุ
ล
ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ
ต
ร
ที
ความไพเราะมาก มี A2 เป็นโน้ตเสียงต่ำสุด เพลงคะนึงครวญของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ และเพลงกฎแห่งกรรม่มี
ความไพเราะมาก
ของจงรักมีโน้ตเสียมีงต่A2ำสุเป็
ดถึนงโน้G2ตเสียงต่ำสุด เพลงคะนึงครวญของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ และเพลงกฎแห่งกรรม
ของจงรักเพลงบรรเลงในชุ
มีโน้ตเสียงต่ำสุดถึดงดนตรี
G2 บำบัด Spa Music 5 มีเพลงไทยเดิมที่ไพเราะอยู่หลายเพลง เช่น แขกขาว
เพลงบรรเลงในชุ
ดดนตรี
บำบัด เพลงมอญมอบเรื
Spa Music 5 มีเพลงไทยเดิ
มทีก่ไต์พเราะอยู
่หลายเพลง
เช่นเนืแขกขาว
มอญมอบเรื
อ ลาวสวยรวย
ลาวครวญ
อได้ถูกประยุ
อย่างแพร่
หลาย โดยมี
้อร้องที่
มอญมอบเรื
อ
ลาวสวยรวย
ลาวครวญ
เพลงมอญมอบเรื
อ
ได้
ถ
ู
ก
ประยุ
ก
ต์
อ
ย่
า
งแพร่
ห
ลาย
โดยมี
เ
นื
้
อร้แอปลง
งที่
แตกต่างกัน เช่น เพลงสัญญาชีวิตของเอื้อ สุนทรสนาน เพลงจูบเย้ยจันทร์ของสมาน กาญจนผลิน ผู้ซึ่งได้
แตกต่
างกัน เช่น นเพลงสั
วิตของเอื
ทรสนาน
เพลงจูบเย้ยจันทร์ขกาญจนผลิ
องสมาน กาญจนผลิ
น ผู้ซึ่งได้แปลงม
เพลงแขกขาวเป็
เพลงอิญเญาชี
หนารำพึ
งด้วย้อ ทัสุน้งเอื
้อ สุนทรสนานและสมาน
น ได้แปลงเพลงไทยเดิ
เพลงแขกขาวเป็
นเพลงอิเหนารำพึ
วยว่าทัเป็้งเอืนการอนุ
้อ สุนทรสนานและสมาน
กาญจนผลิ
น ได้แปลงเพลงไทยเดิ
จำนวนมากเป็นเพลงไทยสากล
จึงนังบด้ได้
รักษ์เพลงไทยเดิมทางอ้
อม เพลงไทยเดิ
มที่ถูกแปลงเป็นม
จำนวนมากเป็
นเพลงไทยสากล
นับแได้
่าเป็น่ยการอนุ
ษ์เพลงไทยเดิ
ทางอ้๑๕
อม เพลง
เพลงไทยเดิ
มที่ถดูกแปลงเป็
เพลงไทยสากลมาก
๕ อันดับแรกจึงได้
ก่ วลาวเสี
งเทียนรัก๒๓
เพลง พม่ามแปลง
สร้อยสนตั
๑๓ เพลงน
เพลงไทยสากลมาก
๕ กอัันนแสง
ดับแรก
แก่ ลาวเสี
่ยงเทียน ๒๓า เพลง
พม่าแปลง
๑๕ เพลง
ด ๑๓ เพลง
แขกปัตตานี และธรณี
๑๒ได้เพลง
และเพลงโศกพม่
๑๑ เพลง
เพลงไทยเดิ
มยังสร้
ได้รอับยสนตั
การบรรเลงด้
วย
แขกปั
ต
ตานี
และธรณี
ก
ั
น
แสง
๑๒
เพลง
และเพลงโศกพม่
า
๑๑
เพลง
เพลงไทยเดิ
ม
ยั
ง
ได้
ร
ั
บ
การบรรเลงด้
ว
วงซิมโฟนีหลายวง เช่น Bangkok Symphony Orchestra (BSO), Thailand Philharmonic Orchestra (TPO),ย
วงซิ
มโฟนีหลายวง
เช่น Bangkok
Symphony Orchestra (BSO), Thailand Philharmonic Orchestra (TPO),
Silapakorn
University
String Orchestra
Silapakorn
String Orchestra
ถึงแม้University
ว่าโน้ตเพลงไทยเดิ
มจะมีเครื่องเสียงต่ำสุด C2 แต่หากย้ายโน้ตเพลงไทยเดิมทั้งเพลงให้ต่ำลงหนึ่ง
ถึ
ง
แม้
ว
า
่
โน้
ต
เพลงไทยเดิ
ม
่องเสี
ยงต่ำสุด C2 แต่ห่อากย้
octave มาครอบคลุม G2, A2, B2จะมี
ก็นเ่าครื
จะช่
วยชะลอความจำเสื
มได้ ายโน้ตเพลงไทยเดิมทั้งเพลงให้ต่ำลงหนึ่ง
octave มาครอบคลุม G2, A2, B2 ก็น่าจะช่วยชะลอความจำเสื่อมได้
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๗๖
๗๖
๗๖

เนื
้อ้องอกในท้
อองไม่
ไไหม้
ไไฟฟ รัรัชชสมั
สมัยยพระเจ้
พระเจ้าาปราสาททอง
ปราสาททอง
เนื
งอกในท้
งไม่
หม้
เนื้องอกในท้องไม่ไหม้ไฟ รัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมพล พงศ์ไทย ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณ นพ.สมพล
นพ.สมพล พงศ์
พงศ์ไไทย
ทย ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต

พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง หน้า ๓๘๒ ระบุว่า
พระราชพงศาวดารฉบั
ทนุสมเด็
าศจ(เจิ
(เจิ
กาลสมเด็
พระเจ้
ปราสาททอง หน้
หน้งาาพระเจ้
๓๘๒าระบุ
ระบุ
พัพันนจัจันนทนุ
มมาศ
มม)) รัรัทชชธเจ้
กาลสมเด็
พระเจ้
าาปราสาททอง
๓๘๒
วว่่าา
“ลุศักราชพระราชพงศาวดารฉบั
๙๙๗ ปีกุนศก (พ.ศ.บบ๒๑๗๘)
พระพุ
าอยู่หัวจจเสด็
จไปพระราชทานเพลิ
ลูกเธอ
ศศัักกราช
ุุนนศก
สมเด็
าาลูลูกกเธอ
“ลุ
ราช
๙๙๗
ศก (พ.ศ.
(พ.ศ.
๒๑๗๘)
สมเด็จจไพระพุ
พระพุ
ธเจ้
อยู
เสด็
ไปพระราชทานเพลิ
พระเจ้
เธอ
ฝ่“ลุายใน
ณ วั๙๙๗
ดไชยวัปีปีฒกกนาราม
ได้เนื๒๑๗๘)
้อในท้องเผาไม่
หม้สงสัททธเจ้
ยว่าาาต้อยู
องคุ่่หหััววณเสด็
ครัจจ้งไปพระราชทานเพลิ
นั้นประชาราษฎรลืองงกัพระเจ้
นว่า จะให้
ค้น
ฝ่ฝ่ตำรั
าายใน
ณ
วั
ด
ไชยวั
ฒ
นาราม
ได้
เ
นื
อ
้
ในท้
อ
งเผาไม่
ไ
หม้
ส
งสั
ย
ว่
า
ต้
อ
งคุ
ณ
ครั
ง
้
นั
น
้
ประชาราษฎรลื
อ
กั
น
ว่
า
จะให้
ค
ยใน
ณ วัด่หไชยวั
เนื้อในท้วอความผิ
งเผาไม่ดไบรรดามี
หม้สงสัยว่ตำรั
าต้อบงคุความรู
ณ ครั้ว้งิชนัาการทิ
้นประชาราษฎรลื
จะให้ค้้นน่
บตำราที
มอ ฒ
ผู้เนาราม
ฒ่าผู้แก่ตได้่างคนกลั
้งน้ำเสียสิ้นอ”กันเป็ว่นาเอกสารที
ตำรับบตำราที
ตำราที
มอ
ฒ่าาผูผู้อ้้แแงอกในท้
งคนกลั
ความผิทดดี่มบรรดามี
บรรดามี
้้ววิิชชาการทิ
้้งงน้น้ำำเสี
เป็
ตำรั
ผูผู้้เเฒ่
ก่ก่ตต่่าางคนกลั
ววความผิ
ตำรั
ความรู
าการทิ
เสีปีทยยสิสิี่แล้้้นนว”” และมี
เป็นนเอกสารที
เอกสารที
แสดงชั
ดเจนถึ่่หหงมอ
การพบเนื
องของสตรี
ีสมบัติไม่ไตำรั
หม้ไบบฟความรู
เมื่อราวเกื
อบ ๔๐๐
การโทษ่่
เจนถึ
การพบเนื
งอกในท้
งของสตรีทที่ี่มมีสีสมบั
มบัตติิไไม่ม่ไไหม้
หม้ไไฟฟ เมื
เมื่่ออราวเกื
ราวเกืออบบ ๔๐๐
๔๐๐ ปีปีททีี่่แแล้ล้วว และมี
แสดงชั
ดดเจนถึ
้้อองอกในท้
งของสตรี
และมีกการโทษ
ารโทษ
กัแสดงชั
นว่าพระเจ้
าลูงงกการพบเนื
เธอพระองค์
นี้ถูกคุณออไสย
กักันนว่ว่าาพระเจ้
า
ลู
ก
เธอพระองค์
น
ถ
้
ี
ก
ู
คุ
ณ
ไสย
พระเจ้
ลูกเธอพระองค์
ูกคุณนไสย
เนื้อางอกไม่
ไหม้ไฟนี้น่าี้ถจะเป็
เนื้องอกของรังไข่ที่รู้จักกันดีในวิชาแพทย์แผนสากล คือ เนื้องอกถุงน้ำ
เนื
้
อ
งอกไม่
ไ
หม้
ไ
ฟนี
้
น
่
า
จะเป็
น
เนื
ูู้้จจัักกจกักัากการตรวจภาพจากคลื
นนดีดีใในวิ
เนื
งงน้น้ำำ
เนื้อ(dermoid
งอกไม่ไหม้ไcyst)
ฟนี้น่าทีจะเป็
งอกของรั
ไข่
นวิชชาแพทย์
าแพทย์แแผนสากล
ผนสากล
เนื้้อองอกถุ
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ให้ห่งทะเลและอ่
น่วยงานที่เกีา่ยวไทย
วข้องร่ปัวจมกั
ลงไปมาก
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๗๘
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เทคโนโลยี
กการระบุ
เเอกลั
กกษณ์
โโดยใช้
คคลืลื่น่นความถี
่ว่วิทิทยุยุ
เทคโนโลยี
ารระบุ
อกลั
ษณ์
ดยใช้
ความถี
เทคโนโลยีการระบุเ(อาร์
อกลักเอฟไอดี
ษณ์โดยใช้
คลื่นความถี่วิทยุ
)
(อาร์
(อาร์เเอฟไอดี
อฟไอดี))
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.วั
ดร.วัลลลภ
ลภ สุสุรระกำพลธร
ะกำพลธร ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก

เทคโนโลยีการระบุเอกลักษณ์อัตโนมัติ (Auto identification หรือ Auto-ID) เป็นคำโดยรวมของ
เทคโนโลยีกการระบุ
เเอกลั
กษณ์ออััตตโนมั
(Auto
หรืออ Auto-ID)
เป็นนคำโดยรวมของ
คำโดยรวมของ
อกลั
โนมัตติิ สามารถระบุ
(Auto identification
identification
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่อุปารระบุ
กรณ์ เครื
่องมืกอษณ์
หรือ ระบบ
บ่งชี้ถึงวัตถุ หรื
สิ่งของAuto-ID)
หรือแม้แเป็
ต่สัตว์ต่าง ๆ ได้โดย
เทคโนโลยีตต่า่างง ๆๆ ทีที่อ่อุปุปกรณ์
กรณ์ เครื
เครื่อ่องมื
งมืออ หรื
หรืออ ระบบ
ระบบ สามารถระบุ
สามารถระบุบบ่ง่งชีชี้ถ้ถึงึงวัวัตตถุถุ สิสิ่ง่งของ
ของ หรื
หรืออแม้
แม้แแต่ต่สสัตัตว์ว์ตต่า่างง ๆๆ ได้
ได้โโดย
ดย
เทคโนโลยี
อัตโนมัติ โดยทั
่วไประบบ Auto-ID
มักจะประกอบด้
วยส่วนที่อ่านหรือรับข้อมูล และส่
วนที่ ทำการประมวลผล
อัตตโนมั
โนมัติ โดยทั่่ววไประบบ
ไประบบ Auto-ID
Auto-ID มัมักกจะประกอบด้
จะประกอบด้ววยส่
ยส่ววนที
นที่่ออ่่าานหรื
นหรืออรัรับบข้ข้ออมูมูลล และส่
และส่วนที่ ทำการประมวลผล
ำการประมวลผล
อัแล้
วส่งข้ตอิ โดยทั
มูลเข้าสู่ระบบคอมพิ
วเตอร์โดยไม่ต้องมีคนช่
วย การระบุ
เอกลักษณ์อัตโนมัตินวี้พนทีัฒ่ ทนาขึ
้นเพื่อต้องการ
แล้
ว
ส่
ง
ข้
อ
มู
ล
เข้
า
สู
่
ร
ะบบคอมพิ
ว
เตอร์
โ
ดยไม่
ต
อ
้
งมี
ค
นช่
ว
ย
การระบุ
เ
อกลั
ก
ษณ์
อ
ั
ต
โนมั
ต
น
ิ
้
ี
พ
ั
ฒ
นาขึ
้นเพื่่ออต้ต้อองการ
งการ
แล้
งข้อมูทลธิเข้ผาลและประสิ
สู่ระบบคอมพิ
โดยไม่ต้องมี
คนช่วย การระบุ
กษณ์อัตโนมัตินี้พัฒยนาขึ
เพิ่มวส่ประสิ
ทธิวภเตอร์
าพ ลดความผิ
ดพลาดของมนุ
ษย์เอกลั
และลดเวลาของการเขี
นหรื้นเพื
อเก็บข้อมูล
เพิ่่มมประสิ
ประสิททธิธิผผลและประสิ
ลและประสิทธิภาพ
าพ ลดความผิ
ลดความผิดพลาดของมนุษษย์ย์ และลดเวลาของการเขี
และลดเวลาของการเขียยนหรื
นหรืออเก็
เก็บบข้ข้ออมูมูลล
เพิ
เทคโนโลยี
การระบุเอกลักษณ์ทอธิัตภโนมั
ติมีได้หลายรูดพลาดของมนุ
ปแบบ ได้แก่ เทคโนโลยีรหัสแท่ง (barcode)
เทคโนโลยี
บัตร
เทคโนโลยี
ก
ารระบุ
เ
อกลั
ก
ษณ์
อ
ต
ั
โนมั
ต
ิ
ม
ไ
ี
ด้
ห
ลายรู
ป
แบบ
ได้
แ
ก่
เทคโนโลยี
ร
หั
ส
แท่
ง
(barcode)
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
การระบุ
เอกลัเทคโนโลยี
กษณ์อัตโนมั
ติมีได้ห(biometric)
ลายรูปแบบ ซึได้่งเป็
แก่นเทคโนโลยี
สแท่งเอกลั
(barcode)
เทคโนโลยี
บบััตตรร
สมาร์ต (smart
card)
ชีวมาตร
เทคโนโลยีรกหัารระบุ
กษณ์จากการวั
ดสภาพ
สมาร์ต (smart
(smart card)
card) เทคโนโลยี
เทคโนโลยีชชีีววมาตร
มาตร (biometric)
(biometric) ซึซึ่่งงเป็
เป็นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีกการระบุ
ารระบุเอกลักกษณ์
ษณ์จจากการวั
ากการวัดดสภาพ
สภาพ
สมาร์
ทางร่าตงกาย
เช่นระบบการรู
้จำเสียงพูด (voice
recognition) นระบบลายพิ
มพ์นิ้วมือเอกลั
(fingerprint
scan) ระบบ
ทางร่าางกาย
งกาย เช่
เช่นนระบบการรู
ระบบการรู้จ้จำเสี
ำเสียยงพู
งพูดด (voice
(voice recognition)
recognition) ระบบลายพิ
ระบบลายพิมมพ์พ์นนิ้วิ้วมืมืออ (fingerprint
(fingerprint scan)
scan) ระบบ
ระบบ
ทางร่
การสแกนม่
านตา
(iris scan) เทคโนโลยี
การรู้จำลายเซ็น (signature
recognition) และเทคโนโลยี
การระบุ
การสแกนม่าานตา
นตา (iris
(iris scan)
scan) เทคโนโลยี
เทคโนโลยีกการรู
ารรู้้จจำลายเซ็
ำลายเซ็นน (signature
(signature recognition)
recognition) และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีกการระบุ
ารระบุ
การสแกนม่
เอกลักษณ์โดยใช้
คลื่นความถี
่วิทยุหรืออาร์
เอฟไอดี (Radio
Frequency Identification
Technology หรือ
เอกลักษณ์โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุหรืออาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification Technology หรือ
เอกลั
RFID)กษณ์โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุหรืออาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification Technology หรือ
RFID)
RFID)
องค์ประกอบของอาร์เอฟไอดีมีอยู่ ๓ ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนป้ายระบุหรือฉลาก ซึ่งอาจถูกผนึกไว้กับวัตถุ
องค์ปประกอบของอาร์
ระกอบของอาร์เอฟไอดีมมีีออยูยู่่ ๓๓ ส่ส่ววนด้
นด้วยกันน คืคืออ ส่ส่ววนป้
นป้ายระบุหหรืรืออฉลาก
ฉลาก ซึซึ่ง่งอาจถู
อาจถูกกผนึ
ผนึกกไว้
ไว้กกัับบวัวัตตถุถุ
องค์
ที่เราสนใจ
และอาจบันทึกข้อเมูอฟไอดี
ลเกี่ยวกับวัตถุนั้นไว้ วป้ยกัายระบุ
นี้มีชื่อเรีายระบุ
ยกว่า ทรานส์พอนเดอร์
(transponder,
ที่่เเราสนใจ
ราสนใจ และอาจบั
และอาจบันนทึทึกกข้ข้ออมูมูลลเกี
เกี่่ยยวกั
วกับบวัวัตตถุถุนนัั้้นนไว้
ไว้ ป้ายระบุนนีี้้มมีชีชื่ื่ออเรี
เรียกว่าา ทรานส์
ทรานส์พพอนเดอร์
อนเดอร์ (transponder,
(transponder,
ทีtransmitter
and responder) โดยทั
่วไปเรียกว่า แท็ป้ากยระบุ
(tag) ส่วนที่สยกว่
องคือ ส่วนของอุ
ปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าน
transmitter and responder)
responder) โดยทั่่ววไปเรี
ไปเรียยกว่
กว่าา แท็
แท็กก (tag)
(tag) ส่ส่ววนที
นที่่สสองคื
องคืออ ส่ส่ววนของอุ
นของอุปปกรณ์
กรณ์ททีี่่ใใช้ช้ใในการอ่
นการอ่าน
transmitter
และเขียน เรียand
กว่า ทรานส์ซีฟเวอร์โดยทั
(transceiver,
transmitter
and receiver)
หรือเรียกโดยย่
อว่า เครื่องอ่าานน
และเขียยนน เรี
เรียกว่า ทรานส์ซซีฟีฟเวอร์
เวอร์ (transceiver, transmitter
transmitter and receiver)
receiver) หรืออเรี
เรียยกโดยย่
กโดยย่ออว่ว่าา เครื
เครื่อ่องอ่
งอ่าน
และเขี
(reader)
ทั้งย๒กว่ส่าวทรานส์
นติดต่อสื่อสารกั(transceiver,
นโดยผ่านคลื่นความถี่วิทยุ and
ส่วนที่สามคือ ส่หรื
วนประมวลผลและเก็
บข้อมูานล
(reader) ทัทั้้งง ๒๒ ส่ส่ววนติ
นติดดต่ต่ออสืสื่่ออสารกั
สารกันนโดยผ่
โดยผ่าานคลื
นคลื่่นนความถี
ความถี่่ววิิททยุยุ ส่ส่ววนที
นที่่สสามคื
ามคืออ ส่ส่ววนประมวลผลและเก็
นประมวลผลและเก็บข้ข้ออมูมูลล
(reader)
หรือชิปไมโครโพรเซสเซอร์
ที่ออกแบบโดยเฉพาะ
หรือระบบประมวลผลคอมพิ
วเตอร์ โดยที่เครื่องอ่บานอาจ
หรือชิชิปปไมโครโพรเซสเซอร์
ไมโครโพรเซสเซอร์ ททีี่่อออกแบบโดยเฉพาะ
อกแบบโดยเฉพาะ หรืออระบบประมวลผลคอมพิ
ระบบประมวลผลคอมพิววเตอร์
เตอร์ โดยที
โดยที่่เเครื
ครื่องอ่าานอาจ
นอาจ
หรื
เชื่ออมโยงสื
่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายของเครือหรื
ข่ายเฉพาะที่ (Local area network:
Lan) หรื่อองอ่ทางคลื
่น
เชื
่
อ
มโยงสื
่
อ
สารกั
บ
คอมพิ
ว
เตอร์
ผ
่
า
นสายของเครื
อ
ข่
า
ยเฉพาะที
่
(Local
area
network:
Lan)
หรื
อ
ทางคลื
่น
เชื
่อมโยงสื
ผ่านสายของเครื
ความถี
่วิทยุ่อผสารกั
่านเครืบอคอมพิ
ข่ายไร้วสเตอร์
าย (wireless
lan) อข่ายเฉพาะที่ (Local area network: Lan) หรือทางคลื่น
ความถี่ว่วิทิทยุยุผผ่า่านเครื
นเครือข่ายไร้
ยไร้สสาย
าย (wireless
(wireless lan)
lan)
ความถี
เทคโนโลยีรอหัข่สาแท่
งมีข้อจำกั
ดที่สำคัญ คือ เป็นระบบที่อ่านได้เพียงอย่างเดียว (read only) ไม่สามารถ
เทคโนโลยีรรหัหัสสแท่
แท่งงมีมีขข้อ้อจำกั
จำกัดที่ส่สำคั
ำคัญ
ญ คือ เป็
เป็นนระบบที
ระบบที่อ่านได้
นได้เเพีพียยงอย่
งอย่างเดียยวว (read
(read only)
only) ไม่
ไม่สามารถ
ามารถ
เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงข้
อมูลที่อยู่ในบาร์
โคดได้ดทีเครื
่องอ่คืาอนจะอ่
านได้เมื่อ่อ่าอยู
่ใกล้หรือเห็างเดี
นรหัสแท่ง และวั
ตถุต้อสงอยู
่นิ่ง
เปลี
่
ย
นแปลงข้
อ
มู
ล
ที
่
อ
ยู
่
ใ
นบาร์
โ
คดได้
เครื
่
อ
งอ่
า
นจะอ่
า
นได้
เ
มื
่
อ
อยู
่
ใ
กล้
ห
รื
อ
เห็
น
รหั
ส
แท่
ง
และวั
ต
ถุ
ต
้
อ
งอยู
่นิ่ง
เปลี
่ยนแปลงข้อกมูารระบุ
ลที่อยูเอกลั
่ในบาร์
โคดได้
เครื่น่อความถี
งอ่านจะอ่
เมืนาขึ
่ออยู้น่ใเพื
กล้่อหนำมาใช้
รือเห็นรหั
สแท่ง และวั
ต้องอยู
ส่วนเทคโนโลยี
กษณ์
ด้วยคลื
่วิทยุาถนได้
ูกพัฒ
ในการระบุ
เอกลัตกถุษณ์
วัตถุ่นในิ่ง
ส่ววนเทคโนโลยี
นเทคโนโลยีกการระบุ
ารระบุเอกลักกษณ์
ษณ์ด้วยคลื่น่นความถี
ความถี่่ววิิททยุยุถถููกกพัพัฒ
ฒนาขึ้้นนเพื
เพื่อนำมาใช้ใในการระบุ
นการระบุเอกลักกษณ์
ษณ์ววััตตถุถุใในน
ส่ระยะไกลได้
โดยไม่จำเป็นเอกลั
ต้องมีการสัด้วมยคลื
ผัส (contact-less)
แท็กนาขึ
สามารถทั่อนำมาใช้
้งอ่านและบันทึกข้อเมูอกลั
ลได้ จึงสามารถ
ระยะไกลได้โโดยไม่
ดยไม่จจำเป็
ำเป็นต้องมีกการสั
ารสัมมผัผัสส (contact-less)
(contact-less) แท็
แท็กกสามารถทั
สามารถทั้งอ่าานและบั
นและบันนทึทึกกข้ข้ออมูมูลลได้
ได้ จึจึงงสามารถ
สามารถ
ระยะไกลได้
เปลี่ยนแปลงหรื
อบันทึกนข้ต้ออมูงมี
ลที่อยู่ในแท็
กตามความประสงค์
ของการใช้ได้้งอ่สามารถระบุ
วัตถุที่อยู่ระยะไกลได้
เปลี่่ยยนแปลงหรื
นแปลงหรืออบับันนทึทึกกข้ข้ออมูมูลลทีที่่ออยูยู่่ใในแท็
นแท็กตามความประสงค์ขของการใช้
องการใช้ได้ สามารถระบุววััตตถุถุททีี่่ออยูยู่่รระยะไกลได้
ะยะไกลได้
เปลี
และสามารถสื
่อสารผ่านตัวกลางได้หลายอย่กาตามความประสงค์
ง เช่น น้ำ พลาสติก กระจก วัสไดุด้ทึบสามารถระบุ
แสงได้ ปัจจุบันระบบอาร์เอฟไอดี
และสามารถสื่่ออสารผ่
สารผ่าานตั
นตัววกลางได้
กลางได้หหลายอย่
ลายอย่าางง เช่
เช่นน น้น้ำำ พลาสติ
พลาสติกก กระจก
กระจก วัวัสสดุดุททึบึบแสงได้
แสงได้ ปัปัจจจุจุบบันันระบบอาร์
ระบบอาร์เเอฟไอดี
อฟไอดี
และสามารถสื
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๗๙
๗๙
๗๙

นอกจากถูกนำใช้มาแทนระบบรหัสแท่งแล้ว ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอีกหลายรูปแบบอย่างกว้างขวาง เช่น
นอกจากถู
กกนำใช้
มมาแทนระบบรหั
สแท่งงแล้
ว ยัยังงถูถูกกนำมาประยุ
กต์ต์ใใช้ช้ใในอี
ปปแบบอย่
างกว้าางขวาง
เช่
นอกจากถู
นำใช้
าแทนระบบรหั
นำมาประยุ
นอีกกหลายรู
หลายรูอาร์
แบบอย่
งขวาง
เช่นน
บัตรโดยสาร
บัตรสำหรั
บเปิดปิดห้สอแท่
งพักแล้บัวตรจอดรถยนต์
มีกการนำเทคโนโลยี
เอฟไอดีามงกว้
าช่วยเพิ
่มความ
บับัตตรโดยสาร
บับัตตรสำหรั
เปิ
กก บับัตตรจอดรถยนต์
มีมีกการนำเทคโนโลยี
ออาร์
มมาช่
รโดยสารานสะดวกซื
รสำหรั้อบบโดยที
เปิดดปิปิ่ลดดูกห้ห้ค้ออางพั
งพั
รจอดรถยนต์
ารนำเทคโนโลยี
าร์เเอฟไอดี
อฟไอดี
าช่ววยเพิ
ยเพิ่่มมความ
ความ
สะดวกในร้
สามารถหยิ
บสินค้าที่ติดฉลากอาร์
เอฟไอดี และเครื
่องอ่านสามารถคำนวณ
สะดวกในร้
านสะดวกซื
้อ้อ โดยที
่ลูกูกค้ค้าาสามารถหยิ
สามารถหยิบบสิสินนค้ค้าาทีที่ต่ติดิดฉลากอาร์
ฉลากอาร์เอฟไอดี และเครื
และเครื่องอ่านสามารถคำนวณ
สะดวกในร้
นสะดวกซื
ราคาสินค้าาและคิ
ดเงินได้
โโดยที
ดยอัต่ลโนมั
ติ หรือการประยุ
กต์ใช้อาร์เอฟไอดีเอฟไอดี
ในโรงพยาบาล เช่่อนงอ่ป้าานสามารถคำนวณ
ยประจำตัวผู้ป่วย
ราคาสิ
น
ค้
า
และคิ
ด
เงิ
น
ได้
โ
ดยอั
ต
โนมั
ต
ิ
หรื
อ
การประยุ
ก
ต์
ใ
ช้
อ
าร์
เ
อฟไอดี
ใ
นโรงพยาบาล
เช่
น
ป้
า
ววผูผู้้ปป่่ววยย
ราคาสิ
นค้าและคิ
นได้โดยอัตติกโนมั
ิ หรืหรื
อการประยุ
เช่น ป้อาซัยประจำตั
ยประจำตั
รวมถึงการเก็
บข้อมูดลเงิและประวั
ารรักตษา
อการประยุกต์กต์ใช้ใช้ออาร์าร์เอฟไอดี
เอฟไอดีใในโรงพยาบาล
นห่วงโซ่อุปทานหรื
ปพลายเชนของ
รวมถึ
งงการเก็
บบข้ข้ออมูมูลลและประวั
ติกิการรั
อการประยุกกต์ต์ใใช้ช้ออาร์
ในห่ววงโซ่
อุปทานหรือซัปพลายเชนของ
รวมถึ
การเก็
และประวั
ารรักกษา
ษาร้าหรื
หรื
าร์เเอฟไอดี
อฟไอดี
วอลมาร์
ต (Walmart
supplyตchain)
นค้อาการประยุ
ปลีกรายใหญ่ในสหรั
ฐอเมริใกนห่
า เป็งโซ่
นต้อนุปทานหรือซัปพลายเชนของ
วอลมาร์
วอลมาร์ตต (Walmart
(Walmart supply
supply chain)
chain) ร้ร้าานค้
นค้าาปลี
ปลีกกรายใหญ่
รายใหญ่ใในสหรั
นสหรัฐฐอเมริ
อเมริกกาา เป็
เป็นนต้ต้นน

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคั
บทคัดดย่ย่ออการบรรยายของราชบั
การบรรยายของราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๘๐
๘๐
๘๐

การระบาดไข้
การระบาดไข้ปปวดข้
วดข้ออยุยุงงลาย
ลาย พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
๒๕๖๑-๒๕๖๒
ศาสตราจารย์
นพ.ยง
ศาสตราจารย์
นพ.ยง ภูภูภู่ว่วว่ รวรรณ
รวรรณ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิฑิตตต
ศาสตราจารย์ นพ.ยง
รวรรณ
ราชบั
ณ
ไข้
ลาย (chikungunya)
Togaviridae.
ไข้ปปปวดข้
วดข้อออยุยุยุงงงลาย
(chikungunya) เกิ
เกิดดดจากเชื
จากเชื้้้อออไวรั
ไวรัสสสชิชิชิคคคุุุนนนกักักันนนยา
ยา ไวรั
ไวรัสสสอยู
อยู่่่ใใในครอบครั
นครอบครัววว Togaviridae.
ไข้
วดข้
ลาย (chikungunya)
เกิ
จากเชื
ไวรั
ยา
ไวรั
อยู
นครอบครั
Togaviridae.
Genus
Alphavirus
เป็
น
ภาษาชนเผ่
า
Makonde
ประเทศแทนซาเนี
ย
ทวี
ป
แอฟริ
ก
า
แปลว่
า
โค้
งงอ (bend)
(bend)
Genus
Genus Alphavirus
Alphavirus เป็
เป็นนภาษาชนเผ่
ภาษาชนเผ่าา Makonde
Makonde ประเทศแทนซาเนี
ประเทศแทนซาเนียย ทวี
ทวีปปแอฟริ
แอฟริกกาา แปลว่
แปลว่าา โค้
โค้งงงอ
งอ (bend)
รายงานครั้้งงแรกใน
แรกใน พ.ศ. ๒๔๙๕
๒๔๙๕ โรคนี้้ไไม่ม่ใใช่ช่โโรคใหม่
รคใหม่ มียุงเป็นนพาหะ
พาหะ โดยเฉพาะยุงงลายบ้
ลายบ้าน (Aedes aegypti)
aegypti)
รายงานครั
รายงานครั้งแรกใน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๔๙๕ โรคนี
โรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่ มีมียยุุงงเป็
เป็นพาหะ โดยเฉพาะยุ
โดยเฉพาะยุงลายบ้าานน (Aedes
(Aedes aegypti)
และยุงงลายสวน
ลายสวน (Aedes albopictus)
albopictus)
และยุ
และยุงลายสวน (Aedes
(Aedes albopictus)
โรคไข้ปปวดข้
วดข้อยุงลายมีกการระบาดในเขตร้
ารระบาดในเขตร้อนชื้้นน มีมีรระยะฟั
ะยะฟักตัวประมาณ ๒-๕
๒-๕ วัน หลังงจากยุ
จากยุงกัดจะมี
โรคไข้
โรคไข้ปวดข้ออยุยุงงลายมี
ลายมีการระบาดในเขตร้ออนชื
นชื้น มีระยะฟักกตัตัววประมาณ
ประมาณ ๒-๕ วัวันน หลั
หลังจากยุงงกักัดดจะมี
จะมี
อาการไข้
ผื
น
่
ปวดข้
อ
ตาแดง
ไข้
จ
ะเป็
น
ประมาณ
๓-๕
วั
น
โดยจะปรากฏขึ
้
น
หลั
ง
จากมี
ไ
ข้
๒-๓
วั
น
อาการปวดข้
อ
อาการไข้
อาการไข้ ผืผื่น่น ปวดข้
ปวดข้ออ ตาแดง
ตาแดง ไข้
ไข้จจะเป็
ะเป็นนประมาณ
ประมาณ ๓-๕
๓-๕ วัวันน โดยจะปรากฏขึ
โดยจะปรากฏขึ้้นนหลั
หลังงจากมี
จากมีไไข้ข้ ๒-๓
๒-๓ วัวันน อาการปวดข้
อาการปวดข้ออ
จะเริ่่มมภายหลั
ภายหลังมีไข้ และอาจอยู่่นนานหลายสั
านหลายสัปดาห์ โดยปวดได้
โดยปวดได้ทั้งข้อขนาดใหญ่ ข้ข้ออหลั
หลัง และแม้กกระทั
ระทั่งข้อเล็กก
จะเริ
จะเริ่มภายหลังงมีมีไไข้ข้ และอาจอยู
และอาจอยู่นานหลายสัปปดาห์
ดาห์ โดยปวดได้ททัั้้งงข้ข้ออขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่ ข้อหลังง และแม้
และแม้กระทั่่งงข้ข้ออเล็
เล็ก
เช่
น
นิ
้
ว
มื
อ
ในผู
้
ใ
หญ่
ห
รื
อ
ผู
้
ส
ู
ง
อายุ
อาการปวดข้
อ
รุ
น
แรงมากกว่
า
ในเด็
ก
การระบาดใหญ่
ข
องโรคเกิ
ด
ขึ
้
น
ใน
เช่
เช่นน นินิ้้ววมืมืออ ในผู
ในผู้้ใใหญ่
หญ่หหรืรืออผูผู้้สสููงงอายุ
อายุ อาการปวดข้
อาการปวดข้ออรุรุนนแรงมากกว่
แรงมากกว่าาในเด็
ในเด็กก การระบาดใหญ่
การระบาดใหญ่ขของโรคเกิ
องโรคเกิดดขึขึ้้นนใน
ใน
พ.ศ.
๒๕๔๙
ที
่
เ
กาะ
La
Reunion
ทางตะวั
น
ออกของแอฟริ
ก
า
การระบาดใหญ่
น
ี
แ
้
พร่
ก
ระจายอย่
า
งกว้
า
งขวาง
พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๕๔๙ ทีที่่เเกาะ
กาะ La
La Reunion
Reunion ทางตะวั
ทางตะวันนออกของแอฟริ
ออกของแอฟริกกาา การระบาดใหญ่
การระบาดใหญ่นนีี้แ้แพร่
พร่กกระจายอย่
ระจายอย่าางกว้
งกว้าางขวาง
งขวาง
และพบว่
า
ไวรั
ส
มี
ก
ารกลายพั
น
ธุ
์
ในส่
ว
นของ
E1
gene
(A226V)
ทำให้
เ
ชื
้
อ
แพร่
พ
ั
น
ธุ
์
แ
ละขยายจำนวนได้
ด ี ใน
และพบว่
และพบว่าาไวรั
ไวรัสสมีมีกการกลายพั
ารกลายพันนธุธุ์์ ในส่
ในส่ววนของ
นของ E1
E1 gene
gene (A226V)
(A226V) ทำให้
ทำให้เเชืชื้้ออแพร่
แพร่พพัันนธุธุ์์แและขยายจำนวนได้
ละขยายจำนวนได้ดดีีใในน
ลายสวน (Aedes
(Aedes albopictus) การระบาดเข้
การระบาดเข้าสู่อินเดียย ใน
ใน พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๕๕๐ เข้าาสูสู่่ศศรีรีลลัังงกา
กา อินโดนีเเซีซียย มาเลเซี
มาเลเซีย
ยุยุยุงงงลายสวน
ลายสวน (Aedes albopictus)
albopictus) การระบาดเข้าาสูสู่่ออิินนเดี
เดีย ใน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๐ เข้
เข้าสู่ศรีลังกา อิอินนโดนี
โดนีเซีย มาเลเซียย
แล้ววเข้
เข้าสู่ประเทศไทยที่จ่จัังงหวั
หวัดชายแดนภาคใต้ใในน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๑ จากนั
จากนั้นก็ค่อยลามแบบไฟลามทุ่่งงเข้
เข้าสู่จังหวัดดทีที่่
แล้
แล้วเข้าาสูสู่ป่ประเทศไทยที
ระเทศไทยที่จังหวัดดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้ใน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๕๕๑ จากนั้น้นก็ก็คค่อ่อยลามแบบไฟลามทุ
ยลามแบบไฟลามทุ่งเข้าาสูสู่่จจัังงหวั
หวัดที่
อยู
่
ส
ู
ง
ขึ
้
น
ไปทางทิ
ศ
เหนื
อ
การระบาดลามมาจนถึ
ง
จั
ง
หวั
ด
ประจวบคี
ร
ี
ข
ั
น
ธ์
กลาง
พ.ศ.
๒๕๕๒
โรคก็
ไ
ด้
ห
ยุ
ดการ
อยู
อยู่่สสููงงขึขึ้้นนไปทางทิ
ไปทางทิศศเหนื
เหนืออ การระบาดลามมาจนถึ
การระบาดลามมาจนถึงงจัจังงหวั
หวัดดประจวบคี
ประจวบคีรรีีขขัันนธ์ธ์ กลาง
กลาง พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๕๕๒ โรคก็
โรคก็ไได้ด้หหยุยุดดการ
การ
ระบาด
และมี
ก
ารพบประปรายทั
่
ว
ประเทศในช่
ว
งเวลาดั
ง
กล่
า
ว
หลั
ง
จากโรคสงบแล้
ว
ต่
อ
มาใน
พ.ศ.
๒๕๕๖
ได้
มี
ระบาด
ระบาด และมี
และมีกการพบประปรายทั
ารพบประปรายทั่่ววประเทศในช่
ประเทศในช่ววงเวลาดั
งเวลาดังงกล่
กล่าาวว หลั
หลังงจากโรคสงบแล้
จากโรคสงบแล้วว ต่ต่ออมาใน
มาใน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๕๕๖ ได้
ได้มมีี
การระบาดของโรคเกิดดขึขึ้้นนในจั
ในจังหวัดดบึบึงงกาฬ
กาฬ ซึ่งมีบรรยากาศคล้าายภาคใต้
ยภาคใต้ เข้าาใจว่
ใจว่าการระบาดมาจากประเทศ
การระบาดของโรคเกิ
การระบาดของโรคเกิดขึ้นในจังงหวั
หวัดบึงกาฬ ซึซึ่่งงมีมีบบรรยากาศคล้
รรยากาศคล้ายภาคใต้ เข้
เข้าใจว่าาการระบาดมาจากประเทศ
การระบาดมาจากประเทศ
เพื
อ
่
นบ้
า
น
การระบาดครั
ง
้
นี
ม
้
ผ
ี
ป
้
ู
ว
่
ยจำนวนมาก
และอยู
น
่
านประมาณ
๖
เดื
อ
น
โรคจึ
งสงบไป
เพื
เพื่อ่อนบ้
นบ้าานน การระบาดครั
การระบาดครั้ง้งนีนี้ม้มีผีผู้ปู้ป่ว่วยจำนวนมาก
ยจำนวนมาก และอยู
และอยู่น่นานประมาณ
านประมาณ ๖๖ เดื
เดืออนน โรคจึ
โรคจึงงสงบไป
สงบไป
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ผลิตตภัภัณ
ณฑ์ฑ์ออาหารว่
าหารว่าางจากข้
งจากข้าาวไม่
ผลิ
วไม่มมีกีกลูลูเเทน
ทน
ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์
ดร.อรอนงค์ นันัยยวิวิกกุลุล ภาคี
ศาสตราจารย์
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง หมายถึงของกินเล่นนอกเวลาปรกติ มี ๔ ประเภท คือ ภูมิภาค, เทคนิค, เนื้อสัมผัส
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง หมายถึงของกินเล่นนอกเวลาปรกติ มี ๔ ประเภท คือ ภูมิภาค, เทคนิค, เนื้อสัมผัส
และรสชาติ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นทุกปี จากผลสำรวจของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สูงถึง ๙๔.๓๐ พันล้าน
และรสชาติ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นทุกปี จากผลสำรวจของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สูงถึง ๙๔.๓๐ พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. ๒๐๒๕ มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งให้คุณประโยชน์และให้โทษ ผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องมี
ดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. ๒๐๒๕ มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งให้คุณประโยชน์และให้โทษ ผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องมี
ความรู้และเลือกบริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภททอด ซึ่งอาจมีโทษถ้าบริโภคมากเกินไป
ความรู้และเลือกบริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภททอด ซึ่งอาจมีโทษถ้าบริโภคมากเกินไป
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภททอด ประกอบด้วยชิ้นอาหารชุบของเหลวข้นแล้วคลุกเกล็ดขนมปัง
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภททอด ประกอบด้วยชิ้นอาหารชุบของเหลวข้นแล้วคลุกเกล็ดขนมปัง
เพื่อให้มีลักษณะกรอบนอกนุ่มในที่ผู้บริโภคชื่นชอบ เช่น กล้วยแขก โดนัท และไก่ชุบแป้งทอด เทมปุระ โครเก็ต
เพื่อให้มีลักษณะกรอบนอกนุ่มในที่ผู้บริโภคชื่นชอบ เช่น กล้วยแขก โดนัท และไก่ชุบแป้งทอด เทมปุระ โครเก็ต
ส่วนผสมหลักของของเหลวข้นและเกล็ดขนมปังคือแป้งสาลี ซึ่งมีกลูเทนอยู่ด้วย ทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นโรค
ส่วนผสมหลักของของเหลวข้นและเกล็ดขนมปังคือแป้งสาลี ซึ่งมีกลูเทนอยู่ด้วย ทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นโรค
ซีลิแอกมีอาการแพ้กลูเทนในอาหาร บริโภคไม่ได้ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้
ซีลิแอกมีอาการแพ้กลูเทนในอาหาร บริโภคไม่ได้ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวไม่มีกลูเทน ใช้แป้งข้าวเป็นส่วนผสมหลักทั้งหมด โดยต้องปรับลักษณะ
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวไม่มีกลูเทน ใช้แป้งข้าวเป็นส่วนผสมหลักทั้งหมด โดยต้องปรับลักษณะ
ของข้าว ด้วยการดัดแปรทางชีวภาพ (bio-modification) เริ่มจากการทำให้ ข้าวเปลือกเริ่มงอก แล้วนำไป
ของข้าว ด้วยการดัดแปรทางชีวภาพ (bio-modification) เริ่มจากการทำให้ ข้าวเปลือกเริ่มงอก แล้วนำไป
ทำให้แห้ง จากนั้นกะเทาะเปลือกออก ได้เป็นข้าวกล้องเริ่มงอก นำไปบดเป็นแป้ง แล้วผสมกับแป้งข้าวขาว
ทำให้แห้ง จากนั้นกะเทาะเปลือกออก ได้เป็นข้าวกล้องเริ่มงอก นำไปบดเป็นแป้ง แล้วผสมกับแป้งข้าวขาว
ทำเป็นของเหลวข้น (batter) และเกล็ดขนมปัง (breading) เพื่อชุบอาหารทอดทั้งแบบที่ ชุบเฉพาะของเหลวข้น
ทำเป็นของเหลวข้น (batter) และเกล็ดขนมปัง (breading) เพื่อชุบอาหารทอดทั้งแบบที่ ชุบเฉพาะของเหลวข้น
และแบบที่เป็นชุบของเหลวข้นแล้วชุบ เกล็ดขนมปัง ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคของกลุ่มคนทั่วโลก โดยมีมูลค่าทาง
และแบบที่เป็นชุบของเหลวข้นแล้วชุบ เกล็ดขนมปัง ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคของกลุ่มคนทั่วโลก โดยมีมูลค่าทาง
การตลาดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ จาก ค.ศ. ๒๐๑๘ ถึง ค.ศ. ๒๐๒๓ (๑.๒๒ พันล้านดอลลาร์
การตลาดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ จาก ค.ศ. ๒๐๑๘ ถึง ค.ศ. ๒๐๒๓ (๑.๒๒ พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ)
สหรัฐ)
งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวไม่มีกลูเ ทนประเภทอาหารชุบทอด ขอยกตัวอย่าง ๒ เรื่องคือ
งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวไม่มีกลูเ ทนประเภทอาหารชุบทอด ขอยกตัวอย่าง ๒ เรื่องคือ
งานวิจัยของหทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว (๒๕๖๐) ได้พัฒนาแป้งชุบทอดจากแป้งข้าวทั้งหมดได้ด้วยการผสมแป้งข้าวขาว
งานวิจัยของหทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว (๒๕๖๐) ได้พัฒนาแป้งชุบทอดจากแป้งข้าวทั้งหมดได้ด้วยการผสมแป้งข้าวขาว
๓ พันธุ์กับแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก ๓ พันธุ์ (ข้าวเหนียวพันธุ์ กข. ๖, ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และข้าวเจ้า
๓ พันธุ์กับแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก ๓ พันธุ์ (ข้าวเหนียวพันธุ์ กข. ๖, ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และข้าวเจ้า
พันธุ์ กข.๓๑) ได้ใกล้เคียงกับแป้งชุบทอดที่ทำจากแป้งสาลี แต่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า และอมน้ำมัน
พันธุ์ กข.๓๑) ได้ใกล้เคียงกับแป้งชุบทอดที่ทำจากแป้งสาลี แต่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า และอมน้ำมัน
น้อยกว่า ซึ่งดีต่อผู้บริโภคทั่วไปและผู้เป็นโรค “ซีลิแอก”
น้อยกว่า ซึ่งดีต่อผู้บริโภคทั่วไปและผู้เป็นโรค “ซีลิแอก”
งานวิจัยของวารุณี คุปต์กาญจนากุล (๒๕๖๑) ได้พัฒนาเกล็ดขนมปังชุบทอดจากแป้งข้าวทั้งหมดได้
งานวิจัยของวารุณี คุปต์กาญจนากุล (๒๕๖๑) ได้พัฒนาเกล็ดขนมปังชุบทอดจากแป้งข้าวทั้งหมดได้
ด้วยการผสมแป้งข้าวขาว ๓ พันธุ์กับแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก ๓ พันธุ์ (ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง ๑, ข้าวเจ้าพันธุ์
ด้วยการผสมแป้งข้าวขาว ๓ พันธุ์กับแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก ๓ พันธุ์ (ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง ๑, ข้าวเจ้าพันธุ์
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โดยใช้
ทคนินคคธุ์
เพาะเลี
้้ยยงยี
โโรคร่
ววมกั
ในจานเพาะเชื
จากการทดลองพบว่
Torulaspora
indica
(DMKU-RP31,
DMKU-RP35)
anomalus้้ออ DMKU-RP25
ยั บ ยั ้ งาาการเจริ
ญ ของราสาเหตุ
โ รคข้นนา วธุธุ์์
เพาะเลี
งยีสสต์ต์แและราสาเหตุ
ละราสาเหตุ
รคร่และ
มกันนW.
ในจานเพาะเชื
จากการทดลองพบว่
Torulaspora
indica ๒๒ สายพั
สายพั
(DMKU-RP31,
และ
DMKU-RP25
การเจริ
ญีกของราสาเหตุ
ของราสาเหตุ
รคข้
ทั้ง ๕ สปีช ีส์ได้DMKU-RP35)
โดยมีค่าการยัและ
บยั้งW.
สูง anomalus
๘๐-๘๖ เปอร์
เซ็นต์ นอกจากนั
มียีส ต์อญ
๑๑ สายพันธุโโ รคข้
์ ในสกุาาลวว
(DMKU-RP31,
DMKU-RP35)
W.
anomalus
DMKU-RP25
ยัยั บบ ยัยั ้้ งง้นการเจริ
ทัทัKodamae
้้งง ๕๕ สปี
์์ไได้ด้ โดยมี
คค่่าาการยั
๘๐-๘๖
เเซ็ซ็นนต์ต์ นอกจากนั
้้นน มีมียยีีสส ต์ต์ออีีกก Wickerhamomyces
๑๑
นสกุลล
Meyerozyma
guilliermondii,
สปีชช ีีสสohmeri,
โดยมีMeyerozyma
การยับบยัยั้้งงสูสูงงcaribbica,
๘๐-๘๖ เปอร์
เปอร์
นอกจากนั
๑๑ สายพั
สายพันนธุธุ์์ ใในสกุ
Kodamae
Kodamae ohmeri,
ohmeri, Meyerozyma
Meyerozyma caribbica,
caribbica, Meyerozyma
Meyerozyma guilliermondii,
guilliermondii, Wickerhamomyces
Wickerhamomyces
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา
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anomalus ที่สามารถยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคข้าวได้อย่างน้อย ๑ สายพันธุ์ โดยพบว่ากลไกการเป็น
ปฏิ
ปักษ์หลักทีของยี
สต์ปฏิบปยััก้งษ์การเจริ
ทั้ง ๑๔ญสายพั
นธุ์ ที่ประเมิ
การผลิตาสารระเหยง่
anomalus
่สามารถยั
ของราสาเหตุ
โรคข้นาในอาหารในจานเพาะเชื
วได้อย่างน้อย ๑ สายพั้อนคืธุอ์ โดยพบว่
กลไกการเป็านย
เมื่อปนำยี
สายพั
ญของเส้
solani 1406 (ราสาเหตุ
ง) ได้สูง คืาอย
ปฏิ
ักษ์หสต์ลัก๓ของยี
สต์นปธุฏิ์ทปี่ยักับษ์ยัท้งั้งการเจริ
๑๔ สายพั
นธุ์ ทีน่ปใยของ
ระเมินR.ในอาหารในจานเพาะเชื
้อ คืโอรคกาบใบแห้
การผลิตสารระเหยง่
W.
DMKU-RP25,
indicaญDMKU-RP31
T. Indica
DMKU-RP35
มาประเมิ นง)กิได้จ สกรรม
เมื่อanomalus
นำยีสต์ ๓ สายพั
นธุ์ที่ยับยั้งT.การเจริ
ของเส้นใยของและ
R. solani
1406
(ราสาเหตุโรคกาบใบแห้
ูง คือ
การควบคุ
มโรคกาบใบแห้
งของข้
วบนต้นDMKU-RP31
ข้าวในเรือนทดลอง
ายีสDMKU-RP35
ต์ทั้ง ๓ สายพัมาประเมิ
นธุ์ สามารถกดการเกิ
W. anomalus
DMKU-RP25,
T. าindica
และ T.พบว่
Indica
น กิ จ กรรมด
โรคกาบใบแห้
งของข้าวได้สงูงของข้
ถึง ๗๐าวบนต้
เปอร์นเซ็ข้นาต์วในเรื
เมื่อเปรี
ยบเทียบกัพบว่
บสารเคมี
(กดการเกิดโรคด
การควบคุมโรคกาบใบแห้
อนทดลอง
ายีสต์ทฆั้ง่ารา๓ validamycin
สายพันธุ์ สามารถกดการเกิ
๗๐ เปอร์เซ็นงต์ของข้
) ดังนัาวได้
้น ยีสสูงต์ถึเงหล่
้จึง มีเศซ็ักนยภาพที
่จะนำไปพั
ฒบนาต่
อ เพืฆ่อ่าใช้ราเป็validamycin
นตัวควบคุมทางชี
วภาพของ
โรคกาบใบแห้
๗๐านีเปอร์
ต์ เมื่อเปรี
ยบเทียบกั
สารเคมี
(กดการเกิ
ดโรค
โรคกาบใบแห้
๗๐
เปอร์เซ็นงต์ของข้
) ดังนัาว้น ยีสต์เหล่านี้จึง มีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาต่อ เพื่อ ใช้เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพของ
โรคกาบใบแห้งของข้าว

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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แนวโน้
มมงานวิ
จจัยัยด้ด้าานการจั
ดดดุดุลลสายการประกอบ
แนวโน้
งานวิ
นการจั
สายการประกอบ
แนวโน้มงานวิทีจ่ทัยำงานด้
ด้านการจั
ด
ดุ
ล
สายการประกอบ
ว
ยหุ
น
่
ยนต์
ทีที่ท่ทำงานด้
ำงานด้ววยหุ
ยหุ่น่นยนต์
ยนต์
ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ
ดร.ปารเมศ ชุชุตติมมิ าา ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก

งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดดุลของสายการประกอบที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Assembly
งานวิ
่่ยยวกั
หาการจั
ดดดุดุลลของสายการประกอบที
่ทำงานด้ววยหุ
(Robotic
Assembly
งานวิจจััยยเกี
เกี
วกับบปัปัญ
ญRALBP)
หาการจัเกิ
ยหุ่่นนยนต์
ยนต์
(Robotic
Line Balancing
Problem,
ดขึของสายการประกอบที
้นเป็นครั้งแรกเมื่อเกือบ่ทำงานด้
๓ ทศวรรษที
่ผ่านมา
ผู้วิจัยกลุAssembly
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Line
Balancing
Problem,
RALBP)
เกิ
ด
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้
น
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น
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ง
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่
อ
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อ
บ
๓
ทศวรรษที
่
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่
า
นมา
ผู
้
ว
ิ
จ
ั
ย
กลุ
่
Line
Balancing
RALBP)ปัญเกิหานี
ดขึ้น้อเป็
ครั้งปแรกเมื
อบกว่๓า คืทศวรรษที
่ผ่านมา
้วิจัยกลุ่มมแรกคื
แรกคืออ
Rubinovitz
และProblem,
Bukchin, 1991
ยู่ภนายใต้
ัญหาที่อ่ใเกืหญ่
อ ปัญ หาการจั
ดดุลผูสายการประกอบ
Rubinovitz
และ Bukchin,
Bukchin, 1991
1991 ปัปัญ
หานี
ยูยู่่ภภายใต้
ปปััญ
่ใ่ใหญ่
คืคืออ ปัปัญ
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และ
ญและอุ
หานีป้้ออกรณ์
ายใต้
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ำหน้าาทีที่่แแทนคนงานประกอบในสายการประกอบ
ทนคนงานประกอบในสายการประกอบ
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บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์
ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ภาคีสมาชิก
ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์นั้นเราจำเป็นต้องใช้ภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ปัจจุบันเรามีภาษา
ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์นั้นเราจำเป็นต้องใช้ภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ปัจจุบันเรามีภาษา
คอมพิวเตอร์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมามากกว่า ๑๐,๐๐๐ ภาษา ใช้ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมามากกว่า ๑๐,๐๐๐ ภาษา ใช้ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์
ขนาดพกพา สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ขนาดพกพา ระบบอินเทอร์เน็ต และรวมไปถึงระบบฝังตัวหรือ
ขนาดพกพา สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ขนาดพกพา ระบบอินเทอร์เน็ต และรวมไปถึงระบบฝังตัวหรือ
ไมโครโพรเซสเซอร์ต่าง ๆ ภาษาคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาไปพร้อมกับฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบปฏิบัติการ
ไมโครโพรเซสเซอร์ต่าง ๆ ภาษาคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาไปพร้อมกับฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบปฏิบัติการ
(operating system) มิดเดิลแวร์ (middleware) ซอฟต์แวร์ (software) ที่ก้าวหน้าทันสมัยขึ้น
(operating system) มิดเดิลแวร์ (middleware) ซอฟต์แวร์ (software) ที่ก้าวหน้าทันสมัยขึ้น
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกของโลกพัฒนาโดย ชาลส์ แบบบิจ (Charles Babbage, พ.ศ. ๒๓๓๔ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกของโลกพัฒนาโดย ชาลส์ แบบบิจ (Charles Babbage, พ.ศ. ๒๓๓๔๒๔๑๔) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ร่วมกับ เอดา ไบรอน เลิฟเลซ (โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก, พ.ศ. ๒๓๕๘๒๔๑๔) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ร่วมกับ เอดา ไบรอน เลิฟเลซ (โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก, พ.ศ. ๒๓๕๘๒๓๙๕) เอดาแนะนำแบบบิ จ ว่า ให้ ล องเขี ย นแผนการทำงานของเครื่ อ งให้ ส ามารถคำนวณ Bernoulli
๒๓๙๕) เอดาแนะนำแบบบิ จ ว่า ให้ ล องเขี ย นแผนการทำงานของเครื่ อ งให้ ส ามารถคำนวณ Bernoulli
numbers คอมพิวเตอร์ของ ชาลส์ แบบบิจ เป็นคอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลก เป็นคอมพิวเตอร์แบบเชิงกลที่
numbers คอมพิวเตอร์ของ ชาลส์ แบบบิจ เป็นคอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลก เป็นคอมพิวเตอร์แบบเชิงกลที่
ใช้งานทั่วไปและเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ในยุคถัด ๆ มานานกว่า ๑๐๐ ปี คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีอินพุต
ใช้งานทั่วไปและเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ในยุคถัด ๆ มานานกว่า ๑๐๐ ปี คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีอินพุต
(โปรแกรมและข้อมูล) ในรูปของการ์ดเจาะรู เพื่อสั่งทำงานตามลูป เช่น ลูป Jacquard เอาต์พุตเป็นเครื่องพิมพ์
(โปรแกรมและข้อมูล) ในรูปของการ์ดเจาะรู เพื่อสั่งทำงานตามลูป เช่น ลูป Jacquard เอาต์พุตเป็นเครื่องพิมพ์
หรือตัวพล็อตกราฟหรือกระดิ่ง เครื่องสามารถเจาะรูแสดงตัวเลขที่สามารถนำมาใช้ในโปรแกรมอีกทอดหนึ่งได้
หรือตัวพล็อตกราฟหรือกระดิ่ง เครื่องสามารถเจาะรูแสดงตัวเลขที่สามารถนำมาใช้ในโปรแกรมอีกทอดหนึ่งได้
และเป็นต้นแบบให้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ของ Alan Turing รวมไปถึงภาษาแอสเซมบลีภายหลัง
และเป็นต้นแบบให้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ของ Alan Turing รวมไปถึงภาษาแอสเซมบลีภายหลัง
โดย David J. Wheeler
โดย David J. Wheeler
โดยทั่วไปวงการวิชาการได้จัดยุคของภาษาคอมพิวเตอร์เป็น ๕ ยุค คือ (๑) ยุคภาษาเครื่อง (Machine
โดยทั่วไปวงการวิชาการได้จัดยุคของภาษาคอมพิวเตอร์เป็น ๕ ยุค คือ (๑) ยุคภาษาเครื่อง (Machine
Language) ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ในระบบเลขฐานสอง คือ 0 และ 1, (๒) ยุคภาษาแอสเซมบลี
Language) ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ในระบบเลขฐานสอง คือ 0 และ 1, (๒) ยุคภาษาแอสเซมบลี
(Assembly Language) ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำ (Low-level Language) ใช้รหัสภาษาอังกฤษแทนคำสั่งใน
(Assembly Language) ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำ (Low-level Language) ใช้รหัสภาษาอังกฤษแทนคำสั่งใน
คอมพิวเตอร์ ใช้ง่ายและสะดวกกว่าภาษาเครื่อง แต่วิธีการเขียนคำสั่งยังคล้ายคลึงกับภาษาเครื่อง (๓) ยุค
คอมพิวเตอร์ ใช้ง่ายและสะดวกกว่าภาษาเครื่อง แต่วิธีการเขียนคำสั่งยังคล้ายคลึงกับภาษาเครื่อง (๓) ยุค
ภาษาระดับสูง (High-level Language) ซึ่งเป็นภาษาที่คล้ายคลึงกับภาษามนุ ษย์และมนุษย์เข้าใจง่ายด้วย
ภาษาระดับสูง (High-level Language) ซึ่งเป็นภาษาที่คล้ายคลึงกับภาษามนุ ษย์และมนุษย์เข้าใจง่ายด้วย
จำแนกได้ ๒ ประเภทคือ ประเภทที่ใช้คอมไพเลอร์ (compiler) แปลโปรแกรมต้นฉบับในครั้งเดียวให้เป็น
จำแนกได้ ๒ ประเภทคือ ประเภทที่ใช้คอมไพเลอร์ (compiler) แปลโปรแกรมต้นฉบับในครั้งเดียวให้เป็น
โปรแกรมเรียกใช้งาน และประเภทที่ใช้อินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter) แปลโปรแกรมต้นฉบับทีละคำสั่ ง
โปรแกรมเรียกใช้งาน และประเภทที่ใช้อินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter) แปลโปรแกรมต้นฉบับทีละคำสั่ ง
ระหว่างใช้งาน (๔) ยุค ภาษาระดับสูงมาก (Object-oriented and Semantics-based Language) ได้แก่
ระหว่างใช้งาน (๔) ยุค ภาษาระดับสูงมาก (Object-oriented and Semantics-based Language) ได้แก่
ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented) หรือเชิงความหมาย (semantic) ซึ่งมีใช้กันอย่างหลากหลาย
ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented) หรือเชิงความหมาย (semantic) ซึ่งมีใช้กันอย่างหลากหลาย
มากมายปัจจุบัน และ (๕) ยุคภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ซึ่งกำลังจะมาในอนาคตและเราอาจ
มากมายปัจจุบัน และ (๕) ยุคภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ซึ่งกำลังจะมาในอนาคตและเราอาจ
สามารถสั่งเครื่องด้วยภาษามนุษย์เรานี้เองเลย ภาษาคอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการที่ซับซ้อน บางครั้งเกิดจากการ
สามารถสั่งเครื่องด้วยภาษามนุษย์เรานี้เองเลย ภาษาคอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการที่ซับซ้อน บางครั้งเกิดจากการ
นำจุดดีของภาษามากกว่า ๒ ภาษามารวมกัน หรือว่าเนื่องจากชิปเครื่องคอมพิวเตอร์มีพัฒนาการไปสูงมากจน
นำจุดดีของภาษามากกว่า ๒ ภาษามารวมกัน หรือว่าเนื่องจากชิปเครื่องคอมพิวเตอร์มีพัฒนาการไปสูงมากจน
สามารถเกิดคำสั่งที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนรายละเอียดในโปรแกรม เพียงระบุชื่อความต้องการหรือชื่อ ฟังก์ชัน
สามารถเกิดคำสั่งที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนรายละเอียดในโปรแกรม เพียงระบุชื่อความต้องการหรือชื่อ ฟังก์ชัน
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือโลหะ
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือโลหะ
สำหรับการผลิตไฮโดรเจนและการลดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
สำหรับการผลิตไฮโดรเจนและการลดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลพร้อมกัน
จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลพร้อมกัน
ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุน่ สม ภาคีสมาชิก
จากกำลังการผลิตไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในประเทศ โดยทีใ่ น พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทย
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งกล่าวจะถูกเจือปนด้วยกลีเซอรอล กรดไขมัน แอลกอฮอล์ และสบู่ ในปริมาณมาก จึงมีความสกปรก
น้ำเสียดังกล่าวจะถูกเจือปนด้วยกลีเซอรอล กรดไขมัน แอลกอฮอล์ และสบู่ ในปริมาณมาก จึงมีความสกปรก
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แสงไทเทเนี
ไดออกไซด์เจือโลหะ โดยใช้น้ำเสียที่เจือจาง ๓.๓ เท่า ความเป็ นกรด-เบสเริ่มต้นเท่ากับ ๓.๑๐ ปริมาณตัวยเร่มง
ไดออกไซด์
น้ำเสีมยแสง
ที่เจือ๕.๙๓
จาง ๓.๓
นกรด-เบสเริ
่มต้นเท่ากั๔บ ชั๓.๑๐
ปฏิกิริยา ๔เจืกรัอโลหะ
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มิลลิเท่
วัตาต์ความเป็
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่วโมงทีปริ่อุณมาณตั
หภูมวิหเร่้องง
ปฏิ
กิริยา ๔ ๓๐
กรัมองศาเซลเซี
ต่อลิตร ความเข้
๕.๙๓ มินลการศึ
ลิวัตต์กตษาชนิ
่อตารางเซนติ
เมตร(Au,
และเวลา
ชั่วโมงที
ิห้อง
(ประมาณ
ย ส)มส่แสง
ว นแรกเป็
ดของโลหะ
Pt, Pd๔ และ
Ni)่อทีุณ่เหภู
จือมลงใน
(ประมาณ ๓๐ องศาเซลเซีย ส) ส่ว นแรกเป็นการศึกษาชนิดของโลหะ (Au, Pt, Pd และ Ni) ที่เจือลงใน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก (M1/T400) ผู้วิจัยพบว่าชนิดของโลหะไม่ส่งผลต่อการลด
ผู้วิจัยพบว่าชนิดของโลหะไม่ส่งผลต่อการลด
ไทเทเนี
มาณร้นออย่
ยละางมี๑นโดยน้
ก (M
/T400อ)การผลิ
ค่าซีโอดียมไดออกไซด์
บีโอดี น้ำมันในปริ
และไขมั
ัยสำคัำหนั
ญ แต่
ส่ง1ผลต่
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ผลิ ต ไฮโดรเจนของตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าสามารถเรี ย งได้ ด ั ง นี้ : Pt1/T400 > Pd1/T400 > Au1/T400 > Ni1/T400
ผลิ ต ไฮโดรเจนของตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าสามารถเรี ย งได้ ด ั ง นี้ : Pt1/T400 > Pd1/T400 > Au1/T400 > Ni1/T400
สอดคล้องกับ ผลของ Work function ของโลหะเจือแต่ละชนิด ส่วนที่สองเป็นการศึกษาปริมาณโลหะเจือ
สอดคล้องกับ ผลของ Work function ของโลหะเจือแต่ละชนิด ส่วนที่สองเป็นการศึกษาปริมาณโลหะเจือ
แพลเลเดียม (ร้อยละ ๑-๔ โดยน้ำหนัก) ในไทเทเนียมไดออกไซด์ (Pdx/T400) ผู้วิจัยพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา
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3/T400 มีกัมมันตภาพในการผลิตไฮโดรเจนสูงที่สุด คือ สามารถผลิตไฮโดรเจนได้สูงถึง ๑๓๕ มิลลิโมลต่อ
ชั่วโมง และลดค่าซีโอดี บีโอดี น้ำมัน และไขมันลงได้ ร้อยละ ๓๑.๙ ๘๑.๕ และ ๕๘.๒ ตามลำดับ
ชั่วโมง และลดค่าซีโอดี บีโอดี น้ำมัน และไขมันลงได้ ร้อยละ ๓๑.๙ ๘๑.๕ และ ๕๘.๒ ตามลำดับ

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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โครงการจีโโนมิ
นมิกกส์ส์ไไทยแลนด์
โครงการจี
ทยแลนด์
ศาสตราจารย์กกิติตติติคคุณ
ุณ นพ.สุ
นพ.สุททธิธิพพรร จิจิตตต์ต์มมิติตรภาพ
ศาสตราจารย์
รภาพ ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้เข้าสู่ยุคของการเพิ่มความแม่นยำตรงเป้าในการวินิจฉัยโรค รวมถึง
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้เข้าสู่ยุคของการเพิ่มความแม่นยำตรงเป้าในการวินิจฉัยโรค รวมถึง
การดูแลรักษาและทำนายโรคล่วงหน้า (precision medicine) ซึ่งอาศัยความรู้และการศึกษาวิจัยด้านจีโนม
การดูแลรักษาและทำนายโรคล่วงหน้า (precision medicine) ซึ่งอาศัยความรู้และการศึกษาวิจัยด้านจีโนม
(genome) และโอมิกส์ (omics) ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น รวมถึงน่าจะช่วย
(genome) และโอมิกส์ (omics) ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น รวมถึงน่าจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ได้ ประเทศไทยเริ่มพัฒนาเรื่องนี้โดยกลุ่มแพทย์ที่ศึกษาเรื่องนี้มาจากต่างประเทศ และ
ลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ได้ ประเทศไทยเริ่มพัฒนาเรื่องนี้โดยกลุ่มแพทย์ที่ศึกษาเรื่องนี้มาจากต่างประเทศ และ
สนับสนุนการวิจัย โดยเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยท้าทายไทย (Grand Challenger Thailand) ต่อเนื่องมาจน
สนับสนุนการวิจัย โดยเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยท้าทายไทย (Grand Challenger Thailand) ต่อเนื่องมาจน
บัดนี้เป็นปีที่ ๓ มูลค่ารวมประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท และยังดำเนินการอยู่โดยเน้นทางด้านมะเร็งที่พบบ่อยและ
บัดนี้เป็นปีที่ ๓ มูลค่ารวมประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท และยังดำเนินการอยู่โดยเน้นทางด้านมะเร็งที่พบบ่อยและ
สำคัญของประเทศไทย
สำคัญของประเทศไทย
ในช่วงกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งสำนักงาน
ในช่วงกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่ วมกันพิจ ารณาการพัฒนาเรื่องนี้ และร่วมกันจัดทำ
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่ วมกันพิจารณาการพัฒนาเรื่องนี้ และร่วมกันจัดทำ
โครงการการแพทย์แม่นยำ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อให้กว้างขวาง ครอบคลุมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็น “โครงการจีโนมิกส์
โครงการการแพทย์แม่นยำ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อให้กว้างขวาง ครอบคลุมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็น “โครงการจีโนมิกส์
ไทยแลนด์ (Genomics Thailand)” เช่นเดียวกับโครงการในลักษณะเดียวกันในหลายประเทศ
ไทยแลนด์ (Genomics Thailand)” เช่นเดียวกับโครงการในลักษณะเดียวกันในหลายประเทศ
แนวคิดในการจัดทำโครงการดังกล่าวก็เพื่อให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนและเป้าหมาย
แนวคิดในการจัดทำโครงการดังกล่าวก็เพื่อให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนและเป้าหมาย
รวมถึงงบประมาณที่ชัดเจน แต่จัดทำในรูปของแผนบูรณาการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยขอ
รวมถึงงบประมาณที่ชัดเจน แต่จัดทำในรูปของแผนบูรณาการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยขอ
กรอบวงเงิน ๔,๕๗๐ ล้านบาท ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๗ ตามแผนบูรณาการแบ่งเป็นแผนงานด้านนโยบาย
กรอบวงเงิน ๔,๕๗๐ ล้านบาท ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๗ ตามแผนบูรณาการแบ่งเป็นแผนงานด้านนโยบาย
และด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นสำคัญ คือ
และด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นสำคัญ คือ
๑. บุคลากรที่มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง นอกจากแพทย์เฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ (Medical
๑. บุคลากรที่มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง นอกจากแพทย์เฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ (Medical
Genetics) นักพันธุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านอนูพันธุศาสตร์ รวมถึงด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)
Genetics) นักพันธุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านอนูพันธุศาสตร์ รวมถึงด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)
ซึ่งปัจจุบันยังมีน้อยมากและกระจัดกระจายอยู่ในสถาบันต่าง ๆ กัน มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน
ซึ่งปัจจุบันยังมีน้อยมากและกระจัดกระจายอยู่ในสถาบันต่าง ๆ กัน มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน
๒. เครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยที่มีราคาสูง
๒. เครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยที่มีราคาสูง
๓. การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน โดยที่ภาคเอกชนได้เริ่มต้นบ้างแล้ว เพราะเห็นแนวโน้ม
๓. การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน โดยที่ภาคเอกชนได้เริ่มต้นบ้างแล้ว เพราะเห็นแนวโน้ม
การเติบโตของธุรกิจด้านนี้
การเติบโตของธุรกิจด้านนี้
๔. ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
๔. ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
๕. เป้าหมายของการพัฒนา ทั้งเรื่องการเร่งจัดทำข้อมูลจีโนมของประเทศไทย เป้าหมายโรค และ
๕. เป้าหมายของการพัฒนา ทั้งเรื่องการเร่งจัดทำข้อมูลจีโนมของประเทศไทย เป้าหมายโรค และ
ความผิดปรกติที่จะเป็นจุดเน้น
ความผิดปรกติที่จะเป็นจุดเน้น
๖. หน่วยงานรับผิดชอบแต่ละด้านที่ตรงกับพันธกิจและความตั้งใจจริง ในการดำเนินการตามเป้าหมายรวม
๖. หน่วยงานรับผิดชอบแต่ละด้านที่ตรงกับพันธกิจและความตั้งใจจริง ในการดำเนินการตามเป้าหมายรวม
๗. งบประมาณที่ได้รับจริงแม้จะได้รับอนุมัติก่อตั้งวงเงินไว้แล้ว
๗. งบประมาณที่ได้รับจริงแม้จะได้รับอนุมัติก่อตั้งวงเงินไว้แล้ว
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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หน่
ยวิ
และผลั
ให้
อกแบบระบบจั
การงานวิ
ใหม่
ผลให้
ารเปลี
นชื
ระบบ
NRPM
ให้
NRMS
NRMS และให้
และให้หหหน่น่น่วววยงานอื
ยงานอื่่่นนน ๆๆๆ มีมีมีโโโอกาสเข้
อกาสเข้าาามาร่
มาร่วววมออกความเห็
มออกความเห็นนนในการออกแบบระบบด้
ในการออกแบบระบบด้วววยยย ระบบ
ระบบ NRMS
NRMS นีนีนี้้้
NRMS
และให้
ยงานอื
อกาสเข้
มาร่
มออกความเห็
ในการออกแบบระบบด้
ระบบ
NRMS
รัรับบทอดข้
ทอดข้อออมูมูมูลลลต่ต่ต่าาางงง ๆๆๆ จากระบบ
จากระบบ NRPM
NRPM มาเก็
มาเก็บบบไว้
ไว้ และเป็
และเป็นนนระบบเดี
ระบบเดียยยวในขณะนี
วในขณะนี้้้ทททีีี่่่เเเก็ก็ก็บบบข้ข้ข้อออมูมูมูลลลงานวิ
งานวิจจจัััยยยใน
ใน
รับ ทอดข้
จากระบบ
NRPM
มาเก็
ไว้
และเป็
ระบบเดี
วในขณะนี
งานวิ
ใน
หน่
หน่วววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐฐเอาไว้
เอาไว้เเเกืกืกือออบหมด
บหมด ยกเว้
ยกเว้นนนหน่
หน่วววยงานบางหน่
ยงานบางหน่วววยที
ยที่ย่ย่ยังังังไม่
ไม่คคค่อ่อ่อยเปิ
ยเปิดดดเผยข้
เผยข้อออมูมูมูลลลเท่
เท่าาานันันั้น้น้น
หน่
ยงานภาครั
เอาไว้
บหมด
ยกเว้
หน่
ยงานบางหน่
ยที
ไม่
ยเปิ
เผยข้
เท่
ในช่
ในช่วววงนั
งนั้้้นนน วช.
วช. ต้ต้ต้ออองตอบคำถามรั
งตอบคำถามรัฐฐฐบาลว่
บาลว่าาา งานวิ
งานวิจจจัััยยยทัทัทั้้้งงงหลายมี
หลายมีปปประโยชน์
ระโยชน์อออะไรบ้
ะไรบ้าาางงง วช.
วช. จึจึจึงงงต้ต้ต้ออองการได้
งการได้
ในช่
งนั
วช.
งตอบคำถามรั
บาลว่
งานวิ
หลายมี
ระโยชน์
ะไรบ้
วช.
งการได้
แบบจำลองที
แบบจำลองที่่่แแแสดงได้
สดงได้รรรวดเร็
วดเร็วววจากข้
จากข้อออมูมูมูลลลทีทีที่่่มมมีีีอออยูยูยู่่่ววว่่่าาา งานสาขานั
งานสาขานั้้้นนน ๆๆๆ มีมีมีผผผลลั
ลลัพพพธ์ธ์ธ์ ผลกระทบอย่
ผลกระทบอย่าาางไร
งไร วช.
วช. จึจึจึงงงขอให้
ขอให้
แบบจำลองที
สดงได้
วดเร็
จากข้
งานสาขานั
ลลั
ผลกระทบอย่
งไร
วช.
ขอให้
TDRI
TDRI เป็
เป็นนนผูผูผู้้้ศศศึึึกกกษาและเสนอแบบจำลองมาให้
ษาและเสนอแบบจำลองมาให้ TDRI
TDRI รัรัรับบบงานไปแล้
งานไปแล้วววก็ก็ก็เเเสนอกลั
สนอกลับบบมาว่
มาว่าาา การประเมิ
การประเมินนนควรเริ
ควรเริ่่่มมมด้ด้ด้วววยยย
TDRI
เป็
ษาและเสนอแบบจำลองมาให้
TDRI
งานไปแล้
สนอกลั
มาว่
การประเมิ
ควรเริ
การกำหนดตั
การกำหนดตัวววชีชีชี้้้วววัััดดดต่ต่ต่าาางงง ๆๆๆ ทีทีที่่่เเเกีกีกี่่่ยยยวข้
วข้ออองกั
งกับบบการวิ
การวิจจจัััยยย นันันั่่่นนนคืคืคือออ ตัตัตัวววชีชีชี้้้วววัััดดดด้ด้ด้าาานปั
นปัจจจจัจัจัยยยนำเข้
นำเข้าาา ควรมี
ควรมีกกการลงทุ
ารลงทุนนนด้ด้ด้าาานนน R&D
R&D
การกำหนดตั
วข้
งกั
การวิ
นปั
นำเข้
ควรมี
ารลงทุ
R&D
จำนวนนั
จำนวนนักกกวิวิวิจจจัััยยย สัสัสัดดดส่ส่ส่วววนนั
นนักกกวิวิวิจจจัััยยยทีทีที่่่เเเข้ข้ข้าาาถึถึถึงงงฐานข้
ฐานข้อออมูมูมูลลลวารสารวิ
วารสารวิชชชาการ
าการ ความเร็
ความเร็วววอิอิอินนนเทอร์
เทอร์เเเน็น็น็ตตตต่ต่ต่อออจำนวนนั
จำนวนนักกกวิวิวิจจจัััยยย
จำนวนนั
นนั
ฐานข้
วารสารวิ
าการ
ความเร็
เทอร์
จำนวนนั
บรรยายวิ
ชาการในที่ป่ประชุ
มสำนักกวิวิททยาศาสตร์
ราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ สำนั
สำนักงานราชบัณ
ณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิตยสภา ณ
ณ สำนักกงานราชบั
งานราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๙๑
๙๑
๙๑

จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดด้านกระบวนการประกอบด้วยประสิทธิภาพของ R&D ของไทย
จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดด้านกระบวนการประกอบด้วยประสิทธิภาพของ R&D ของไทย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเทียบกับประเทศต่าง ๆ สัดส่วนจำนวนโครงการที่เสร็จสิ้นตามกำหนดการ และเงินร่วม
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเทียบกับประเทศต่าง ๆ สัดส่วนจำนวนโครงการที่เสร็จสิ้นตามกำหนดการ และเงินร่วม
ลงทุนวิจัยจากหน่วยงานเอกชน ตัวชี้วัดด้านผลผลิตประกอบด้วยจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการ
ลงทุนวิจัยจากหน่วยงานเอกชน ตัวชี้วัดด้านผลผลิตประกอบด้วยจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการ
ควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สัดส่วนจำนวนครั้งการอ้างอิง (citation) ในวารสารที่มีการควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สัดส่วนจำนวนครั้งการอ้างอิง (citation) ในวารสารที่มีการควบคุมคุณภาพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนผลงานตีพิมพ์อื่น ๆ จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอและจดทะเบียนโดยคนไทย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนผลงานตีพิมพ์อื่น ๆ จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอและจดทะเบียนโดยคนไทย
จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ กิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่น ๆ การได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ
จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ กิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่น ๆ การได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ
ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ประกอบด้วยผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี ผลลัพธ์เชิงสถาบัน ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม ผลลัพธ์เชิง
ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ประกอบด้วยผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี ผลลัพธ์เชิงสถาบัน ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม ผลลัพธ์เชิง
แนวคิด (conceptual outcome) และการเสริมสร้างความสามารถ (capacity building) ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ
แนวคิด (conceptual outcome) และการเสริมสร้างความสามารถ (capacity building) ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ
ประกอบด้วยผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ผลกระทบเชิงสังคม และผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ผลกระทบเชิงสังคม และผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม
วช. พิจ ารณารายงานของ TDRI แล้ว เห็น ว่า การประเมิน งานวิจัยรายสาขาคงจะไม่ส ามารถใช้
วช. พิจ ารณารายงานของ TDRI แล้ว เห็น ว่า การประเมิน งานวิจัยรายสาขาคงจะไม่ส ามารถใช้
แบบจำลองนี้ตอบโจทย์ได้ ดังนั้น วช. จึงได้มอบหมายให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งช่วยรับงานประเมินผล
แบบจำลองนี้ตอบโจทย์ได้ ดังนั้น วช. จึงได้มอบหมายให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งช่วยรับงานประเมินผล
งานวิจัยรายสาขาต่าง ๆ เช่น ข้าว มัน ยาง น้ำมันปาล์ม อ้อยและน้ำตาล สัตว์เศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชนและ
งานวิจัยรายสาขาต่าง ๆ เช่น ข้าว มัน ยาง น้ำมันปาล์ม อ้อยและน้ำตาล สัตว์เศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชนและ
SME การท่องเที่ยว ฯลฯ
SME การท่องเที่ยว ฯลฯ
ผลการประเมินที่ได้รับนั้นน่าสนใจมาก แต่ วช. (เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แต่ยังคง
ผลการประเมินที่ได้รับนั้นน่าสนใจมาก แต่ วช. (เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แต่ยังคง
ใช้ชื่อย่อเดิม) ยังจะต้องนำรายละเอียดที่ได้จากการประเมินมาศึกษาต่อไปอีกมาก เพราะมีหลายประเด็นที่
ใช้ชื่อย่อเดิม) ยังจะต้องนำรายละเอียดที่ได้จากการประเมินมาศึกษาต่อไปอีกมาก เพราะมีหลายประเด็นที่
ผู้ประเมินค้นพบและ วช. จำเป็นจะต้องหาวิธีกำกับดูแลการทำวิจัยของนักวิจัยให้รัดกุมขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์
ผู้ประเมินค้นพบและ วช. จำเป็นจะต้องหาวิธีกำกับดูแลการทำวิจัยของนักวิจัยให้รัดกุมขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่ากับงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ต่อไป
คุ้มค่ากับงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ต่อไป

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดดย่ย่ออการบรรยายของราชบั
บทคั
การบรรยายของราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา
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เห็ดพิษที่พบในป่าธรรมชาติของไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ภาคีสมาชิก
ป่าธรรมชาติของไทยนับเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและชุมชนอื่น
ที่ชื่นชอบการบริโภคเห็ดป่า โดยเฉพาะทางแถบภาคเหนือและภาคอีสาน เห็ดป่าที่มีขายข้างทางในฤดูฝน
มีความปลอดภัยในการบริโภคระดับหนึ่ง แต่ถ้าเก็บไปบริโภคเองจากป่าก็จะมีความเสี่ ยงในการที่จ ะได้
เห็ดพิษไปบริโภค สารพิษจากเห็ดส่วนใหญ่เป็นสารที่เกิดจากกระบวนการทางสรีรวิทยาของเห็ด เมื่อคนหรือ
สัตว์ได้รับสารเข้าไปในร่างกายจะก่อให้เกิดพยาธิสภาพ ทำให้เจ็บป่วยจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตได้ พิษที่เกิดจากเห็ด
ส่งผลต่อความเป็นพิษของร่างกายมนุษย์ดัง นี้ คือ พิษต่อทางเดินอาหาร พิษต่อตับ พิษต่อไต พิษต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง และพิษต่อประสาทอัตโนมัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของพิษ เห็ดพิษบางชนิดสามารถรับประทานได้
หากรู้จักวิธีการบริโภคที่ถูกต้อง เนื่องจากมีพิษอ่อนหรือสารพิษจะถูกสลายด้วยความร้อน เช่น เห็ดแดง
หน้าม่อย เห็ดตีนแรด รวมถึงการเกิดพิษเมื่อบริโภคเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์ เห็ดบางชนิดไม่อาจจะรับประทานได้
เนื่องจากมีพิษรุนแรงและไม่ส ามารถใช้ความร้ อนทำลายพิ ษได้ อาการที่เกิดจากการบริโ ภคเห็ด พิ ษ มี
หลากหลายกลุ่มขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด เห็ดพิษที่ทำให้เกิดอาการป่วยและมีรายงานการเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่
เห็ดในสกุลเห็ดระโงก (Amanita) ซึ่งมีสารพิษกลุ่ม Amanitin จากการวิจัยพบว่ามีความหลากหลายของ
เห็ดชนิดนี้มากในประเทศไทย เช่น เห็ดระโงกหิน เห็ดไข่ตายซาก เห็ดสะเก็ดดาว ดังนั้น ในการรับประทานเห็ด
ต้องระมัดระวังเห็ดที่ไม่ร ู้จ ัก หากไม่แน่ใจก็ไม่ควรรับประทาน หรือเห็ดที่ส ามารถรับประทานได้ก็ควร
รับประทานแต่น้อย

บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
บรรยายวิ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๙๓
๙๓

มาลาเรียวันวาน
มาลาเรียวันวาน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ราชบัณฑิต
“ไข้มาลาเรีย” เคยแพร่ระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่าสามพันปีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
“ไข้
มาลาเรี
ย” เคยแพร่
ระบาดในเอเชีย้งตะวั
ยงใต้เ่มื๒๔-๒๕
่อกว่าสามพั
นปีตนั้งสาเหตุ
แต่ยุคกก่ารตายลำดั
อนประวัติศบาสตร์
เป็นโรคเฉพาะถิ
่นของสยาม
ซึ่งระบาดหลายครั
ในพุนทออกเฉี
ธศตวรรษที
เคยเป็
๒-๓
เป็
นโรคเฉพาะถิ
่นของสยาม ซึท่งรพิ
ระบาดหลายครั
ทธศตวรรษที
่ ๒๔-๒๕
เคยเป็ยนประมาณห้
สาเหตุการตายลำดั
๒-๓อ
รองจากอหิ
วาตกโรคและไข้
ษ เมื่อ พ.ศ.้งในพุ
๒๕๒๕
มีจำนวนผู
้ป่วยมาลาเรี
าแสนรายบ หรื
รองจากอหิ
ทรพิษต่อมาปั
เมื่อ ญพ.ศ.
๒๕๒๕ยในไทยได้
มีจำนวนผูลดลงเรื
้ป่วยมาลาเรี
ประมาณห้
าแสนราย
กว่าพันคนต่วอาตกโรคและไข้
ประชากรแสนคน
หามาลาเรี
่อย ๆ ยและสั
ดส่วนการติ
ดเชื้อบ่หรือยอ
กว่
นคนต่อประชากรแสนคน
มาปัญหามาลาเรี
่อย ๆ และสัเหลื
ดส่อวผูนการติ
เชื้อบ่อย
เปลีาพั่ยนจากชนิ
ดฟัลซิปารัมเป็นชนิต่ดอไวแวกซ์
ในยุคปัจยจุในไทยได้
บัน (พ.ศ.ลดลงเรื
๒๕๖๐-๒๕๖๑)
้ติดเชื้อดประมาณ
เปลี
นจากชนิ
ปารัมเป็นชนิดไวแวกซ์
ในยุคปัจอจุเฉพาะบริ
บัน (พ.ศ.เวณชายแดน
๒๕๖๐-๒๕๖๑)
อผู้ติดวเชื
้อประมาณ
หนึ่ง่ยหมื
่นรายต่ดอฟัปีลซิและขอบเขตแหล่
งชุกแคบลงเหลื
ทั้งนีเหลื
้เพราะวิ
ัฒนาการทาง
หนึ
่งหมื่นรายต่
อปี และขอบเขตแหล่
งชุกแคบลงเหลือเฉพาะบริเวณชายแดน ทั้งนี้เพราะวิวัฒนาการทาง
การแพทย์
และการสาธารณสุ
ข
การแพทย์ยาและการสาธารณสุ
“ควินิน” เป็นยาต้ข านมาลาเรียชนิดแรกที่แพร่หลายในยุโรปตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๓ บันทึกการใช้
“ควิยนอยุ
ิน”ธเป็
นยาต้
านมาลาเรี
ยชนิโดยลาร์
ดแรกทีล่แูแพร่บร์หลายในยุ
รปตั
้งแต่ความสั
พุทธศตวรรษที
บันาทึงชาติ
กการใช้
ควินินเริ่ยา
มในสมั
ยาเมื
่อ พ.ศ.
๒๒๓๐
ราชฑูตโฝรั
่งเศส
มพันธ์ก่ ับ๒๓
ชาวต่
ถูก
ควิ
น
ิ
น
เริ
่
ม
ในสมั
ย
อยุ
ธ
ยาเมื
่
อ
พ.ศ.
๒๒๓๐
โดยลาร์
ล
ู
แ
บร์
ราชฑู
ต
ฝรั
่
ง
เศส
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ก
ั
บ
ชาวต่
า
งชาติ
ถ
ตัดขาดหลังรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกลับฟื้นฟูอีกครั้งในยุคต้นรัตนโกสินทร์ สยามเริ่มตั้งกรมูก
ตัหมอหลวงในรั
ดขาดหลังรัชชสมักาลที
ยสมเด็
พระนารายณ์“กรมหลวงวงศาธิ
มหาราช และกลับรฟืาชสนิ
้นฟูอทีก”ครักำกั
้งในยุบคเมื
ต้น่อรัตพ.ศ.
นโกสิ๒๓๘๕
นทร์ สยามเริ
่ ๓จโดยโปรดให้
มีการปรั่มตับ้งใช้กรม
ยา
หมอหลวงในรั
ชกาลที่ ๓ โดยโปรดให้
“กรมหลวงวงศาธิ
” กำกั
บ าเมืง ่อพ.ศ.
พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๗๑
๒๓๘๕ มีการปรัมีบแใช้
ยา
ควินินและวิชาการแพทย์
ส มัยใหม่ร ่วมกั
บสมุน ไพรไทยราชสนิ
ช่วงร้อทยปี
ระหว่
พทย์
ควิ
และวิ
าการแพทย์ง ส๔๖
มัยคน
ใหม่และมี
ร ่วมกัแบพทย์
สมุน ไพรไทย
งรู้ปอการโดดเด่
ยปีระหว่านง นำความรู
พ.ศ. ๒๓๗๑-๒๔๗๑
แพทย์
ปรินญินญาที
่เข้ชามาสยามถึ
๒ ท่านที่มช่ีควุณ
้เรื่องมาลาเรียมีและยา
ปริ
่เข้ามาสยามถึ
คน และมี
แพทย์
ท่านที่มดีคเลย์
ุณูปการโดดเด่
นนำความรู
้เรื่องมาลาเรียและยา
ควินญินญาที
สู่สยามในช่
วงรัชสมัง ย๔๖
รัชกาลที
่ ๔ และ
๕ คื๒อ หมอบรั
(Dan B. Bradley)
และหมอแคมเบล
ไฮเอต
ควิ
น
ิ
น
สู
่
ส
ยามในช่
ว
งรั
ช
สมั
ย
รั
ช
กาลที
่
๔
และ
๕
คื
อ
หมอบรั
ด
เลย์
(Dan
B.
Bradley)
และหมอแคมเบล
ไฮเอต
(Hugh Campbell Highet) หมอบรัดเลย์ทำงานในสยามตลอดช่วงชีวิตกว่า ๓๘ ปี ได้นำวิทยาการหลายด้าน
(Hugh
Campbellและการพิ
Highet)มพ์หมอบรั
เลย์ทำงานในสยามตลอดช่
วงชีอวงทั
ิตกว่้งในอดี
า ๓๘ตปีและปั
ได้นจำวิจุทบยาการหลายด้
าน
รวมทั้งการแพทย์
มาสู่ปดระเทศไทย
ท่านได้รับการยกย่
ัน หมอแคมเบล
รวมทั
และการพิมพ์ มาสู่ประเทศไทย
านได้รับาเจ้การยกย่
งทั้งในอดี
จจุบรันับตำแหน่
หมอแคมเบล
ไฮเอต้งการแพทย์
ได้เข้ารับราชการในพระบาทสมเด็
จพระจุลท่จอมเกล้
าอยู่หัวอนานถึ
ง ๒๗ตและปั
ปี และได้
งสูงเป็น
ไฮเอต
ได้
เ
ข้
า
รั
บ
ราชการในพระบาทสมเด็
จ
พระจุ
ล
จอมเกล้
า
เจ้
า
อยู
ห
่
ว
ั
นานถึ
ง
๒๗
ปี
และได้
ร
ั
บ
ตำแหน่
ง
สูงเป็านน
“เจ้ากรมสุขาภิบาล” เป็นสมาชิกรุ่นแรกของสยามสมาคม และว่าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสียจริต งานด้
“เจ้
ากรมสุ
ขาภิาบนทำให้
าล” เป็ไทยนำสมั
นสมาชิกรุย่นในเอเชี
แรกของสยามสมาคม
และว่าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสี
ยจริพ.ศ.
ต งานด้
าน
มาลาเรี
ยของท่
ยตั้งแต่ยุคนั้น โอสถศาลาไทยเริ
่มมียาควินินจำหน่ายใน
๒๔๔๔
มาลาเรี
ของท่
ทยนำสมั
ยในเอเชีดยยาตำราหลวงของโอสถสภาเมื
ตั้งแต่ยุคนั้น โอสถศาลาไทยเริ่อ่มมีพ.ศ.
ยาควิ๒๔๕๐
นินจำหน่องค์
ายใน
พ.ศ. ๒๔๔๔
และได้บยรรจุ
ควิานนทำให้
ินเป็นไยาลำดั
บแรกในชุ
การอนามั
ยโลก
และได้
รรจุควินินเป็“ขจั
นยาลำดั
บแรกในชุ
ยาตำราหลวงของโอสถสภาเมื
่อ พ.ศ. ๒๔๕๐
การอนามั
ยโลก
เคยมีคบวามพยายาม
ดมาลาเรี
ย” ด้วดยยาฆ่
ายุง DDT ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั
้งที่สอง องค์
และไทยได้
ร่วมด้
วย
เคยมี
ความพยายาม
ดมาลาเรียบ” โลกครั
ด้วยยาฆ่
ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั
และไทยได้
ใน พ.ศ.
๒๕๐๘ แต่“ขจั
โ ครงการระดั
้งนัา้ยุนงไม่DDT
ประสบความสำเร็
จ ด้ว ยเหตุ้งยทีุ ง่สก้องน ปล่
อ งดื้ อยาร่วต่มด้อวมาย
ใน
พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๙
๒๕๐๘ แต่โ ครงการระดั
บโลกครั
้งนั้น ไม่ประสบความสำเร็
ด้ว ยเหตุย ุ ง“ควบคุ
ก้น ปล่มอมาลาเรี
งดื้ อยาย”ต่อโดย
มา
ใน พ.ศ.
ประเทศไทย
นำโดยกระทรวงสาธารณสุ
ข ได้ร่วจมโครงการ
ใน
พ.ศ.
๒๕๑๔-๒๕๑๙
่วมโครงการ
มมาลาเรีย” มโดย
มุ่งเป้
าไปที
่สาเหตุทุกอย่าประเทศไทย
งของการเกิดนำโดยกระทรวงสาธารณสุ
โรค เน้นการรักษาการป้อขงกัได้นรโรคทั
้งในระดับ“ควบคุ
โรงพยาบาลและชุ
ชน
มุร่ว่งมกั
เป้าบไปที
กอย่าางของการเกิ
โรค เน้นการรัเกขตร้
ษาการป้
บโรงพยาบาลและชุ
การตั่สดาเหตุ
วงชีทพุระหว่
งคนกับยุง ดคณะเวชศาสตร์
อนมีสอ่วงกั
นเริน่มโรคทั
การศึ้งกในระดั
ษาโรคมาลาเรี
ยตั้งแต่เ ริ่มก่มอชน
ตั้ง
ร่เมืว่อมกัพ.ศ.
บการตั
ดวงชีนำโดย
พระหว่ศาสตราจารย์
างคนกับยุง คณะเวชศาสตร์
เขตร้
ส่วนเริ
ยตั้งเแต่
ก่องตัคง้ง
๒๕๐๓
คุณหญิง ตระหนั
กจิอตนมีหะริ
ณสุ่มตการศึ
ปัจจุกบษาโรคมาลาเรี
ันคณะเวชศาสตร์
ขตร้เ ริอ่มนยั
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ นำโดย ศาสตราจารย์ คุณหญิง ตระหนักจิต หะริณสุต ปัจจุบันคณะเวชศาสตร์เขตร้อนยังคง
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๙๔
๙๔

เป็นสถาบันอันดับ ๑ ของเอเชียด้านงานวิจัยโรคมาลาเรียและผลงานตลอดกว่า ๕ ทศวรรษ ด้วยความร่วมมือ
เป็นสถาบันอันดับ ๑ ของเอเชียด้านงานวิจัยโรคมาลาเรียและผลงานตลอดกว่า ๕ ทศวรรษ ด้วยความร่วมมือ
นานาชาติจึงเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ไ ด้จริงทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เป็นส่วนหนึ่ง
นานาชาติจึงเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ไ ด้จริงทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เป็นส่วนหนึ่ง
ของความสำเร็จจากหลายภาคส่วน ทำให้ไทยสามารถเข้าสู่ยุคการกำจัดโรคมาลาเรีย สามารถขยายต่อไป
ของความสำเร็จจากหลายภาคส่วน ทำให้ไทยสามารถเข้าสู่ยุคการกำจัดโรคมาลาเรีย สามารถขยายต่อไป
ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อการกำจัดไข้มาลาเรียอย่างยั่งยืน
ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อการกำจัดไข้มาลาเรียอย่างยั่งยืน

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๙๕
๙๕

วิทยาศาสตร์ทางทะเลประเทศไทยในรอบ ๒๐ ปี
วิทยาศาสตร์ทางทะเลประเทศไทยในรอบ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๖๒)
(พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๖๒)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ์ ราชบัณฑิต,
ศาสตราจารย์
ิตติคุณชดร.มนุ
หังสพฤกษ์
เพ็ญใจ กสมพงษ์
ัยกุล ๑๑ว, ดีปราโมทย์
โศวิราชบั
ศุภร ๑๑ณฑิต,
ปราโมทย์
เพ็ญ๑ใจคณะวิ
สมพงษ์
ชัยกุลจุฬ,าลงกรณ์
ทยาศาสตร์
มหาวิทโศวิ
ยาลัศยุภร
๑

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาทางทะเลอย่างเป็นระบบในประเทศไทย เริ่มจากการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่
การศึกษาทางทะเลอย่
เริ่มจากการจั
ดตั้งยภาควิ
ชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเลที
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ามงเป็
หาวินทระบบในประเทศไทย
ยาลัย และคณะประมงที
่มหาวิทยาลั
เกษตรศาสตร์
ใน พ.ศ.
๒๕๑๑่
คณะวิ
ทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ทยาลับยผิและคณะประมงที
่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๑
ในระยะแรก
หน่วยงานทั
้งสองนีม้แหาวิ
บ่งความรั
ดชอบกัน
ในระยะแรก
บผิดชอบกั
เหตุทหน่ี่เกิวดยงานทั
ภาควิช้งสองนี
าดังกล่้แบ่าวงความรั
เนื่อ งจากองค์
การน UNESCO เล็งเห็นความจำเป็นในการศึกษาเรื่องของ
เหตุที่เกิดทภาควิ
ชาดังกล่้นาวยังเนือ่อ่อนด้
งจากองค์
การ่อเทีUNESCO
เล็งเห็อื่นนความจำเป็
ในการศึ
่องของ
ทะเลและมหาสมุ
ร ซึ่งในขณะนั
อยมากเมื
ยบกับศาสตร์
ๆ และเป็นนศาสตร์
ที่ตก้อษาเรื
งการความ
ทะเลและมหาสมุ
ทร ซึ่งจึในขณะนั
้นยังอ่อนด้กอารสมุ
ยมากเมื
่อเทียบกั
บศาสตร์
อื่น (IOC)
ๆ และเป็
นศาสตร์
ที่ต้อประเทศไทย
งการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
งจัดตั้งคณะกรรมาธิ
ทรศาสตร์
ระหว่
างรัฐบาล
ใน ค.ศ.
๑๙๖๐
ร่โดยการริ
วมมือระหว่
งประเทศกงานคณะกรรมการวิ
จึงจัดตั้งคณะกรรมาธิจกัยารสมุ
ทรศาสตร์
างรัฐบาลน(IOC)
ใน ค.ศ. ๑๙๖๐ ประเทศไทย
เริ่มาของสำนั
แห่งชาติ
จึงรับรเรืะหว่
่องมาดำเนิ
การ โดยประเทศไทยเป็
นที่ตั้งของ
โดยการริ
เริ่มของสำนั
กงานคณะกรรมการวิ
จัยแห่งชาติ
รับเรื่อ๒๕๓๗
งมาดำเนินการ โดยประเทศไทยเป็นที่ตั้งของ
สำนักงานระดั
บภูมิภาคของ
IOC ชื่อว่า WESTPAC
ตั้งแต่จึงพ.ศ.
สำนักงานระดั
บภูมิภาคของ
IOC ชืป่อว่สถานภาพในรอบ
า WESTPAC ตั้งแต่๒๐พ.ศ.
การบรรยายนี
้เป็นการสรุ
ปี นั๒๕๓๗
บตั้งแต่ผู้บรรยายเกษียณอายุราชการจนถึง
การบรรยายนี
้
เ
ป็
น
การสรุ
ป
สถานภาพในรอบ
๒๐
ปี
นั
บ
ตั้งแต่
ราชการจนถึ
ปัจจุบัน จากการสอบถามและติดตามผลงานของผู้ร่วมบรรยายและผู
้ที่เผกีู้บ่ยรรยายเกษี
วข้อง รวมทัย้งณอายุ
จากการประชุ
มทางง
ปัวิชจาการ
จุบัน จากการสอบถามและติดตามผลงานของผู้ร่วมบรรยายและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการประชุมทาง
วิชาการ

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๙๖
๙๖

กรณี
Prostate-specific Antigen
Antigen ในเลื
ในเลืออดสู
ดสูงงเกิ
เกินนปรกติ
ปรกติ
กรณีคค่า่า Prostate-specific
ศาสตราจารย์
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
ศาสตราจารย์เเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณ ดร.
ดร. นพ.สมชั
นพ.สมชัยย บวรกิ
บวรกิตตติติ ราชบั
Prostate-specific
Antigen (PSA)
(PSA) เป็
เป็นนไกลโคเจนที
ไกลโคเจนที่ส่สร้ร้าางขึ
งขึ้น้นในเนื
ในเนื้้ออเยื
เยื่่ออต่ต่ออมลู
มลูกกหมาก
หมาก ระดั
ระดับบปรกติ
ปรกติขของ
Prostate-specific Antigen
อง
PSA ในเลื
ในเลื ออดด มีมี คค ่่ าาไม่
ไม่ เเกิกิ นน ๔๔ นาโนกรั
นาโนกรั มมต่ต่ ออมิมิ ลลลิลิ ลล ิิตตรร เมื
เมื ่่ ออ ค.ศ.
ค.ศ. ๑๙๘๖
๑๙๘๖ US
US Food
Food && Drug
Drug Administration
Administration
PSA
(USFDA) รัรับบรองให้
รองให้ใใช้ช้ปปริริมมาณ
าณ PSA
PSA ในการตรวจการลุ
ในการตรวจการลุกกลามของมะเร็
ลามของมะเร็งงต่ต่ออมลู
มลูกกหมากได้
หมากได้ และใน
และใน ค.ศ.
ค.ศ. ๑๙๙๔
๑๙๙๔ USFDA
USFDA
(USFDA)
รองให้ใใช้ช้ PSA
PSA test
test ในการตรวจคั
ในการตรวจคัดดกรองมะเร็
กรองมะเร็งงต่ต่ออมลู
มลูกกหมาก
หมาก
รัรับบรองให้
รรยายเล่าาประสบการณ์
ประสบการณ์กกรณี
รณีชชายวั
ายวัยย ๗๒
๗๒ ปีปี ทีที่ม่มีสีสุขุขภาพปรกติ
ภาพปรกติ แต่
แต่ตตรวจพบมี
รวจพบมีคค่า่า PSA
PSA สูสูงงเกิ
เกินนปรกติ
ปรกติมมาก
าก
ผูผู้บ้บรรยายเล่
ตลอดระยะเวลา
ตลอดระยะเวลา ๔๔ ปีปี (๒๒-๕๖
(๒๒-๕๖ นาโนกรั
นาโนกรัมมต่ต่ออมิมิลลลิลิลลิติตร)
ร) เมื
เมื่อ่อตรวจด้
ตรวจด้ววยย Magnetic
Magnetic Resonance
Resonance Imaging
Imaging (MRI)
(MRI)
พบว่
พบว่าาต่ต่ออมลู
มลูกกหมากโตเล็
หมากโตเล็กกน้น้ออยย อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ตตาม
าม มะเร็
มะเร็งงต่ต่ออมลู
มลูกกหมากในขั
หมากในขั้้นนแรก
แรก ๆๆ การดำเนิ
การดำเนินนของโรคค่
ของโรคค่ออนข้
นข้าางช้
งช้าา
จุจุดดมุมุ่ง่งหมายของการบรรยายในครั
หมายของการบรรยายในครั้ง้งนีนี้้ เพื
เพื่อ่อแสดงให้
แสดงให้เเห็ห็นนความแปรปรวนของการตรวจค่
ความแปรปรวนของการตรวจค่าา PSA
PSA ในผู
ในผู้ส้สูงูงอายุ
อายุ

บรรยายวิ
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั

๙๗
๙๗

ศัลยศาสตร์แม่นยำและตรงเหตุ
ศัลยศาสตร์แม่นยำและตรงเหตุ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ภาคีสมาชิก
การดูแลรักษาโดยการผ่าตัดในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ทำให้ผ่าตัดได้แม่นยำและตรงเหตุขึ้นอย่างมี
แลรักษาโดยการผ่
าตัด้แในปั
จจุบันมีการพั
ฒนาขึ
างมาก ทำให้
ผ่าตัดได้นแม่นยำและตรงเหตุขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญการดู
เนื่องจากการพั
ฒนาความรู
ละเทคโนโลยี
แขนงต่
าง้นๆอย่ผสมผสานบู
รณาการกั
นัยสำคัญนอกเหนื
เนื่องจากการพั
ฒนาความรู
แขนงต่
ผสมผสานบู
น กษณะพยาธิสภาพของโรค
อจากความก้
าวหน้้แาละเทคโนโลยี
ที่ช่วยให้สามารถวิ
นิจาฉัง ยๆโรคได้
แม่นยำขึรณาการกั
้น บ่งบอกลั
อจากความก้
าวหน้า้นทีๆ่ช่วแล้
ยให้ว สการช่
ามารถวิ
นิจมฉัองเห็
ยโรคได้
นยำขึ้นยดชั
บ่งดบอกลั
กษณะพยาธิ
สภาพของโรค
รวมถึงอวันอกเหนื
ยวะที่สำคั
ญข้างเคียงโรคนั
วยให้
นอย่แาม่งละเอี
เจน การควบคุ
มเครื
่องมืออย่าง
รวมถึ
ญข้ญางเคี
ยงโรคนัฒ้นนาการผ่
ๆ แล้วาการช่
วยให้
นอย่างละเอีโดยเฉพาะการผ่
ยดชัดเจน การควบคุ
มเครื่องมือำอย่
แม่นยำงอวัเป็ยนวะที
ปัจ่สจัำคั
ยสำคั
ของการพั
ตัดในยุ
คปัจมจุองเห็
บันและอนาคต
าตัดแบบชอกช้
น้อายง
แม่
นยำ เป็นปัinvasive
จจัยสำคัsurgery)
ญของการพั
ฒนาการผ่
ตัดอในยุ
ันและอนาคต
โดยเฉพาะการผ่
าตัดแบบชอกช้
ำน้อย
(minimally
โดยการใช้
กล้อางส่
งผ่าคตัปัด จทัจุ้งบการใช้
กล้องส่องภายในอวั
ยวะ (endoscopic
surgery)
(minimally
invasive
surgery)
กล้องส่องผ่surgery)
าตัด ทั้งการใช้
องส่
(endoscopic surgery)
surgery)
หรือกล้องส่องผ่
าตัดภายในช่
องท้อโดยการใช้
ง (laparoscopic
กล้องส่กอล้งผ่
าตัอดงภายในอวั
ภายในข้อต่ยอวะ(arthroscopic
หรื
องส่กอล้งผ่องส่
าตัอดงผ่
ภายในช่
องท้
องส่่ออแก้งผ่ไขโรค
าตัดภายในข้อต่อ (arthroscopic surgery)
หรืออกล้
การใช้
าตัดในพื
้นทีอ่ปง ิด(laparoscopic
ที่แต่เดิมต้องผ่าตัsurgery)
ดเปิดเข้ากล้
ไปเพื
หรือการใช้การพั
กล้อฒงส่นาเกี
องผ่า่ยตัวกัดในพื
้นที่ปิดทีVisualization
่แต่เดิมต้องผ่าตัหรืดเปิ
ดเข้าไปเพืน่อระหว่
แก้ไขโรค
บ Surgical
อการมองเห็
างการผ่าตัด จึงเป็นพัฒนาแบบบูรณาการ
การพั
ฒ
นาเกี
่
ย
วกั
บ
Surgical
Visualization
หรื
อ
การมองเห็
น
ระหว่
างการผ่จาตัิทดัลทีจึ่ทงเป็
นพักฒารผ่
นาแบบบู
ณาการ
ทั้งด้านฟิสิกส์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลระบบดิ
ำให้
าตัดด้วรยกล้
อง
ทัแบบเดิ
้งด้านฟิ
ส
ิ
ก
ส์
ด้
า
นอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส์
ด้
า
นเทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
และข้
อ
มู
ล
ระบบดิ
จ
ิ
ท
ั
ล
ที
่
ท
ำให้
ก
ารผ่
า
ตั
ด
ด้
ว
ยกล้
อ
ม ซึ่งแม้จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเปิด มีแผลผ่าตัดกว้าง หลีกเลี่ยงการผ่าตัดแบบขยายวงเพื่อให้จำกัดโรคหรือง
แบบเดิ
ม ซึ่เ่งป็แม้
่ยงการผ่
าตัด่งเปิอยูด่ในที
มีแผลผ่
าตัดมกว้
หลีกเลี่ยงการผ่
าตัดดัแบบขยายวงเพื
่อให้าจวหน้
ำกัดาโรคหรื
แก้ไขโรคที
น จแต่ะหลี
ก็มกีขเลี
้อจำกั
ดเพราะยิ
่ลึก ในมุ
อับางการมองเห็
นก็ลดลง
งนั้น หากมีความก้
เกี่ยวกัอบ
แก้
ไขโรคที่เป็น แต่
ก็มีขว้อยให้
จำกักดารผ่
เพราะยิ
่งอยูนยำขึ
่ในที้น่ลแน่
ึก ในมุ
มอับ การมองเห็นก็ลดลง ดังนั้น หากมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
การแสดงภาพที
่ดี จะช่
าตัดแม่
นนอน
การแสดงภาพที
่ดี จะช่
วยให้การผ่
ดแม่นฒยำขึ
้นแน่นนอน ศน์ ระบบการแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ ( video
ในด้านชี
วิตประจำวั
น มีากตัารพั
นาระบบโทรทั
านชีวิตประจำวั
น มีกซึารพั
นาระบบโทรทั
น์ ตระบบการแสดงภาพเคลื
ดิทัศ่ปน์ลายทาง
( video
system) ในด้
ระบบการรั
บส่งสัญญาณ
่งต้อฒงประกอบกั
นตั้งศแต่
้นทาง คือ กล้อง ไปจนถึ่องนไหวแบบวี
การแสดงภาพที
system)
งสัญญาณ
ต้องประกอบกั
ตั้งแต่ต้นทาง
อ กล้อดงิทไปจนถึ
งการแสดงภาพที
(display)ระบบการรั
รวมเรียกเป็บนส่high
signalซึ่งcomplexity
ด้านนปลายทาง
คือ คืระบบวี
ัศน์และจอแสดงภาพ
ได้พ่ปัฒลายทาง
นาจาก
(display)
รวมเรี
ย
กเป็
น
high
signal
complexity
ด้
า
นปลายทาง
คื
อ
ระบบวี
ด
ิ
ท
ศ
ั
น์
แ
ละจอแสดงภาพ
ได้
พ
ั
ฒ
นาจาก×
Standard Definition (SD) ที ่ ม ี ความละเอีย ด ๖๔๐ × ๒๔๐ พิ กเซล มาจนถึ ง High Definition (HD) ๑,๙๒๐
Standard
Definition
่ ม ี ความละเอี
ย ด ๖๔๐(UHD)
× ๒๔๐ความละเอี
พิ กเซล มาจนถึ
ง High
Definition
(HD)หรื
๑,๙๒๐
๕๔๐ พิกเซล
และล่าสุ(SD)
ดคือ ทีUltra
High Definition
ยด ๓,๘๔๐
× ๒,๑๖๐
พิกเซล
อสูงกว่×า
๕๔๐
พิกกเซล
อ นUltra
High Definition
(UHD)
ความละเอี
ด ๓,๘๔๐
พิกเซล หรือสูงกว่า
๘ ล้านพิ
เซลและล่
ตามทีา่เสุรีดยคืกกั
ว่า เทคโนโลยี
4K ซึ่งเป็
นความชั
ดเจนที่อยาจกล่
าวได้ว×่า๒,๑๖๐
สูงกว่าความสามารถในการ
๘มองเห็
ล้านพิ
กเซล ตามทีษ่เรีย์ยทกกั
ซึ่งเป็อนงและการจั
ความชัดเจนที
าวได้ว่าซึสู่งต้งกว่
าความสามารถในการ
นของสายตามนุ
ีเดียนวว่าแต่เทคโนโลยี
ต้นทาง คือ 4K
ระบบกล้
ดการสั่อาจกล่
ญญาณภาพ
องการกระบวนการอี
กมาก
มองเห็
น
ของสายตามนุ
ษ
ย์
ท
เ
ี
ดี
ย
ว
แต่
ต
น
้
ทาง
คื
อ
ระบบกล้
อ
งและการจั
ด
การสั
ญ
ญาณภาพ
ซึ
ง
่
ต้
อ
งการกระบวนการอี
กมาก
มีผลต่อการแสดงภาพเช่นกัน กล่าวคือ ถึงแม้จะมีเครื่องรับและแสดงภาพ คือ จอโทรทัศน์ที่ดีมาก หากสัญญาณภาพ
มีต้นผลต่
อการแสดงภาพเช่
น กล่าไวคื
จะมีดเได้
ครื่อกระบวนการพั
งรับและแสดงภาพ
จอโทรทั
ี่ดีม่อากงใช้หากสั
ทางมิ
ได้มีความละเอียนดกัภาพก็
ม่ลอะเอีถึงยแม้
ดคมชั
ฒนาอุคืปอกรณ์
เครื่องมืศน์อทเครื
ในชีวญิตญาณภาพ
ประจำวัน
ต้พันฒทางมิ
ีความละเอี
ยด ภาพก็ไม่ขลนาดใหญ่
ะเอียดคมชั
ปกรณ์
เครื่อนงมืลำดั
อ เครื
่องใช้งใขณะนี
นชีวิตประจำวั
นาอย่ได้ามงรวดเร็
วเพราะตลาดมี
ขึ้นดได้กล้กระบวนการพั
องถ่ายภาพถูฒ
กพันาอุ
ฒนาขึ
้นมาเป็
บจนถึ
้เป็นแบบน
พัmirrorless
ฒนาอย่างรวดเร็
วเพราะตลาดมี
นาดใหญ่
ขึ้นreflex
กล้องถ่แต่ายภาพถู
พัฒา นาขึ
้นมาเป็
นลำดับจนถึงงนำส่
ขณะนี
ป็นแบบ
มีคุณสมบั
ติแบบ digitalขsingle
lens
กะทัดรัดกกว่
โดยละเอี
ยดมากไปจนถึ
งสัญ้เญาณ
mirrorless
ุณสมบั
ติแบบ digital
lenssignal
reflexcomplexity
แต่กะทัดรัดกว่
า โดยละเอี
ยดมากไปจนถึ
งนำส่งาสัไปในระบบ
ญญาณ
แต่มีกคารพั
ฒนาระบบต่
าง ๆ ทีsingle
่เป็น high
ยุ่งยากกว่
า เพราะต้
องผสมผสานเข้
ฒนาระบบต่
ที่เป็น มhigh
complexity
่งยากกว่
เพราะต้องผสมผสานเข้
ของการผ่แต่
าตักดารพั
ทั้งระบบ
โดยที่แาต่งลๆะระบบก็
ีการพัsignal
ฒนาแตกต่
างกันไป ยุแต่
ก็ไม่พ้นา ความพยายามของกลุ
่มต่าาไปในระบบ
ง ๆ ทำให้
ของการผ่
า
ตั
ด
ทั
ง
้
ระบบ
โดยที
แ
่
ต่
ล
ะระบบก็
ม
ก
ี
ารพั
ฒ
นาแตกต่
า
งกั
น
ไป
แต่
ก
ไ
็
ม่
พ
น
้
ความพยายามของกลุ
่
ม
ต่
า
ง
ๆ บทำให้
ปั จ จุ บ ั น มี ระบบการแสดงภาพผ่ า นจอขณะผ่ า ตั ด ด้ ว ยกล้ องที ่ หลากหลาย มี ค วามละเอี ย ด คมชั ด ในระดั
4K
ปัดังจตัจุวบอย่ั นามีงทีระบบการแสดงภาพผ่
า
นจอขณะผ่
า
ตั
ด
ด้
ว
ยกล้
อ
งที
่
ห
ลากหลาย
มี
ค
วามละเอี
ย
ด
คมชั
ด
ในระดั
บ
4K
่แสดงให้เห็น
ดังตัวอย่างที่แสดงให้เห็น
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๙๘
๙๘

ตั ว อย่ า งของการพั ฒนาแบบบู รณาการที ่ ทำให้ การผ่ าตั ดแม่น ยำและตรงเหตุ ย ัง มี อี ก ผู ้ บ รรยายจะขอ
ว อย่ า งของการพั
นาแบบบู
รณาการที
าตั ดสแม่
ัง มี อี ก ผู ้ บ รรยายจะขอ
ยกตัวอย่าตังการใช้
Infra-Redฒ(IR)
Imaging
System่ ทร่ำให้
วมกักบารผ่
การใช้
ารอินนยำและตรงเหตุ
โดไซยานีนกรีนย(Indocyanine
green –
ยกตั
Infra-Red
(IR)Infra-Red
Imaging System
ร่วมกับการใช้สารอิ
นโดไซยานี
นกรีตนัด(Indocyanine
ICG) วซึอย่
่งเมืางการใช้
่อฉีดสารเข้
าไป และใช้
ส่องดู จะสามารถประเมิ
นลำไส้
ที่ศัลยแพทย์
และต่อไว้ว่ามีเลืgreen
อดเลี้ย–ง
ICG)
ซึ่งเมืsupply)
่อฉีดสารเข้
ไป และใช้
จะสามารถประเมิ
ัลยแพทย์ตัดและต่
(blood
เพียางพอหรื
อไม่ Infra-Red
เพราะถ้าไม่ส่เพีอยงดูงพอ
จะพบว่าลำไส้นนั้นลำไส้
จะเน่ทาี่ศตายและรอยต่
อรั่วได้อไว้ว่ามีเลือดเลี้ยง
(blood supply)
เพียงพอหรื
ไม่ เพราะถ้าไม่เพียนงพอ
ั้นจะเน่Infrared
าตายและรอยต่
อรั่วได้
การฉีดสาร
ICG เข้อาไปในระบบทางเดิ
น้ำดีจะพบว่
พ ร้ อมกัาลำไส้
บ ใช้นNear
Cholangiography
ยังถือเป็ น
NearาตัInfrared
สาร ICG เข้นาอวัไปในระบบทางเดิ
ดีพ ร้บอระหว่
มกับาใช้งการผ่
เทคโนโลยีการฉี
ใหม่ใดนการประเมิ
ยวะของทางเดินน้นำน้ดีแำละตั
ด ทำให้ผ่าCholangiography
ตัดได้แม่นยำขึ้นเช่นยักังนถือเป็ น
เทคโนโลยีการบู
ใหม่ใรนการประเมิ
นอวัาวหน้
ยวะของทางเดิ
นน้้แำละเทคโนโลยี
ดีและตับระหว่
ผ่าตัดศได้จรรย์
แม่นคืยำขึ
้นเช่นกกัารผ่
น าตัด
ณาการความก้
าของความรู
ใหม่างการผ่
ๆ ก่อาให้ตัดเกิทำให้
ดความมหั
อ ทำให้
ณาการความก้
้และเทคโนโลยี
หม่ขึ้นๆ และเชื
ก่อให้เ่อกิว่ดาความมหั
ทำให้
มีความแม่การบู
นยำ รละเอี
ยด ตรงเหตุาวหน้
ยิ่งขึ้นาของความรู
อย่างมาก ผลการรั
กษาก็จใะดี
คงจะไม่ศหจรรย์
ยุดอยู่เคืพีอยงเท่
านีก้ ารผ่าตัด
มีความแม่นยำ ละเอียด ตรงเหตุยิ่งขึ้นอย่างมาก ผลการรักษาก็จะดีขึ้น และเชื่อว่าคงจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๙๙
๙๙

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีกการรี
ารรีไไซเคิ
ซเคิลลขยะพลาสติ
ขยะพลาสติกก ::
กรณีศศึกึกษาของประเทศญี
ษาของประเทศญี่ป่ปนนุุ่่ ตอนที
ตอนที่่ ๓๓
กรณี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ราชบัณฑิต
จากการศึกษาในระยะหลัง พบว่ามีขยะพลาสติกประมาณ ๑๐๐ ล้านตันปนเปื้อนมหาสมุทรโลก มากถึง
จากการศึกษาในระยะหลัง พบว่ามีขยะพลาสติกประมาณ ๑๐๐ ล้านตันปนเปื้อนมหาสมุทรโลก มากถึง
ร้อยละ ๙๐ ในจำนวนนี้มาจากแหล่งบนบก ขยะพลาสติกสามารถพบเห็น ได้ในพื้นที่ห่างไกลสุดโพ้นโลก
ร้อยละ ๙๐ ในจำนวนนี้มาจากแหล่งบนบก ขยะพลาสติกสามารถพบเห็น ได้ในพื้นที่ห่างไกลสุดโพ้นโลก
รวมถึงภูมิภาคอาร์กติกและแอนตาร์กติก ซึ่งควรจะสะอาดบริสุทธิ์ สัตว์ทะเลจำนวนมากตายโดยไม่จำเป็นและ
รวมถึงภูมิภาคอาร์กติกและแอนตาร์กติก ซึ่งควรจะสะอาดบริสุทธิ์ สัตว์ทะเลจำนวนมากตายโดยไม่จำเป็นและ
อย่างทุกข์ทรมานเนื่องจากหายใจไม่ออกและบริโภคขยะพลาสติกเพราะเข้าใจผิด เมื่อเร็ว ๆ นี้นักวิจัยรายงาน
อย่างทุกข์ทรมานเนื่องจากหายใจไม่ออกและบริโภคขยะพลาสติกเพราะเข้าใจผิด เมื่อเร็ว ๆ นี้นักวิจัยรายงาน
ในวารสาร Environmental Science & Technology ว่า ในสภาพแวดล้อมบางแห่ง ถุงที่ทำจาก “พลาสติก
ในวารสาร Environmental Science & Technology ว่า ในสภาพแวดล้อมบางแห่ง ถุงที่ทำจาก “พลาสติก
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” ไม่ได้เสื่อมสภาพเร็วกว่าพอลิเอทิลีนทั่วไป เห็นได้ชัดว่า ในทำนองเดียวกับเศรษฐกิจ
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” ไม่ได้เสื่อมสภาพเร็วกว่าพอลิเอทิลีนทั่วไป เห็นได้ชัดว่า ในทำนองเดียวกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก (PWR) ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
หมุนเวียน เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก (PWR) ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
สังคมสมัยใหม่และแม้กระทั่งการอยู่รอดของมนุษยชาติ ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พลาสติกจะต้องลดลง
สังคมสมัยใหม่และแม้กระทั่งการอยู่รอดของมนุษยชาติ ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พลาสติกจะต้องลดลง
(ในแง่ปริมาณการใช้งาน) นำมาใช้ซ้ำ (หลาย ๆ ครั้ง) และรีไซเคิล (ใช้ในรูปแบบใหม่หรือดั้งเดิม) นอกจากนั้น
(ในแง่ปริมาณการใช้งาน) นำมาใช้ซ้ำ (หลาย ๆ ครั้ง) และรีไซเคิล (ใช้ในรูปแบบใหม่หรือดั้งเดิม) นอกจากนั้น
การกำจัดพลาสติกทิ้งในหลุมฝังกลบ (ทั้งถูกและผิดกฎหมาย) ในทะเล/มหาสมุทร (การทิ้งขยะอย่า งผิ ด
การกำจัดพลาสติกทิ้งในหลุมฝังกลบ (ทั้งถูกและผิดกฎหมาย) ในทะเล/มหาสมุทร (การทิ้งขยะอย่า งผิ ด
กฎหมาย) และโดยการเผา (รวมถึงการผลิตพลังงานที่มีประโยชน์) ควรจะต้องทำกันน้อยที่สุด พลาสติกแบบ
กฎหมาย) และโดยการเผา (รวมถึงการผลิตพลังงานที่มีประโยชน์) ควรจะต้องทำกันน้อยที่สุด พลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียว (หลอดดูด ฟิล์มห่อ ขวดน้ำและเครื่องดื่ม ถ้วยกาแฟแบบใช้ครั้งเดียว ถุงชอปปิงแบบใช้ครั้งเดียว ฯลฯ)
ใช้ครั้งเดียว (หลอดดูด ฟิล์มห่อ ขวดน้ำและเครื่องดื่ม ถ้วยกาแฟแบบใช้ครั้งเดียว ถุงชอปปิงแบบใช้ครั้งเดียว ฯลฯ)
จะต้องถูกกีดกันและยกเลิก เราจะต้องใช้เหยือก ขวดแก้ว ภาชนะบรรจุ และถุงพลาสติกที่ทนทานและใช้ซ้ำ ๆ ได้
จะต้องถูกกีดกันและยกเลิก เราจะต้องใช้เหยือก ขวดแก้ว ภาชนะบรรจุ และถุงพลาสติกที่ทนทานและใช้ซ้ำ ๆ ได้
ในการนำเสนอก่อนหน้านี้ ๒ ครั้ง ผู้บรรยายได้เสนอภาพรวมทั่วโลกโดยย่อเกี่ยวกับขอบเขตของการ
ในการนำเสนอก่อนหน้านี้ ๒ ครั้ง ผู้บรรยายได้เสนอภาพรวมทั่วโลกโดยย่อเกี่ยวกับขอบเขตของการ
รีไซเคิลพลาสติกในภูมิภาคที่ส นใจ (สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น) ผู้บรรยายยังได้น ำเสนอเทคโนโลยี
รีไซเคิลพลาสติกในภูมิภาคที่ส นใจ (สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น) ผู้บรรยายยังได้น ำเสนอเทคโนโลยี
การรีไซเคิลขยะพลาสติก (PWR) ที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นที่ญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษา วัตถุประสงค์ของงานนำเสนอ
การรีไซเคิลขยะพลาสติก (PWR) ที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นที่ญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษา วัตถุประสงค์ของงานนำเสนอ
อย่างต่อเนื่องชุดนี้คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของญี่ปุ่นและการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยไม่ทำผิดซ้ำเดิม
อย่างต่อเนื่องชุดนี้คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของญี่ปุ่นและการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยไม่ทำผิดซ้ำเดิม
เนื่องจากขอบเขตที่กว้างขวางของเทคโนโลยี PWR และข้อจำกัดของเวลาการนำเสนอ ผู้บรรยายจึงได้บรรยาย
เนื่องจากขอบเขตที่กว้างขวางของเทคโนโลยี PWR และข้อจำกัดของเวลาการนำเสนอ ผู้บรรยายจึงได้บรรยาย
เพียงหัวข้อการรีไซเคิลวัสดุ (เชิงกล) และหัวข้อส่วนหนึ่งของการรีไซเคิลทางเคมี (ในลักษณะวัตถุดิบ) ในก่อน
เพียงหัวข้อการรีไซเคิลวัสดุ (เชิงกล) และหัวข้อส่วนหนึ่งของการรีไซเคิลทางเคมี (ในลักษณะวัตถุดิบ) ในก่อน
หน้านี้ การนำเสนอในวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกระดับโลกในระยะหลัง
หน้านี้ การนำเสนอในวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกระดับโลกในระยะหลัง
เช่น การห้ามพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของสหภาพยุโรป (EU) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จากนั้นจะ
เช่น การห้ามพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของสหภาพยุโรป (EU) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จากนั้นจะ
บรรยายต่อด้วยหัวข้อการแปรสภาพขยะพลาสติกให้เป็นแก๊ส (gasification) และการทำให้เป็นของเหลว
บรรยายต่อด้วยหัวข้อการแปรสภาพขยะพลาสติกให้เป็นแก๊ส (gasification) และการทำให้เป็นของเหลว
(liquefaction ในรูปแบบเชื้อเพลิงที่ได้จากพลาสติก) จนถึงการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (การเก็บ กลับ
(liquefaction ในรูปแบบเชื้อเพลิงที่ได้จากพลาสติก) จนถึงการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (การเก็บ กลับ
พลังงาน) อนึ่ง หัวข้อที่ยังเหลือของเทคโนโลยีการรีไซเคิลสมัยใหม่และเทคโนโลยีการรีไซเคิลขวด PET ที่ใช้กัน
พลังงาน) อนึ่ง หัวข้อที่ยังเหลือของเทคโนโลยีการรีไซเคิลสมัยใหม่และเทคโนโลยีการรีไซเคิลขวด PET ที่ใช้กัน
แพร่หลาย จะนำเสนอในโอกาสต่อไป
แพร่หลาย จะนำเสนอในโอกาสต่อไป
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชกัญชา

ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต และจักรกฤษณ์ สิงห์บุตร ๑
๑

สถาบั
นการแพทย์ดร.
แผนไทย
ทางเลืกรกฤษณ์
อก กระทรวงสาธารณสุ
ศาสตราจารย์
ภก.ชยักรมการแพทย์
นต์ พิเชียรสุแนผนไทยและการแพทย์
ทร ราชบัณฑิต และจั
สิงห์บุตร ๑ ข
๑

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

มนุษย์รู้จักพืชกัญชาและนำมาใช้ประโยชน์แต่โบราณ มีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น ใช้เส้นใย
ย์รู้จนักพืผ้าชทีกั่ตญ้อชาและนำมาใช้
ระโยชน์แต่โบราณ มีนกพิารใช้
ย่างหลากหลาย
น ่อใช้งหย่
เส้นอใยนใจ
จากต้นสำหรัมนุบษทอเป็
งการความแข็ปงแรงและทนทานเป็
เศษปใช้ระโยชน์
สูบเพื่ออความบั
นเทิงเป็นเช่เครื
นสำหรั
บทอเป็นผ้าที่ต้องการความแข็
นพิชเื่อศษวิทใช้ยาศาสตร์
สูบเพื่อความบั
นเทิงเป็นเครื
่องหย่อL.นใจ
ใช้เจากต้
ป็นเครื
่องยาในหลายประเทศ
เช่น อินเดีงแรงและทนทานเป็
ย จีน ไทย กัญชามี
ว่า Cannabis
sativa
(วงศ์
ใช้เป็นเครื่องยาในหลายประเทศ
อินเดีย จีนยไทย
ชื่อวิท ยาศาสตร์
L. (วงศ์
Cannabaceae)
เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิเช่ดนในแถบเอเชี
กลางกัญแล้ชามี
วกระจายพั
นธุ์ไปยัวง่าภูCannabis
มิภาคเขตร้sativa
อนในแถบต่
าง ๆ
Cannabaceae)
ีถิ่นกำเนิ
แล้วกระจายพั
นธุ์ไปยัดอกแยกเพศต่
งภูมิภาคเขตร้าองกั
นในแถบต่
าง ๆ น
ของโลก
กัญชาเป็นเป็
ไม้นลพื้มชลุทีก่มใบรู
ปฝ่าดมืในแถบเอเชี
อ หยักลึกเป็ยกลาง
นแฉกแหลม
๕-๗ แฉก
น ออกรวมเป็
กัญชาเป็นไม้ล้มลุก ใบรูป่ง ฝ่สีาเมืขีอยหยั
เป็นมแฉกแหลม
๕-๗ แฉก ดอกแยกเพศต่
งกันกลีออกรวมเป็
ช่อของโลก
กระจุกตามซอกใบและปลายกิ
วอ่กอลึนกไม่
ีกลีบดอก ผลแบบผลแห้
ง เมล็ดล่อานมี
บเลี้ยงติดนทน
ยวอ่อน ไม่มีกลีบดอก ผลแบบผลแห้ง เมล็ดล่อนมีกลีบเลี้ยงติดทน
ปลูช่กอได้กระจุ
ทั่ว ทุกตามซอกใบและปลายกิ
กภูมิภ าค ใบและเรือ่งนช่สีอเขีดอกเพศเมี
ยมีองค์ป ระกอบทางเคมีเป็น สารกลุ่มแคนนาบิ น อยด์
ปลูกได้ทั่ว ทุกภูมิภ าค ใบและเรือนช่อดอกเพศเมียมีองค์ป ระกอบทางเคมีเป็น สารกลุ
่มแคนนาบิ น อยด์9
−
(cannabinoids) ที ่ ส ำคั ญ เช่ น สารเดลทา -๙ เททระไฮโดรแคนนาบิ น อล ( ∆๙ ๙ − ทีเอชซี) [∆
(cannabinoids) ที ่ ส ำคั ญ เช่ น9 สารเดลทา -๙ เททระไฮโดรแคนนาบิ น อล ( ∆ − ทีเอชซี) [∆9 −
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 (∆ 9− 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)] ซึ ่ ง เป็ น สารที ่ อ อกฤทธิ ์ ก ระตุ ้ น และกดประสาทส่ ว นกลาง
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 (∆ − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)] ซึ ่ ง เป็ น สารที ่ อ อกฤทธิ ์ ก ระตุ ้ น และกดประสาทส่ ว นกลาง
อาจทำให้เกิดอาการประสาทหลอนและเสพติดได้ ปริมาณสารแคนนาบินอยด์ในกัญชาขึ้นกับสภาพแวดล้อม
อาจทำให้เกิดอาการประสาทหลอนและเสพติดได้ ปริมาณสารแคนนาบินอยด์ในกัญชาขึ้นกับสภาพแวดล้อม
(ภูม(ภูิปมระเทศ
ภูมิอากาศ ดิน น้ำ ปริมาณแสงแดดต่อวัน ตลอดจนสายพันธุ์ วิธีการปลูก และส่วนของพืชกัญชา)
ิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ ปริมาณแสงแดดต่อวัน ตลอดจนสายพันธุ์ วิธีการปลูก และส่วนของพืชกัญชา)
๙
ส่วนของพื
ชกัชญกัชาที
่พบสาร
ดอก และใบ
และใบสาระสำคั
สาระสำคัญญชนิชนิดหนึ
ดหนึ
สารแคนนา
ส่วนของพื
ญชาที
่พบสาร∆∆๙−−ทีทีเอชซี
เอชซี มากที
มากที่ส่สุดุดคืคืออ ช่ช่ออดอก
่งคื่งอคือสารแคนนา
บิไดออล
ลายกังงวล
วลเป็เป็นนต้ต้นนในปั
ในปัจจุจบจุันบสารทั
ันสารทั
บิไดออล(ซีบ(ซีีดบี)ีด[cannabidiol
ี) [cannabidiol(CBD)]
(CBD)]ซึซึ่ง่งสามารถออกฤทธิ
สามารถออกฤทธิ์ค์คลายกั
้ง ๒้ง ๒ชนิชนิ
ดนีด้ นี้
มีคมีวามสำคั
ญในการแบ่
ปริมมาณ
าณ ∆∆๙๙−−ทีทีเอชซี
เอชซีและ
และซีบซีีดบี ีดทีี ่พทีบในพื
่พบในพื
ความสำคั
ญในการแบ่งกลุ
งกลุ่ม่มของสายพั
ของสายพันนธุธุ์ก์กัญัญชา
ชา โดยเมื
โดยเมื่อ่อวัวัดดปริ
ชช
กัญกัชาญชาอาจแบ่
งสายพั
แบ่งงกลุ
กลุ่ม่มพืพืชชกักัญญชาที
ชาที่ใช้่ใช้เป็เป็นยา
นยา(drug-type)
(drug-type)และและ
อาจแบ่
งสายพันธุน์พธุ์พืชืกัชกัญญชาออกเป็
ชาออกเป็นนกลุ
กลุ่ม่ม ๆๆ ได้
ได้ เช่
เช่นน แบ่
กลุกลุ
่มพื่มชพืกัชญกัชาที
่ใช้่ใเช้ป็เนป็เส้
ะมีกการศึ
ารศึกกษาในหลอดทดลองที
ษาในหลอดทดลองที
่พบฤทธิ
ญชาที
นเส้นนใยใย(fiber-type)
(fiber-type) ในทางการแพทย์
ในทางการแพทย์ แม้ม้จจะมี
่พบฤทธิ
์ทาง์ทาง
เภสัเภสั
ชวิชทวิยาของกั
ญชาและสารที
แต่จจากผลการศึ
ากผลการศึกษาในคนถึ
กษาในคนถึ
ทยาของกั
ญชาและสารที่ได้่ได้จจากกั
ากกัญญชามากมายและหลากหลาย
ชามากมายและหลากหลาย แต่
งปังจปัจุจบจุันบนีัน้ นี้
ชาใช้บบำบัำบัดดอาการปวดเรื
อาการปวดเรื้อรัง ลดอาการคลื
ลดอาการคลื่น่นไส้ไส้ออาเจี
า งา ง
ยืนยืยันนยัได้นเได้พีเยพีงว่ยงว่
าพืาชพืกัชญกัญชาใช้
าเจียยนในผู
นในผู้ป้ป่วยมะเร็
่วยมะเร็งทีง่อทียู่อ่ใยูนระหว่
่ในระหว่
การรั
บยาเคมี
บำบั
และเสริมมการรั
การรักกษาผู
ษาผู้ป้ป่ ว่ วยโรคปลอกประสาทเสื
ยโรคปลอกประสาทเสื่อ่อมแข็
เท่เาท่นัา้นนั้น
การรั
บยาเคมี
บำบั
ด ดและเสริ
มแข็งง(multiple
(multiplesclerosis)
sclerosis)ได้ได้
้ประเทศไทยมีการปรั
การปรับบกฎหมายที
กฎหมายที่เ่เกีกี่ย่ยวข้องกับยาเสพติ
ญชามากขึ
้น ้น
ในปัในปั
จจุจบจุันบนีัน้ปนีระเทศไทยมี
ยาเสพติดดให้ให้เเอือื้อ้อต่ต่ออการใช้
การใช้ปประโยชน์
ระโยชน์ของกั
ของกั
ญชามากขึ
โดยอนุ
ญาตให้
ีการปลูกกักญ
กัญชาเป็
ชาเป็นนเส้เส้นนใยใย (เรี
(เรียยกก ‘กั
‘กัญ
ญชง’)
ชง’) และใช้
ปสารสกั
ดด
โดยอนุ
ญาตให้
มีกมารปลู
และใช้ปประโยชน์
ระโยชน์ททางการแพทย์
างการแพทย์ทั้งทในรู
ั้งในรู
ปสารสกั
ญชาที
ทางการแพทย์แผนปั
แผนปัจจจุจุบบันันและการใช้
และการใช้กกัญัญชาเป็
ชาเป็นนตัตัววยาอย่
างไรก็
ตามตาม
กัญกัชาที
่ใช้ท่ใช้างการแพทย์
ยาอย่าางหนึ
งหนึ่ง่งของตำรั
ของตำรับบยาแผนไทย
ยาแผนไทยอย่อย่
างไรก็
ภาครั
งคงมี
มาตรการในการควบคุมมการใช้
การใช้กกัญัญชาเพื
ชาเพื่่ออความปลอดภั
่ผิด่ผิดและและ
ภาครั
ฐยัฐงยัคงมี
มาตรการในการควบคุ
ความปลอดภัยยและป้
และป้อองกังกันนการใช้
การใช้ในทางที
ในทางที
มาตรการในการบั
บใช้กฎหมาย
กฎหมาย
มาตรการในการบั
งคังบคัใช้
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๐๒
๑๐๒
๑๐๒

วัวัคคซีซีนนมะเร็
มะเร็งง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
Vaccine
Vaccine isisis aaa type
type of
of medication
medication prescribed
prescribed for
for preventing
preventing the
the development
development or
or treating,
treating,
Vaccine
type
of
medication
prescribed
for
preventing
the
development
or
treating,
primarily, infectious
infectious diseases. Currently,
Currently, there are
are vaccine
primarily,
vaccine related
related inventions
inventions that
that can
can be
be
primarily, infectious diseases.
diseases. Currently, there
there are vaccine
related
inventions
that
can
be
employed for
for tackling other
other conditions,
employed
conditions, i.e.
i.e. allergy
allergy and
and malignancies.
malignancies.
employed for tackling
tackling other conditions,
i.e.
allergy
and
malignancies.
Further,
Further, in
in the
the case
case of
of certain
certain tumors,
tumors, aaa cancer
cancer vaccine
vaccine would
would be
be
Further,
in
the
case
of
certain
tumors,
cancer
vaccine
would
be
an
an additional
additional tool
tool for
for successful
successful therapy
therapy by
by means
means of
of the
the immune
immune system’s
system’s ability
ability to
to
an
additional
tool
for
successful
therapy
by
means
of
the
immune
system’s
ability
to
reorganize
reorganize and
and destroy
destroy cancer
cancer cells,
cells, the
the so-called
so-called antibody
antibody drug
drug conjugates.
conjugates.
reorganize
and
destroy
cancer
cells,
the
so-called
antibody
drug
conjugates.

บรรยายวิ
ชาการในที่ป่ประชุ
มสำนักกวิวิททยาศาสตร์
ราชบัณ
ฑิตยสภา ณ
สำนักกงานราชบั
ณฑิฑิตตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิตยสภา
ยสภา

๑๐๓
๑๐๓

สถานการณ์โรคไตวายเฉียบพลันในประเทศไทย
สถานการณ์โรคไตวายเฉียบพลันในประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ภาคีสมาชิก
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ภาคีสมาชิก
ภาวะไตวายเฉียบพลันเป็นภาวะที่ไตมีการทำงานลดลงอย่างเฉียบพลัน ทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัด
ภาวะไตวายเฉี
บพลัในปั
นเป็จนจุภาวะที
่ไตมีการทำงานลดลงอย่
น ทำให้ร่างกายไม่
ของเสียและน้
ำส่วนเกินยได้
บันพบภาวะนี
้ได้บ่อยทั้งในหอผูางเฉี
้ป่วยยวิบพลั
กฤตและในหอผู
้ป่วยทัส่วามารถกำจั
ไป ความรูด้
ของเสี
ำส่วนเกินได้ยบพลั
ในปันจจึจุงบเป็ันนพบภาวะนี
้ได้บ่อบยทั
้งในหอผู
้ป่วบยวิ
ความเข้ยาและน้
ใจภาวะไตวายเฉี
สิ่งสำคัญสำหรั
แพทย์
เวชปฏิ
ัติทกั่วฤตและในหอผู
ไป อายุรแพทย์้ปท่วั่วยทั
ไป่วไป
อายุรความรู
แพทย์้
ความเข้
าใจภาวะไตวายเฉี
โรคไต และแพทย์
ในสาขาอืย่นบพลั
ที่เกีน่ยจึวข้งเป็องนสิ่งสำคัญสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์
โรคไต และแพทย์
ในสาขาอื
ที่เกี่ย๒๕๕๗
วข้อง มีการศึกษาระบาดวิทยาของภาวะไตวายเฉียบพลันเพียงหนึ่งการศึกษา
ในประเทศไทยก่
อน่นพ.ศ.
น ษพ.ศ.
กษาระบาดวิ
ทยาของภาวะไตวายเฉี
นเพีcenter
ยงหนึ่งการศึ
โดยเป็นในประเทศไทยก่
การศึกษาของ อรนิ
ฐา ๒๕๕๗
รัตนรัตมีน์การศึ
และคณะ
ได้ทำการศึ
กษาในรูปแบบยบพลั
single
studyกษา
ใน
โดยเป็
น
การศึ
ก
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ษ
ฐา
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ต
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และคณะ
ได้
ท
ำการศึ
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ษาในรู
ป
แบบ
single
center
study
ใน
หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ผู้ป่วยประมาณ ๓๐๐ ราย พบอุบัติการณ์ของภาวะไตวายเฉียบพลันสูงถึงร้อยละ ๖๖.๗
หอผู้ป่วยวิในกฤตอายุ
กรรม ผู้ปผู่ว้ นยประมาณ
ราย พบอุ
บัติการณ์ของภาวะไตวายเฉี
ยบพลันสูInjury
งถึงร้อยละ
๖๖.๗
พ.ศ. ร๒๕๕๗
ิ พ นธ์ แ ละที๓๐๐
ม ในนาม
Southeast
Asia Acute Kidney
(SEA-AKI)
ใน พ.ศ.ได้ท๒๕๕๗
้ น ิ พ นธ์ แ ละที
ม ในนาม Southeast
Asiaนในหอผู
Acute้ปKidney
Injury
(SEA-AKI)
study group
ำการศึผูกษาระบาดวิ
ทยาของภาวะไตวายเฉี
ยบพลั
่วยวิกฤตในภู
มิภาคอาเซี
ยน
study
group
ได้
ท
ำการศึ
ก
ษาระบาดวิ
ท
ยาของภาวะไตวายเฉี
ย
บพลั
น
ในหอผู
้
ป
่
ว
ยวิ
ก
ฤตในภู
ม
ิ
ภ
าคอาเซี
ยน
ประกอบด้วยประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
ประกอบด้
วยประเทศไทย
ฐประชาธิ
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
มาเลเซี
ย และประเทศฟิ
ลิปปิประเทศสาธารณรั
นส์ มีโรงพยาบาลเข้
าร่วมกว่ปา ไตยประชาชนลาว
๒๕ แห่ง
มาเลเซียสำหรั
และประเทศฟิ
ลิปปินส์ ได้มีศโรงพยาบาลเข้
วมกว่
า ๒๕ แห่ง
บในประเทศไทย
ึกษาในหอผู้ปา่วร่ยวิ
กฤตในโรงพยาบาล
๑๖ แห่งทั่วประเทศ โดยใช้เกณฑ์
บในประเทศไทย
้ป่วยวิกกษาทั
ฤตในโรงพยาบาล
โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานสำหรั
KDIGO
พ.ศ. ๒๕๕๕ได้มีผศู้ปึกษาในหอผู
่วยเข้าร่วมการศึ
้งหมด ๔,๖๖๘๑๖
รายแห่นับงทัเป็่วนประเทศ
การศึกษาขนาดใหญ่
๒๕๕๕
มีผู้ป่วยเข้้ป่วายวิ
ร่วมการศึ
กษาทั้งหมด ๔,๖๖๘
นับขเป็
นการศึกษาขนาดใหญ่
ทีมาตรฐาน
่สุดการศึกKDIGO
ษาหนึ่ง พ.ศ.
ที่ทำการศึ
กษาในหอผู
กฤตของประเทศไทย
พบอุบัตราย
ิการณ์
องภาวะไตวายเฉี
ยบพลัน
ทีสูง่สถึุดงการศึ
ก
ษาหนึ
ง
่
ที
ท
่
ำการศึ
ก
ษาในหอผู
ป
้
ว
่
ยวิ
ก
ฤตของประเทศไทย
พบอุ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารณ์
ข
องภาวะไตวายเฉี
ย
บพลัดน
ร้อยละ ๕๓.๑ และมีถึงร้อยละ ๑๐ ที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรงจนถึงขั้นที่ต้องได้รับการบำบั
สูทดแทนไต
งถึงร้อยละจะเห็
๕๓.๑
ถึงร้งอกล่
ยละ
ที่มีภาวะไตวายเฉี
นรุนแรงจนถึ
้นที่ต้องได้้ผรู้ปับ่วการบำบั
นได้วและมี
่าตัวเลขดั
าว ๑๐
อยู่ในระดั
บที่สูงกว่าในต่ยาบพลั
งประเทศอย่
างมากงขันอกจากนี
ยที่มีภาวะด
ทดแทนไตยบพลั
จะเห็น นจะมี
ได้วอ่าัตตัราการเสี
วเลขดังกล่
บที่สูงกว่าในต่างประเทศอย่างมาก่นนอกจากนี
่วยที
ไตวายเฉี
ยชีาววิตทีอยู่ส่ใูงนระดั
กว่า ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลที
านกว่า ผู้ป้ผ่วู้ปยที
่ไม่่มมีภีภาวะ
าวะ
ไตวายเฉียยบพลั
จะมี
ยชีวิตทีต่สิ ูงกว่า ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลที่นานกว่า ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะ
ไตวายเฉี
บพลันนอย่
างมีอัตนราการเสี
ัยสำคัญทางสถิ
ไตวายเฉีประเด็
ยบพลันนอย่
นัยสำคัญทางสถิ้คตือิ ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยที่ระดับความรุนแรงของภาวะไตวาย
ที่นา่างมีสนใจนอกจากนี
้คือ ในประเทศไทยพบว่
ผู้ป่วยที
ะดับบข้ความรุ
นแรงของภาวะไตวาย
เฉียบพลันประเด็
ระยะทีน่ ที๓่นสู่างสนใจนอกจากนี
กว่าระยะที่ ๒ และระยะที
่ ๑ ตามลำดับ าซึมี่งตรงกั
นข้่รามกั
อมูลจากต่
างประเทศ ยังไม่มี
เฉียบพลั
นระยะที
าระยะทีนเพราะทรั
่ ๒ และระยะที
่ ๑ จำนวนเตี
ตามลำดับยซึงหอผู
่งตรงกั้ปน่วยวิ
ข้ามกั
บข้อ่มมูีจลำกัจากต่
างประเทศ
ไม่มี
คำอธิ
บายที
่แน่ชัด่ ๓แต่สูงอกว่าจจะเป็
พยากร
กฤตที
ด ทำให้
ผู้ป่วยทียั่จงะได้
คำอธิ
ายที่แกน่ษาในหอผู
ชัด แต่อาจจะเป็
นเพราะทรั
จำนวนเตี
้ป่วยวิ
กฤตที
ทำให้
ยที่จะได้
เข้ารับบการรั
้ป่วยวิกฤตมี
ความรุพนยากร
แรงของโรคสู
งกว่ยงหอผู
า การศึ
กษานี
้นับ่มเป็ีจำกั
นก้ดาวที
่สำคัผญู้ป่วของภาวะ
เข้
ารับการรั
กษาในหอผู
้ป่วยวิกฤตมี
ความรุนแรงของโรคสู
งกว่า้ทางด้
การศึ
กษานี้นับเป็นยก้บพลั
าวทีน่สในประเทศไทย
ำคัญของภาวะ
ไตวายเฉี
ยบพลั
นในประเทศไทย
ซึ่งจะนำไปสู
่การพัฒนาความรู
านโรคไตวายเฉี
ไตวายเฉี
ยบพลับนปรุในประเทศไทย
ซึ่งจะนำไปสู่การพั
ฒนาความรู
้ทางด้านโรคไตวายเฉี
ยบพลันในประเทศไทย
และพัฒนาปรั
งการดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเฉี
ยบพลั
นในประเทศไทยให้
ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
และพัฒนาปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
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การเกิ
การเกิ
โรคทางเดิ
อาหารอั
เนื
งมาจากสิ
ปฏิ
การเกิดดดโรคทางเดิ
โรคทางเดินนนอาหารอั
อาหารอันนนเนื
เนื่อ่อ่องมาจากสิ
งมาจากสิ่ง่ง่งปฏิ
ปฏิกกกูลูลูล:::
ปัปัปัจจจจัจัจัยยย นโยบาย
และแนวทางป้
งกั
นโยบาย และแนวทางป้
นโยบาย
และแนวทางป้ออองกั
งกันนน
ศาสตราจารย์
ดร.จงรักกษ์ษ์ ผลประเสริ
ผลประเสริฐฐ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.จงรั
ดร.จงรักษ์ ผลประเสริ
ฐ
ราชบั
ณฑิต
๑๑
๑๑
ศาสตราจารย์
ดร.ธรรมรั
ต
น์
คุ
ต
ตะเทพ
และ
ดร.อั
จ
ฉรา
สสาร
๑ และ ดร.อัจฉรา ทวี
ศาสตราจารย์
ดร.ธรรมรั
ต
น์
คุ
ต
ตะเทพ
ทวี
าร
ศาสตราจารย์
ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ และ ดร.อัจฉรา ทวีสาร๑
๑
๑๑

คณะสิ
่งแวดล้ออมม ทรั
พยากร และการพั
ฒนา
สถาบันนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีแห่งเอเชียย
คณะสิ
คณะสิ่ง่งแวดล้
แวดล้อม ทรั
ทรัพพยากร
ยากร และการพั
และการพัฒ
ฒนา
นา สถาบั
สถาบันเทคโนโลยีแแห่ห่งงเอเชี
เอเชีย

โรคทางเดินนอาหารยั
อาหารยังคงเป็นนปัปัญ
ญหาด้าานสาธารณสุ
นสาธารณสุขที่สำคัญ
ญของประเทศกำลังงพัพัฒ
ฒนา รวมทั
รวมทั้งประเทศไทย
โรคทางเดิ
โรคทางเดินอาหารยังงคงเป็
คงเป็นปัญหาด้
หาด้านสาธารณสุขขทีที่ส่สำคั
ำคัญของประเทศกำลั
ของประเทศกำลังพัฒนา
นา รวมทั้ง้งประเทศไทย
ประเทศไทย
บับั่่นนทอนสุ
ทอนสุขขภาพของประชาชนในระยะสั
ภาพของประชาชนในระยะสั้้นนและระยะยาว
และระยะยาว และส่
และส่งงผลกระทบต่
ผลกระทบต่ออการเจริ
การเจริญ
ญเติ
เติบบโตทั
โตทั้้งงทางร่
ทางร่าางกาย
งกาย
บั่นทอนสุขภาพของประชาชนในระยะสั้นและระยะยาว และส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย
และพัฒ
ฒนาการทางสมองของเด็กก นอกจากนี
นอกจากนี้ยังก่อให้เเกิกิดดความสู
ความสู ญเสี
เสียทางเศรษฐกิจจและสั
และสังคม เป็
เป็นอุปสรรค
และพั
และพัฒนาการทางสมองของเด็
นาการทางสมองของเด็ก นอกจากนี้้ยยัังงก่ก่ออให้
ให้เกิดความสู ญ
ญเสียยทางเศรษฐกิ
ทางเศรษฐกิจและสังงคม
คม เป็นนอุอุปปสรรค
สรรค
ต่ต่ออการพั
การพัฒ
ฒนาประเทศ
นาประเทศ จากข้
จากข้ออมูมูลลองค์
องค์กการอนามั
ารอนามัยยโลก
โลก (ค.ศ.
(ค.ศ. ๒๐๑๗)
๒๐๑๗) พบประชากรทั
่
ว
โลกติ
ด
เชื
้
อ
ปรสิ
พบประชากรทั่่ววโลกติ
ปรสิตตตใน
ใน
ต่อการพัฒนาประเทศ จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (ค.ศ. ๒๐๑๗) พบประชากรทั
โลกติดดเชื
เชื้้ออปรสิ
ใน
ทางเดิ
น
อาหารในมากกว่
า
๑.๕
พั
น
ล้
า
นคน
(ร้
อ
ยละ
๒๔)
โดยเป็
น
เด็
ก
วั
ย
ก่
อ
นเรี
ย
นถึ
ง
๒๖๗
ล้
า
นคนและเด็
ก
วั
ย
ทางเดิ
ทางเดินนอาหารในมากกว่
อาหารในมากกว่าา ๑.๕
๑.๕ พัพันนล้ล้าานคน
นคน (ร้
(ร้ออยละ
ยละ ๒๔)
๒๔) โดยเป็
โดยเป็นนเด็
เด็กกวัวัยยก่ก่ออนเรี
นเรียยนถึ
นถึงง ๒๖๗
๒๖๗ ล้ล้าานคนและเด็
นคนและเด็กกวัวัยย
เรียยนมากกว่
นมากกว่า ๕๖๘ ล้ล้าานคน
นคน และมีปประชากรทั
ระชากรทั่วโลก ๒.๓๙
๒.๓๙ พันล้านคนป่
เรี
นคนป่วววยด้
ยด้วววยโรคอุ
ยโรคอุจจจจาระร่
จาระร่วววงงง ซึซึซึ่่่งงงจะพบมาก
จะพบมาก
เรียนมากกว่าา ๕๖๘
๕๖๘ ล้านคน และมี
และมีประชากรทั่่ววโลก
โลก ๒.๓๙ พัพันนล้ล้าานคนป่
ยด้
ยโรคอุ
จาระร่
จะพบมาก
ในเด็
๙๗๕ ล้ล้าานคน
นคน ข้อมูลของสำนักกโรคติ
โรคติดต่อ กรมควบคุมมโรค
โรค กระทรวงสาธารณสุขข ใน
ใน พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๕๕๒ พบว่าา
ในเด็กกก ๙๗๕
ในเด็
๙๗๕ ล้านคน ข้ข้ออมูมูลลของสำนั
ของสำนักโรคติดดต่ต่ออ กรมควบคุ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ
กระทรวงสาธารณสุข ใน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่
พบว่า
ประชากรไทยมีออััตตราการเกิ
ราการเกิดดโรคหนอนพยาธิ
โรคหนอนพยาธิสสููงงถึถึงงร้ร้ออยละ
ยละ ๑๘.๑
๑๘.๑ โดยพยาธิ
โดยพยาธิททีี่พ่พบมากที
บมากที่ส่สุุดด คืคืออ พยาธิ
พยาธิใใบไม้
บไม้ตตับับ
ประชากรไทยมี
ประชากรไทยมีอัตราการเกิดโรคหนอนพยาธิสูงถึงร้อยละ ๑๘.๑ โดยพยาธิที่พบมากที่สุด คือ พยาธิใบไม้ตับ
(ร้ออยละ
ยละ ๘.๗ หรื
หรือประมาณ ๖๖ ล้ล้าานคน)
นคน) ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิ
ระบาดวิทยา กรมควบคุ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ
กระทรวงสาธารณสุข
(ร้
(ร้อยละ ๘.๗
๘.๗ หรืออประมาณ
ประมาณ ๖ ล้านคน) ข้ข้ออมูมูลลจากสำนั
จากสำนักระบาดวิททยา
ยา กรมควบคุมมโรค
โรค กระทรวงสาธารณสุขข
ใน
พบผู้้ปป่่ววยอุ
ยอุจจาระร่ววงง ๑,๐๑๓,๒๒๕
๑,๐๑๓,๒๒๕ ราย จาก
จาก ๗๗ จัจังงหวั
หวัด คิดเป็นนอัอัตตราป่
ราป่วย ๑,๕๙๕ คนต่
คนต่อ
ใน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๕๕๕ พบผู
ใน
พ.ศ.
๒๕๕๕
พบผู้ป่วยอุจจจาระร่
จาระร่วง ๑,๐๑๓,๒๒๕ ราย
ราย จาก ๗๗
๗๗ จังหวัดด คิคิดดเป็
เป็นอัตราป่ววยย ๑,๕๙๕
๑,๕๙๕ คนต่ออ
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
การศึกกษานี
ษานี้มีวัตถุประสงค์เเพืพื่่ออวิวิเเคราะห์
คราะห์ปัจจัย ที่ส่งผลต่ออภาวะการเกิ
ภาวะการเกิดโรคทางเดินนอาหาร
อาหาร ได้แแก่ก่
การศึ
การศึกษานี้้มมีีววััตตถุถุปประสงค์
ระสงค์เพื่อวิเคราะห์ปปััจจจัจัยย ทีที่่สส่่งงผลต่
ผลต่อภาวะการเกิดดโรคทางเดิ
โรคทางเดินอาหาร ได้
ได้แก่
การติ
ด
เชื
อ
้
พยาธิ
ใ
บไม้
ต
ั
บ
(Opisthorchis
viverrini)
และการเกิ
ด
อุ
จ
จาระร่
ว
ง
(diarrhea)
โดยมุ
่
ง
ศึ
ก
ษาที
่พื้นที่
การติ
(Opisthorchis viverrini)
และการเกิดดอุอุจจจาระร่
จาระร่ววงง (diarrhea)
(diarrhea) โดยมุ
การติดดเชื
เชื้อ้อพยาธิ
พยาธิใใบไม้
บไม้ตตัับบ (Opisthorchis
viverrini) และการเกิ
โดยมุ่่งงศึศึกกษาที
ษาที่่พพืื้น้นทีที่่
เทศบาลตำบลตองโขบ
อำเภอโคกศรีสสุุพพรรณ
หวัดดสกลนคร
สกลนคร และพื้้นนทีที่่อองค์
งค์การบริหหารส่
ารส่วนตำบลนาตาล
เทศบาลตำบลตองโขบ
รรณ จัจัจั งงงหวั
เทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรี
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
หวัดสกลนคร และพื
และพื้นที่องค์กการบริ
ารบริหารส่ววนตำบลนาตาล
นตำบลนาตาล
อำเภอเต่
า
งอย
จั
ง
หวั
ด
สกลนคร
ซึ
่
ง
เป็
น
พื
้
น
ที
่
ท
ี
่
พ
บอั
ต
ราความชุ
ก
ของการติ
ด
เชื
้
อ
พยาธิ
ใ
บไม้
ต
อำเภอเต่
งอย จัจังงหวั
หวัดดสกลนคร
สกลนคร ซึซึ่่งงเป็
เป็นนพืพื้้นนทีที่่ททีี่่พพบอั
บอัตตราความชุ
ราความชุกกของการติ
ของการติดดเชื
เชื้้ออพยาธิ
พยาธิใใบไม้
บไม้ตตััับบบสูสูสูงงง และพื
และพื้้้นนนทีทีที่่่
อำเภอเต่าางอย
และพื
องค์
การบริหหารส่
วนตำบลถ้ำำลอด
อำเภอปางมะผ้าา จัจังงหวั
องค์
หวัดดดแม่
แม่ฮฮฮ่่่ออองสอน
งสอน ซึซึซึ่่่งงงเป็
เป็นนนพืพืพื้้้นนนทีทีที่่่ทททีีี่่่พพพบอั
บอัตตตราความชุ
ราความชุกกกของ
ของ
องค์กการบริ
ารบริหารส่
ารส่ววนตำบลถ้
นตำบลถ้ำลอด
ลอด อำเภอปางมะผ้
อำเภอปางมะผ้า จังหวั
แม่
งสอน
เป็
บอั
ราความชุ
ของ
การเกิ
ดอุจจาระร่ววงสู
ง ผลการศึกกษาพบปั
การเกิ
ษาพบปัจจจจัจัจัยยยทีทีที่่่สสส่่่งงงผลต่
ผลต่อออการติ
การติดดดเชื
เชื้้้อออพยาธิ
พยาธิใใใบไม้
บไม้ตตตััับบบอย่
อย่าาางมี
งมีนนนัััยยยสำคั
สำคัญ
ญ ได้
ได้แแแก่ก่ก่
การเกิดดอุอุจจจาระร่
จาระร่วงสู
งสูงง ผลการศึ
ผลการศึกษาพบปั
ผลต่
การติ
เชื
พยาธิ
บไม้
อย่
งมี
สำคั
ญ
ได้
สุสุขขลัลักกษณะการใช้
ส้วมและการจัดดการสิ
่งปฏิกกูลูลในพื
้นที่ แหล่งงน้น้ำำเพื
่อการอุปปโภคบริ
โภค และพฤติ
กรรมการกินน
สุขลักษณะการใช้
ษณะการใช้สส้้ววมและการจั
มและการจัดการสิ
การสิ่ง่งปฏิ
ปฏิกูลในพื
ในพื้้นนทีที่่ แหล่
แหล่งน้ำเพื
เพื่่ออการอุ
การอุปโภคบริ
โภคบริโโภค
ภค และพฤติ
และพฤติกกรรมการกิ
รรมการกิน
อาหาร
สำหรั
บ
ปั
จ
จั
ย
ที
่
ส
่
ง
ผลต่
อ
การเกิ
ด
อุ
จ
จาระร่
ว
งอย่
า
งมี
น
ั
ย
สำคั
ญ
ได้
แ
ก่
สุ
ข
ลั
ก
ษณะการใช้
มและ
อาหาร
สำหรับบปัปัจจจัจัยยทีที่่สส่่งงผลต่
ผลต่ออการเกิ
การเกิดดอุอุจจจาระร่
จาระร่ววงอย่
งอย่าางมี
งมีนนััยยสำคั
สำคัญ
ญ ได้
ได้แแก่ก่ สุสุขขลัลักกษณะการใช้
ษณะการใช้ สสส้้้วววมและ
อาหาร สำหรั
มและ
การจั
ด
การสิ
ง
่
ปฏิ
ก
ล
ู
ในพื
น
้
ที
่
และแหล่
ง
น้
ำ
ใช้
เ
พื
่
อ
การอุ
ป
โภคบริ
โ
ภค
ดั
ง
นั
น
้
หน่
ว
ยงานที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งควรผลั
ก
ดั
นให้
การจั
ให้มมมีีี
การจัดดการสิ
การสิ่ง่งปฏิ
ปฏิกกูลูลในพื
ในพื้น้นทีที่่ และแหล่
และแหล่งงน้น้ำำใช้
ใช้เเพืพื่่ออการอุ
การอุปปโภคบริ
โภคบริโโภค
ภค ดัดังงนันั้น้น หน่
หน่ววยงานที
ยงานที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองควรผลั
งควรผลักกดัดันนให้
ต้ต้นนแบบระบบการจั
ดการสิ่่งงปฏิ
กูลที่เหมาะสมกับบบริ
บทของพื้้นนทีที่่ และการสร้
างความรู
งความรู้้้คคความเข้
วามเข้าาาใจเกี
ใจเกี่่่ยยยวกั
วกับบบ
ต้นแบบระบบการจั
แบบระบบการจัดดการสิ
การสิ่งปฏิ
ปฏิกกููลลทีที่่เเหมาะสมกั
หมาะสมกับบริ
บริบบทของพื
ทของพื้นที่ และการสร้
และการสร้าางความรู
วามเข้
ใจเกี
วกั
การจั
ดการสิ่่งงปฏิ
กูลที่ถูกต้อง รวมถึงงการปรั
บเปลี่่ยยนพฤติ
กรรมการบริโโภคเพื
่อลดและป้อองการติ
ดเชื้้ออพยาธิ
การจั
การจัดดการสิ
การสิ่งปฏิ
ปฏิกกููลลทีที่่ถถููกกต้ต้อองง รวมถึ
รวมถึงการปรั
การปรับบเปลี
เปลี่ยนพฤติ
นพฤติกกรรมการบริ
รรมการบริโภคเพื
ภคเพื่่ออลดและป้
ลดและป้องการติ
งการติดดเชื
เชื้อพยาธิ
พยาธิ
บรรยายวิ
ชาการในที่ป่ประชุ
มสำนักกวิวิททยาศาสตร์
ราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ สำนั
สำนักงานราชบัณ
ณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิตยสภา ณ
ณ สำนักกงานราชบั
งานราชบัณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๑๐๕
๑๐๕
๑๐๕

ใบไม้ตับ สำหรับนโยบาย/แนวทางการป้องกันการเกิดอุจจาระร่วง ได้แก่ การสร้างความตระหนักถึงปัญหา
ใบไม้
สำหรั
บบนโยบาย/แนวทางการป้
นนการเกิ
จาระร่
ได้
กกถึถึงงถปัปัังญ
การเกิ
จจาระร่
วง และการรณรงค์ใออห้งกั
ประชาชนบริ
ำทีวว่มงงีการปรั
ปรุ งคุณาางความตระหนั
ภาพหรือน้ำบรรจุ
่ได้
ใบไม้ตตดัับบโรคอุ
สำหรั
นโยบาย/แนวทางการป้
งกั
การเกิดดอุอุโจจภคน้
จาระร่
ได้แแก่ก่บการสร้
การสร้
งความตระหนั
ญทีหา
หา
การเกิ
จจจาระร่
และการรณรงค์
ปประชาชนบริ
ทีที่่มมีีกการปรั
งงคุคุณ
น้น้ำำบรรจุ
ัังงทีที่่ไได้ด้
มาตรฐาน
รวมทั
้งการส่ววงง เสริ
มและสนับสนุใในห้ห้การมี
ส้วมที่ถูกโโสุภคน้
ขลักำำษณะสำหรั
ละกลุ่มออคนที
่อยู่ห่าถถงไกล
การเกิดดโรคอุ
โรคอุ
จาระร่
และการรณรงค์
ระชาชนบริ
ภคน้
ารปรับบผูปรุ
ปรุ้ยากไร้
ณแภาพหรื
ภาพหรื
บรรจุ
มาตรฐาน
มาตรฐาน รวมทั
รวมทั้ง้งการส่
การส่งงเสริ
เสริมมและสนั
และสนับบสนุ
สนุนนการมี
การมีสส้ว้วมที
มที่ถ่ถูกูกสุสุขขลัลักกษณะสำหรั
ษณะสำหรับบผูผู้ย้ยากไร้
ากไร้แและกลุ
ละกลุ่ม่มคนที
คนที่่ออยูยู่ห่ห่า่างไกล
งไกล
คำสำคัญ: การจัดการสิ่งปฏิกูล สุขลักษณะการใช้ส้วม โรคทางเดินอาหาร การติดเชื้อปรสิต การเกิดอุจจาระร่วง
คำสำคั
การจั
การสิ่่งงปฏิ
ปฏิกกููลล สุสุขขลัลักกษณะการใช้
ษณะการใช้สส้้ววมม โรคทางเดิ
โรคทางเดินนอาหาร
อาหาร การติ
การติดดเชื
เชื้้ออปรสิ
ปรสิตต การเกิ
การเกิดดอุอุจจจาระร่
จาระร่ววงง
แนวทางป้
งกัน ดดการสิ
คำสำคัญ
ญ:: อการจั
แนวทางป้
แนวทางป้อองกั
งกันน

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคั
บทคัดดย่ย่ออการบรรยายของราชบั
การบรรยายของราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๑๐๖
๑๐๖
๑๐๖

ขนาดใหญ่ (Big
(Big Data)
Data) และการใช้
ข้ข้ออมูมูลลขนาดใหญ่
และการใช้ปประโยชน์
ระโยชน์
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลลภ
ลภ สุระกำพลธร
ศาสตราจารย์
ะกำพลธร ภาคี
ภาคีสสสมาชิ
มาชิกกก
ศาสตราจารย์ ดร.วั
ดร.วัลลภ สุสุรระกำพลธร
ภาคี
มาชิ
การเข้าสู่ยุคของดิจจิิททััลล นอกจากข้
นอกจากข้อมูลเดิมมทีที่่ถถููกกเก็
บอยู่่ใในรู
ปแบบของเอกสาร หนั
งสือ สิ่งพิมพ์ แถบ
การเข้
การเข้าาสูสู่่ยยุุคคของดิ
ของดิจิทัล นอกจากข้ออมูมูลลเดิ
เดิมที่ถูกเก็
เก็บบอยู
อยู่ในรู
นรูปปแบบของเอกสาร
แบบของเอกสาร หนั
หนังงสืสืออ สิสิ่่งงพิพิมมพ์พ์ แถบ
แถบ
แม่
เ
หล็
ก
ซี
ด
ี
หรื
อ
วี
ด
ิ
โ
อ
ถู
ก
แปลงให้
เ
ป็
น
ข้
อ
มู
ล
ดิ
จ
ิ
ท
ั
ล
แล้
ว
ยั
ง
มี
ข
้
อ
มู
ล
จากสื
่
อ
สั
ง
คมออนไลน์
(social
media)
แม่เเหล็
หล็กก ซีซีดดีี หรื
หรืออวีวีดดิิโโออ ถูถูกกแปลงให้
แปลงให้เเป็ป็นนข้ข้ออมูมูลลดิดิจจิิททััลลแล้
แล้วว ยัยังงมีมีขข้้ออมูมูลลจากสื
จากสื่่ออสัสังงคมออนไลน์
คมออนไลน์ (social
(social media)
media)
แม่
ข้อมูลของอุปปกรณ์
กรณ์เทคโนโลยีสสารสนเทศที
ารสนเทศที่เกิดขึ้นและมีออััตตราการขยายตั
วที่สูง รวมทั้้งงอุอุปปกรณ์
สมาร์ตต (smart
ข้ข้ออมูมูลลของอุ
ของอุปกรณ์เเทคโนโลยี
ทคโนโลยีสารสนเทศที่่เเกิกิดดขึขึ้้นนและมี
และมีอัตราการขยายตั
ราการขยายตัววทีที่่สสููงง รวมทั
รวมทั้งอุปกรณ์
กรณ์สสมาร์
มาร์ต (smart
(smart
device)
ตั
ว
รั
บ
รู
้
ส
มาร์
ต
(smart
sensor)
หรื
อ
อุ
ป
กรณ์
IoT
(Internet
of
Things)
ที
่
ส
ามารถเข้
า
ถึ
ง
และมี
device) ตัตัววรัรับบรูรู้้สสมาร์
มาร์ตต (smart
(smart sensor)
sensor) หรื
หรือออุอุปปกรณ์
กรณ์ IoT
IoT (Internet
(Internet of
of Things)
Things) ทีที่่สสามารถเข้
ามารถเข้าาถึถึงงและมี
และมีกกการ
าร
device)
าร
ใช้งงานข้
านข้อมูลจำนวนมาก
จำนวนมาก ทัทั้้งงยัยังงมีมีกการสร้
ารสร้างข้
งข้ออมูมูลลออกมาได้
ใช้
ออกมาได้ใใในแต่
นแต่ลลละวั
ะวันนน เช่
เช่นนน การอั
การอัพพพโหลดรู
โหลดรูปปปลงบนสื
ลงบนสื่่่อออสัสัสังงงคม
คม
ใช้
งานข้ออมูมูลลจำนวนมาก
ทั้งยังมีการสร้าางข้
อมูลออกมาได้
นแต่
ะวั
เช่
การอั
โหลดรู
ลงบนสื
คม
ออนไลน์ การสนทนาบนแอพพลิ
การสนทนาบนแอพพลิเคชั
คชันน เช่
เช่ น เฟซบุ
เฟซบุ๊๊กก (facebook)
ออนไลน์
(facebook) ไลน์
ไลน์ (line)
(line) การซื
การซื้้้อออขายสิ
ขายสินนนค้ค้ค้าาาบนระบบ
บนระบบ
ออนไลน์
การสนทนาบนแอพพลิเเคชั
น เช่ นน เฟซบุ
๊ก (facebook)
ไลน์
(line)
การซื
ขายสิ
บนระบบ
ออนไลน์ กิกิจจกรรมเหล่
กรรมเหล่านี้ที่มีอยู่ในชี
นชีววิติตประจำวั
ประจำวันล้วนแล้
ออนไลน์
นแล้วววแต่
แต่เเเป็ป็ป็นนนข้ข้ข้อออมูมูมูลลลได้
ได้ทททั้งั้งั้งสิสิสิ้้้นนน ดัดัดังงงนันันั้น้น้นการจั
การจัดดดการกั
การกับบบข้ข้ข้อออมูมูมูลลลทีทีที่ม่่มมีีี
ออนไลน์
กิจกรรมเหล่าานีนี้ท้ที่มี่มีีออยูยู่่ใในชี
วิตประจำวันนล้ล้ววนแล้
แต่
ได้
การจั
การกั
ความแตกต่าางกั
งกันในรู
ในรูปปแบบและมี
แบบและมี จำนวนมาก
ำนวนมาก ๆๆ ให้
ระสิ
ความแตกต่
ให้มมมีีีปปประสิ
ระสิทททธิธิธิภภภาพ
าพ นำมาทำการวิ
นำมาทำการวิเเเคราะห์
คราะห์ ประมวลผล
ประมวลผล และ
และ
ความแตกต่
างกันนในรู
ปแบบและมี จจำนวนมาก
ๆ ให้
าพ
นำมาทำการวิ
คราะห์
ประมวลผล
และ
นำมาใช้ปประโยชน์
ระโยชน์ จึงเป็
เป็นนทีที่ม่มาของเทคโนโลยี
าของเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
นำมาใช้
ขนาดใหญ่ (big
(big data)
data) โดยเฉพาะข้
โดยเฉพาะข้อออมูมูมูลลลทีทีที่จ่จ่จัดัดัดทำเป็
ทำเป็นนนรูรูรูปปปแบบ
แบบ
นำมาใช้
ประโยชน์ จึจึงงเป็
นที่มาของเทคโนโลยีขข้้ออมูมูลลขนาดใหญ่
(big
data)
โดยเฉพาะข้
ทำเป็
แบบ
ดิจิทัลที่อยู่ในโครงข่
นโครงข่าายอิ
ยอินเทอร์
เทอร์เเน็น็ตต จะเป็
จะเป็นข้อมูลที่สามารถเข้
ามารถเข้าาาถึถึถึงงงได้
ได้โโโดยง่
ดยง่าาายและข้
ยและข้อออมูมูมูลลลเหล่
เหล่าาานีนีนี้จ้จ้จะไม่
ะไม่สสสูููญ
ญหาย
หาย
ดิดิจจิทิทัลัลทีที่อ่อยูยู่ใ่ในโครงข่
ายอินนเทอร์
เน็ต จะเป็นนข้ข้ออมูมูลลทีที่ส่สามารถเข้
ได้
ดยง่
ยและข้
เหล่
ะไม่
ญ
หาย
ข้อมูลขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่ (Big
(Big Data)
Data) หมายถึ
หมายถึง ข้อมูลที่มีปริมาณมาก
าณมาก มีมีมีกกการเปลี
ารเปลี่ย่ย่ยนแปลงอย่
นแปลงอย่าาางรวดเร็
งรวดเร็ววว มีมีมีคคความ
วาม
ข้ข้ออมูมูลลขนาดใหญ่
(Big Data)
หมายถึงง ข้ข้ออมูมูลลทีที่ม่มีปีปริริมมาณมาก
ารเปลี
นแปลงอย่
งรวดเร็
วาม
หลากหลายของรูปปแบบ
แบบ ทั้งที่เป็นข้อมูลทีม่ ีโครงสร้
(structured)
หลากหลายของรู
ครงสร้าาางงง (structured)
(structured) เช่
เช่นนน ตาราง
ตาราง กราฟ
กราฟ หรื
หรือออแผนภู
แผนภูมมมิิิ และข้
และข้อออมูมูมูลลล
หลากหลายของรู
ปแบบ ทัทั้ง้งทีที่เ่เป็ป็นนข้ข้ออมูมูลลทีทีม่ม่ ีโีโครงสร้
เช่
ตาราง
กราฟ
หรื
แผนภู
และข้
แบบไม่เเป็ป็นนโครงสร้
โครงสร้าง (unstructured)
(unstructured) เช่
เช่น เสี
ความ
แบบไม่
เสียยยงงง ข้ข้ข้อออความ
ความ รูรูรูปปปภาพ
ภาพ หรื
หรือออวิวิวิดดดิิิทททัััศศศน์น์น์ จึจึจึงงงอาจกล่
อาจกล่าาาวได้
วได้ววว่่่าาาข้ข้ข้อออมูมูมูลลล
แบบไม่
เป็นโครงสร้าางง (unstructured)
เช่นน เสี
ภาพ
หรื
อาจกล่
วได้
ขนาดใหญ่เเป็ป็นนข้ข้ออมูมูลลทีที่ป่ประกอบด้
ระกอบด้วยสมบั
ยสมบัตติิ ๕๕ ประการ
(5V)
ขนาดใหญ่
ประการ (5V)
(5V)
ขนาดใหญ่
เป็นข้อมูลที่ประกอบด้ววยสมบั
ติ ๕ ประการ
๑. Volume
Volume คือ เป็
เป็นนข้ข้ออมูมูลลทีที่่มมีีปปริริมมาณมากกว่
าณมากกว่าาทีที่่ฐฐานข้
๑.
านข้อออมูมูมูลลลแบบเดิ
แบบเดิมมมจะจั
จะจัดดดเก็
เก็บบบได้
ได้ หรื
หรือออมีมีมีขขขนาดข้
นาดข้อออมูมูมูลลล
๑.
Volume คืคืออ เป็
นข้อมูลที่มีปริมาณมากกว่
า
ที
่
ฐ
านข้
แบบเดิ
จะจั
เก็
ได้
หรื
นาดข้
มากกว่าาเทราไบต์
เทราไบต์ (Terabyte)
(Terabyte) == ๑๐๐๐
๑๐๐๐๔๔ bytes
มากกว่
มากกว่
าเทราไบต์ (Terabyte)
= ๑๐๐๐๔ bytes
bytes
๒.
Velocity
คื
อ
เป็
น
ข้
อ
มู
ล
ที
่
ม
ี
ก
ารเคลื
่
อ
นไหวเปลี
๒.
Velocity คืคืออ เป็
เป็นนข้ข้ออมูมูลลทีที่่มมีีกการเคลื
ารเคลื่่ออนไหวเปลี
นไหวเปลี่่่ยยยนแปลงอย่
นแปลงอย่าาางรวดเร็
งรวดเร็ววว เช่
เช่นนน ข้ข้ข้อออมูมูมูลลลสืสืสื่่่อออสัสัสังงงคมออนไลน์
คมออนไลน์
๒. Velocity
นแปลงอย่
งรวดเร็
เช่
คมออนไลน์
ข้อมูลการซื
การซื้อ้อขายหุ
ขายหุ้น หรื
หรืออข้ข้ออมูมูลลของการเคลื
ของการเคลื่อนไหว
นไหว
ข้ข้ออมูมูลลการซื
้อขายหุ้น้น หรื
อข้อมูลของการเคลื่อ่อนไหว
๓. Variety
Variety คือ เป็
เป็นนข้ข้ออมูมูลลทีที่ม่มีคีความหลากหลาย
วามหลากหลาย ทั้งตัวเลข
๓.
เลข ข้ข้ข้อออความ
ความ อีอีอีเเเมล
มล รูรูรูปปปภาพ
ภาพ เสี
เสียยยงงง วิวิวิดดดิิิทททัศัศัศน์น์น์
๓.
Variety คืคืออ เป็
นข้อมูลที่มีความหลากหลาย ทัทั้ง้งตัตัววเลข
ความ
มล
ภาพ
เสี
๔. Veracity
Veracity คือ เป็
เป็นนข้ข้ออมูมูลลทีที่ม่มีคีความถู
วามถูกต้อง น่าเชื
๔.
เชื่อ่อ่อถืถืถือออ ซึซึซึ่ง่ง่งจะส่
จะส่งงงผลต่
ผลต่อออการวิ
การวิเเเคราะห์
คราะห์แแและการประมวลผล
ละการประมวลผล
๔.
Veracity คืคืออ เป็
นข้อมูลที่มีความถูกกต้ต้อองง น่น่าาเชื
จะส่
ผลต่
การวิ
คราะห์
ละการประมวลผล
๕. Value
Value คือ เป็
เป็นนข้ข้ออมูมูลลทีที่น่นำมาใช้
ำมาใช้ประโยชน์
ระโยชน์ททกี่กี่ ่อ่อให้
๕.
ให้เเเกิกิกิดดดความคุ
ความคุ้้ม้มมค่ค่ค่าาาในการนำมาใช้
ในการนำมาใช้งงงาน
าน
๕.
Value คืคืออ เป็
นข้อมูลที่นำมาใช้ปประโยชน์
ทกี่ ่อให้
ความคุ
ในการนำมาใช้
าน
อีกนัยหนึ
หนึ่ง่ง ข้ข้ออมูมูลลขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่ หมายถึ
หมายถึงง เทคโนโลยี
เทคโนโลยีททที่เี่เี่เกีกีกี่ย่ย่ยวกั
วกับบบการวิ
การวิเเเคราะห์
คราะห์ การสกั
การสกัดดดข้ข้ข้อออมูมูมูลลลอย่
อย่าาางเป็
งเป็นนนระบบ
ระบบ
อีอีกกนันัยยหนึ
่ง ข้อมูลขนาดใหญ่ หมายถึ
ง เทคโนโลยี
วกั
การวิ
คราะห์
การสกั
อย่
งเป็
ระบบ
หรืออการจั
การจัดการอื
การอื่น่น ๆๆ กักับบชุชุดดข้ข้ออมูมูลลทีที่่มมีีขขนาดใหญ่
นาดใหญ่มาก
และซั
หรื
าก และซั
และซับบบซ้ซ้ซ้อออนเกิ
นเกินนนกว่
กว่าาาทีทีที่่จ่จจะจั
ะจัดดดการโดยซอฟต์
การโดยซอฟต์แแแวร์
วร์ปปประมวลผล
ระมวลผล
หรื
อการจัดดการอื
่น ๆ กับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มมาก
นเกิ
กว่
ะจั
การโดยซอฟต์
วร์
ระมวลผล
ข้อมูลแบบเดิ
แบบเดิมม โดยเฉพาะการนำข้
โดยเฉพาะการนำข้อมูลมาใช้
ระโยชน์
นด้
มาใช้ปปประโยชน์
ระโยชน์ใใในด้
นด้าาานต่
นต่าาางงง ๆๆๆ บริ
บริหหหารจั
ารจัดดดการ
การ และรองรั
และรองรับบบการเติ
การเติบบบโตของ
โตของ
ข้ข้ออมูมูลลแบบเดิ
ม โดยเฉพาะการนำข้ออมูมูลลมาใช้
นต่
บริ
ารจั
การ
และรองรั
การเติ
โตของ
ข้อมูลที่มีปริมาณมากอย่
าณมากอย่าางมี
งมีประสิ
ระสิททธิธิภภาพและตามเวลาจริ
าพและตามเวลาจริงงง เนื
เนื่อ่อ่องจากเป็
งจากเป็นนนข้ข้ข้อออมูมูมูลลลขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่ททที่เี่เี่เกิกิกินนนความสามารถ
ความสามารถ
ข้ข้ออมูมูลลทีที่ม่มีปีปริริมมาณมากอย่
างมีปประสิ
ทธิภาพและตามเวลาจริ
เนื
งจากเป็
ขนาดใหญ่
ความสามารถ
บรรยายวิชาการในที่ป่ประชุ
ระชุมสำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบัณ
ฑิตยสภา ณ
สำนักกงานราชบั
ณฑิฑิตตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ประชุมมสำนั
สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิตยสภา
ยสภา

๑๐๗
๑๐๗
๑๐๗

ของอุปกรณ์ปรกติที่จะคำนวณและประมวลผลได้ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อาจต้องอาศัย ๒ ปัจจัยนี้
ของอุปกรณ์ปรกติที่จะคำนวณและประมวลผลได้ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อาจต้องอาศัย ๒ ปัจจัยนี้
เข้าช่วย คือ
เข้าช่วย คือ
๑. Cloud computing คือ บริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้การประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และ
ใช้การประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และ
๑.
Cloud
computing
คือ่อให้
บริผกู้ใารที
มถึงการให้
ระบบออนไลน์
จากผู
้ให้บริการ เพื
ช้ข้อ่คมูรอบคลุ
ลลดความยุ
่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา
่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา
ระบบออนไลน์
จากผู้ให้างระบบคอมพิ
บริการ เพื่อให้วเตอร์
ผู้ใช้ขแ้อละเครื
มูลลดความยุ
และลดต้นทุนในการสร้
อข่ายเอง และ
และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง และ
๒. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) คือ บุคคลากรที่นำข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง มาทำกรรมวิธี
๒. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) คือ บุคคลากรที่นำข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง มาทำกรรมวิธี
ต่าง ๆ เช่น การทำเหมืองข้อมูล (Data mining), Machine learning หรือ Optimization เพื่อหามุมมองและ
ต่าง ๆ เช่น การทำเหมืองข้อมูล (Data mining), Machine learning หรือ Optimization เพื่อหามุมมองและ
คำตอบ
คำตอบ กลุ่มโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ คือ Hadoop ซึ่งถูก
ดการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ คือ Hadoop ซึ่งถูก
กลุท่มำงานด้
โปรแกรมที
่ใช้กันอย่างแพร่อมูหลลายในการจั
ออกแบบให้
วยการแตกกระจายข้
(distribute) ออกไปตาม node หรือ ฮาร์ดแวร์จำนวนหลายเครื่อง
ออกแบบให้ทำงานด้วยการแตกกระจายข้อมูล (distribute) ออกไปตาม node หรือ ฮาร์ดแวร์จำนวนหลายเครื่อง
ทีท่ ำการประมวลผลคู่ขนานกันไป เมื่อแต่ละโหนดประมวลผลเสร็จก็ส่งกลับมารวมกัน Hadoop ได้ถูกพัฒนาขึ้น
ทีท่ ำการประมวลผลคู่ขนานกันไป เมื่อแต่ละโหนดประมวลผลเสร็จก็ส่งกลับมารวมกัน Hadoop ได้ถูกพัฒนาขึ้น
ใน ค.ศ. ๒๐๐๖ โดย Yahoo และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (ชื่อมาจากชื่อเล่นของลูกหัวหน้าทีมพัฒนา) ในอีก ๒ ปี
ใน ค.ศ. ๒๐๐๖ โดย Yahoo และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (ชื่อมาจากชื่อเล่นของลูกหัวหน้าทีมพัฒนา) ในอีก ๒ ปี
ต่อมาก็ถูกปล่อยออกสู่สาธารณะในฐานะ open source และต่อมาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรไม่แสวงหา
่สาธารณะในฐานะ open source และต่อมาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรไม่แสวงหา
ต่กำไรอย่
อมาก็ถาูกง ปล่
อยออกสู
Apache
Software Foundation (ASF) จนถึงปัจจุบัน โครงสร้างการทำงานของ Hadoop จะเป็น
Foundation (ASF) จนถึงปัจจุบัน โครงสร้างการทำงานของ Hadoop จะเป็น
กำไรอย่
แบบกลุา่มง Apache
(cluster)Software
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่ว นคือ master server และ slave server ซึ่งการทำงานมีอยู่
แบบกลุ่ม (cluster) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่ว นคือ master server และ slave server ซึ่งการทำงานมีอยู่
๓ กิจกรรมด้ว ยกัน ได้แก่ การจัดการกลุ่ม (cluster management), การเก็บข้อมูล (storage) และการ
๓ กิจกรรมด้ว ยกัน ได้แก่ การจัดการกลุ่ม (cluster management), การเก็บข้อมูล (storage) และการ
ประมวลผล (processing)
ประมวลผล (processing)
เป้าหมายโดยทั่วไปของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ คือ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยอาจเป็น
เป้าหมายโดยทั่วไปของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ คือ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยอาจเป็น
การร่ ว มทำงานของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข ้ อ มู ล นั ก วิ เ คราะห์ แ ละสร้า งตั ว แบบเชิง ทำนาย และผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ
ก วิ ท ยาศาสตร์ ข ้ อ มู ล นั ก วิ เ คราะห์ แ ละสร้า งตั ว แบบเชิง ทำนาย และผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ
การร่
ว มทำงานของนั
เฉพาะด้
านนั้น มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ข้อมูลที่มีการส่งผ่านภายในองค์กร ข้อมูลที่อยู่ใน
เฉพาะด้านนั้น มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ข้อมูลที่มีการส่งผ่านภายในองค์กร ข้อมูลที่อยู่ใน
รูปแบบอื่นในระบบต่าง ๆ ขององค์กร ข้อมูลที่มาจากเว็บเซอร์ฟเวอร์ รายการกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่าย
รูปแบบอื่นในระบบต่าง ๆ ขององค์กร ข้อมูลที่มาจากเว็บเซอร์ฟเวอร์ รายการกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ข้อความจากอีเมลของผู้ติ ดต่อ ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม เสียงบันทึกรายละเอียดทาง
สังคมออนไลน์ ข้อความจากอีเมลของผู้ติ ดต่อ ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม เสียงบันทึกรายละเอียดทาง
โทรศัพท์ ข้อมูลที่มาจากเซนเซอร์ และบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบ IoT โดยมีลำดับการวิเคราะห์ คือ
โทรศัพท์ ข้อมูลที่มาจากเซนเซอร์ และบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบ IoT โดยมีลำดับการวิเคราะห์ คือ
๑. ตั้งโจทย์หรือคำถามที่สนใจที่จะหาคำตอบ โดยควรมีเป้าหมายการวิเคราะห์อย่างชัดเจน
หรือคำถามที่สนใจที่จะหาคำตอบ โดยควรมีเป้าหมายการวิเคราะห์อย่างชัดเจน
๑.
๒. ตัสืบ้งโจทย์
ค้น กลั่นกรอง บริหารจัดการข้อมูล และทำการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
๒. สืบค้น กลั่นกรอง บริหารจัดการข้อมูล และทำการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
๓. ทำความเข้าใจข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และสร้างเป็นตัวแบบ (model) ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ
๓. ทำความเข้าใจข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และสร้างเป็นตัวแบบ (model) ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ
๔. ทดสอบและเลือกเพื่อให้ได้ตัวแบบที่ตอบโจทย์ดีที่สุด
๔. ทดสอบและเลือกเพื่อให้ได้ตัวแบบที่ตอบโจทย์ดีที่สุด
๕. นำตัวแบบมาใช้ประโยชน์ให้ได้ในเวลาที่ไม่ช้าเกินไป
๕. นำตัวแบบมาใช้ประโยชน์ให้ได้ในเวลาที่ไม่ช้าเกินไป
ปัจจุบันได้มีการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ไปประยุกต์ใช้อยู่มาก ตัวอย่างเช่น
ปัจจุบันได้มีการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ไปประยุกต์ใช้อยู่มาก ตัวอย่างเช่น
๑. หน่วยงานนานาชาติข นาดใหญ่ เช่น Facebook, IBM, Yahoo ได้นำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
๑. หน่วยงานนานาชาติข นาดใหญ่ เช่น Facebook, IBM, Yahoo ได้นำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
มาประยุกต์ใช้
มาประยุกต์ใช้
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดดย่ย่ออการบรรยายของราชบั
การบรรยายของราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
บทคั
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๑๐๘
๑๐๘
๑๐๘

๒. ภาคธุรกิจได้นำข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
๒. ภาคธุรกิจได้นำข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
การซื้อสินค้า
การซื้อสินค้า
๓. ภาคบริการทางการเงิน การลดขั้นตอนการบริการทางการเงินของลูกค้า การป้องกันการฟอกเงิน
๓. ภาคบริการทางการเงิน การลดขั้นตอนการบริการทางการเงินของลูกค้า การป้องกันการฟอกเงิน
การลดความเสี่ยงของธุรกิจการเงิน การลดต้นทุนการบริการ หรือการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจ
การลดความเสี
งของธุบรปรุ
กิจงการเงิ
นทุนการบริ
การ การทำงาน
หรือการเพิ่มและปรั
ความน่าบเชืปรุ่อถืงอหลั
และความพึ
งพอใจ น
๔. ศึก่ยษาปรั
ประสินทการลดต้
ธิภ าพการดำเนิ
นงาน
กสูตรของสถาบั
๔. ศึกษาปรับ ปรุงประสิทธิภ าพการดำเนินงาน การทำงาน และปรับปรุงหลักสูตรของสถาบั น
การศึกษา หรือ
การศึกษา หรือ
๕. การใช้ข้อมูล ขนาดใหญ่ กับ การบริ การด้ านสุ ขภาพ การหาข้อมู ล เชิ งลึ ก ของผู้ป ่ว ย การเพิ่ ม
๕. การใช้ข้อมูล ขนาดใหญ่ กับ การบริ การด้ านสุ ขภาพ การหาข้อมู ล เชิ งลึ ก ของผู้ป ่ว ย การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบริการทางการแพทย์ การวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของโรคติดต่อ
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบริการทางการแพทย์ การวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของโรคติดต่อ
เพื่อการป้องกัน
เพื่อการป้องกัน
จากพัฒนาการที่เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นสามารถเชื่อมข้อมูลของโลกทุกด้านให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เทคโนโลยี
จากพัฒนาการที่เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นสามารถเชื่อมข้อมูลของโลกทุกด้านให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถใช้ขุดเจาะข้อมูลเชิงลึกที่ซุกซ่อนอยู่ รวมถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคนในโลกเข้าไว้
ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถใช้ขุดเจาะข้อมูลเชิงลึกที่ซุกซ่อนอยู่ รวมถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคนในโลกเข้าไว้
ในฐานข้อมูล แล้วใช้โปรแกรมทำการสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษา
ในฐานข้อมูล แล้วใช้โปรแกรมทำการสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษา
ความเข้าใจ ชี้นำความคิด กระตุ้ นให้เกิดพฤติกรรมในทางเป้าหมายที่วางไว้ หรือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความเข้าใจ ชี้นำความคิด กระตุ้ นให้เกิดพฤติกรรมในทางเป้าหมายที่วางไว้ หรือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำเนินการขององค์กร ขับเคลื่อนให้ดำเนินการให้ได้ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถใช้
การดำเนินการขององค์กร ขับเคลื่อนให้ดำเนินการให้ได้ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่อย่างดี เราควรเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและการพัฒนา
ประโยชน์ของเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่อย่างดี เราควรเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและการพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๑๐๙
๑๐๙

การเตรียยมถ่
มถ่าานกั
นกัมมมัมันนต์ต์จจากเปลื
การเตรี
ากเปลืออกมั
กมังงคุคุดด
สำหรับบการทำไบโอดี
การทำไบโอดีเเซลให้
สำหรั
ซลให้บบริริสสุทุทธิธิ์์
ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม ภาคีสมาชิก
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งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดโดยการกระตุ้นเปลือกมังคุดด้วยโพแทสเซียมงานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดโดยการกระตุ้นเปลือกมังคุดด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์สำหรับการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ ตัวแปรที่ศึกษาสำหรับการเตรียมถ่านกัมมันต์ คือ อัตราส่วน
ไฮดรอกไซด์สำหรับการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ ตัวแปรที่ศึกษาสำหรับการเตรียมถ่านกัมมันต์ คือ อัตราส่วน
โดยน้ำหนักระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และถ่านชาร์ (๐.๕-๑.๕) และอุณหภูมิการกระตุ้น (๕๐๐-๙๐๐
โดยน้ำหนักระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และถ่านชาร์ (๐.๕-๑.๕) และอุณหภูมิการกระตุ้น (๕๐๐-๙๐๐
องศาเซลเซียส) ส่วนตัวแปรที่ศึกษาสำหรับภาวะในการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยการดูดซับ คือ เวลาในการ
องศาเซลเซียส) ส่วนตัวแปรที่ศึกษาสำหรับภาวะในการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยการดูดซับ คือ เวลาในการ
ดูดซับ (๑๕-๑๘๐ นาที) อัตราส่วนระหว่างถ่านกัมมันต์และไบโอดีเซล (๓-๑๑ กรัมต่อลิตร) และอัตราการเขย่า
ดูดซับ (๑๕-๑๘๐ นาที) อัตราส่วนระหว่างถ่านกัมมันต์และไบโอดีเซล (๓-๑๑ กรัมต่อลิตร) และอัตราการเขย่า
(๑๕๐-๓๐๐ รอบต่อนาที) พบว่าอัตราส่วนโดยน้ำหนักระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และถ่านชาร์ และ
(๑๕๐-๓๐๐ รอบต่อนาที) พบว่าอัตราส่วนโดยน้ำหนักระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และถ่านชาร์ และ
อุณหภูมิการกระตุ้นส่งผลต่อปริมาณหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนและสมบัติทางพื้นผิวของถ่านกัมมันต์รวมถึง
อุณหภูมิการกระตุ้นส่งผลต่อปริมาณหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนและสมบัติทางพื้นผิวของถ่านกัมมันต์รวมถึง
ความสามารถในการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์อย่างชัดเจน ภาวะในการเตรียมถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสม คือ
ความสามารถในการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์อย่างชัดเจน ภาวะในการเตรียมถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสม คือ
การกระตุ้นถ่านชาร์ด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และ
การกระตุ้นถ่านชาร์ด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และ
ถ่านชาร์เท่ากับ ๑.๒๕ อุณหภูมิการกระตุ้นเท่ากับ ๘๐๐ องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ของ
ถ่านชาร์เท่ากับ ๑.๒๕ อุณหภูมิการกระตุ้นเท่ากับ ๘๐๐ องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ของ
ไบโอดีเซลได้ถึงร้อยละ ๙๗.๑๘ โดยน้ำหนัก เมื่อภาวะในการทำไบโอดีเซล คือ อัตราส่วนระหว่างถ่านกัมมันต์
ไบโอดีเซลได้ถึงร้อยละ ๙๗.๑๘ โดยน้ำหนัก เมื่อภาวะในการทำไบโอดีเซล คือ อัตราส่วนระหว่างถ่านกัมมันต์
และไบโอดีเซลเท่ากับ ๙ กรัมต่อลิตร เวลาในการดูดซับ ๑๒๐ นาที และอัตราการเขย่า ๒๕๐ รอบต่อนาที
และไบโอดีเซลเท่ากับ ๙ กรัมต่อลิตร เวลาในการดูดซับ ๑๒๐ นาที และอัตราการเขย่า ๒๕๐ รอบต่อนาที
โดยไบโอดีเซลที่ผ่านการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากเปลือกมังคุดมีความบริสุทธิ์เทียบเท่ากับไบโอดีเซล
โดยไบโอดีเซลที่ผ่านการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากเปลือกมังคุดมีความบริสุทธิ์เทียบเท่ากับไบโอดีเซล
ที่ผ่านการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์เชิงพาณิชย์และการล้างแบบเปียก ไอโซเทิร์มการดูดซับสบู่และสารปนเปื้อน
ที่ผ่านการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์เชิงพาณิชย์และการล้างแบบเปียก ไอโซเทิร์มการดูดซับสบู่และสารปนเปื้อน
ในไบโอดีเซลเป็นไปตามแบบจำลองของฟรุนดริซ จลนพลศาสตร์การดูดซับเป็นอันดับสอง การดูดซับถูก
ในไบโอดีเซลเป็นไปตามแบบจำลองของฟรุนดริซ จลนพลศาสตร์การดูดซับเป็นอันดับสอง การดูดซับถูก
ควบคุมด้วยการแพร่ของสบู่และสารปนเปื้อนมาที่พื้นผิวของถ่านกัมมันต์
ควบคุมด้วยการแพร่ของสบู่และสารปนเปื้อนมาที่พื้นผิวของถ่านกัมมันต์

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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การเปิดประเทศของจีนภายใต้การนำของผู้นำจีนรุ่นที่ ๒ คือ เติ้งเสี่ยวผิง ในช่วงปลายทศวรรษที่ ๑๙๗๐
การเปิดประเทศของจีนภายใต้การนำของผู้นำจีนรุ่นที่ ๒ คือ เติ้งเสี่ยวผิง ในช่วงปลายทศวรรษที่ ๑๙๗๐
เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับการเกิดเวิลด์ไวด์เว็บ (world wide web) ตั้งแต่นั้นมา จีนก็ได้เร่งปฏิวัติอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับการเกิดเวิลด์ไวด์เว็บ (world wide web) ตั้งแต่นั้นมา จีนก็ได้เร่งปฏิวัติอุตสาหกรรม
และปฏิวัติเชิงดิจิทัลไปพร้อม ๆ กัน ภายในเวลาไม่ถึง ๓๐ ปี จีนก็สามารถพัฒนาตัวเองเทียบเท่ากับที่ประเทศ
และปฏิวัติเชิงดิจิทัลไปพร้อม ๆ กัน ภายในเวลาไม่ถึง ๓๐ ปี จีนก็สามารถพัฒนาตัวเองเทียบเท่ากับที่ประเทศ
ตะวันตกใช้เวลาเกือบ ๓๐๐ ปี และสามารถเปลี่ยนตัวเองจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นหนึ่งในประเทศ
ตะวันตกใช้เวลาเกือบ ๓๐๐ ปี และสามารถเปลี่ยนตัวเองจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นหนึ่งในประเทศ
เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้พัฒนาเทคโนโลยีของตนอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีการ
เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้พัฒนาเทคโนโลยีของตนอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีการ
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี (technology hub) ต่าง ๆ ในลักษณะคล้ ายกั บ Silicon Valley ของสหรัฐ อเมริ ก า
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี (technology hub) ต่าง ๆ ในลักษณะคล้ ายกั บ Silicon Valley ของสหรัฐ อเมริ ก า
ศูนย์เทคโนโลยีเหล่าได้นี้สร้าง startup ของจีนขึ้นมาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ จีนมีบริษัทใหญ่ ๆ ที่ผงาด
ศูนย์เทคโนโลยีเหล่าได้นี้สร้าง startup ของจีนขึ้นมาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ จีนมีบริษัทใหญ่ ๆ ที่ผงาด
ขึ้นมาเป็นผู้นำนวัตกรรมของโลก โดยเฉพาะด้าน e-commerce เช่น Alibaba, Tencent, JD.com, Baidu
ขึ้นมาเป็นผู้นำนวัตกรรมของโลก โดยเฉพาะด้าน e-commerce เช่น Alibaba, Tencent, JD.com, Baidu
การพ่ายแพ้ของผู้ชนะเลิศหมากโกะโลกต่อหุ่นยนต์ AlphaGo ของ Google ท่ามกลางสายตาชาวจีน
การพ่ายแพ้ของผู้ชนะเลิศหมากโกะโลกต่อหุ่นยนต์ AlphaGo ของ Google ท่ามกลางสายตาชาวจีน
ที่ชมถ่ายทอดสดถึง ๒๘๐ ล้านคน กลายเป็นนาทีระทึกสปุตนิก (Sputnik moment) ของจีนในการต้องการ
ที่ชมถ่ายทอดสดถึง ๒๘๐ ล้านคน กลายเป็นนาทีระทึกสปุตนิก (Sputnik moment) ของจีนในการต้องการ
เป็นจ้าวโลกด้าน AI (เช่นเดียวกับการเปิดตัวดาวเทียม Sputnik ของโซเวียต ที่ทำให้ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ.
เป็นจ้าวโลกด้าน AI (เช่นเดียวกับการเปิดตัวดาวเทียม Sputnik ของโซเวียต ที่ทำให้ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ.
เคนเนดี ประกาศเจตนารมณ์ ข องสหรัฐ ฯ ที่จ ะส่งยานอวกาศลงจอดบนดวงจัน ทร์เ ป็น ชาติแรก) ดังนั้ น
เคนเนดี ประกาศเจตนารมณ์ ข องสหรัฐ ฯ ที่จะส่งยานอวกาศลงจอดบนดวงจัน ทร์เ ป็น ชาติแรก) ดังนั้ น
สภาแห่งชาติจีนได้ประกาศพิมพ์เขียวแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศจีนให้เป็นผู้นำ AI ของโลกใน ค.ศ. ๒๐๓๐
สภาแห่งชาติจีนได้ประกาศพิมพ์เขียวแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศจีนให้เป็นผู้นำ AI ของโลกใน ค.ศ. ๒๐๓๐
ตั้งแต่นั้นมา คนจีนก็คลั่งไคล้ในเทคโนโลยี AI และมุ่งมั่นที่ใช้นาทีระทึกสปุตนิกของจีนมาเป็นแรงบันดาลใจ
ตั้งแต่นั้นมา คนจีนก็คลั่งไคล้ในเทคโนโลยี AI และมุ่งมั่นที่ใช้นาทีระทึกสปุตนิกของจีนมาเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เกิดการค้นคว้าวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อจะก้าวเป็นผู้นำให้ได้ใน ค.ศ. ๒๐๓๐
ให้เกิดการค้นคว้าวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อจะก้าวเป็นผู้นำให้ได้ใน ค.ศ. ๒๐๓๐
ในขณะเดียวกัน ฝ่ายยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของสหรัฐฯ มองว่า การผงาดขึ้นมาของจีนทางด้าน
ในขณะเดียวกัน ฝ่ายยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของสหรัฐฯ มองว่า การผงาดขึ้นมาของจีนทางด้าน
เทคโนโลยีและ AI จะเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ ในอนาคต โดยกล่าวหาว่า จีนได้บังคับ
เทคโนโลยีและ AI จะเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ ในอนาคต โดยกล่าวหาว่า จีนได้บังคับ
ให้บริษัทสหรัฐฯ ที่ร่วมลงทุนในจีนต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้แก่บริษัทของจีน และจีนได้แอบขโมยข้อมูล
ให้บริษัทสหรัฐฯ ที่ร่วมลงทุนในจีนต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้แก่บริษัทของจีน และจีนได้แอบขโมยข้อมูล
ความลับทางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในเบื้องลึก กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ มีความวิตกในศักยภาพ
ความลับ ทางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในเบื้องลึก กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ มีความวิตกในศักยภาพ
การพัฒนาอาวุธที่สามารถทำการแบบอัตโนวัติ (autonomous weapon) โดยขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสุดท้าย
การพัฒนาอาวุธที่สามารถทำการแบบอัตโนวัติ (autonomous weapon) โดยขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสุดท้าย
จะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ใครจะเป็นผู้แพ้ชนะในสงครามแห่งอนาคตได้
จะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ใครจะเป็นผู้แพ้ชนะในสงครามแห่งอนาคตได้
ปัจจุบัน สงครามการค้าจึงกลายเป็นสงครามเทคโนโลยี หลายคนเชื่อว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดี
ปัจจุบัน สงครามการค้าจึงกลายเป็นสงครามเทคโนโลยี หลายคนเชื่อว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ในการขึ้นบัญชีดำบริษัทหัวเหว่ยของจีน กำลังสร้าง Sputnik moment ลูกใหม่ให้ประเทศจีน
โดนัลด์ ทรัมป์ ในการขึ้นบัญชีดำบริษัทหัวเหว่ยของจีน กำลังสร้าง Sputnik moment ลูกใหม่ให้ประเทศจีน
อีกครั้ง ในสถานการณ์แบบนี้ จีนจะต้องมุ่งมั่นที่จะสร้างและพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลของตนเองอย่างครบวงจร
อีกครั้ง ในสถานการณ์แบบนี้ จีนจะต้องมุ่งมั่นที่จะสร้างและพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลของตนเองอย่างครบวงจร
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เมื่อ Dr. Lee Kai-Fu ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ชาวอเมริกันเชื้อสายจีน ถูกถามว่า เขาเห็น
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เมื่อ Dr. Lee Kai-Fu ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ชาวอเมริกันเชื้อสายจีน ถูกถามว่า เขาเห็น
อย่างไรเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้าน AI ของจีน เทคโนโลยีของจีนยังห่างไกลจาก Silicon Valley ของสหรัฐฯ
อย่างไรเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้าน AI ของจีน เทคโนโลยีของจีนยังห่างไกลจาก Silicon Valley ของสหรัฐฯ
เพียงไร เขาตอบแบบติดตลกว่า "สิบหกชั่วโมง" คือ ความแตกต่างของเวลาระหว่างแคลิฟอร์เนียกับปักกิ่งนั่นเอง
เพียงไร เขาตอบแบบติดตลกว่า "สิบหกชั่วโมง" คือ ความแตกต่างของเวลาระหว่างแคลิฟอร์เนียกับปักกิ่งนั่นเอง
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๑๒

ภาวะมลพิษพลาสติกในทะเล
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ ๑๑
๑๑

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขยะทะเลคือของเสียที่มนุษย์ทิ้งสู่ทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ที่จะทิ้งลงสู่ทะเล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยขยะพลาสติกซึ่งย่อยสลายได้ยากและมีน้ำหนักเบา สามารถล่องลอย
ไปตามกระแสน้ำได้เป็นระยะทางไกล ขนาดของขยะทะเลมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ไปจนถึงขนาดใหญ่ ขยะทะเลนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ มากมาย ทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศในทะเล
รวมถึงผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ประเทศไทยมีขยะบนบกที่ตกลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมากเนื่องจากการจัดการขยะบนบกที่ไม่เหมาะสม
ในขณะเดียวกันมีการนำพลาสติกมาใช้ในปริมาณที่มากขึ้น และปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมาก เนื่องด้วยคุณสมบัติของขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เมื่อตกลงไปในทะเล ทำให้ขยะพลาสติก
มีอายุยาวนานหลายร้อยปี และกลายเป็นปัญหาในการกำจัด รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเล
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ นอกจากนี้ ขยะพลาสติกตกลงไปในทะเลยังแตกตัวกลายเป็นไมโครพลาสติก
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หมายที่่ ๑๔
๑๔ เป้
เป้าาประสงค์
ประสงค์ทที่ี่ ๑๔.๑
๑๔.๑ การลดมลพิ
การพั
การลดมลพิษษทางทะเล
ทางทะเล ซึซึ่ง่งรวมถึ
รวมถึงงขยะทะเลด้
ขยะทะเลด้ววยย
ในการจัดดการปั
การปัญญหาขยะทะเลอย่
หาขยะทะเลอย่าางมี
งมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพจำเป็
าพจำเป็นนต้ต้อองเข้
ในการจั
งเข้าาถึถึงงปัปัจจจัจัยยต่ต่าางง ๆๆ ทัทั้ง้งทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกับบพฤติ
พฤติกกรรม
รรม
ของขยะทะเลเอง รวมถึ
รวมถึงงพฤติ
พฤติกกรรมของมนุ
รรมของมนุษษย์ย์ผผู้ทู้ที่ที่ทำให้
ำให้เเกิกิดดขยะขึ
ของขยะทะเลเอง
ขยะขึ้น้นมา
มา
นมาตรการป้อองกั
งกันนพลาสติ
พลาสติกกขนาดเล็
ขนาดเล็กกสำหรั
สำหรับบผูผู้บ้บริริโโภคสั
ด้ด้าานมาตรการป้
ภคสัตตว์ว์ททะเล
ะเล ควรใช้
ควรใช้ววิธิธีทีทำให้
ำให้บบริริสสุทุทธิธิ์์ (depuration)
(depuration)
หรืออ “การล้
“การล้าางท้
งท้ออง”
ง” หอยชนิ
หอยชนิดดต่ต่าางง ๆๆ ก่ก่ออนจำหน่
นจำหน่าายเพื
ยเพื่อ่อการบริ
การบริโโภค
หรื
ภค

บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
บรรยายวิ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๑๑๓
๑๑๓

ผลิตภัณฑ์อาหารหวานจากข้าวไม่มีกลูเทน
ผลิตภัณฑ์อาหารหวานจากข้าวไม่มีกลูเทน
ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาคีสมาชิก

อาหารหวานแบบไทยเรียกว่า ขนม หรือข้าวหนม หมายถึงของกินที่ไม่ใช่กับข้าว มักปรุงด้วยแป้งหรือ
อาหารหวานแบบไทยเรี
ยกว่า๒ขนม
าวหนม
ของกินทีและชนิ
่ไม่ใช่กดับแห้
ข้างว เช่มันกปรุ
งด้วยแป้
งหรือ
ข้าว กับกะทิ
หรือน้ำตาล ของหวานมี
ชนิดหรื
คืออข้ชนิ
ดน้ำ เช่หมายถึ
น กล้วงยบวชชี
ขนมกลี
บลำดวน
ข้ส่าววนอาหารหวานแบบฝรั
กับกะทิหรือน้ำตาล ของหวานมี
๒ ชนิด คือ่ทานหลั
ชนิดน้งำมืเช่้อนอาหารหลั
กล้วยบวชชี
ดแห้ง เช่นกขนมกลี
ลำดวน
่งเป็นอาหารหวานที
ก มีสและชนิ
่วนประกอบหลั
คือ น้ำบตาลและ
ส่คาร์
วนอาหารหวานแบบฝรั
่ทานหลันงส่มืว้นประกอบหลั
ออาหารหลัก กมีเช่
ส่วนนประกอบหลั
กคือ น้ตำภัตาลและ
โบไฮเดรต มี ๒ ชนิด ่งคืเป็
อ นผลิอาหารหวานที
ตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลเป็
ช็อกโกแลต และผลิ
ณฑ์ที่มี
คาร์
บไฮเดรต
มี ๒ ชนิด คือ กผลิเช่ตนภัณเค้ฑ์กทซึี่ม่ งีนเป็้ำตาลเป็
นส่วนประกอบหลั
ก เช่
น บช็ประทานรวมทั
อกโกแลต และผลิ
ตภัณฑ์ทวี่มยี
แป้งโสาลี
เป็นส่วนประกอบหลั
นอาหารหวานที
่คนทั่วไปนิ
ยมรั
้งชาวไทยด้
แป้
เป็นส่วนประกอบหลั
น เค้่ก่อกให้ซึ่ งเกิเป็ดนอาการแพ้
อาหารหวานที
ไปนิ“ยซีมรั
ประทานรวมทั
แต่เงค้สาลี
กทำจากแป้
งสาลี ซึ่งมีกกลูเเช่ทนที
ในผู้ท่คี่เป็นทัน่วโรค
ลิแบอก
” (Celiac) ผู้ง้บชาวไทยด้
รรยายจึงวได้ย
ิแอก” (Celiac) ผูาวไม่
้บรรยายจึ
งได้”
แต่
ค้กทำจากแป้
่งมีกลูเทนที่ก่อให้งข้เกิาวล้
ดอาการแพ้
ป็นตโรค
พัฒเนาผลิ
ตภัณฑ์เงค้สาลี
กกล้วซึยหอมทำจากแป้
วน ทำให้ใเนผู
ป็น้ท“ี่เผลิ
ภัณฑ์“ซีอลาหารหวานจากข้
มีกลูเทน
ฑ์อาหารหวานจากข้
ลูเทน ”้
พัฒอนาผลิ
ณฑ์เค้กกล้วยหอมทำจากแป้
วน มทำให้
น “ดผลิให้ตมภัีมณาตรฐานการผลิ
พร้
มทั้งถ่ตาภัยทอดการผลิ
ตสู่เอกชน คือ บริงข้ษาัทวล้ฟาร์
สุขดีเป็จำกั
ตผลิตาภัวไม่
ณฑ์มอีกาหารนี
พร้
อมทัก้งถ่Primary
ายทอดการผลิ
สู่เอกชน
อ บริษัท ฟาร์
มสุตขภัดีณจำกั
ด ให้มีมมาตรฐานการผลิ
ผลิตภัณฑ์อาหารนี้
ตามหลั
GMP ตและเป็
นต้นคืแบบการผลิ
ตผลิ
ฑ์อาหารไม่
ีกลูเทนที่สำนักตงานคณะกรรมการ
ตามหลั
ก Primary
นต้นแบบการผลิ
ภัณฑ์่เป็อนาหารไม่
ีกลู(แพ้
เทนที
อาหารและยา
(อย.)GMP
ยอมรัและเป็
บถึงความปลอดภั
ยต่อผูต้บผลิริโตภคที
โรคซีลิแมอก
กลู่สเำนั
ทน)กงานคณะกรรมการ
และผู้บริโภคทั่วไป
บถึงความปลอดภั
ยต่อผู้บริโภคที
นโรคซี
ด้อาหารและยา
วยความเชื่อมั่น(อย
ในคุ.) ณยอมรั
ภาพของผลิ
ตภัณฑ์อาหารหวานไม่
มีกลู่เเป็ทนนี
้ ลิแอก (แพ้กลูเทน) และผู้บริโภคทั่วไป
ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารหวานไม่มีกลูเทนนี้

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๑๔
๑๑๔

การแลกเปลี
เส้นน
การแลกเปลี่ย่ยนข้
นข้ออมูมูลลแบบอนุ
แบบอนุกกรมโดยใช้
รมโดยใช้สสาย
าย ๔๔ เส้
ระหว่าางไมโครคอนโทรลเลอร์
งไมโครคอนโทรลเลอร์
ระหว่
ศาสตราจารย์
เดชนครินนทร์
ทร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
ศาสตราจารย์กกิติตติติคคุณ
ุณ ดร.มงคล
ดร.มงคล เดชนคริ
บทความนี้นำเสนอวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอนุกรมระหว่างแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 8088
บทความนี้นำเสนอวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอนุกรมระหว่างแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 8088
(แผงวงจรตัวหลัก) กับแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F627A (แผงวงจรตัวรอง) โดยที่ข้อมูลขนาด ๘ บิต
(แผงวงจรตัวหลัก) กับแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F627A (แผงวงจรตัวรอง) โดยที่ข้อมูลขนาด ๘ บิต
จะถูกแยกส่งและรับครั้งละ ๑ บิตก่อนที่จะถูกรวมกันใหม่ให้กลับเป็นข้อมูลเดิมที่ปลายทาง ด้านฮาร์ดแวร์นั้น
จะถูกแยกส่งและรับครั้งละ ๑ บิตก่อนที่จะถูกรวมกันใหม่ให้กลับเป็นข้อมูลเดิมที่ปลายทาง ด้านฮาร์ดแวร์นั้น
เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์แบบหยั่งสัญญาณ แผงวงจรทั้งสองจะใช้สายส่งข้อมูลและสายรับข้อมูลไขว้กัน รวม ๒ เส้น
เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์แบบหยั่งสัญญาณ แผงวงจรทั้งสองจะใช้สายส่งข้อมูลและสายรับข้อมูลไขว้กัน รวม ๒ เส้น
และใช้สายสัญญาณควบคุมไขว้กันรวม ๒ เส้น เพื่อตรวจสอบ/แสดงความพร้อมที่จะแลกเปลี่ ยนข้อมูล ทำให้
และใช้สายสัญญาณควบคุมไขว้กันรวม ๒ เส้น เพื่อตรวจสอบ/แสดงความพร้อมที่จะแลกเปลี่ ยนข้อมูล ทำให้
สายผลรวมระหว่างแผงวงจรทั้งสองมีเพียง ๔ เส้น แต่เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์แบบขัดจังหวะแผงวงจรทั้งสอง
สายผลรวมระหว่างแผงวงจรทั้งสองมีเพียง ๔ เส้น แต่เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์แบบขัดจังหวะแผงวงจรทั้งสอง
จะใช้สายส่ง/รับข้อมูลร่วมเพียง ๑ เส้น และใช้สายสัญญาณเพิ่มขึ้น ๑ เส้นเพื่อการขัดจังหวะ ทำให้จำนวนสาย
จะใช้สายส่ง/รับข้อมูลร่วมเพียง ๑ เส้น และใช้สายสัญญาณเพิ่มขึ้น ๑ เส้นเพื่อการขัดจังหวะ ทำให้จำนวนสาย
ทั้งหมดระหว่างแผงวงจรทั้งสองยังคงเป็น ๔ สายเท่าเดิม ส่วนด้านซอฟต์แวร์ ผู้นิพนธ์ได้นำเสนอโปรแกรมควบคุม
ทั้งหมดระหว่างแผงวงจรทั้งสองยังคงเป็น ๔ สายเท่าเดิม ส่วนด้านซอฟต์แวร์ ผู้นิพนธ์ได้นำเสนอโปรแกรมควบคุม
ทั้งที่เป็นแบบหยั่งสัญญาณระหว่างแผงวงจรตัวหลักกับแผงวงจรตัวรองและที่เป็นแบบขัดจังหวะการทำงาน
ทั้งที่เป็นแบบหยั่งสัญญาณระหว่างแผงวงจรตัวหลักกับแผงวงจรตัวรองและที่เป็นแบบขัดจังหวะการทำงาน
ของแผงวงจรตัว หลักโดยแผงวงจรตัว รอง สอดคล้องกับฮาร์ดแวร์ดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับวิธ ีก าร
ของแผงวงจรตัว หลักโดยแผงวงจรตัว รอง สอดคล้องกับฮาร์ดแวร์ดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับวิธ ีก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูล แบบขนานครั้งละ ๘ บิต วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอนุกรมครั้งละ ๑ บิตในบทความนี้
แลกเปลี่ยนข้อมูล แบบขนานครั้งละ ๘ บิต วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอนุกรมครั้งละ ๑ บิตในบทความนี้
มีข้อดีที่สามารถลดจำนวนสายส่ง/รับข้อมูลจาก ๘ เส้นเหลือเพียงไม่เกิน ๒ เส้น แต่มีข้อเสียที่อัตราเร็วในการ
มีข้อดีที่สามารถลดจำนวนสายส่ง/รับข้อมูลจาก ๘ เส้นเหลือเพียงไม่เกิน ๒ เส้น แต่มีข้อเสียที่อัตราเร็วในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลลดลงเหลือเพียงประมาณ ๑ ใน ๘ เมื่อเทียบกับการส่ง /รับข้อมูลแบบขนานขนาด ๘ บิต
แลกเปลี่ยนข้อมูลลดลงเหลือเพียงประมาณ ๑ ใน ๘ เมื่อเทียบกับการส่ง /รับข้อมูลแบบขนานขนาด ๘ บิต
โดยตรง ในการทดลองโดยให้แผงวงจรทั้งสองที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ห่างกันไม่เกิน ๑ ฟุต พบว่าข้อมูลที่
โดยตรง ในการทดลองโดยให้แผงวงจรทั้งสองที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ห่างกันไม่เกิน ๑ ฟุต พบว่าข้อมูลที่
แผงวงจรปลายทางได้รับนั้นตรงกับที่ส่งจากแผงวงจรต้นทาง
แผงวงจรปลายทางได้รับนั้นตรงกับที่ส่งจากแผงวงจรต้นทาง
คำสำคัญ : ไมโครคอนโทลเลอร์ ข้อมูลแบบอนุกรม วงจรรวม 8088, 8255, 8259, PIC16F627A
คำสำคัญ : ไมโครคอนโทลเลอร์ ข้อมูลแบบอนุกรม วงจรรวม 8088, 8255, 8259, PIC16F627A

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๑๑๕
๑๑๕

วกรรมทหาร :: ยานเกราะล้
ยานเกราะล้ออยาง
วิวิศศวกรรมทหาร
ยาง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิต และ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิต และ
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
ยานเกราะล้อยางเป็นรถรบที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และหุ้มเกราะป้องกันหนาพอสมควร จึงสามารถ
ยานเกราะล้อยางเป็นรถรบที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และหุ้มเกราะป้องกันหนาพอสมควร จึงสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้หลายอย่าง เช่น ลำเลียงกำลังพล สอดแนม ต่อสู้รถถัง ต่อสู้อากาศยาน ยานเกราะล้อยางเพิ่ม
ปฏิบัติภารกิจได้หลายอย่าง เช่น ลำเลียงกำลังพล สอดแนม ต่อสู้รถถัง ต่อสู้อากาศยาน ยานเกราะล้อยางเพิ่ม
อำนาจการสู้รบให้ทหารราบ จึงได้รับการผลิตในหลายประเทศ และใช้ต่อสู้ประจำอย่างแพร่หลาย ยานเกราะ
อำนาจการสู้รบให้ทหารราบ จึงได้รับการผลิตในหลายประเทศ และใช้ต่อสู้ประจำอย่างแพร่หลาย ยานเกราะ
ล้อยางมีทั้งประเภทสี่ล้อ หกล้อ และแปดล้อ ปัจจุบัน ยานเกราะล้อยางประเภทแปดล้อ ได้รับความนิยม
ล้อยางมีทั้งประเภทสี่ล้อ หกล้อ และแปดล้อ ปัจจุบัน ยานเกราะล้อยางประเภทแปดล้อ ได้รับความนิยม
มากที่สุด และที่ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก ก็คือ Partia AMX XP ของฟินแลนด์ Piranha V
มากที่สุด และที่ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก ก็คือ Partia AMX XP ของฟินแลนด์ Piranha V
ของสวิตเซอร์แลนด์ LAV Kodiak ของแคนาดา M 1296 Dragoon ของสหรัฐอเมริกา Terrex ของสิงคโปร์
ของสวิตเซอร์แลนด์ LAV Kodiak ของแคนาดา M 1296 Dragoon ของสหรัฐอเมริกา Terrex ของสิงคโปร์
เป็นต้น อนึ่ง สหรัฐอเมริกากำลังพัฒนา Stryker รุ่นที่ ๓ A1 IM-SHORAD ที่ระบบอาวุธหลากหลายขึ้น เช่น
เป็นต้น อนึ่ง สหรัฐอเมริกากำลังพัฒนา Stryker รุ่นที่ ๓ A1 IM-SHORAD ที่ระบบอาวุธหลากหลายขึ้น เช่น
30 mm automatic cannon, Helfire & Stinger missiles
30 mm automatic cannon, Helfire & Stinger missiles
ยานเกราะล้อยางแปดล้อที่เข้าประจำการในกองทัพบกไทยแล้ว ได้แก่ BTR-3E1 จากยูเครน และ
ยานเกราะล้อยางแปดล้อที่เข้าประจำการในกองทัพบกไทยแล้ว ได้แก่ BTR-3E1 จากยูเครน และ
2BL-09, VN-1 จากจีน ซึ่งมีราคาประมาณคันละ ๑๑๐ ล้านบาท ล่าสุดกองทัพบกได้รับการอนุมัติให้ซื้ อ
2BL-09, VN-1 จากจีน ซึ่งมีราคาประมาณคันละ ๑๑๐ ล้านบาท ล่าสุดกองทัพบกได้รับการอนุมัติให้ซื้ อ
M 1126 Stryker รุ่นแรกจากสหรัฐอเมริกาที่มีราคาประมาณคันละ ๘๐ ล้านบาท รุ่นแรก จำนวน ๓๗ คัน
M 1126 Stryker รุ่นแรกจากสหรัฐอเมริกาที่มีราคาประมาณคันละ ๘๐ ล้านบาท รุ่นแรก จำนวน ๓๗ คัน
สำหรับประจำการใน พล.ร.๑๑ ฉะเชิงเทรา ต่อมาสหรัฐอเมริกาได้ให้เป็นความช่วยเหลือทางการทหารเพิ่มมาอีก
สำหรับประจำการใน พล.ร.๑๑ ฉะเชิงเทรา ต่อมาสหรัฐอเมริกาได้ให้เป็นความช่วยเหลือทางการทหารเพิ่มมาอีก
๒๓ คัน ยานเกราะ Stryker รุ่นแรก มีน้ำหนักประมาณ ๑๗ ตัน กำลังพลประจำการ ๑๑ คน ใช้เครื่องยนต์
๒๓ คัน ยานเกราะ Stryker รุ่นแรก มีน้ำหนักประมาณ ๑๗ ตัน กำลังพลประจำการ ๑๑ คน ใช้เครื่องยนต์
ดีเซล ความเร็วสูงสุด ๑๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบอาวุธหลักที่เ ลือกใช้ได้ มีปืนกลขนาด ๑๒.๗, ๗.๖ มม.
ดีเซล ความเร็วสูงสุด ๑๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบอาวุธหลักที่เ ลือกใช้ได้ มีปืนกลขนาด ๑๒.๗, ๗.๖ มม.
เครื่องยิงระเบิด สหรัฐอเมริกาได้พัฒนา Stryker รุ่นที่ ๒ แบบ Dragoon ซึ่งมีสมรรถนะสูงขึ้น และอยู่ใน
เครื่องยิงระเบิด สหรัฐอเมริกาได้พัฒนา Stryker รุ่นที่ ๒ แบบ Dragoon ซึ่งมีสมรรถนะสูงขึ้น และอยู่ใน
๕ อันดับแรกของยานเกราะล้อยางแปดล้อในโลก
๕ อันดับแรกของยานเกราะล้อยางแปดล้อในโลก
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ได้ออกแบบการสร้างยานเกราะล้อยางแบบสะเทินน้ำ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ได้ออกแบบการสร้างยานเกราะล้อยางแบบสะเทินน้ำ
สะเทินบกพร้อมด้วยป้อมปืนขนาด ๓๐ มม. สำหรับนาวิกโยธิน ยานเกราะดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้ว
สะเทินบกพร้อมด้วยป้อมปืนขนาด ๓๐ มม. สำหรับนาวิกโยธิน ยานเกราะดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้ว
และ สทป. ได้มอบให้นาวิกโยธินไปทดสอบการใช้งานต่ออีก ๑ ปี การสร้างต้นแบบดังกล่าวใช้งบประมาณ
และ สทป. ได้มอบให้นาวิกโยธินไปทดสอบการใช้งานต่ออีก ๑ ปี การสร้างต้นแบบดังกล่าวใช้งบประมาณ
เพียง ๓๐ ล้านบาทเศษ
เพียง ๓๐ ล้านบาทเศษ
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมานาน และมีบริษัทที่
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมานาน และมีบริษัทที่
ผลิตยานเกราะล้อยางสี่ล้อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศถึง ๒ บริษัทที่ชลบุรี จึงน่าจะผลิตยานเกราะ
ผลิตยานเกราะล้อยางสี่ล้อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศถึง ๒ บริษัทที่ชลบุรี จึงน่าจะผลิตยานเกราะ
ล้อยางแปดล้อ รวมทั้งแบบสะเทินน้ำสะเทินบกดังกล่าวในประเทศได้
ล้อยางแปดล้อ รวมทั้งแบบสะเทินน้ำสะเทินบกดังกล่าวในประเทศได้
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ากแนวทางการประเมินนนีนี้้ โดยจั
โดยจัดดทำข้
ทำข้ออมูมูลล
ทีที่่ยยอมรั
ของนักกวิวิจจััยยชัชั้้นนนำทั
นำทั่่ววประเทศ
ประเทศ ใช้
ใช้ขข้้ออมูมูลลจากฐานข้
จากฐานข้ออมูมูลล Scopus
Scopus และนำมาใช้
และนำมาใช้ปประกอบการคั
ระกอบการคัดดเลื
เลืออกภาคี
กภาคีสสมาชิ
มาชิกก
ของนั
เชิงงรุรุกก ซึซึ่ง่งต่ต่าางกั
งกับบปัปัจจจุจุบบันันทีที่เ่เป็ป็นนเชิ
เชิงงรัรับบโดยการรั
โดยการรับบสมั
สมัคครร
เชิ

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๑๑๗
๑๑๗

แนวโน้มงานวิจัยด้านการจัดดุลสายการประกอบ
แนวโน้มงานวิจัยด้านการจัดดุลสายการประกอบ
ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก
สายการประกอบ (assembly line) ประกอบด้วยสถานีงาน (workstation) จำนวนหนึ่งที่เรียงตัวกัน
งาน (workstation)
่งที้น่เส่รียวนต่
งตัวากังนๆ
อย่างเป็สายการประกอบ
นลำดับและเชื่อมต่(assembly
อด้วยอุปกรณ์line)
ขนย้ประกอบด้
ายวัสดุ เช่นวยสถานี
สายพานลำเลี
ยง หุ่นยนต์ เพืจำนวนหนึ
่อประกอบชิ
อย่เข้าางเป็
ลำดั
บและเชื
่อมต่นอสิด้นวค้ยอุาสำเร็
ปกรณ์จขรูนย้
สดุ เช่น สายพานลำเลี
ยง หุ่นยนต์(assembly
เพื่อประกอบชิ
วนต่าง ๆ
ด้วนยกั
นให้
กลายเป็
ป ปัายวั
ญหาการจั
ดดุล สายการประกอบ
line้นส่balancing
เข้problem,
าด้ว ยกันให้
กลายเป็
ค้าบสำเร็
ปัญหาการจั
ล สายการประกอบ
(assembly
line balancing
ALBP)
เกี่ยนวข้สิอนงกั
การจัจดรูปสรรงานให้
สถานีดดุงานโดยไม่
ละเมิดความสั
มพันธ์ด้านลำดั
บก่อนหลัง
problem,
ALBP)
เกี
่
ย
วข้
อ
งกั
บ
การจั
ด
สรรงานให้
ส
ถานี
ง
านโดยไม่
ล
ะเมิ
ด
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ด
้
า
นลำดั
บ
ก่อนหลัง
ของงานและข้อจำกัดด้านรอบเวลาเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์บางประการ เช่น ประสิทธิภาพการทำงาน
ของงานและข้
อจำกัดด้านรอบเวลาเพื
บรรลุถึงวัตถุประสงค์บางประการ
น ประสิ
ทธิภโดยมี
าพการทำงาน
สูงสุด รอบเวลาการประกอบน้
อยที่สุด่อให้
สายการประกอบปรากฏขึ
้นครั้งแรกในเช่ค.ศ.
๑๙๐๘
ผู้คิดค้นคือ
สูHenry
งสุด รอบเวลาการประกอบน้
ยที่สุดModel
สายการประกอบปรากฏขึ
นครัเป็้งนแรกใน
๑๙๐๘ โดยมี
ค้นคือ้น
Ford เพื่อผลิตรถยนต์อFord
T (คือ Tin Lizzie) ้ให้
รถที่ทุกค.ศ.
คนสามารถซื
้อได้ ผหลัู้คิดงจากนั
Henry
Ford๕๐เพืปี่อผลิ
รถยนต์
Fordบทความเกี
Model T่ย(คืวกัอบTin
Lizzie)
่ทุกนคนสามารถซื
ได้ หลังจากนั
้น
ประมาณ
คือตค.ศ.
๑๙๕๕
ALBP
ได้ถูกให้ตีเพป็ิมนพ์รถที
ขึ้นเป็
ครั้งแรกโดย้อSalveson
ตั้งแต่
ประมาณ
๕๐จัยปีด้คืานอ ค.ศ.
่ยวกันบอย่ALBP
ตีพิมพ์กขวิชึ้นาการและนั
เป็นครั้งแรกโดย
ตั้งแต่
นั้นมางานวิ
ALBP๑๙๕๕
ก็ได้รับบทความเกี
ความสนใจเป็
างมากได้ทัถ้งูกจากนั
กปฏิบSalveson
ัติในอุตสาหกรรม
นัเห็้นมางานวิ
ด้าน ALBP
ก็ไนด้ปัรับญความสนใจเป็
นอย่างมาก ทัก้งจากนั
กวิจชจุาการและนั
บัติในอุตสาหกรรม
นได้ชัดว่จาัยALBP
ยังคงเป็
หาที่อยู่ในความสนใจของนั
วิจัยในปั
บัน โดยพิกจปฏิ
ารณาจากหลั
กฐานด้าน
เห็จำนวนบทความวิ
นได้ชัดว่า ALBPจัยยัทีงคงเป็
น
ปั
ญ
หาที
่
อ
ยู
่
ใ
นความสนใจของนั
ก
วิ
จ
ั
ย
ในปั
จ
จุ
บ
ั
น
โดยพิ
จ
ารณาจากหลั
ก
ฐานด้าน
่ตีพิมพ์ในช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา
จำนวนบทความวิ
จัยทีท่ตีพบทวนงานวิ
ิมพ์ในช่วง จ๒ัยเกีทศวรรษที
่ผ่านมา
ผู้บรรยายได้
่ยวกับ ALBP
ที่เกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) และ
ผู้บรรยายได้ทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับ ALBP
ดขึ้นในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา จ(พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑)
และ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการทบทวนงานวิ
จ ัย จึทีง่เกิจำแนกประเภทของงานวิ
ัยออกเป็
น กลุ่มตามความ
เพืเหมาะสม
่ออำนวยความสะดวกในการทบทวนงานวิ
จำแนกประเภทของงานวิ
ัยออกเป็(ค.ศ.
น กลุ่ม๑๙๘๖)
ตามความ
รูปแบบการจำแนกประเภทที่รู้จักกันจดีัยที่สจึุดงสำหรั
บ ALBP ถูกเสนอโดยจBaybars
โดย
เหมาะสม
รูปแบบการจำแนกประเภทที
นดีที่สุดดสำหรั
บ ALBP ถูกเสนอโดย
Baybarsและปั
(ค.ศ.ญ๑๙๘๖)
แบ่งปัญหาออกเป็
น ๒ ประเภท ได้แก่่รปัู้จญักกัหาการจั
ดุลสายการประกอบง่
าย (SALBP)
หาการจัโดย
ดดุล
แบ่
งปัญหาออกเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่ ปัอย่
ญหาการจั
าย ่ด(SALBP)
ญหาการจั
ดดุล
สายการประกอบแบบทั
่วไป (GALBP)
างไรก็ตามดดุรูลปสายการประกอบง่
แบบการจัดหมวดหมู
ังกล่าวดูเและปั
หมือนจะไม่
เหมาะสม
สายการประกอบแบบทั
่วไป (GALBP)
รูปแบบการจั
ดหมวดหมู
่ดังกล่เป็านวดูปัเญหมืหาที
อนจะไม่
หมาะสมไ ข
กับความก้าวหน้าของการวิ
จัยในปัจจุอย่บาันงไรก็
เนื่ตอาม
งจากการวิ
จ ัย ในกลุ
่ม SALBP
่ได้ร ับเการแก้
กัจนอิ
บความก้
าวหน้
าของการวิ
จัยในปัจจัยจุทีบ่เกิันดเนื
จ ัย ในกลุ
เป็นปัญหาที่ได้รงับจะจั
การแก้
่มตัวแล้
ว ทำให้
มีจำนวนงานวิ
ขึ้น่อน้งจากการวิ
อยยิ่ง ในขณะที
่งานวิ่ม จSALBP
ัยจำนวนมากในระยะหลั
ดอยูไ่ใขน
จนอิ
่มตัวแล้ว ทำให้
มีจเพื
ำนวนงานวิ
จัยที่เกิดขึ้นน้จอัยยยิ
ในขณะที
่งานวิ
จำนวนมากในระยะหลั
งจะจั
ดอยู
่ ใน
ประเภทของ
GALBP
่อให้การทบทวนงานวิ
มีป่งระสิ
ทธิภาพสู
งขึ้นจัยและสามารถสะท้
อนความทั
นสมั
ยของ
ประเภทของ
การทบทวนงานวิ
จัยใมีช้ปผังระสิ
ทธิภาาพสู
งขึ้นและสามารถสะท้นอตันความทั
นสมัยของาง
งานวิจัยในแต่GALBP
ละกลุ่มเพื
อย่่อาให้
งเหมาะสม
จึงเสนอให้
โครงสร้
งของสายการประกอบเป็
วแยกความแตกต่
งานวิ
จัยในแต่ละกลุ่มจัอย่
างเหมาะสม
ใช้ผและ
ังโครงสร้
างของสายการประกอบเป็
นตัวกแยกความแตกต่
ประเภทของงานวิ
ย แทนที
่จะแบ่งจึเป็งเสนอให้
น SALBP
GALBP
ดังเช่นในอดีต เป็นผลให้
ารทบทวนงานวิาจงัย
ประเภทของงานวิ
แทนที
งเป็น SALBP และ ตัGALBP
ดังเช่นในอดี
ต เป็งนประเภทลู
ผลให้การทบทวนงานวิ
จัย
สามารถทำได้กับรูจปัยแบบต่
าง่จๆะแบ่
ของสายการประกอบ
้งแต่ประเภทพื
้นฐานจนถึ
กผสมของประเภท
สามารถทำได้
ับรูปแบบต่
ๆ งของสายการประกอบ
ตั้งแต่ประเภทพื้นฐานจนถึ
กผสมของประเภท
พื้นฐาน ทั้งนีก้ ประเด็
นที่กาล่งาวถึ
ในแต่ละประเภทของสายการประกอบจะเกี
่ยวข้งอประเภทลู
งกับจำนวนบทความที
่ตีพิมพ์
พืในแต่
้นฐานละประเภทของสายการประกอบ
ทั้งนี้ ประเด็นที่กล่าวถึงในแต่ละประเภทของสายการประกอบจะเกี
องกับจำนวนบทความที
พ์
ประเภทของปัญหา วัตถุประสงค์่ยทวข้
ี่นำมาใช้
เทคนิคในการแก้่ตปีพัญิมหา
ในแต่
ละประเภทของสายการประกอบ
ประเภทของปั
ญหา วัตถุปบระสงค์
ี่นำมาใช้
เทคนิ
หา
ลักษณะผลิ
ตภัณฑ์ ลักษณะงาน ลักษณะเวลางาน
ลักษณะการปฏิ
ัติงาน ทการตั
ดสินใจที
่เกิคดในการแก้
ขึ้นพร้อมกัปนัญและ
ลักรณี
กษณะผลิ
ตภัณงทีฑ์่เกิลัดกขึษณะงาน
ลักษณะเวลางาน
ลักอษณะการปฏิ
บัติงาน การตั
่เกิดขึ้นพร้อมกั
และ
ศึกษาจริ
้น โดยนำสถิ
ติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้
งมาใช้เพื่อนำเสนอให้
เห็นดถึสิงนพัใจที
ฒนาการและช่
องว่นางของ
กรณี
งทีบ่เกิALBP
ดขึ้น โดยนำสถิ
ง ๆ ทีและมี
่เกี่ยวข้
องมาใช้
่อนำเสนอให้
เห็นถึจงัยพัในอนาคตอี
ฒนาการและช่
งานวิศจึกัยษาจริ
เกี่ยวกั
ช่วง ๕ ปีทตี่ผิต่า่านมา
การกล่
าวถึเงพืแนวโน้
มของงานวิ
กด้วยองว่างของ
งานวิจัยเกี่ยวกับ ALBP ช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา และมีการกล่าวถึงแนวโน้มของงานวิจัยในอนาคตอีกด้วย
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๑๘
๑๑๘

วัคซีนมาลาเรีย
ศาสตราจารย์ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
พจนานุกกรมฉบั
รมฉบับบราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต ยสถาน
ยสถาน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๕๕๔ หน้
พจนานุ
หน้ าา ๑,๑๐๒
๑,๑๐๒ นินิยยามวั
ามวัคคซีซีนนว่ว่าา เป็
เป็นนผลิ
ผลิตตผลที
ผลที่่
ประกอบด้ววยเชื
ยเชื้อ้อไวรั
ไวรัสสหรื
หรืออแบคที
แบคทีเเรีรียยทีที่ถ่ถููกกฆ่ฆ่าาหรื
หรืออทำให้
ทำให้มมีฤีฤทธิ
ประกอบด้
ทธิ์์ออ่่ออนแรงจนไม่
นแรงจนไม่เเป็ป็นนอัอันนตรายสำหรั
ตรายสำหรับบฉีฉีดดเข้
เข้าาสูสู่ร่ร่า่างกาย
งกาย
เพื่อ่อกระตุ
กระตุ้น้นให้
ให้เเกิกิดดภูภูมมิคิคุ้มุ้มกักันนโรคที
โรคที่เ่เกิกิดดจากเชื
จากเชื้อ้อนันั้น้น ๆๆ นินิยยามดั
เพื
ามดังงกล่
กล่าาวถู
วถูกกต้ต้อองชั
งชัดดเจน
เจน จากบทบาทของวั
จากบทบาทของวัคคซีซีนนในสมั
ในสมัยย
เนิ่น่นนานมาแล้
นานมาแล้ววทีที่ม่มีบีบทบาทต่
ทบาทต่ออสูสู้ก้กับับโรคติ
โรคติดดเชื
เชื้้ออร้ร้าายแรงชนิ
ยแรงชนิดดต่ต่าางง ๆๆ เช่
เนิ
เช่นน วัวัคคซีซีนนบีบีซซีจีจีี วัวัคคซีซีนนบาดทะยั
บาดทะยักก มาในยุ
มาในยุคค
านด้าานวิ
นวิททยาศาสร์
ยาศาสร์กการแพทย์
ารแพทย์รรุุดดหน้
หน้าาไปถึ
ไปถึงงระดั
ระดับบอณู
ปัปัจจจุจุบบันันทีที่ง่งานด้
อณูเเวชศาสตร์
วชศาสตร์ ททำให้
ำให้ววัคัคซีซีนนสมั
สมัยยปัปัจจจุจุบบันันปรั
ปรับบเปลี
เปลี่ย่ยนน
จากวิธธีผีผลิลิตตแบบเดิ
แบบเดิมมและมี
และมีบบทบาททางเวชศาสตร์
ทบาททางเวชศาสตร์ปป้อ้องกั
งกันนไปเป็
จากวิ
ไปเป็นนเรื
เรื่่อองของวิ
งของวิททยาภู
ยาภูมมิคิคุ้มุ้มกักันนอีอีกกแขนงหนึ
แขนงหนึ่ง่ง
มาลาเรียย RTS,S/AS01
RTS,S/AS01 เป็
เป็นนวัวัคคซีซีนนมุมุ่่งงเป้
เป้าาเชื
วัวัคคซีซีนนมาลาเรี
เชื้้ออมาลาเรี
มาลาเรียยฟัฟัลลซิซิพพารั
ารัมมระยะก่
ระยะก่ออนเข้
นเข้าาเม็
เม็ดดเลื
เลืออดแดง
ดแดง
(pre-erythrocyte stages)
stages) เป็
เป็นนวิวิววััฒ
ฒนาการจากการใช้
นาการจากการใช้เเชืชื้้ออ sporozoite
(pre-erythrocyte
sporozoite ทีที่่ททำให้
ำให้ออ่่ออนฤทธิ
นฤทธิ์์โโดยการฉายแสงในยุ
ดยการฉายแสงในยุคค
ค.ศ. ๑๙๖๐
๑๙๖๐ ซึซึ่ง่งพบว่
พบว่าาออกฤทธิ
ออกฤทธิ์์ปป้้อองกั
งกันนมาลาเรี
มาลาเรียยได้
ได้ททัั้้งงในสั
ในสัตตว์ว์ททดลองและต่
ค.ศ.
ดลองและต่ออมาในคน
มาในคน อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ดดีี วิวิธธีดีดังังกล่
กล่าาวว
ยากและไม่สสามารถผลิ
ามารถผลิตตได้
ได้เเพีพียยงพอในการใช้
งพอในการใช้จจริริงงในชุ
ในชุมมชนหมู
ชนหมู่่มมาก
ยุยุ่ง่งยากและไม่
าก ผลงานโดย
ผลงานโดย M
M JJ Gardner
Gardner และคณะที
และคณะที่่ตตรวจ
รวจ
ลำดับบจีจีโโนมของเชื
นมของเชื้อ้อมาลาเรี
มาลาเรียยฟัฟัลลซิซิพพารั
ารัมมเป็
เป็นนผลสำเร็
ผลสำเร็จจเมื
เมื่่ออ ค.ศ.
ค.ศ. ๒๐๐๒
ลำดั
๒๐๐๒ ทำให้
ทำให้สสามารถใช้
ามารถใช้เเทคนิ
ทคนิคคพัพันนธุธุววิศิศวกรรม
วกรรม
(genetic engineering)
engineering) สำเนาสายดี
สำเนาสายดี เเ อ็อ็ นน เอของโปรตี
เอของโปรตี นน รอบตั
รอบตั วว เชื
(genetic
เชื ้้ ออ มาลาเรี
มาลาเรี ยย ฟัฟั ลล ซิซิ พพ ารั
ารั มม ระยะก่
ระยะก่ ออ โรค
โรค
(circumsporozoite protein)
protein) ซึซึ่่งงเป็
เป็นนส่ส่ววนสำคั
นสำคัญ
ญของเชื
ของเชื้้ออมาลาเรี
มาลาเรียยทีที่่จจะเข้
(circumsporozoite
ะเข้าาฟัฟักกตัตัววในเซลล์
ในเซลล์ตตัับบก่ก่ออนที
นที่่จจะก่
ะก่ออโรค
โรค
เป็นนวัวัคคซีซีนนทีที่ม่มีฤีฤทธิ
ทธิ์ท์ทำลายล้
ำลายล้าางเชื
งเชื้้ออมาลาเรี
มาลาเรียยฟัฟัลลซิซิพพารั
ารัมมทีที่่เเข้ข้าาสูสู่่รร่่าางกายเมื
จึจึงงเป็
งกายเมื่่ออยุยุงงกักัดด ก่ก่ออนที
นที่่จจะเข้
ะเข้าาสูสู่่เเม็ม็ดดเลื
เลืออดแดง
ดแดง
มาลาเรียย RTS,S/AS01
RTS,S/AS01 นันับบเป็
เป็นนวัวัคคซีซีนนทีที่ด่ดีทีที่สี่สุุดดในปั
ในปัจจจุจุบบัันน แต่
วัวัคคซีซีนนมาลาเรี
แต่ยยังังต้ต้อองการพั
งการพัฒ
ฒนาต่
นาต่ออไป
ไป เนื
เนื่อ่องจากออกฤทธิ
งจากออกฤทธิ์ป์ป้อ้องง
โรคมาลาเรียยได้
ได้เเพีพียยงร้
งร้ออยละ
ยละ ๓๐-๔๐
๓๐-๔๐ ได้
ได้มมีีกการศึ
ารศึกกษาการใช้
ษาการใช้ววััคคซีซีนน RTSS,S
โรคมาลาเรี
RTSS,S ร่ร่ววมกั
มกับบยาต้
ยาต้าานมาลาเรี
นมาลาเรียย และพบว่
และพบว่าา
ได้ผผลดี
ลดี ไม่
ไม่มมีผีผลรบกวนแก่
ลรบกวนแก่ภภูมูมิติต้า้านทานโรค
นทานโรค จึจึงงน่น่าาจะเป็
จะเป็นนบทบาทอี
บทบาทอีกกอย่
ได้
อย่าางหนึ
งหนึ่่งงของวั
ของวัคคซีซีนนในการป้
ในการป้อองกั
งกันนมาลาเรี
มาลาเรียยใน
ใน
ชนในอนาคต ปัปัจจจุจุบบัันนองค์
องค์กการอนามั
ารอนามัยยโลกได้
โลกได้ววางแผนพั
างแผนพัฒ
ฒนาวั
ชุชุมมชนในอนาคต
นาวัคคซีซีนนมาลาเรี
มาลาเรียยสูสู่่ววััคคซีซีนนทีที่่มมีีลลิิขขสิสิททธิธิ์์ภภายใน
ายใน
ค.ศ. ๒๐๓๐
๒๐๓๐ เพื
เพื่อ่อให้
ให้เเป็ป็นนวัวัคคซีซีนนทีที่ม่มีปีประสิ
ระสิททธิธิภภาพในการป้
าพในการป้อองกั
งกันนการป่
ค.ศ.
การป่ววยจากโรคมาลาเรี
ยจากโรคมาลาเรียยได้
ได้ออย่ย่าางน้
งน้ออยร้
ยร้ออยละ
ยละ ๗๕
๗๕
และสามารถลดการแพร่เเชืชื้อ้อมาลาเรี
มาลาเรียยในชุ
ในชุมมชนแหล่
ชนแหล่งงชุชุกกได้
ได้ออย่ย่าางมี
และสามารถลดการแพร่
งมีนนัยัยสำคั
สำคัญ
ญ

บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
บรรยายวิ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๑๑๙
๑๑๙

การบริหหารนโยบายและยุ
ารนโยบายและยุททธศาสตร์
ธศาสตร์รรวมถึ
การบริ
วมถึงงงบประมาณ
งบประมาณ
นวิจจัยัยและนวั
และนวัตตกรรมตามโครงสร้
กรรมตามโครงสร้าางใหม่
ด้ด้าานวิ
งใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ภาคีสมาชิก
และ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก
และ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมไปจนถึงการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมี
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมไปจนถึงการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมี
เป้าหมายตรงตามยุทธศาสตร์ของประเทศและความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการดำเนินการ
เป้าหมายตรงตามยุทธศาสตร์ของประเทศและความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการดำเนินการ
ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นลำดับ ล่าสุดมีการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นลำดับ ล่าสุดมีการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการ การอุดมศึกษา
และนวัตกรรม คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการ การอุดมศึกษา
(กกอ.) เพื่อการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางที่ เป็ นเอกภาพ มีการจัดตั้งกองทุ นสนั บ สนุ น
(กกอ.) เพื่อการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางที่ เป็ น เอกภาพ มีการจัดตั้งกองทุ นสนั บ สนุ น
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ ระเบียบ อีกทั้งมีการจัดตั้ง
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ ระเบียบ อีกทั้งมีการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยรวมหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยรวมหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) เข้าด้วยกัน
(วช.) เข้าด้วยกัน
นอกจากโครงสร้ า งดั ง กล่ า ว ได้ ม ี ก ารวางแนวทางการดำเนิ น งานเพื ่ อ การบริ ห ารนโยบายและ
นอกจากโครงสร้ า งดั ง กล่ า ว ได้ ม ี ก ารวางแนวทางการดำเนิ น งานเพื ่ อ การบริ ห ารนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ รวมไปถึงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณรูปแบบใหม่ โดยแบ่งระดับหน่วยงานด้าน
ยุทธศาสตร์ รวมไปถึงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณรูปแบบใหม่ โดยแบ่งระดับหน่วยงานด้าน
นโยบาย (สอวช. และ สกสว.) หน่วยงานบริหารจัดการทุนสนับสนุน ซึ่งนอกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
นโยบาย (สอวช. และ สกสว.) หน่วยงานบริหารจัดการทุนสนับสนุน ซึ่งนอกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
(วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) แล้ว มีการจัดตั้ง Programme Management Unit (PMU) ขึ้นอีก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) แล้ว มีการจัดตั้ง Programme Management Unit (PMU) ขึ้น อีก
๓ หน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลจากการวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๓ หน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลจากการวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๒๐
๑๒๐

เทคโนโลยี
(3D Printing)
Printing) กักับบการพั
เทคโนโลยีกการพิ
ารพิมมพ์พ์ ๓๓ มิมิตติิ (3D
การพัฒ
ฒนาอุ
นาอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
เทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ หรือ 3D Printing เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็น Disruption
เทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ หรือ 3D Printing เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็น Disruption
Technology ที่จะมีส่วนสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ (The 4thth Industrial Revolution) ในปัจจุบัน
Technology ที่จะมีส่วนสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ (The 4 Industrial Revolution) ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีเทคโนโลยีการพิมพ์ในหลายรูปแบบ สามารถ
เทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีเทคโนโลยีการพิมพ์ในหลายรูปแบบ สามารถ
ทำการพิมพ์โดยใช้วัสดุได้หลากหลายมากกว่า ๒๕๐ ชนิด เช่น โลหะ พลาสติก ยาง แก้ว อาหาร สามารถ
ทำการพิมพ์โดยใช้วัสดุได้หลากหลายมากกว่า ๒๕๐ ชนิด เช่น โลหะ พลาสติก ยาง แก้ว อาหาร สามารถ
นำมาใช้ในการผลิตตั้งแต่งานขนาดเล็ก ๆ เช่น เครื่องประดับ อาหาร ไปถึงงานขนาดใหญ่ เช่น อาคาร สะพาน
นำมาใช้ในการผลิตตั้งแต่งานขนาดเล็ก ๆ เช่น เครื่องประดับ อาหาร ไปถึงงานขนาดใหญ่ เช่น อาคาร สะพาน
การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิตินั้นจะเป็นส่วนสำคัญของการพลิกโฉมรูปแบบอุตสาหกรรม
การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิตินั้นจะเป็นส่วนสำคัญของการพลิกโฉมรูปแบบอุตสาหกรรม
การผลิตของโลก เช่น
การผลิตของโลก เช่น
๑. เปลี่ยนจากการผลิตที่เป็นปริมาณมาก ๆ (mass production) ในรูปแบบเดียวกัน เป็นการผลิต
๑. เปลี่ยนจากการผลิตที่เป็นปริมาณมาก ๆ (mass production) ในรูปแบบเดียวกัน เป็นการผลิต
แบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการหรือเหมาะสมกับลูกค้าเป็นราย (mass customization) ภายใต้ต้นทุนที่
แบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการหรือเหมาะสมกับลูกค้าเป็นราย (mass customization) ภายใต้ต้นทุนที่
ถูกลง
ถูกลง
๒. ลดขนาดของโซ่อุปทานการผลิต เพราะสามารถกระจายการผลิตไปยังอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้เลย
๒. ลดขนาดของโซ่อุปทานการผลิต เพราะสามารถกระจายการผลิตไปยังอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้เลย
ไม่จำเป็นต้องผลิตจากที่เดียว
ไม่จำเป็นต้องผลิตจากที่เดียว
๓. ลดต้นทุนในการผลิต เช่น สินค้าคงคลัง การขนส่ง การใช้วัสดุ กระบวนการผลิต
๓. ลดต้นทุนในการผลิต เช่น สินค้าคงคลัง การขนส่ง การใช้วัสดุ กระบวนการผลิต
๔. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ได้ง่ายขึ้น
๔. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ได้ง่ายขึ้น
ปัจจุบันประเทศไทยในภาพรวมยังไม่ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ
ปัจจุบันประเทศไทยในภาพรวมยังไม่ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ
มากนัก ซึ่งในอนาคตจะเป็น ภาวะคุกคามที่ทำให้อุตสาหกรรมในประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
มากนัก ซึ่งในอนาคตจะเป็น ภาวะคุกคามที่ทำให้อุตสาหกรรมในประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
ในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ควรมุ่งเน้นใน ๓ ด้านหลัก ประกอบด้วย
ในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ควรมุ่งเน้นใน ๓ ด้านหลัก ประกอบด้วย
๑) ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้สามารถรองรับเทคโนโลยีนี้ รวมถึงการพัฒนานักวิจัยในด้านนี้
๑) ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้สามารถรองรับเทคโนโลยีนี้ รวมถึงการพัฒนานักวิจัยในด้านนี้
๒) ด้านอุตสาหกรรม ควรส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมตระหนักและเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีนี้มากขึ้น
๒) ด้านอุตสาหกรรม ควรส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมตระหนักและเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีนี้มากขึ้น
๓) ด้านการลงทุน ควรมีนโยบายในการจูงใจให้อุตสาหกรรมในประเทศลงทุนในเทคโนโลยี รวมถึงการ
๓) ด้านการลงทุน ควรมีนโยบายในการจูงใจให้อุตสาหกรรมในประเทศลงทุนในเทคโนโลยี รวมถึงการ
พัฒนางานวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ
พัฒนางานวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ
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บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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มมืออวในระดั
ในระดั
นานาชาติ
สร้ยาานนา
งมาตรการป้
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ขปัญ
ญหาการทำลายโอโซน
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ยการลดการปล่ออยย
ก๊ก๊าาซเรื
ซเรืออนกระจก
นกระจก ณ
ณ กรุ
กรุงงเกี
เกียยวโต
วโต ประเทศญี
ประเทศญี่ป่ปุ่นุ่น
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การพัฒนาเกี่ยวกับการแพทย์ตรงเหตุหรือ
การแพทย์แม่นยำในประเทศไทย
ศาสตราจารย์กกิติตติติคคุณ
ุณ นพ.สุ
นพ.สุททธิธิพพรร จิจิตตต์ต์มมิติตรภาพ
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จะมีกการพั
ารพัฒ
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นาด้าานการแพทย์
นการแพทย์ออย่ย่าางต่
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เนื่่อองง เป็
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เป็นนผลให้
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ษาที่่ไได้ด้ผผลดี
ลดีขขึึ้้นนเป็
เป็นนลำดั
ลำดับบ อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ตตามการศึ
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มนุ
การดูแแลรั
ลรักกษาที
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โรค
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นระดับบยียีนน การพั
การพัฒ
ฒนาวิ
นาวิธธีกีการตรวจลำดั
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รายลดลงจากล้าานเหรี
นเหรียยญสหรั
ญสหรัฐฐในตอนเริ
ในตอนเริ่่มมต้ต้นน เหลื
เหลืออเพี
มนุ
เพียยงไม่
งไม่กกี่พี่พันันเหรี
เหรียยญสหรั
ญสหรัฐฐในปั
ในปัจจจุจุบบันัน และใช้
และใช้เเวลา
วลา
เพียยงไม่
งไม่กกี่วี่วันันในการตรวจ
ในการตรวจ sequencing
sequencing นำไปสู
นำไปสู่่กการประยุ
ารประยุกกต์ต์ใใช้ช้คความรู
เพี
วามรู้น้นี้ี้ใในการค้
นการค้นนหาเป้
หาเป้าาหมายการตรวจ
หมายการตรวจ การรั
การรักกษา
ษา
การเลืออกใช้
กใช้คความรู
วามรู้้ นำไปสู
นำไปสู่ค่คำว่
ำว่าา "Personalized
"Personalized Medicine"
Medicine" (การแพทย์
การเลื
(การแพทย์เเฉพาะบุ
ฉพาะบุคคคล)
คล) หรื
หรืออ "Precision
"Precision Medicine"
Medicine"
(การแพทย์ตตรงเหตุ
รงเหตุหหรืรืออการแพทย์
การแพทย์แแม่ม่นนยำ)
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าษาไทยแม้ยยังังไม่
ไม่เเป็ป็นนทีที่ต่ตกลงกั
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โรค
การรั
ก
ษาโรคการหลี
ก
เลี
ย
่
งหรื
อ
ลดภาวะแทรกซ้
อ
นหรื
อ
ผลเสี
ย
ที
่
เ
กิ
ด
ตามมาหลั
ง
จากการรั
ก
ษา
การฟื
้
น
ฟู
ส
ภาพ
การรักษาโรคการหลีกเลี่ยงหรือลดภาวะแทรกซ้อนหรือผลเสียที่เกิดตามมาหลังจากการรักษา การฟื้นฟูสภาพ
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
บรรยายวิ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๑๒๓
๑๒๓

โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ดี มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมโดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจริยธรรม ด้านสังคม
โดยอยู
ายใต้การกำกั่เกีบ่ยดูวข้แลที
และด้า่ภนกฎหมายที
อง่ดี มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมโดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจริยธรรม ด้านสังคม
และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๒๔
๑๒๔

ประเทศสหราชอาณาจักกรร (ค.ศ.
(ค.ศ. ๒๐๑๔)
๒๐๑๔) ประกาศนโยบายสนั
ประกาศนโยบายสนับบสนุ
ประเทศสหราชอาณาจั
สนุนนนันักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ นันักกวิวิจจัยัย รวมถึ
รวมถึงง
ภาคธุรรกิกิจจด้ด้าานชี
นชีวววิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ให้
ให้ศศึึกกษาและพยายามค้
ษาและพยายามค้นนหาความรู
ภาคธุ
หาความรู้้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี ยา
ยา ทีที่่เเกีกี่่ยยวข้
วข้อองกั
งกับบความรู
ความรู้้ใใหม่
หม่
นจีโโนม
นม รวมถึ
รวมถึงงลงทุ
ลงทุนนประมาณ
ประมาณ ๒๒,๐๐๐
๒๒,๐๐๐ ล้ล้าานน ในแผนงานนี
ในแผนงานนี้้เเพืพื่่ออวิวิจจััยยถอดรหั
ด้ด้าานจี
ถอดรหัสสพัพันนธุธุกกรรม
รรม และใช้
และใช้ขข้้ออมูมูลลนันั้้นน
คราะห์ อีอีกกทัทั้ง้งยัยังงจัจัดดตัตั้ง้ง Genomics
Genomics England
England รัรับบผิผิดดชอบเกี
วิวิเเคราะห์
ชอบเกี่่ยยวกั
วกับบข้ข้ออมูมูลลจีจีโโนม
นม โดยอยู
โดยอยู่ภ่ภายใต้
ายใต้กกระทรวงสาธารณสุ
ระทรวงสาธารณสุขข
และสังงคม
คม
และสั
สหรัฐฐอเมริ
อเมริกกาา (ค.ศ.
(ค.ศ. ๒๐๑๕)
๒๐๑๕) ประกาศสนั
ประกาศสนับบสนุ
สนุนนการพั
สหรั
การพัฒ
ฒนาเรื
นาเรื่่อองนี
งนี้้ ซึซึ่่งงมัมั่่นนใจว่
ใจว่าาจะมี
จะมีคความเป็
วามเป็นนไปได้
ไปได้สสูงูงทีที่จ่จะะ
เป็นนผูผู้น้นำด้
ำด้าานการแพทย์
นการแพทย์สสมัมัยยใหม่
ใหม่ นำไปสู
นำไปสู่ก่การจ้
ารจ้าางงานใหม่
งงานใหม่ อุอุตตสาหกรรมใหม่
เป็
สาหกรรมใหม่ การรั
การรักกษาใหม่
ษาใหม่ ทีที่ช่ช่ว่วยพั
ยพัฒ
ฒนาคุ
นาคุณ
ณภาพ
ภาพ
มนุษษย์ย์
ชีชีววิติตมนุ
ประเทศในเอเชียย คืคืออ สิสิงงคโปร์
คโปร์ ลงทุ
ลงทุนนในการวิ
ในการวิจจััยยเพื
เพื่่ออถอดรหั
ถอดรหัสสพัพันนธุธุกกรรมของคนสิ
ประเทศในเอเชี
รรมของคนสิงงคโปร์
คโปร์ ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ คน
คน
และจัดดตัตั้ง้ง Genome
Genome Institute
Institute of
of Singapore
Singapore (GIS)
(GIS) เป็
เป็นนผูผู้ด้ดูแูแลรั
และจั
ลรับบผิผิดดชอบและบริ
ชอบและบริหหารจั
ารจัดดการข้
การข้ออมูมูลลจีจีโโนมทั
นมทั้ง้งหมด
หมด
เป็
น
หน่
ว
ยงานภายใต้
อ
งค์
ก
ร
A*STAR
ของกระทรวงการค้
า
และอุ
ต
สาหกรรม
เป็นหน่วยงานภายใต้องค์กร A*STAR ของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย สำนั
สำนักกงานคณะกรรมการวิ
งานคณะกรรมการวิจจััยยแห่
ในประเทศไทย
แห่งงชาติ
ชาติ (วช.)
(วช.) ร่ร่ววมกั
มกับบเครื
เครืออข่ข่าายมหาวิ
ยมหาวิททยาลั
ยาลัยยวิวิจจััยย
(Research University
University Network
Network -- RUN)
RUN) จัจัดดทำแผนงานวิ
ทำแผนงานวิจจััยย Precision
(Research
Precision Medicine
Medicine และสนั
และสนับบสนุ
สนุนนโครงการ
โครงการ
ในลักกษณะแผนงานวิ
ษณะแผนงานวิจจัยัยท้ท้าาทายไทยมาตั
ทายไทยมาตั้้งงแต่
แต่ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๕๕๙ โดยมี
โดยมีแแนวคิ
ในลั
นวคิดดทีที่ว่ว่า่า นันักกวิวิชชาการ
าการ นันักกวิวิจจัยัยไทย
ไทย ทีที่ม่มีคีความรู
วามรู้้
ความสามารถในเรื่่อองจี
งจีโโนมในระดั
นมในระดับบทีที่่เเทีทียยบเท่
บเท่าาต่ต่าางประเทศ
งประเทศ (แม้
ความสามารถในเรื
(แม้จจะมี
ะมีจจำนวนน้
ำนวนน้ออยและยั
ยและยังงไม่
ไม่เเพีพียยงพอ)
งพอ) ทีที่จ่จะศึ
ะศึกกษา
ษา
ในเชิ
ง
Frontier
Research
ได้
ไ
ม่
น
้
อ
ยหน้
า
กว่
า
นั
ก
วิ
จ
ั
ย
ต่
า
งประเทศ
อี
ก
ทั
้
ง
มี
โ
รคหรื
อ
สภาวะที
่
เ
ป็
น
พิ
เ
ศษสำหรั
ในเชิง Frontier Research ได้ไม่น้อยหน้ากว่านักวิจัยต่างประเทศ อีกทั้งมีโรคหรือสภาวะที่เป็นพิเศษสำหรับบ
หรืออ region
region ทีที่่ปประเทศไทยตั
ระเทศไทยตั้้งงอยู
อยู่่ อีอีกกทัทั้้งงจะเป็
จะเป็นนกลยุ
พืพื้้นนถิถิ่่นนหรื
กลยุททธ์ธ์ใในการสร้
นการสร้าางและพั
งและพัฒ
ฒนานั
นานักกวิวิชชาการ
าการ นันักกวิวิจจััยย
ในด้าานจี
นจีโโนมนี
นมนี้้ รวมถึ
รวมถึงงมีมีคความรู
วามรู้ม้มีผีผลงานการวิ
ลงานการวิจจัยัยระดั
ระดับบหนึ
หนึ่ง่งทีที่ส่สามารถนำไปสู
ในด้
ามารถนำไปสู่่กการแก้
ารแก้ปปัญ
ัญหาอั
หาอันนเป็
เป็นนเรื
เรื่่อองท้
งท้าาทายได้
ทายได้
โดยมีกการสนั
ารสนับบสนุ
สนุนนต่ต่ออเนื
เนื่อ่องด้
งด้ววยงบประมาณปี
ยงบประมาณปีลละะ ๕๐
๕๐ ล้ล้าานต่
โดยมี
นต่ออเนื
เนื่อ่องมาจนถึ
งมาจนถึงงเป็
เป็นนปีปีทที่ี่ ๓๓ ในปั
ในปัจจจุจุบบันัน
นอกจากนี้้ วช.
วช. ได้
ได้รร่่ววมมื
มมืออกักับบเครื
เครืออข่ข่าายองค์
ยองค์กการบริ
นอกจากนี
ารบริหหารงานวิ
ารงานวิจจััยยแห่
แห่งงชาติ
ชาติ (คอบช.)
(คอบช.) ประกอบด้
ประกอบด้ววยย วช.
วช.
สำนั
ก
งานคณะกรรมการนโยบายวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
(สวทน.)
สำนั
ก
งานกองทุ
น
สนั
บ
สนุ
น
การวิ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทน.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจจัยัย
(สกว.) สำนั
สำนักกงานพั
งานพัฒ
ฒนาวิ
นาวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีแแห่ห่งงชาติ
(สกว.)
ชาติ (สวทช.)
(สวทช.) สถาบั
สถาบันนวิวิจจัยัยระบบสาธารณสุ
ระบบสาธารณสุขข (สวรส.)
(สวรส.)
สำนักกงานพั
งานพัฒ
ฒนาการวิ
นาการวิจจัยัยการเกษตร
การเกษตร (สวก.)
(สวก.) และสำนั
และสำนักกงานคณะกรรมการการอุ
งานคณะกรรมการการอุดดมศึ
สำนั
มศึกกษา
ษา (สกอ.)
(สกอ.) จัจัดดทำนโยบาย
ทำนโยบาย
ธศาสตร์กการวิ
ารวิจจัยัยด้ด้าานการแพทย์
นการแพทย์แแม่ม่นนยำ
ยำ รวมถึ
รวมถึงงทำแผนงานวิ
ทำแผนงานวิจจััยยตามนโยบายและยุ
ตามนโยบายและยุททธศาสตร์
ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ กักับบการกำหนด
การกำหนด
วงเงินนงบประมาณเพื
งบประมาณเพื่อ่อสนั
สนับบสนุ
สนุนนยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการวิ
ารวิจจัยัยด้ด้าานนี
นนี้้
วงเงิ
ใน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕๖๐ กระทรวงวิ
กระทรวงวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีรร่่ววมมื
มมืออกักับบกระทรวงสาธารณสุ
ใน
กระทรวงสาธารณสุขข กระทรวง
กระทรวง
ศึศึกกษาธิ
ษาธิกการ
าร เริ
เริ่่มมจัจัดดทำยุ
ทำยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒ
ฒนางานในด้
นางานในด้าานนี
นนี้้ททีี่่คครอบคลุ
รอบคลุมมมากกว่
า
ด้
า
นการวิ
จ
ั
ย
เช่
น
การพั
มากกว่าด้านการวิจัย เช่น การพัฒ
ฒนา
นา
การพัฒ
ฒนาโครงสร้
นาโครงสร้าางพื
งพื้น้นฐาน
ฐาน การพั
การพัฒ
ฒนาธุ
นาธุรรกิกิจจ รวมถึ
รวมถึงง การสร้
การสร้าางความเชื
งความเชื่อ่อมโยงกั
นันักกวิวิจจัยัย การพั
มโยงกับบหน่
หน่ววยงานที
ยงานที่่เเกีกี่ย่ยวข้
วข้อองง
เช่นน สำนั
สำนักกงานหลั
งานหลักกประกั
ประกันนสุสุขขภาพแห่
ภาพแห่งงชาติ
ชาติ (สปสช.)
(สปสช.) เพื
เพื่่ออให้
ให้เเกิกิดดการยอมรั
การยอมรับบในระบบประกั
เช่
ในระบบประกันนสุสุขขภาพ
ภาพ ซึซึ่่งงเดิ
เดิมม
ใช้ชชื่อื่อว่ว่าา ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒ
ฒนาด้
นาด้าานการแพทย์
นการแพทย์แแม่ม่นนยำ
ยำ ต่ต่ออมาใช้
มาใช้ชชื่อื่อใหม่
ใหม่วว่า่าเป็
เป็นนยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ Genomics
ใช้
Genomics Thailand
Thailand
เพื
่
อ
หวั
ง
ว่
า
จะมี
ค
วามรู
้
แ
ละเทคโนโลยี
ร
ะดั
บ
สู
ง
โดยอาศั
ย
พื
้
น
ฐานจี
โ
นม
เกิ
ด
ขึ
้
น
จากการศึ
ก
ษาวิ
จ
ั
ย
เพื่อหวั งว่ าจะมี ความรู้ และเทคโนโลยี ระดั บสู งโดยอาศัยพื้ นฐานจี โนม เกิดขึ้ นจากการศึ กษาวิจ ั ยของไทย
ของไทย
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
บรรยายวิ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๑๒๕
๑๒๕

และการใช้ความรู้จากนานาชาติ ทำให้มีการดูแลรักษาโรคและสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น ลดการเจ็บป่วย
และการใช้ความรู้จากนานาชาติ ทำให้มีการดูแลรักษาโรคและสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น ลดการเจ็บป่วย
หรือปัญหาด้านสุขภาพป้องกันการเกิดความพิการ หรือเสียคุณภาพชีวิต หรือเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร หรือ
หรือปัญหาด้านสุขภาพป้องกันการเกิดความพิการ หรือเสียคุณภาพชีวิต หรือเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร หรือ
ไม่ควรให้เกิดขึ้นได้ การใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นสิ่งจูงใจเสริมเป้าหมายการเป็น medical hub และส่งเสริม
ไม่ควรให้เกิดขึ้นได้ การใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นสิ่งจูงใจเสริมเป้าหมายการเป็น medical hub และส่งเสริม
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรภายในประเทศไทย นำไปสู่การเพิ่มงานที่มีคุณค่าทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญและ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรภายในประเทศไทย นำไปสู่การเพิ่มงานที่มีคุณค่าทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญและ
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ Genomics Thailand ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ย่อย ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้าน
ยุทธศาสตร์ Genomics Thailand ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ย่อย ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้าน
การให้บริการ ด้านชีวสารสนเทศ (รวมทั้งการจัดตั้ง National GeneBank) ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร
การให้บริการ ด้านชีวสารสนเทศ (รวมทั้งการจัดตั้ง National GeneBank) ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านการกำหนดกฎหมายและแนวทางจริยธรรม และด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการกำหนดกฎหมายและแนวทางจริยธรรม และด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้ในด้านการวิจัยมีผลงานจากการวิจัยต่อเนื่อง ๒ ปี ได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ คณะนักวิจัยนำโดย
ขณะนี้ในด้านการวิจัยมีผลงานจากการวิจัยต่อเนื่อง ๒ ปี ได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ คณะนักวิจัยนำโดย
รศ. ดร.มานพ ภากรณ์ สามารถรวบรวมกลุ่มศึกษาและจัดตั้งฐานข้อมูล ที่ประกอบด้วยข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง
รศ. ดร.มานพ ภากรณ์ สามารถรวบรวมกลุ่มศึกษาและจัดตั้งฐานข้อมูล ที่ประกอบด้วยข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง
ทางคลินิกและชิ้นเนื้อมะเร็งได้ ๑,๐๐๐ ราย คณะนักวิจัยได้ทำการศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของมะเร็งที่
ทางคลินิกและชิ้นเนื้อมะเร็งได้ ๑,๐๐๐ ราย คณะนักวิจัยได้ทำการศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของมะเร็งที่
พบบ่อยของคนไทย เช่น มะเร็งเต้านม และแสดงให้เห็นได้ว่าความผิดปรกติทางพันธุศาสตร์ของมะเร็งชาวไทย
พบบ่อยของคนไทย เช่น มะเร็งเต้านม และแสดงให้เห็นได้ว่าความผิดปรกติทางพันธุศาสตร์ของมะเร็งชาวไทย
แตกต่างจากชาวตะวันตกอย่างชัดเจน นักวิจัยสามารถพัฒนาการตรวจทางพันธุศาสตร์ของมะเร็ง เช่น มะเร็ง
แตกต่างจากชาวตะวันตกอย่างชัดเจน นักวิจัยสามารถพัฒนาการตรวจทางพันธุศาสตร์ของมะเร็ง เช่น มะเร็ง
สมอง คณะนักวิจัยได้พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งในรูปแบบสามมิติได้ สร้างระบบทดสอบยาต้านมะเร็ง
สมอง คณะนักวิจัยได้พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งในรูปแบบสามมิติได้ สร้างระบบทดสอบยาต้านมะเร็ง
โดยใช้เซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงจากผู้ป่ วยเป็นตัวแทน (cancer avatar) ได้สำเร็จ ทำการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
โดยใช้เซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงจากผู้ป่ วยเป็นตัวแทน (cancer avatar) ได้สำเร็จ ทำการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
เซลล์มะเร็งในปลาเพื่อทำการศึกษาได้สำเร็จ และทำการพัฒนาชุดตรวจมะเร็งอย่างง่ายที่อาศัยหลักการพันธุศาสตร์
เซลล์มะเร็งในปลาเพื่อทำการศึกษาได้สำเร็จ และทำการพัฒนาชุดตรวจมะเร็งอย่างง่ายที่อาศัยหลักการพันธุศาสตร์
ซึ่งต่อยอดไปใช้ในเวชปฏิบัติได้ในอนาคต ผลงานจากแผนกิจกรรมการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง ได้ช่วยสร้าง
ซึ่งต่อยอดไปใช้ในเวชปฏิบัติได้ในอนาคต ผลงานจากแผนกิจกรรมการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง ได้ช่วยสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่แสดงให้เห็นความแตกต่างของมะเร็งชาวไทยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยชาวตะวันตก ซึ่งอาจส่งผลถึง
องค์ความรู้ใหม่ที่แสดงให้เห็นความแตกต่างของมะเร็งชาวไทยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยชาวตะวันตก ซึ่งอาจส่งผลถึง
การเลือกวิธีการรักษาและการพยากรณ์โรคที่แตกต่างกัน
การเลือกวิธีการรักษาและการพยากรณ์โรคที่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยก่อให้เกิดความสำเร็จหลายอย่าง นับได้ว่าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ ได้แก่ การ
ผลการวิจัยก่อให้เกิดความสำเร็จหลายอย่าง นับได้ว่าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ ได้แก่ การ
พัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สำหรับโรคมะเร็งสมองแบบครบวงจร การสร้างเซลล์มะเร็ง
พัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สำหรับโรคมะเร็งสมองแบบครบวงจร การสร้างเซลล์มะเร็ง
เพาะเลี้ยงแบบสามมิติ การสร้างระบบทดสอบยาต้านมะเร็งโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของผู้ป่วยเป็นตัว แทน
เพาะเลี้ยงแบบสามมิติ การสร้างระบบทดสอบยาต้านมะเร็งโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของผู้ป่วยเป็นตัว แทน
(cancer avatar) การเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งในปลาเพื่อทำการศึกษาวิจัย และการพัฒนาชุดตรวจมะเร็งอย่างง่าย
(cancer avatar) การเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งในปลาเพื่อทำการศึกษาวิจัย และการพัฒนาชุดตรวจมะเร็งอย่างง่าย
ที่อาศัยหลักการพันธุศาสตร์ ซึ่งผลงานวิจัยสามารถต่อยอดและขยายเป็นการบริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ที่อาศัยหลักการพันธุศาสตร์ ซึ่งผลงานวิจัยสามารถต่อยอดและขยายเป็นการบริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ชาวไทยในเวชปฏิบัติ การพัฒนาชุดตรวจมะเร็งเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ การคาดคะเนการแพ้ยาอย่างรุนแรง
ชาวไทยในเวชปฏิบัติ การพัฒนาชุดตรวจมะเร็งเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ การคาดคะเนการแพ้ยาอย่างรุนแรง
นอกจากนี้ผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยยังได้รับประโยชน์เมื่อผลักดันการใช้การตรวจทางพันธุศาสตร์และหลักการ
นอกจากนี้ผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยยังได้รับประโยชน์เมื่อผลักดันการใช้การตรวจทางพันธุศาสตร์และหลักการ
แพทย์แม่นยำในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้แพร่หลายมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิผลใน
แพทย์แม่นยำในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้แพร่หลายมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิผลใน
การรักษาและคุณภาพชีวิต และสามารถเลือกใช้ยารักษามะเร็งให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด
การรักษาและคุณภาพชีวิต และสามารถเลือกใช้ยารักษามะเร็งให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด
จากการวางยุทธศาสตร์ที่ดีและร่วมมือทำงานแบบบูรณาการระหว่างนักวิจัยต่างสถาบัน การใช้
จากการวางยุ
ทธศาสตร์ที่ดีและร่วมมือทำงานแบบบูร ณาการระหว่างนักวิจัยต่างสถาบัน การใช้
ทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์ ในการวิจัยร่วมกันและแบ่งปันข้อมูล เชื่อมั่นว่า Genomics Thailand หรือ
ทรั
พยากรเครื
่องมืหอรือุอปการแพทย์
กรณ์ ในการวิ
จัยร่วมกันและแบ่งปันฒข้นาได้
อมูลอย่เชืางรวดเร็
่อมั่นว่าว Genomics Thailand หรือ
การแพทย์
ตรงเหตุ
แม่นยำของประเทศไทยจะพั
การแพทย์ตรงเหตุหรือการแพทย์แม่นยำของประเทศไทยจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๒๖
๑๒๖

ราชบัณฑิตยสภา ในส่วนของสำนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการ
ราชบัณฑิตยสภา ในส่วนของสำนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานี้ ทั้งด้านการแพทย์และพันธุศาสตร์ ก็ให้ความสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้านี้ จึงได้มีการ
พัฒนานี้ ทั้งด้านการแพทย์และพันธุศาสตร์ ก็ให้ความสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้านี้ จึงได้มีการ
จัดบรรยายและจัดการประชุมวิชาการในเรื่องนี้หลายครั้ง เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ไทยก้าวหน้าในด้านนี้
จัดบรรยายและจัดการประชุมวิชาการในเรื่องนี้หลายครั้ง เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ไทยก้าวหน้าในด้านนี้
ทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งล่าสุดราชบัณฑิตยสภามีการจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การแพทย์ตรงเหตุ” ใน
ทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งล่าสุดราชบัณฑิตยสภามีการจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การแพทย์ตรงเหตุ” ใน
ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้น
ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจของผู้ที่เกีย่ วข้อง และให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการด้วย
ความสนใจของผู้ที่เกีย่ วข้อง และให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการด้วย

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๑๒๗

๔. การตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติของสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์
ดังนี้

สมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๖๒ เรื่อง

ศาสตราจารย์ นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ภาคีสมาชิก
๑) Kulkantrakorn K, Chomjit A, Sithinamsuwan P, Tharavanij T, Suwankanoknark J,
Napunnaphat P. 0. 075% capsaicin lotion for the treatment of painful diabetic neuropathy:
A randomized, double- blind, crossover, placebo- controlled trial. Journal of Clinical
Neuroscience. 2019;(62):174–179; doi.org/10.1016/j.jocn.2018.11.036
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร ราชบัณฑิต
๑) Nguyen T, Chanpongsang S, Chaiyabutr N, Thammacharoen S. Effects of dietary
cation and anion difference on eating, ruminal function and plasma leptin in goats fed under
tropical condition. Asian-Australas J Anim Sci. 2019; doi:10.5713/ajas.19.0288
๒) Chaisakul J, Alsolaiss J, Charoenpitakchai M, Wiwatwarayos K, Sookprasert N,
Chaiyabutr N, et al. Evaluation of the geographical utility of Eastern Russell’s viper (Daboia
siamensis) antivenom from Thailand and an assessment of its protective effects against
venom-induced nephrotoxicity. PLoS Negl Trop Dis. 2019;13( 10) : e0007338; doi:10.1371/
journal.pntd.0007338
๓) Poapolathep S, Giorgi M, Chaiyabutr N, Chokejaroenrat C, Klangkaew N,
Phaochosak N, Wongwaipairote T, Poapolathep A. Pharmacokinetics of enrofloxacin and its
metabolite ciprofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intravenous
and intramuscular administration. J Vet Pharmacol Ther. 2019;00:1-7; doi.org/10.1111/jvp.
12791
๔) Poapolathep S, Giorgi M, Chaiyabutr N, Klangkaew N, Phaochosak N,
Wongwaipairote T, Poapolathep A. Pharmacokinetics of ceftriaxone in freshwater crocodiles
(Crocodylus siamensis) after intramuscular administration at two dosages. J Vet Pharmacol
Ther. 2019;00:1–6; doi:10.1111/jvp.12801
๕) Chaiyabutr N. Pathophysiology of renal injury in snake bite. Toxicon. 2019;
158:S15; doi.org/10.1016/j.toxicon.2018.10.059
ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ภาคีสมาชิก
๑) Kasuriya S, Theeramunkong T, Wutiwiwatchai C, Sukhummek P. Developing a
Thai emotional speech corpus from Lakorn (EMOLA). Lang Resour Eval. 2019;53(1):17–55;
doi.org/10.1007/s10579-018-9428-9

๑๒๘

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาคีสมาชิก
๑) Charoenphandhu N, Aeimlapa R, Sooksawanwit S, Thongbunchoo J,
Teerapornpuntakit J, Svasti S, Wongdee K. Responses of primary osteoblasts and osteoclasts
from hemizygous -globin knockout thalassemic mice with elevated plasma glucose to 1,25dihydroxyvitamin D3. Sci Rep. 2019;9(1):13963; doi:10.1038/s41598-019-50414-7
๒) Tiyasatkulkovit W, Promruk W, Rojviriya C, Pakawanit P, Chaimongkolnukul K,
Kengkoom K, Teerapornpuntakit J, Panupinthu N, Charoenphandhu N. Impairment of bone
microstructure and upregulation of osteoclastogenic markers in spontaneously hypertensive
rats. Sci Rep. 2019;9(1):12293; doi:10.1038/s41598-019-48797-8
๓) Aeimlapa R, Wongdee K, Tiyasatkulkovit W, Kengkoom K, Krishnamra N,
Charoenphandhu N. Anomalous bone changes in ovariectomized type-2 diabetic rats:
inappropriately low bone turnover with bone loss in an estrogen-deficient condition. Am J
Physiol Endocrinol Metab. 2019;317(4):E646-E657; doi.org/10.1152/ajpendo.00093.2019
๔) Eaimworawuthikul S, Tunapong W, Chunchai T, Yasom S, Wanchai K,
Suntornsaratoon P, Charoenphandhu N, Thiennimitr P, Chattipakorn N, Chattipakorn S.
Effects of probiotics, prebiotics or synbiotics on jawbone in obese-insulin resistant rats. Eur
J Nutr. 2019;58(7): 2801−2810; doi.org/10.1007/s00394-018-1829-4
๕) Wongdee K, Rodrat M, Teerapornpuntakit J, Krishnamra N, Charoenphandhu N.
Factors inhibiting intestinal calcium absorption: hormones and luminal factors that prevent
excessive calcium uptake. J Physiol Sci. 2019;69(5):683–696; doi.org/10.1007/s12576-01900688-3
๖) Eaimworawuthikul S, Tunapong W, Chunchai T, Suntornsaratoon P, Charoenphandhu
N, Thiennimitr P, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Lactobacillus paracasei HII0 1 ,
xylooligosaccharide and synbiotics improve tibial microarchitecture in obese-insulin resistant
rats. J Funct Foods. 2019;59:371-379; doi.org/10.1016/j.jff.2019.06.004
๗) Khuituan P, K-da S, Bannob K, Hayeeawaema F, Peerakietkhajorn S, Tipbunjong
C, Wichienchot S, Charoenphandhu N. Prebiotic oligosaccharides from dragon fruits alter
gut motility in mice. Biomed Pharmacother. 2019;114; doi:10.1016/j.biopha.2019.108821
๘) Tithito T, Suntornsaratoon P, Charoenphandhu N, Thongbunchoo J, Krishnamra
N, Tang IM, Pon-On W. Fabrication of biocomposite scaffolds made with modified
hydroxyapatite inclusion of chitosan-grafted-poly(methyl methacrylate) for bone tissue
engineering. Biomed Mater. 2019;14: 025013; doi:10.1088/1748-605X/ab025
๙) Thiengwittayaporn S, Phatwong S, Kangkano N, Charoenphandhu N. Efficacy of
triamcinolone injection with or without oral meloxicam for treatment of anserine syndrome:

๑๒๙

a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Muscles Ligaments Tendons J. 2019;
9(1):138–144; doi.org/10.32098/mltj.01.2019.21
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ราชบัณฑิต
๑) Phrompet C, Sriwong C, Srepusharawoot P, Maensiri S, Chindaprasirt P,
Ruttanapun C. Effect of free oxygen radical anions and free electrons in a Ca12Al14O33
cement structure on its optical, electronic and antibacterial properties. Heliyon. 2019;5(5);
doi:10.1016/j.heliyon.2019.e01808
๒) Petcherdchoo A, Chindaprasirt P. Exponentially aging functions coupled with
time-dependent chloride transport model for predicting service life of surface-treated
concrete in tidal zone. Cem Concr Res. 2019;120:1-12; doi. org/ 10. 1016/ j. cemconres. 2019.
03.009
๓) Chindaprasirt P, Rattanasak U. Characterization of porous alkali-activated fly ash
composite as a solid absorbent. Int J Greenh Gas Control. 2019;85:30-35; doi. org/ 10. 1016/
j.ijggc.2019.03.011
๔) Rattanachu P, Tangchirapat W, Jaturapitakkul C, Chindaprasirt P. Strength, elastic
modulus, and creep of high-strength concrete produced with bagasse ash and recycled
concrete aggregate. J Test Eval. 2019;49(2); doi:10.1520/JTE20180427
๕) Dueramae S, Tangchirapat W, Sukontasukkul P, Chindaprasirt P, Jaturapitakkul C.
Investigation of compressive strength and microstructures of activated cement free binder
from fly ash-calcium carbide residue mixture. J Mater Res Technol. 2019;8(5):4757-4765;
doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.08.022
๖) Nuaklong P, Wongsa A, Sata V, Boonserm K, Sanjayan J, Chindaprasirt P.
Properties of high-calcium and low-calcium fly ash combination geopolymer mortar
containing recycled aggregate. Heliyon. 2019;5(9); doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02513
๗) Chuewangkam N, Pinitsoontorn S, Chindaprasirt P. Properties of NdFeB magnetic
cement. Cem Concr Compos. 2019;103:204-212; doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.05.010
๘) Sukontasukkul P, Chaisakulkiet U, Jamsawang P, Horpibulsuk S, Jaturapitakkul C,
Chindaprasirt P. Case investigation on application of steel fibers in roller compacted
concrete pavement in Thailand. Case Stud Constr Mater. 2019;11:e00271; doi.org/10.1016/
j.cscm.2019.e00271

๑๓๐

ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก
๑) Chutima P, Tanchanapradit S. Productivity improvement with parallel adjacent
U-shaped assembly lines. Adv Prod Eng Manag. 2019;14(1):51−64. doi.org/10.14743/apem
2019.1.311
๒) Chutima P, Tanonthong W. Two-sided assembly line car sequencing with a fuzzy
adaptive coincidence algorithm. International Journal of Industrial Systems Engineering.
2019;32(1):71-102; doi.org/10.1504/IJISE.2019.099777
๓) Supapan J, Chutima P. Defect Reduction in the Manufacturing Process of InMould Decoration of Injection Moulded Components. Materials Science Forum 2019;962:
181–188; doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.962.181
๔) Chutima P, Kirdphoksap T. Solving many-objective car sequencing problems on
two-sided assembly lines using an adaptive differential evolutionary algorithm. Engineering
Journal. 2019;23(4):121-156; doi:10.4186/ej.2019.23.4.121
ศาสตราจารย์ ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาคีสมาชิก
๑) Huanbutta K, Yunsir AG, Sriamornsak P, Sangnim T. Development and in vitro/in
vivo evaluation of tamarind seed gum- based oral disintegrating tablets after fabrication by
freeze drying. J Drug Deliv Sci Technol. 2019;54:101298; doi.org/10.1016/j.jddst.2019.101298
๒) Benjasirimongkol P, Piriyaprasarth S, Sriamornsak P. Improving dissolution and
photostability of resveratrol using redispersible dry emulsion: application of design space for
optimizing formulation and spray-drying process. J Drug Deliv Sci Technol. 2019;51:411−418;
doi.org/10.1016/j.jddst.2019.03.005
๓) Weerapol Y, Nimraksa H, Paradornuwat A, Sriamornsak P. Development of
ready-to-use products derived from Bacillus subtilis strain CMs026 for plant disease control.
BioControl. 2019;64(2):173−183; doi.org/10.1007/s10526-019-09929-1
๔) Benjasirimongkol P, Piriyaprasarth S, Sriamornsak P. Design and optimisation of
resveratrol- loaded porous calcium silicate powders for dissolution and photostability.
Heliyon. 2019;5: e01399; doi:10.1016/j.heliyon.2019.e01399
๕) Sutthapitaksakul L, Sriamornsak P. Influence of process parameters on the
characteristics of hydrophilic drug- loaded microparticles through double emulsion solvent
evaporation technique. Key Eng Mater. 2019;819: 252- 257; doi.org/10.4028/www.scientific.
net/ KEM.819.252

๑๓๑

๖) Benjasirimongkol P, Piriyaprasarth S, Sriamornsak P. Effect of formulations and
spray drying process conditions on physical properties of resveratrol spray-dried emulsions.
Key Eng Mater. 2019;819:246-251; doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.819.246
๗) Benjasirimongkol P, Piriyaprasarth S, Moribe K, Sriamornsak P. Use of risk
assessment and Plackett-Burman design for developing resveratrol spray-dried emulsions: A
quality-by-design approach. AAPS PharmSciTech. 2019;20(1):14; doi.org/10.1208/s12249-0181220-z
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาคีสมาชิก
๑) Dachapak S, Somta P, Naito K, Tomooka N, Kaga A, Srinives P. Detection of
quantitative trait loci for salt tolerance in Zombi pea [Vigna vexillata (L.) A. Rich]. Euphytica.
2019;215:208; doi.org/10.1007/s10681-019-2530-2
๒) Laosatit K, Kikuchi S, Muakrong N, Srinives P. Prebreeding and genetic
enhancement in Jatropha through interspecific hybridization. Jatropha, challenges for a new
energy crop. Vol 3: A Sustainable multipurpose Crop. 2019;63-78; doi.org/10.1007/978-98113-3104-6_4
๓) Chankaew S, Monkham T, Pinta W, Sanitchon J, Kaewpradit W, Srinives P.
Screening tolerance to phosphorus deficiency and validation of Phosphorus Uptake 1 (Pup1)
gene-linked markers in Thai indigenous upland rice germplasm. Agronomy. 2019; 9(81):1−11;
doi.org/10.3390/ agronomy9020081
๔) Somta P, Kuswanto K, Srinives P. The genetics of pandan-like fragrance, 2-acetyl1-pyrroline, in crops. AGRIVITA. 2019;41(1):10−22; doi.org/10.17503/agrivita.v41i1.2085
๕) Ha J, Shim S, Lee T, Kang Y.J., Hwang W.J., Jeong H, Laosatit K, Lee J, Kim S. K.,
Satyawan D, Lestari P, Yoon M. Y., Kim M. Y., Chitikineni A,Tanya P, Somta P, Srinives P,
Varshney R. K., Lee S. Genome sequence of Jatropha curcas L., a non-edible biodiesel
plant, provides a resource to improve seed-related traits. Plant Biotechnol J. 2019;17(2):
517−530; doi:10.1111/pbi.12995
ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม ภาคีสมาชิก
๑) Chaisubanan N, Chanlek N, Puarporn Y, Limphirat W, Piumsomboon P,
Pruksathorn K, Hunsom M. Insight into the alternative metal oxide modified carbonsupported PtCo for oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cell.
Renew Energy. 2019;139:679−687; doi.org/10.1016/j.renene.2019.02.100
๒) Limpachanangkul P, Jedsukontorn T, Zhang G, Liu L, Hunsom M,
Chalermsinsuwan B. Comparative photocatalytic behavior of photocatalysts (TiO2, SiC,

๑๓๒

Bi2O3, ZnO) for transformation of glycerol to value added compounds. Korean J Chem Eng.
2019;36(9):1527−1535; doi:10.1007/s11814-019-0326-7
ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ราชบัณฑิต
๑) Rattanakul C, Lenbury Y, Suksamran J. Analysis of advection-diffusion-reaction
model for fish population movement with impulsive tagging: stability and traveling wave
solution. Adv Differ Equ. 2019;(1):218; doi.org/10.1186/s13662-019-2153-x
๒) Chomcheon S, Lenbury Y, Sarika W. Stability, Hopf bifurcation and effects of
impulsive antibiotic treatments in a model of drug resistance with conversion delay.
Advances in Difference Equations. 2019;(1):274; doi.org/10.1186/s13662-019-2216-z
๓) Suksamran J, Lenbury Y. Stability analysis and traveling wave solution of a
reaction–diffusion model for fish population incorporating time-dependent recruitment
intensity. Advances in Difference Equations. 2019;(1):1-8:205; doi. org/ 10. 1186/ s13662- 0192140-2
๔) Wootijirattikal T, Ong SC, Lenbury Y. Compactness of operator integrators.
Operators and Matrices. 2019;1;13(1):93-110; doi:10.7153/oam-2019-13-06
ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ภาคีสมาชิก
๑) Rahman R, Poomsawat S, Juengsomjit R, Buajeeb W. Overexpression of EpsteinBarr virus-encoded latent membrane protein-1 (LMP-1) in oral squamous cell carcinoma.
BMC Oral Health. 2019;19(1):142; doi:10.1186/s12903-019-0832-3
ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล ภาคีสมาชิก
๑) Boonpavanitchakul K, Jarussophon S, Pimpha N, Kangwansupamonkon W,
Magaraphan R. Silk sericin as a bio-initiator for grafting from synthesis of polylactide via ringopening polymerization. European Polymer Journal. 2019;121:109265; doi. org/ 10. 1016/
j.eurpolymj.2019.109265
๒) Knijnenburg JTN, Laohhasurayotin K, Khemthong P, Kangwansupamonkon W.
Structure, dissolution, and plant uptake of ferrous/zinc phosphates. Chemosphere. 2019;
223:310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.02.024
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพาณิชกุล ราชบัณฑิต
๑) Boonsong S, Sowasod N, Muangnapoh T, Wongchaipanich J, Jarunsrirat W,
Tanthapanichakoon W. Synthesis of hydrophilic silica nanoparticle and its application as
self-cleaning coating for solar cell panels. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering.
2019;652:012039; doi:10.1088/1757-899X/652/1/012039

๑๓๓

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ราชบัณฑิต
๑) Sitprija V, Sitprija S. Marine toxins and nephrotoxicity:Mechanism of injury.
Toxicon. 2019;161:44-49; doi.org/10.1016/j.toxicon.2019.02.012
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ราชบัณฑิต
๑) von Seidlein L, Peerawaranun P, Mukaka M, Nosten FH, Nguyen TN, Hien TT,
Tripura R, Peto TJ, Pongvongsa T, Phommasone K, Mayxay M, Imwong M, Watson J,
Pukrittayakamee S, Day NPJ, Dondorp AM. The probability of a sequential Plasmodium
vivax infection following asymptomatic Plasmodium falciparum and P. vivax infections in
Myanmar, Vietnam, Cambodia, and Laos. Malar J. 2019;18(1):449; doi:10.1186/s12936-0193087-1
๒) Shetty AC, Jacob CG, Huang F, Li Y, Agrawal S, Saunders DL, Lon C, Fukuda MM,
Ringwald P, Ashley EA, Han KT, Hlaing TM, Nyunt MM, Silva JC, Stewart KE, Plowe CV,
O'Connor TD, Takala-Harrison S, Pukrittayakamee S, et al. Artemisinin resistance
confirmation, characterization, and containment (ARC3); artemisinin resistance containment
and elimination (ARCE); tracking resistance to artemisinin collaboration (TRAC). Genomic
structure and diversity of Plasmodium falciparum in Southeast Asia reveal recent parasite
migration patterns. Nat Commun. 2019;10:2665; doi:10.1038/s41467-019-10121-3
๓) Hamilton WL, Amato R, van der Pluijm RW, Jacob CG, Quang HH, Thuy-Nhien NT,
Hien TT, Hongvanthong B, Chindavongsa K, Mayxay M, Huy R, Leang R, Huch C, Dysoley L,
Amaratunga C, Suon S, Fairhurst RM, Tripura R, Peto TJ, Sovann Y, Jittamala P,
Hanboonkunupakarn B, Pukrittayakamee S, Chau NH, Imwong M, Dhorda M, Vongpromek R,
Chan XHS, Maude RJ, Pearson RD, Nguyen T, Rockett K, Drury E, Gonçalves S, White NJ, Day
NP, Kwiatkowski DP, Dondorp AM, Miotto O. Evolution and expansion of multidrug-resistant
malaria in southeast Asia: a genomic epidemiology study. Lancet Infect Dis. 2019;19:943−951;
doi:10.1016/S1473-3099(19)30392-5
๔) van der Pluijm RW, Imwong M, Chau NH, Hoa NT, Thuy-Nhien NT, Thanh NV,
Jittamala P, Hanboonkunupakarn B, Chutasmit K, Saelow C, Runjarern R, Kaewmok W, Tripura
R, Peto TJ, Yok S, Suon S, Sreng S, Mao S, Oun S, Yen S, Amaratunga C, Lek D, Huy R, Dhorda
M, Chotivanich K, Ashley EA, Mukaka M, Waithira N, Cheah PY, Maude RJ, Amato R, Pearson
RD, Gonçalves S, Jacob CG, Hamilton WL, Fairhurst RM, Tarning J, Winterberg M, Kwiatkowski
DP, Pukrittayakamee S, Hien TT, Day NP, Miotto O, White NJ, Dondorp AM. Determinants of
dihydroartemisinin-piperaquine treatment failure in Plasmodium falciparum malaria in
Cambodia, Thailand, and Vietnam: a prospective clinical, pharmacological, and genetic
study. Lancet Infect Dis. 2019;19:952-961; doi:10.1016/S1473-3099(19) 30391-3

๑๓๔

๕) O'Flaherty K, Ataíde R, Zaloumis SG, Ashley EA, Powell R, Feng G, Reiling L,
Dondorp AM, Day NP, Dhorda M, Fairhurst RM, Lim P, Amaratunga C, Pukrittayakamee S,
Hien TT, Htut Y, Mayxay M, Faiz MA, Beeson JG, Nosten F, Simpson JA, White NJ, Fowkes FJI.
The contribution of functional antimalarial immunity to measures of parasite clearance in
therapeutic efficacy studies of artemisinin derivatives. J Infect Dis. 2019;pii: jiz247;
doi:10.1093/infdis/jiz247
๖) Rijal KR, Adhikari B, Ghimire P, Banjara MR, Thakur GD, Hanboonkunupakarn B,
Imwong M, Chotivanich K, Day NPJ, White NJ, Pukrittayakamee S. Efficacy of primaquine in
preventing short and long latency Plasmodium vivax relapses in Nepal. J Infect Dis. 2019;pii:
jiz126; doi:10.1093/infdis/jiz126
๗) von Seidlein L, Peto T, Landier J, Nguyen TN, Tripura R, Phommasone K,
Pongvongsa T, Lwin KM, Keereecharoen L, Kajeechiwa L, Thwin MM, Parker DM,
Wiladphaingern J, Nosten S, Proux S, Corbel V, Tuong-Vy N, Phuc-Nhi TL, Son DH, Huong-Thu
PN, Tuyen NTK, Tien NT, Dong LT1, Hue DV, Quang HH, Nguon C, Davoeung C, Rekol H,
Adhikari B, Henriques G, Phongmany P, Suangkanarat P, Jeeyapant A, Vihokhern B, van der
Pluijm RW, Lubell Y, White LJ, Aguas R, Promnarate C, Sirithiranont P, Malleret B20, Rénia L,
Onsjö C, Chan XH, Chalk J, Miotto O, Patumrat K, Chotivanich K, Hanboonkunupakarn B,
Jittmala P, Kaehler N, Cheah PY, Pell C, Dhorda M, Imwong M, Snounou G, Mukaka M,
Peerawaranun P, Lee SJ, Simpson JA, Pukrittayakamee S, et al. The impact of targeted
malaria elimination with mass drug administrations on falciparum malaria in Southeast Asia:
A cluster randomised trial. PLoS Med. 2019;16:e1002745; doi:10.1371/journal.pmed.1002745.
eCollection 2019 Feb
๘) Amaratunga C, Andrianaranjaka VH, Ashley E, Bethell D, Björkman A, Bonnington
CA, Cooper RA, Dhorda M, Dondorp A, Erhart A, Fairhurst RM, Faiz A, Fanello C, Fukuda MM,
Guérin P, van Huijsduijnen RH, Hien TT, Hong NV, Htut Y, Huang F, Humphreys G, Imwong M,
Kennon K, Lim P, Lin K, Lon C, Mårtensson A, Mayxay M, Mokuolu O, Morris U, Ngasala BE,
Amambua-Ngwa A, Noedl H, Nosten F, Onyamboko M, Phyo AP, Plowe CV, Pukrittayakamee
S, et al. Association of mutations in the Plasmodium falciparum Kelch1 3 gene
(Pf3D7_1343700) with parasite clearance rates after artemisinin-based treatments-a WWARN
individual patient data meta-analysis. BMC Med. 2019;17:1; doi:10.1186/s12916-018-1207-3
๙) Hanboonkunupakarn B, van der Pluijm RW, Hoglund R, Pukrittayakamee S,
Winterberg M, Mukaka M, Waithira N, Chotivanich K, Singhasivanon P, White NJ, Dondorp AM,
Tarning J, Jittamala P. Sequential open-label study of the safety, tolerability and
pharmacokinetic interactions between dihydroartemisinin-piperaquine and mefloquine in

๑๓๕

healthy Thai adults. Antimicrob Agents Chemother. 2019;pii:AAC.00060-19; doi:10.1128/
AAC.00060-19
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
๑) Incharoen P, Hama T, Arsa L, Kamprerasart K, Wongwichai S, Bovornkitti S.
Asbestos Bodies Burden in the Autopsy Lung Tissue from General Thai Population. The Open
Resp Med J (TORMJ). 2019;13:5-10; doi:10.2174/1874306401913010005
๒) Bovornkitti S. Tobacco Harm Reduction. Trends Telemed E- Health. 2019;1( 5) .
TTEH.000522.2019
ศาสตาราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต
๑) Prateepchanachai S, Thakhiew W, Devahastin S, Soponronnarit S. Improvement
of mechanical and heat-sealing properties of edible chitosan films via addition of gelatin
and CO2 treatment of film-forming solutions. Int J Biol Macromol. 2019;131:589−600;
doi.org/10.1016/j.jbiomac.2019.03.067
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ราชบัณฑิต
๑) Tharayil T, Gitty N, Asirvatham L, Wongwises S. Effect of filling ratio and tilt angle
on the performance of a mini-loop thermosyphon. J Therm Sci Eng Appl. 2019;11(061013):
1–11; doi.org/10.1115/1.4043464
๒) Aroonrat K, Ahn H.S, Jerng D, Asirvatham L, Dalkılıc A, Mahian O, Wongwises S.
Experimental study on evaporative heat transfer and pressure drop of R-134a in a horizontal
dimpled tube. Int J Heat Mass Transf. 2019;144(118688); doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.
2019. 118688
๓) Lim S, Kim J, Lee C, Koo S, Jerng D.W, Wongwises S, Ahn H. Mesoporous graphene
adsorbents for the removal of toluene and xylene at various concentrations and its
reusability. Sci Rep. 2019;9(10922); doi.org/10.1038/s41598-019-47100-z
๔) Ahn H, Kim K, Lim S, Lee C, Han S, Choi H, Koo S, Kim N, Jerng D, Wongwises S.
Anti-fouling performance of chevron plate heat exchanger by the surface modification. Int J
Heat Mass Transf. 2019;144(118634); doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118634
๕) Panuthara J, Muttathara J, Ramachandralal R, Asirvatham L, Wongwises S.
Experimental investigation of condensation heat transfer on chlorotriethylsilane coated
grooved vertical tube. Int Commun Heat Mass Transf. 2019;108(104312); doi.org/10.1016/
j.icheatmass transfer.2019.104312
๖) Asadi A, Pourfattah F, Szilagyi I, Afrand M, Zyla G, Ahn H.S, Wongwises S, Nguyen
H, Arabkoohsar A, Mahian O. Effect of sonication characteristics on stability, thermophysical

๑๓๖

properties and heat transfer of nanofluids: A comprehensive review. Ultrason Sonochem.
2019;58(104701); doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.104701
๗) Pordanjani A.H, Aghakhani S, Afrand M, Mahmoudi B, Mahian O, Wongwises S. An
updated review on application of nanofluids in heat exchangers for saving energy.
Energy Convers Manag. 2019;198(111886); doi.org/10.1016/j.enconman.2019.111886
๘) Aramesh M, Ghalebani M, Kasaeian A, Zamani H, Lorenzini G, Mahian O,
Wongwises S. A review of recent advances in solar cooking technology. Renew Energy.
2019;140:419−435; doi.org/10.1016/j.renene.2019.03.021
๙) Chingulpitak S, Ahn H.S, Asirvatham L.G, Wongwises S. Fluid flow and heat
transfer characteristics of heat sinks with laterally perforated plate fins. Int J Heat Mass Transf.
2019;138:293−303; doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.04.027
๑๐) Nilpueng K, Ahn H, Jerng D, Wongwises S. Heat transfer and flow characteristics
of sinusoidal wavy plate fin heat sink with and without crosscut flow control. Int J Heat Mass
Transf. 2019;137:565−572; doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.03.114
๑๑) Shyam S, Mehta B, Mondal P, Wongwises S. Investigation into the thermohydrodynamics of ferrofluid flow under the influence of constant and alternating magnetic
field by InfraRed Thermography. Int J Heat Mass Transf. 2019;135:1233-1247; doi.org/10.1016/
j.ijheatmasstransfer.2019.02.050
๑๒) Nimmagadda R, Haustein H, Asirvatham L, Wongwises S. Effect of uniform/nonuniform magnetic field and jet impingement on the hydrodynamic and heat transfer
performance of nanofluids. J Magn Magn Mater. 2019;479:268−281; doi.org/10.1016/
j.jmmm.2019.02.019
๑๓) Bazri S, Badruddin I, Naghavi M, Seng O, Wongwises S. An analytical and
comparative study of the charging and discharging processes in a latent heat thermal storage
tank for solar water heater system. Sol Energy. 2019;185:424−438; doi.org/10.1016/
j.solener.2019.04.046
๑๔) Angeline A, Asirvatham L, Hemanth D, Jayakumar J, Wongwises S. Performance
prediction of hybrid thermoelectric generator with high accuracy using artificial neural
networks. Sustain Energy Technol Assess. 2019;33:53-60; doi.org/10.1016/j.seta.2019.02.008
๑๕) Karimi A, Abdullah A.A.A, Al-Rashed, Afrand M, Mahian O, Wongwises S. The
effects of tape insert material on the ﬂow and heat transfer in a nanoﬂuid-based double
tube heat exchanger: Two-phase mixture model. Int J Mech Sci. 2019;156:397−409;
doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2019.04.009

๑๓๗

๑๖) Lee C.H, Choi H, Jerng D.W, Kim D.E, Wongwises S, Ahn H.S. Experimental
investigation of microbubble generation in the venturi nozzle. Int J Heat Mass Transf.
2019;136: 1127−1138; doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.03.040
๑๗) Jabbari F, Rajabpour A, Saedodin S, Wongwises S. Effect of water/carbon
interaction strength on interfacial thermal resistance and the surrounding molecular
nanolayer of CNT and graphene flake. J Mol Liq. 2019;282:197−204; doi.org/10.1016/
j.molliq.2019.03.003
๑๘) Torabi M, Karimi N, Ghiaasiaan M, Wongwises S. Non-equilibrium thermodynamics
of micro technologies. Entropy. 2019;21:501; doi:10.3390/e21050501
๑๙) Rukruang A, Chimres N, Kaew-On J, Wongwises S. Experimental and numerical
study on heat transfer and flow characteristics in an alternating cross-section flattened tube.
Heat Tran Asian Res. 2019;48:817−834; doi.org/10.1002/htj.21407
๒๐) Moradikazerouni A, Afrand M, Alsarraf J, Wongwises S, Asadi A, Nguyen T.
Investigation of a computer CPU heat sink under laminar forced convection using a structural
stability method. Int J Heat Mass Transf. 2019;134:1218−1226; doi.org/10.1016/j.ijheatmass
transfer.2019.02.029
๒๑) Maghrouni M, Mahian O, Wongwises S. Journals can persuade authors to learn
publishing’s ethics. Sci Eng Ethics. 2019;25:631−633; doi.org/10.1007/s11948-018-0021-9
๒๒) Aghakhani S, Ghasemi B, Pordanjani A.H, Wongwises S, Afrand M. Effect of
replacing nanoﬂuid instead of water on heat transfer in a channel with extended surfaces
under a magnetic ﬁeld. Int J Numer Methods Heat Fluid Flow. 2019;1−24; doi.org/
10.1108/HFF-06-2018-0277
๒๓) Moradikazerouni A, Afrand M, Alsarraf J, Mahian O, Wongwises S, Tran A.
Comparison of the effect of five different entrance channel shapes of a micro-channel heat
sink in forced convection with application to cooling a supercomputer circuit board. Appl
Therm Eng. 2019;150:1078−1089; doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.01.051
๒๔) Keawkamrop T, Wongwises S. Effect of cycle frequency of a reciprocating
magnetic refrigerator prototype on the temperature span and cooling capacity. International
Journal of Air Conditioning and Refrigeration. 2019;27(1): 1950002; doi.org/10.1142/
S2010132519500020
๒๕) Poachaiyapoom A, Leardkun R, Mounkong J, Wongwises S. Miniature vapor
compression refrigeration system for electronics cooling. Case Stud Therm Eng. 2019;
13:100365; doi.org/10.1016/j.csite.2018.100365

๑๓๘

๒๖) Mahian O, Kolsi L, Amani M, Estellé P, Ahmadi G, Kleinstreuer C, Marshall J,
Siavashi M, Taylor R, Niazmand H, Wongwises S, Hayat T, Kolanjiyil A, Kasaeian A, Pop I.
Recent advances in modeling and simulation of nanofluidflows- Part I: Fundamentals and
theory. Phys Rep. 2019;790:1−48; doi.org/10.1016/j.physrep.2018.11.004
๒๗) Mahian O, Kolsi L, Amani M, Estellé P, Ahmadi G, Kleinstreuer C, Jeffrey S, Taylor
A, Nada E, Rashidi S, Niazmand H, Wongwises S, Hayat T, Kasaeian A, Pop I. Recent advances
in modeling and simulation of nanofluid flows-Part II: Applications. Phys Rep. 2019;791:1-59;
doi.org/10.1016/j.physrep.2018.11.003
๒๘) Kaushik P, Mondal P, Kundu P, Wongwises S. Rotating electroosmotic flow
through a polyelectrolyte-grafted microchannel: An analytical solution. Phys Fluids. 2019;
31:022009; doi.org/10.1063/1.5086327
๒๙) Gaikwad H.S, Roy A, Mondal P.K, Chimres N, Wongwises S. Irreversibility analysis
in a slip aided electroosmotic flow through an asymmetrically heated microchannel: The
effects of joule heating and the conjugate heat transfer. Anal Chim Acta. 2019;1045:85−97;
doi.org/10.1016/j.aca.2018.08.058
๓๐) Chingulpitak S, Mahian O, Dalkilic A.S, Asirvatham L, Wongwises S. Sizing charts
of helical capillary tubes used in refrigeration and air conditioning. Sci Technol Built Environ.
2019;5:1–10; doi.org/10.1080/23744731.2018.1490131
๓๑) Aroonrat K, Wongwises S. Experimental investigation of condensation heat
transfer and pressure drop of R-134a flowing inside dimpled tubes with different dimpled
depths. Int J Heat Mass Transf. 2019;128:783-793; doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.
09.039
๓๒) Dalkilic A, Turk O, Mercan H, Nakkaew S, Wongwises S. An experimental
investigation on heat transfer characteristics of graphite-SiO2/water hybrid nanofluid flow in
horizontal tube with various quad-channel twisted tape inserts. Int Commun Heat Mass
Transf. 2019;107:1 -13; doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2019.05.013
๓๓) Nilpueng K, Amani J, Dalkilic A, Asirvatham L, Mahian O, Wongwises S. Thermal
Performance of plate fin heat sink combined with copper foam. Heat transf Res. 2019;50
(16):1595-1613; doi:10.1615/HeatTransRes.2019025541
๓๔) Nakkaew S, Chitipalungsri T, Ahn H, Jerng D, Asirvatham L, Dalkilic A, Mahian O,
Wongwises S. Application of the heat pipe to enhance the performance of the vapor
compression refrigeration system. Case Stud Therm Eng. 2019;15 (100531); doi.org/
10.1016/j.csite.2019.100531

๑๓๙

๓๕) Asadi A, Aberoumand S, Moradikazerouni A, Pourfattah F, Zyla G, Estelle P,
Mahian O, Wongwises S, Nguyen H, Arabkoohsar A. Recent advances in preparation methods
and thermophysical properties of oil-based nanofluids: A state of the art review. Powder
Technol. 2019;352;209-226; doi.org/10.1016/j.powtec.2019.04.054
๓๖) Dalkilic AC, Acikgoz O, Ekici E, Wongwises S. Determination of some domestic
radiators’ thermal capacity numerically. J Therm Eng. 2019;5(4);251-270; doi.org/10.18186/
thermal.581754
๓๗) Atyabi S, Afshari E, Wongwises S, Yan W, Hadjadj A, Shadloo M. Effects of
assembly pressure on PEM fuel cell performance by taking into accounts electrical and
thermal contact resistances. Energy. 2019;179;490-501; doi.org/10.1016/j.energy.2019.05.031
๓๘) Gaikwad H, Mondal P, Basu D, Chimres N, Wongwises S. Analysis of effects of
Joule heating and viscous dissipation on combined pressure-driven and electrokinetic flows
in a two-parallel plate channel with unequal constant temperatures. Proc Inst Mech Eng E.
2019;233(4);271-879; doi.org/10.1177/0954408918809612
๓๙) Mahian O, Kasaeian A, Wongwises S. Fast review process in established journals
is not a flaw. Sci Eng Ethics. 2019;25;1255-1256; doi:10.1007/s11948-018-0046-0
๔๐) Rashidi M, Kolsi L, Ahmadi G, Mahian O, Wongwises S, Abu-Nada E. Threedimensional modelling of natural convection and entropy generation in a vertical cylinder
under heterogeneous heat flux using nanofluids. Int J Numer Method H. 2019;30(1);119-142;
doi.org/10.1108/HFF-12-2018-0731
๔๑) Jamalabadi M, Ghasemi M, Alamian R, Afshari E, Wongwises S, Rashidi M, Shadloo
M. A 3D simulation of single-channel high-temperature polymer exchange membrane fuel
cell performances. Appl Sci. 2019;9;3633; doi:10.3390/app9173633
๔๒) Kim J, Lim S, Shim G, Lee G, Kim S, Kim N, Wongwises S, Ahn H. Virtual
loudspeaker effect of graphene-based hybrid material to improve low-frequency acoustic
performance. Appl Mater Interfaces. 2019;11;35941-35948; doi.org/10.1021/acsami.9b07965
๔๓) Nimmagadda R, Lazarus G, Wongwises S. Effect of magnetic field and
nanoparticles shape on jet impingement over stationary and vibrating plates. Int J Numer
Method H. 2019;29(12);4948-4970; doi.org/10.1108/HFF-04-2019-0328
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
๑) Kunchitwaranont A, Chiewchan N, Devahastin S. Use and understanding of the
role of spontaneously formed nanocellulosic fiber from lime (Citrus aurantifolia Swingle)
residues to improve stability of sterilized coconut milk. J Food Sci. 2019;84:3674−3681;
doi.org/10.1111/1750-3841.14937

๑๔๐

๒) Sangkret S, Pongmalai P, Devahastin S, Chiewchan N. Enhanced production of
sulforaphane by exogenous glucoraphanin hydrolysis catalyzed by myrosinase extracted
from Chinese fowering cabbage (Brassica rapa var. parachinensis). Sci Rep. 2019;9:9882;
doi.org/10.1038/s41598-019-46382-7
๓) Wilawan N, Ngamwonglumlert L, Devahastin S, Chiewchan N. Changes in enzyme
Activities and Amino Acids and Their Relations with Phenolic Compounds Contents in Okra
Treated by LED Lights of Different Colors. Food Bioproc Tech. 2019;12(11):1945−1954;
doi.org/10.1007/s11947-019-02359-y
๔) Sungsinchai S, Niamnuy C, Wattanapan P, Charoenchaitrakool M, Devahastin S.
Texture Modification Technologies and Their Opportunities for the Production of Dysphagia
Foods. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2019;18(6):1898−1912; doi.org/10.1111/1541-4337.
12495
๕) Niamnuy C, Poomkokrak J, Dittanet P, Devahastin S. Impacts of Spray Drying
Conditions on Stability of Isoflavones in Microencapsulated Soybean Extract. Dry Technol.
2019;37(14):1844-1862; doi.org/10.1080/07373937.2019.1596120
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา ราชบัณฑิต
๑) Kotepong P, Paull R.E, Ketsa S. Anthocyanin accumulation and differential gene
expression in wild- type and mutant Syzygium malaccense fruits during their growth and
ripening. Biologia Plantarum. 2019;63:710-720; doi:10.32615/bp.2019.068
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ภาคีสมาชิก
๑) Rangjaroen C, Lumyong S, Sloan WT, Sungthong R. Herbicide-tolerant
endophytic bacteria of rice plants as the biopriming agents for fertility recovery and disease
suppression of unhealthy rice seeds. BMC Plant Biol. 2019;19:580; doi.org/10.1186/s12870019-2206-z
๒) Silva NID, Phillips AJL, Liu JK, Lumyong S, Hyde KD. Phylogeny and morphology
of Lasiodiplodia species associated with Magnolia forest plants. Sci Rep. 2019;9:14355;
doi:10.1038/s41598-019-50804-x
๓) Kumla J, Suwannarach N, Sungpalee W, Sri-Ngernyuang K, Lumyong S. Clitopilus
lampangensis (Agaricales, Entolomataceae), a new species from northern Thailand. MycoKeys.
2019;58:69−82; doi:10.3897/mycokeys.58.36307
๔) Suwannarach N, Kumla J, Nishizaki Y, Sugimoto N, Meerak J, Matsui K, Lumyong S.
Optimization and characterization of red pigment production from an endophytic fungus,

๑๔๑

Nigrospora aurantiaca CMU-ZY2045 and its potential source of natural dye for use in textile
dyeing. Appl Microbiol Biotechnol. 2019;103:6973−6978; doi:10.1007/s00253-019-09926-5
๕) Nuangmek W, Aiduang W, Suwannarach N, Kumla J, Lumyong S. First report of
fruit rot on cantaloupe caused by Fusarium equiseti in Thailand. J Gen Plant Pathol.
2019;85:295−300; doi:10.1007/s10327-019-00841-1
๖) Wannathes N, Suwannarach N, Kumla J, Lumyong S. Two novel species of
Marasmius (Marasmiacese, Agaricales) from lower northern Thailand. Phytotaxa. 2019;403(2):
111-121; doi:10.11646/phytotaxa.403.2.4
๗) Hyde KD, Tennakoon DS, Lumyong S, et al. Fungal diversity notes 1036-1150:
taxonomic and phylogenetic contributions on genera and species of fungal taxa.
Fungal Divers. 2019;96:1-245; doi:10.1007/s13225-019-00429-2
๘) Khuna S, Suwannarach N, Khumla J, Meerak J, Nuangmek W, Kiatsiriroat T,
Lumyong S. Apophysomyces thailandensis (Mucorales, mucoromycota), a new species
isolated from soil in northern Thailand and its solubilization of non-soluble minerals.
MycoKeys. 2019;45:75-92; doi:10.3897/mycokeys.45.30813
๙) Vadthanarat S, Lumyong S, Raspe O. Cacaoporus, a new Boletaceae genus, with
two new species from Thailand. MycoKeys. 2019;54:1−29; doi:10.3897/mycokeys.54.35018
๑๐) Nguyen KA, Kumla J, Suwannarach N, Penkhrue W, Lumyong S. Optimization of
high endoglucanase yields production from polypore fungus, Microporus xanthopus strain
KA038 under solid-state fermentation using green tea waste. Biol Open. 2019;8,bio047183;
doi:10.1242/bio.047183
๑๑) Suwannarach N, Kumla J, Watanabe B, Matsui K, Lumyong S. Characterization of
biosynthesis pathway and optimal condition for melanin pigment production by an
endophytic fungus, Spissiomyces endophytica SDBR-CMU319. PloS ONE. 2019;14(9): e0222187;
doi.org/10.1371/journal.pone.0222187
๑๒) Vadrhanarat S, Amalfi M, Halling R.E, Bandala V, Lumyong S, Rasp O. Two new
Erythrophylloporus species (Boletaceae) from Thailand, with two new combinations of
American species. MycoKeys. 2019;55:29-57; doi:10.3897/mycokeys.55.34570
๑๓) Kumla J, Suwannarach N, Lumyong S. Limacella bangladeshana, first record of
the genus in Thailand. Mycotaxon. 2019;134:529-534; doi.org/10.5248/134.529
๑๔) Suwannarach N, Khuna S, Kumla J, Tanruean K, Lumyong S. First report of
Lasiodiplodia theobromae causing fruit rot disease on melon (Cucumis melo) in Thailand.
Plant Dis. 2019;104(1); doi.org/10.1094/PDIS-07-19-1454-PDN

๑๔๒

ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง ราชบัณฑิต
๑) Kaewwichian R, Khunnamwong P, Am-In S, Jindamorakot S, Groenewald M,
Limtong S. Candida xylosifermentans sp. nov., a D-xylose-fermenting yeast species isolated
in Thailand. Int J Syst Evol Microbiol. 2019;69:2674–2680; doi:10.1099/ijsem.0.003505
๒) Srisuk N, Nutaratat P, Surussawadee J, Limtong S. Yeast communities in
sugarcane phylloplane. Microbiology (Moscow). 2019;88(3):353-369; doi:10.1134/S00262617
19030135
๓) Khunnamwong P, Surussawadee J, Ribeiro JRA, Hagler AN, Limtong S. Tremella
saccharicola f.a., sp. nov., a novel tremellaceous yeast species isolated from tropical regions.
Int J Syst Evol Microbiol. 2019;69(7):2010-2016; doi:10.1099/ijsem.0.003420
๔) Pattanakittivorakul S, Lertwattanasakul N, Yamada M, Limtong S. Selection of
thermotolerant Saccharomyces cerevisiae for high temperature ethanol production from
molasses and increasing ethanol production by strain improvement. Antonie van
Leeuwenhoek. 2019;112(7):975−990; doi:10.1007/s10482-019-01230-6
๕) Nurcholis M, Nitiyon S, Suprayogi, Rodrussamee N, Lertwattanasakul N, Limtong S,
Kosaka T, Yamada M. Functional analysis of Mig1 and Rag5 as expressional regulators in
thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus. Appl Microbiol Biotechnol. 2019;103:
395–410; doi:10.1007/s00253-018-9462-y
๖) Tsai YY, Ohashi T, Wu CC, Bataa D, Misaki R, Limtong S, Fujiyama K. Delta-9 fatty
acid desaturase overexpression enhanced lipid production and oleic acid content in
Rhodosporidium toruloides for preferable yeast lipid production. J Biosci Bioeng.
2019;127(4):430–440; doi:10.1016/ j.jbiosc.2018.09.005
๗) Bunsangiam S, Sakpuntoon V, Srisuk N, Ohashi T, Fujiyama K, Limtong S.
Biosynthetic pathway of indole-3-acetic acid in basidiomycetous yeast Rhodosporidiobolus
fluvialis. Mycobiology (TMYB). 2019;47:292–300; doi:10.1080/12298093.2019.1638672
๘) Nookongbut P, Kantachote D, Khuong N. Q, Sukhoom A, Tantirungkij M, Limtong S.
Selection of acid-resistant purple nonsulfur bacteria from peat swamp forests to apply as
biofertilizers and biocontrol agents. J Soil Sci Plant Nutr. 2019;19:488–500; doi:10.1007/
s42729-019-00044-9
๙) Nurcholis M, Murata M, Limtong S, Kosaka T, Yamada M. MIG1 as a positive
regulator for the histidine biosynthesis pathway and as a global regulator in thermotolerant
yeast Kluyveromyces marxianus. Sci Rep. 2019;9:9926; doi:10.1038/s41598-019-46411-5

๑๔๓

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ ราชบัณฑิต
๑) Saini N, Wannasiri C, Chanmungkalakul S, Prigyai N, Ervithayasuporn V,
Kiatkamjornwong S. Furan/thiophene-based fluorescent hydrazones as fluoride and cyanide
sensors. J Photochem Photobiol A. 2019;385:112038; doi. org/ 10. 1016/ j. jphotochem. 2019.
112038
๒) Krainoi A, Kummerlöwe C, Nakaramontri Y, Wisunthorn S, Vennemann N,
Pichaiyut S, Kiatkamjornwong S, Nakason C. Influence of carbon nanotube and ionic liquid
on properties of natural rubber nanocomposites. Express Polym Lett. 2019;4:327-348;
doi.org/10.3144/expresspolymlett.2019.28
๓) Ervithayasuporn V, Chanmungkalakul S, Churinthorn N, Jaroentomeechai T,
Kiatkamjornwong S. Modifying interlayer space of montmorillonite with octakis ( 3- ( 1methylimidazolium) propyl) octasilsesquioxane chloride. Appl Clay Sci. 2019;171:6-13;
doi.org/10.1016/j.clay.2019.01.022
๔) Prigyai N, Chanmungkalakul S, Ervithayasuporn V, Yodsin N, Jungsuttiwong S,
Takeda N, Unno M, Boonmak J, Kiatkamjornwong S. Lithium-templated formation of
polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS). Inorg Chem. 2019;58(22):15110-15117; doi:
10.1021/acs.inorgchem.9b01836
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล ราชบัณฑิต
๑) Lorthongpanich C, Thumanu K, Tangkiettrakul K, Jiamvoraphong N,
Laowtammathron C, Damkham N, U-Pratya Y, Issaragrisil S. YAP as a key regulator of adipoosteogenic differentiation in human MSCs. Stem Cell Res Ther. 2019;18;10(1):402; doi:
10.1186/s13287-019-1494-4
๒) Lorthongpanich C, Jiamvoraphong N, Supakun P, Damkham N, Terbto P,
Waeteekul S, U-Pratya Y, Laowtammathron C, Issaragrisil S. Generation of a WWTR1
mutation induced pluripotent stem cell line, MUSIi012-A-1, using CRISPR/Cas9. Stem Cell
Res. 2019;41:101634; doi:10.1016/j.scr.2019.101634
๓) Angsutararux P, Luanpitpong S, Chingsuwanrote P, Supraditaporn K, Waeteekul
S, Terbto P, Lorthongpanich C, Laowtammathron C, U-Pratya Y, Issaragrisil S. Generation of
human induced pluripotent stem cell line carrying SCN5AC2204>T Brugada mutation
(MUSli009-A-1) introduced by CRISPR/Cas9-mediated genome editing. Stem Cell Res.
2019;41:101618; doi:10.1016/j.scr.2019.101618
๔) Laowtammathron C, Srisook P, Chingsuwanrote P, Jiamvoraphong N, Waeteekul
S, Terbto P, U-Pratya Y, Lorthongpanich C, Issaragrisil S. Derivation of a MUSIi012-A iPSCs

๑๔๔

from mobilized peripheral blood stem cells. Stem Cell Res. 2019;41:101597; doi:10.1016/
j.scr.2019.101597
๕) de la Roche J, Angsutararux P, Kempf H, Janan M, Bolesani E, Thiemann S,
Wojciechowski D, Coffee M, Franke A, Schwanke K, Leffler A, Luanpitpong S, Issaragrisil S,
Fischer M, Zweigerdt R. Comparing human iPSC-cardiomyocytes versus HEK293T cells unveils
disease-causing effects of Brugada mutation A735V of NaV1.5 sodium channels. Sci Rep.
2019;1;9(1):11173; doi:10.1038/s41598-019-47632-4
๖) Luanpitpong S, Janan M, Thumanu K, Poohadsuan J, Rodboon N, Klaihmon P,
Issaragrisil S. Deciphering the Elevated Lipid via CD36 in Mantle Cell Lymphoma with
Bortezomib Resistance Using Synchrotron-Based Fourier Transform Infrared Spectroscopy of
Single Cells. Cancers (Basel). 2019;24;11(4); doi:10.3390/cancers11040576
๗) Potirat P, Wattanapanitch M, Viprakasit V, Kheolamai P, Issaragrisil S. An
integration-free iPSC line (MUSIi008-A) derived from a patient with severe hemolytic anemia
carrying compound heterozygote mutations in KLF1 gene for disease modeling. Stem Cell
Res. 2019;34:101344; doi:10.1016/j.scr.2018.09.021
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาคีสมาชิก
๑) Krongworakul N, Naivikul O. Physicochemical properties of Rice Starch during
Microwave Heating for Food Product Quality. J Nutr Sci Vitaminol. 2019;65:S163-S165;
doi:10.3177/jnsv.65.S163
๒) Kupkanchanakul W, Yamaguchi T, Naivikul O. Gluten-Free Rice Breading Using
Composited Rice Flour and Pre-Germinated Brown Rice Flour for Health Benefits. J Nutr Sci
Vitaminol. 2019;65:S206-S211; doi:10.3177/jnsv.65.S206
ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ ภาคีสมาชิก
๑) Kanwal S, Incharoensakdi A. The role of GAD pathway for regulation of GABA
accumulation and C/N balance in Synechocystis sp. PCC 6803. J Appl Phycol. 2019; 31:35033514; doi.org/10.1007/s10811-019-01834-5
๒) Wutthithien P, Lindblad P, Incharoensakdi A. Improvement of photobiological
hydrogen production by suspended and immobilized cells of the N2-fixing cyanobacterium
Fischerella muscicola TISTR 8215. J Appl Phycol. 2019;31:3527−3536; doi.org/10.1007/
s10811-019-01881-y
๓) Monshupanee T, Chairattanawat C, Incharoensakdi A. Disruption of
cyanobacterial γ-aminobutyric acid shunt pathway reduces metabolites levels in

๑๔๕

tricarboxylic acid cycle, but enhances pyruvate and poly (3- hydroxybutyrate) accumulation.
Sci Rep. 2019;9:8184; doi.org/10.1038/s41598-019-44729-8
๔) Velmurugan R, Incharoensakdi A. Efficient hydrolysis of glycogen from engineered
Synechocystis sp. PCC 6803 catalyzed by recyclable surface functionalized nanoparticles for
ethanol production. Algal Res. 2019;43:101621; doi.org/10.1016/j.algal.2019.101621
๕) Pansook S, Incharoensakdi A, Phunpruch S. Enhanced dark fermentative H2
production by agar-immobilized cyanobacterium Aphanothece halophytica. J Appl Phycol.
2019;31:2869−2879; doi.org/10.1007/s10811-019-01822-9
๖) Krasaesueba N, Incharoensakdi A, Khetkorn W. Utilization of shrimp wastewater
for poly--hydroxybutyrate production by Synechocystis sp. PCC 6803 strain DSphU
cultivated in photobioreactor. Biotechnol Rep. 2019;23: e00345; doi.org/10.1016/j.btre.
2019.e00345
๗) Sivaramakrishnan R, Incharoensakdi A. Enhancement of lipid extraction for
efficient methyl ester production from Chlamydomonas sp. J Appl Phycol. 2019;31:
2365-2377; doi.org/10.1007/s10811-019-1758-5
๘) Sivaramakrishnan R, Incharoensakdi A. Low power ultrasound treatment for the
enhanced production of microalgae biomass and lipid content. Biocatal Agric Biotechnol.
2019;20:101230; doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101230
๙) Guédez G, Pothipongsa A, Sirén S, Liljeblad A, Jantaro S, Incharoensakdi A,
Salminen T. Crystal structure of dimeric Synechococcus spermidine synthase with bound
polyamine substrate and product. Biochem J. 2019;476:1009-1020; doi.org/10.1042/
BCJ20180811
๑๐) Eungrasamee K, Miao R, Incharoensakdi A, Lindblad P, Jantaro S, Eungrasamee,
et al. Improved lipid production via fatty acid biosynthesis and free fatty acid recycling in
engineered Synechocystis sp. PCC 6803. Biotechnol Biofuels. 2019;12:8; doi.org/10.1186/
s13068-018-1349-8
๑๑) Velmurugan R, Incharoensakdi A. Metal Oxide Mediated Extracellular NADPH
Regeneration Improves Ethanol Production by Engineered Synechocystis sp. PCC 6803. Front
Bioeng Biotechnol. 2019;148; doi:10.3389/fbioe.2019.00148
๑๒) Khanthasuwan S, Incharoensakdi A, Jantaro S. Response of Synechocystis sp.
PCC 6803 to UV radiations by alteration of polyamines associated with thylakoid membrane
proteins. World J Microbiol Biotechnol. 2019;35:8; doi.org/10.1007/s11274-018-2580-y

๑๔๖

๑๓) Sivaramakrishnan R, Suresh S, Incharoensakdib A. Chlamydomonas sp. as
dynamic biorefinery feedstock for the production of methyl ester and ɛ-polylysine.
Bioresour Technol. 2019;272:281−287; doi.org/10.1016/j.biortech.2018.10.026
๑๔) Pattharaprachayakul N, Lee H J, Incharoensakdi A, Woo H M. Evolutionary
engineering of cyanobacteria to enhance the production of alpha-farnesene from CO2. J Agri
Food Chem. 2019;67:13658-13664; doi.org/10.1021/acs.jafc.9b06254

บทคัดย่อ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์

๑๔๙
๑๔๙
0.075% capsaicin lotion for the treatment of painful
0.075%
lotion
for the treatment
of painful
diabeticcapsaicin
neuropathy:
A randomized,
double-blind,
diabeticcrossover,
neuropathy:
A randomized, double-blind,
placebo-controlled
trial
crossover, placebo-controlled trial

a
b
a
c
b
c
d
d
e
f
e
g
f
g

Kongkiat Kulkantrakorna,b, Assawin Chomjita, Pasiri Sithinamsuwanc,
b,d,e,f, Juthamas
c, Phunyada Napunnaphat
b,g
a,b, Assawin
Thipaporn
Tharavanij
Suwankanoknark
Kongkiat
Kulkantrakorn
Chomjita, Pasiri
Sithinamsuwanc,
Thipaporn Tharavanijb,d,e,f, Juthamas Suwankanoknarkc, Phunyada Napunnaphatb,g
Division of Neurology, Department of Internal Medicine, Thammasat University, Pathumthani, Thailand
Center of Excellence for Diabetic Foot Care, Thammasat University Hospital, Pathumthani, Thailand
Division of Neurology, Department of Internal Medicine, Thammasat University, Pathumthani, Thailand
Division of Neurology, Department of Internal Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok,
Center of Excellence for Diabetic Foot Care, Thammasat University Hospital, Pathumthani, Thailand
Thailand
Division of Neurology, Department of Internal Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok,
Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Thammasat University,
Thailand
Pathumthani, Thailand
Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Thammasat University,
Diabetes and Metabolic Syndrome Research Unit, Thammasat University, Pathumthani, Thailand
Pathumthani, Thailand
Center of Excellence in Applied Epidemiology, Thammasat University, Pathumthani, Thailand
Diabetes and Metabolic Syndrome Research Unit, Thammasat University, Pathumthani, Thailand
Department of Nursing, Thammasat University Hospital, Pathumthani, Thailand
Center of Excellence in Applied Epidemiology, Thammasat University, Pathumthani, Thailand
Department of Nursing, Thammasat University Hospital, Pathumthani, Thailand

Objective: A randomized, double- blinded, crossover, placebo controlled trial was
Objective: to
A evaluate
randomized,
double-and
blinded,
controlled
was
conducted
the efficacy
safetycrossover,
of 0. 075% placebo
capsaicin
lotion fortrial
treating
conducted
to evaluate
the efficacy
and Patients
safety of and
0. 075%
capsaicin
lotion
for treating
painful
diabetic
neuropathy
(PDN).
methods:
PDN
subjects
were
painful diabetic
neuropathy
Patients
and
PDNcrossing
subjectsover
were
randomized
to receive
0. 075%(PDN).
capsaicin/
placebo
formethods:
8 weeks, then
to
randomized
to receive
capsaicin/
8 weeks,
then crossing
to
the
other treatment
after0.a075%
4-weeks
washoutplacebo
period.for
Primary
endpoint
was the over
change
thevisual
other analog
treatment
after
a 4-weeks
Primary
endpoint
thechanges
change
in
scale
score
of pain washout
severity. period.
Secondary
outcomes
werewas
score
analog Pain
scaleScale,
score of
painform
severity.
Secondary
outcomes were
score
changes
in visual
Neuropathic
shortMcGill
Pain Questionnaires,
and
proportions
in patients
Neuropathic
short- formofMcGill
Pain
Questionnaires,
and proportions
of
with Pain
pain Scale,
score reductions
30% and
50%,
and adverse events.
of patients
withof
pain
score reductions
of 30%27and
50%, and
events. treatment
Results:
A total
42 subjects
were enrolled,
completed
at adverse
least an 8-week
Results:Intention-to-treat
A total of 42 subjects
wereshowed
enrolled,no27significant
completedimprovement
at least an 8-week
treatment
period.
analysis
in pain
control
period.
Intention-to-treat
analysis
showed
no significant
pain control
with
capsaicin
lotion compared
with
placebo
for all painimprovement
measures andinproportion
of
with capsaicin
lotion
compared
for all pain measures
and analysis
proportion
of
patients
who had
30%
or 50% with
pain placebo
relief, respectively.
Per protocol
were
patients who
had 30%
or 50%
relief, respectively.
Perreactions
protocolwere
analysis
were
consistent.
Capsaicin
lotion
was pain
well tolerated
but local skin
common.
consistent. Capsaicin
lotion
well
tolerated
local skin
reactions
were
common.
Conclusion:
In patients
withwas
PDN,
the
efficacybut
of 0.075%
capsaicin
lotion
was
similar
Conclusion:
Inwas
patients
PDN, More
the efficacy
ofneeded
0.075% to
capsaicin
lotion was
similar
to
placebo but
well with
tolerated.
work is
assess different
capsaicin
to placebo but was well tolerated. More work is needed to assess different capsaicin
formulations.
formulations.
Full article in Journal of Clinical Neuroscience. 2019;(62):174–179; doi.org/10.1016/j.jocn.2018.
11.036
Full
article in Journal of Clinical Neuroscience. 2019;(62):174–179; doi.org/10.1016/j.jocn.2018.
11.036

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๕๐
๑๕๐
Effects of dietary cation and anion difference on eating,
Effectsruminal
of dietary
cationand
andplasma
anion difference
on eating,
function
leptin in goats
ruminal function
and plasma
leptin in goats
under tropical
condition
under tropical condition
Thiet Nguyen1,2, Somchai Chanpongsang3, Narongsak Chaiyabutr1,4,
1,*
Sumpun
Thammacharoen
3, Narongsak Chaiyabutr1,4,
Thiet Nguyen1,2, Somchai
Chanpongsang

1
1
2
2
3
3
4
4

Sumpun Thammacharoen1,*

Department of Physiology, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, HenriDunang street,
Bangkok 10330, Thailand
Department
of Agricultural
Physiology, Technology,
Faculty of Veterinary
Science,
Chulalongkorn
University,
HenriDunang
street,
Department of
Faculty of
Rural Development,
Cantho
University,
3/2 street,
Bangkok
10330,
Thailand
Cantho city 94000, Vietnam
Department
Technology,
Faculty
of RuralScience,
Development,
Cantho University,
street,
Department of
of Agricultural
Animal husbandry,
Faculty
of Veterinary
Chulalongkorn
University,3/2
HenriDunang
street,
Cantho
city
94000,
Vietnam
Bangkok 10330, Thailand
Department
of of
Animal
husbandry,
Faculty
of Veterinary
Science,
Chulalongkorn
The Academy
Science,
The Royal
Society
of Thailand,
Dusit, Bangkok
10300,University,
Thailand HenriDunang street,
Bangkok 10330, Thailand
The Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Dusit, Bangkok 10300, Thailand

Objective: This study was carried out to determine the effects of elevated dietary
cation
and This
anion
difference
(DCAD)
on determine
dry matter
and ruminal
Objective:
study
was carried
out to
theintake
effects(DMI)
of elevated
dietary
fermentation
pattern
in
lactating
dairy
goats
under
tropical
conditions.
cation and anion difference (DCAD) on dry matter intake (DMI) and ruminal
Methods: Tenpattern
dairy goats
were dairy
divided
intounder
two groups
five animals each. The
fermentation
in lactating
goats
tropicalof
conditions.
groups
received
diets goats
at different
DCAD levels,
either
a control
dietanimals
(22.81 mEq/100
g
Methods:
Ten dairy
were divided
into two
groups
of five
each. The
dry
matter
[DM],diets
DCAD-23)
or aDCAD
DCAD-39
diet
(39.08
mEq/100
DM, mEq/100
DCAD-39).
groups
received
at different
levels,
either
a control
dietg(22.81
g
After
parturition,
DMI
and
water
intake
were
recorded
daily.
Ruminal
fluid
and
urine
dry matter [DM], DCAD-23) or a DCAD-39 diet (39.08 mEq/100 g DM, DCAD-39).
were
and
nutrient
digestibility
measurements
were Ruminal
carried out
at 8th
After collected,
parturition,
DMI
and water
intake were
recorded daily.
fluid
andweeks
urine
postpartum
(PP-8).
Blood
samples
were
collected
at
PP-4
and
PP-8
to
measure
plasma
were collected, and nutrient digestibility measurements were carried out at 8th weeks
leptin.
postpartum (PP-8). Blood samples were collected at PP-4 and PP-8 to measure plasma
Results: Dry matter intake/body weight (DMI/BW) at PP-8 of the animals fed the
leptin.
DCAD-39
dietmatter
was significantly
than
those fedatwith
diet (p<0.05).
Results: Dry
intake/bodyhigher
weight
(DMI/BW)
PP-8DCAD-23
of the animals
fed the
Animals
fed
with
DCAD-39
consumed
more
water
than
those
fed
DCAD-23
over
24 h,
DCAD-39 diet was significantly higher than those fed with DCAD-23 diet (p<0.05).
particularly
at night
(p<0.05).
Ruminal
acetate
concentration,
andover
urinary
Animals
fed with
DCAD-39
consumed
morepH,
water
than those
fed DCAD-23
24 h,
allantoin
excretion
increased
the DCAD-39
diet,concentration,
whereas ruminal
particularly
at night
(p<0.05).with
Ruminal
pH, acetate
and butyrate
urinary
concentration
was
lower
with
the
DCAD-39
diet.
On
the
other
hand,
other
ruminal
allantoin excretion increased with the DCAD-39 diet, whereas ruminal butyrate
parameters, such
as total
fatty acid
propionate
molar
concentration
was lower
withvolatile
the DCAD-39
diet. concentration,
On the other hand,
other ruminal
proportion
acetate/propionate
ratio,concentration,
were not affected
by increased
parameters, and
such
as total volatile average
fatty acid
propionate
molar
DCAD
supplementation.
Apparent
digestibility
was
improved
by
increased
DCAD
proportion and acetate/propionate average ratio, were not affected by increased
supplementation.
Plasma leptin
concentration
was higher
with DCAD
DCAD supplementation.
Apparent
digestibility
was improved
by supplementation.
increased DCAD
Conclusion:
When
feeding
with DCAD-39
under
tropical
conditions, an
supplementation.
Plasma
leptingoats
concentration
was higher
with DCAD
supplementation.
increase
in DMI
wasfeeding
associated
with
improved
apparent
of nutrients,
Conclusion:
When
goats
with
DCAD-39
underdigestibility
tropical conditions,
an
increase in DMI was associated with improved apparent digestibility of nutrients,

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๕๑
๑๕๑
ruminal fermentation and microbial protein synthesis. An increase in plasma leptin
concentration
could not
explain
the effect
of high
DCADAn
on increase
DMI. in plasma leptin
ruminal fermentation
and
microbial
protein
synthesis.
concentration could not explain the effect of high DCAD on DMI.
Full article in Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 2020;33(6): 941-948; doi.org/10.5713/
ajas.19.0288
Full article in Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 2020;33(6): 941-948; doi.org/10.5713/
ajas.19.0288

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๕๒
๑๕๒
๑๕๒
Evaluation
Evaluation of
of the
the geographical
geographical utility
utility of
of
Evaluation
of the(Daboia
geographical
utilityantivenom
of
Eastern
Russell’s
viper
siamensis)
Eastern Russell’s viper (Daboia siamensis) antivenom
Eastern Russell’s
viper (Daboia siamensis)
antivenom
from
from Thailand
Thailand and
and an
an assessment
assessment of
of its
its protective
protective effects
effects
from Thailand
andvenom-induced
an assessmentnephrotoxicity
of its protective effects
against
against venom-induced nephrotoxicity
against venom-induced nephrotoxicity

1
1
2
1
2

Janeyuth Chaisakul1,2*
, Jaffer Alsolaiss22, Mongkon Charoenpitakchai33,
Janeyuth Chaisakul1,2*, 3,4
Jaffer Alsolaiss , Mongkon
Charoenpitakchai ,2
5, Robert A. Harrison
1,2*, Jaffer
2, Mongkon
3, ,
Kulachet
Wiwatwarayos
, Nattapon
Sookprasert
Janeyuth
Chaisakul
Alsolaiss
Charoenpitakchai
3,4
5
2,
Kulachet Wiwatwarayos , Nattapon
Sookprasert7 , Robert
A. Harrison
6
8
3,4
5
2
Narongsak
Chaiyabutr
,
Lawan
Chanhome
,
Choo
Hock
Tan
,
Kulachet
Wiwatwarayos
, Nattapon
Robert
A. Harrison
6, Lawan Sookprasert
7,, Choo
Narongsak
Chaiyabutr
Chanhome
Hock
Tan8, ,
2
6, Lawan
7, Choo Hock Tan8,
Nicholas
R. Casewell
Narongsak Chaiyabutr
Chanhome
2
Nicholas
R. Casewell
Nicholas R. Casewell2

Department of Pharmacology, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand
Department
of Pharmacology,
College of
Medicine,
Bangkok,
Thailand
Centre for Snakebite
ResearchPhramongkutklao
& Interventions, Liverpool
School
of Tropical
Medicine,
Pembroke Place,
Department
of Pharmacology,
Phramongkutklao
College of
Medicine,
Bangkok,
Thailand
Centre
for
Snakebite
Research
&
Interventions,
Liverpool
School
of
Tropical
Medicine,
Pembroke Place,
Liverpool,
Merseyside,
United
Kingdom
2 Centre for Snakebite Research & Interventions, Liverpool School of Tropical Medicine, Pembroke Place,
3 Liverpool, Merseyside, United Kingdom
Department of Pathology, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand
3 Liverpool, Merseyside, United Kingdom
Department
of Pathology,
Phramongkutklao
College
of Medicine,
4 Institute
of Pathology,
Ministry
of Public Health,
Bangkok,
ThailandBangkok, Thailand
3
4 Institute
Department
of
Pathology,
Phramongkutklao
College
of
Medicine,
Bangkok, Thailand
of
Pathology,
Ministry
of
Public
Health,
Bangkok,
Thailand
5 Department of Preclinical Science, Faculty of Medicine, Thammasat
University, Rangsit Campus, Pathumthani,
4
5 Institute
of Pathology,
Ministry
of Public
Health,
Bangkok,Thammasat
Thailand University, Rangsit Campus, Pathumthani,
Department
of
Preclinical
Science,
Faculty
of
Medicine,
Thailand
5 Department of Preclinical Science, Faculty of Medicine, Thammasat University, Rangsit Campus, Pathumthani,
6 Thailand
Queen Saovabha Memorial Institute, Thai Red Cross Society, Bangkok, Thailand
6 Thailand
Saovabha
Memorial
Institute,
ThaiInstitute,
Red Cross
Society,
Bangkok,
Thailand
7 Queen
Snake Farm,
Queen
Saovabha
Memorial
Thai
Red Cross
Society,
Bangkok, Thailand
6
7
Queen Farm,
Saovabha
Memorial
Institute,
ThaiInstitute,
Red Cross
Society,
Bangkok,
Thailand
Queen
Saovabha
Memorial
Thai
Red
Cross
Society,
Bangkok,
Thailand
8 Snake
Department
of
Pharmacology,
Faculty
of
Medicine,
University
of
Malaya,
Kuala
Lumpur,
Malaysia
7 Snake Farm, Queen Saovabha Memorial Institute, Thai Red Cross Society, Bangkok, Thailand
8
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
8 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Background: Daboia siamensis (Eastern Russell’s viper) is a medically important snake
Background: Daboia siamensis (Eastern Russell’s viper) is a medically important snake
species
foundDaboia
widelysiamensis
distributed
acrossRussell’s
Southeast
Asia.isEnvenomings
by this species
Background:
(Eastern
viper)
a medically important
snake
species found widely distributed across Southeast Asia. Envenomings by this species
can
result
in systemic
coagulopathy,
local
tissue injury
and/or renal by
failure.
While
species
found
widely distributed
across
Southeast
Asia. Envenomings
this species
can result in systemic coagulopathy, local tissue injury and/or renal failure. While
administration
of specific
antivenomlocal
is antissue
effective
for Russell’s
viper
can result in systemic
coagulopathy,
injurytreatment
and/or renal
failure. While
administration of specific antivenom is an effective treatment for Russell’s viper
envenomings,
of, and access
geographically-appropriate
antivenom
administrationthe
of availability
specific antivenom
is anto,effective
treatment for Russell’s
viper
envenomings, the availability of, and access to, geographically-appropriate antivenom
remains
problematic
in manyof,
rural
study, we determined the
binding
envenomings,
the availability
andareas.
accessIn
to,this
geographically-appropriate
antivenom
remains problematic in many rural areas. In this study, we determined the binding
and
neutralizing
capability
of rural
antivenoms
bydetermined
the Thai Red
in
remains
problematic
in many
areas. Inmanufactured
this study, we
the Cross
binding
and neutralizing capability of antivenoms manufactured by the Thai Red Cross in
Thailand
against capability
D. siamensis
venoms from
four geographical
and neutralizing
of antivenoms
manufactured
by the locales:
Thai RedMyanmar,
Cross in
Thailand against D. siamensis venoms from four geographical locales: Myanmar,
Taiwan,
andD.Thailand.
ThailandChina
against
siamensis venoms from four geographical locales: Myanmar,
Taiwan, China and Thailand.
Methodology/Principle
findings: The D. siamensis monovalent antivenom displayed
Taiwan, China and Thailand.
Methodology/Principle findings: The D. siamensis monovalent antivenom displayed
extensive
recognition and
binding
proteins monovalent
found in D.
siamensisdisplayed
venom,
Methodology/Principle
findings:
The to
D. siamensis
antivenom
extensive recognition and binding to proteins found in D. siamensis venom,
irrespective
of the geographical
origin
those venoms.
immunological
extensive recognition
and binding
to of
proteins
found inSimilar
D. siamensis
venom,
irrespective of the geographical origin of those venoms. Similar immunological
characteristics
with the
Hemato
Polyvalent
antivenom,
also uses
irrespective ofwere
the observed
geographical
origin
of those
venoms.
Similar which
immunological
characteristics were observed with the Hemato Polyvalent antivenom, which also uses
D.
siamensis venom
an immunogen,
but binding
levels antivenom,
were dramatically
reduced
characteristics
were as
observed
with the Hemato
Polyvalent
which also
uses
D. siamensis venom as an immunogen, but binding levels were dramatically reduced
when
usingvenom
comparator
monovalent but
antivenoms
manufactured
against different
D. siamensis
as an immunogen,
binding levels
were dramatically
reduced
when using comparator monovalent antivenoms manufactured against different
snake
A similar pattern
was observed
whenmanufactured
investigating against
neutralization
of
when species.
using comparator
monovalent
antivenoms
different
snake species. A similar pattern was observed when investigating neutralization of
coagulopathy,
the procoagulant
action of all
fourinvestigating
geographicalneutralization
venom variants
snake species. with
A similar
pattern was observed
when
of
coagulopathy, with the procoagulant action of all four geographical venom variants
neutralized
bywith
both
D. siamensis
monovalent
the Hemato
Polyvalent
coagulopathy,
thethe
procoagulant
action
of all fourand
geographical
venom
variants
neutralized by both the D. siamensis monovalent and the Hemato Polyvalent
antivenoms,
the comparator
monovalent
antivenoms
ineffective.
These in
neutralized while
by both
the D. siamensis
monovalent
and were
the Hemato
Polyvalent
antivenoms, while the comparator monovalent antivenoms were ineffective. These in
vitro
findings
translated
into therapeutic
efficacy
in vivo,
the D. siamensis
antivenoms,
while
the comparator
monovalent
antivenoms
wereas
ineffective.
These in
vitro findings translated into therapeutic efficacy in vivo, as the D. siamensis
vitro findings translated into therapeutic efficacy in vivo, as the D. siamensis
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monovalent antivenom was found to effectively protect against the lethal effects of all
four geographical
venom
variants
of in
nephrotoxicity
monovalent
antivenom
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foundpreclinically.
to effectivelyAssessments
protect against
thevivo
lethal
effects of all
revealed
that
D.
siamensis
venom
(700
μg/kg)
significantly
increased
plasma
four geographical venom variants preclinically. Assessments of in vivo nephrotoxicity
creatinine that
and D.
blood
urea nitrogen
in anaesthetised
rats.increased
The intravenous
revealed
siamensis
venom levels
(700 μg/kg)
significantly
plasma
administration
of
D.
siamensis
monovalent
antivenom
at
three
times
higher
than
the
creatinine and blood urea nitrogen levels in anaesthetised rats. The intravenous
recommended scaled
therapeutic
dose, prior
to and 1 h
injection
venom,
administration
of D. siamensis
monovalent
antivenom
atafter
threethe
times
higherofthan
the
resulted in reduced
levels of markers
of tonephrotoxicity
and
prevented
renal
recommended
scaled therapeutic
dose, prior
and 1 h after the
injection
of venom,
morphological
changes,
although
lower doses
no therapeutic
resulted
in reduced
levels
of markers
of had
nephrotoxicity
andeffect.
prevented renal
Conclusions/Significance:
This
study
highlights
the
potential
broad
morphological changes, although lower doses had no therapeutic effect. geographical
utility of the Thai D. siamensisThis
monovalent
antivenom
treating envenomings
by the
Conclusions/Significance:
study highlights
theforpotential
broad geographical
Eastern
viper.
However,
only the
early delivery
of high
antivenom by
doses
utility
ofRussell’s
the Thai D.
siamensis
monovalent
antivenom
for treating
envenomings
the
appears
to
be
capable
of
preventing
venominduced
nephrotoxicity.
Eastern Russell’s viper. However, only the early delivery of high antivenom doses
appears to be capable of preventing venominduced nephrotoxicity.
Full article in PLoS Negl Trop Dis 2019;13(10): e0007338; https://doi.org/10.1371/journal.pntd.
0007338
Full article in PLoS Negl Trop Dis 2019;13(10): e0007338; https://doi.org/10.1371/journal.pntd.
0007338
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Pharmacokinetics of enrofloxacin and its metabolite
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its metabolite
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freshwater and
crocodiles
ciprofloxacin
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(Crocodylus
siamensis)
after intravenous
(Crocodylus
siamensis)administration
after intravenous and
intramuscular
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To the best of the authors' knowledge, pharmacokinetic information to establish
suitable
therapeutic
for knowledge,
freshwater crocodiles
is limited.
Therefore, the
purpose
To the best
of the plans
authors'
pharmacokinetic
information
to establish
of
this study
was to clarify
thefreshwater
pharmacokinetic
characteristics
of enrofloxacin
(ENR)
suitable
therapeutic
plans for
crocodiles
is limited. Therefore,
the purpose
in this
freshwater
crocodiles,
Crocodylus
siamensis,characteristics
following single
intravenous
and
of
study was
to clarify the
pharmacokinetic
of enrofloxacin
(ENR)
intramuscular
at a dosage
of 5 mg/kg
body
weight
(b.w.). Blood
in freshwater administration
crocodiles, Crocodylus
siamensis,
following
single
intravenous
and
samples
were
collected
at
assigned
times
up
to
168
hr.
The
plasma
concentrations
of
intramuscular administration at a dosage of 5 mg/kg body weight (b.w.). Blood
ENR andwere
its metabolite
(CIP)up
were
measured
liquidconcentrations
chromatography
samples
collected ciprofloxacin
at assigned times
to 168
hr. Theby
plasma
of
tandem-mass
spectrometry.
The concentrations
of ENR and
in the
plasma were
ENR and its metabolite
ciprofloxacin
(CIP) were measured
byCIP
liquid
chromatography
quantified
up to
144 hr after both
the administrations.
Theand
half-life
was
(43-44
hr)
tandem-mass
spectrometry.
The concentrations
of ENR
CIP in
thelong
plasma
were
and similarup
after
both
The absolute The
i.m. half-life
bioavailability
was
82.65%
quantified
to 144
hr administrations.
after both the administrations.
was long
(43-44
hr)
and
binding
of ENR to plasma
protein i.m.
ranged
from 9% to 18%
an
and the
similar
afterpercentage
both administrations.
The absolute
bioavailability
was with
82.65%
average
of 10.6%.
Percentage
of CIP
concentrations)
was9%
15.9%
andwith
19.9%
and the binding
percentage
of ENR
to (plasma
plasma protein
ranged from
to 18%
an
after
i.v.
and
i.m.
administration,
respectively.
Based
on
the
pharmacokinetic
data,
average of 10.6%. Percentage of CIP (plasma concentrations) was 15.9% and 19.9%
susceptibility
point and PK-PD
indexes, i.m.
single
of ENRdata,
at a
after
i.v. and break
i.m. administration,
respectively.
Based
on administration
the pharmacokinetic
dosage
of 5 mg/kg
b.w. might
be appropriate
for single
treatment
of susceptible
bacteria
susceptibility
break point
and PK-PD
indexes, i.m.
administration
of ENR
at a
(MIC
>
1
μg/mL)
in
freshwater
crocodiles,
C.
siamensis.
dosage of 5 mg/kg b.w. might be appropriate for treatment of susceptible bacteria
(MIC > 1 μg/mL) in freshwater crocodiles, C. siamensis.
Full article in J Vet Pharmacol Ther. 2019;00:1–7; doi: 10.1111/jvp.12791. Epub 2019 Jul 4.
Full article in J Vet Pharmacol Ther. 2019;00:1–7; doi: 10.1111/jvp.12791. Epub 2019 Jul 4.

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๕๕
๑๕๕
Pharmacokinetics of ceftriaxone in freshwater crocodiles
Pharmacokinetics
of ceftriaxone
in freshwater
crocodiles
(Crocodylus
siamensis)
after intramuscular
administration
(Crocodylus siamensis)
afterdosages
intramuscular administration
at two
at two dosages
Saranya Poapolathep1, Mario Giorgi2, Narongsak Chaiyabutr3,
1, Napasorn
1,
Klangkaew
Phaochoosak
1, Mario
3,
SaranyaNarumol
Poapolathep
Giorgi2, Narongsak
Chaiyabutr
4
1
Tara Wongwaipairote
, Amnart Phaochoosak
Poapolathep 1,
Narumol
Klangkaew1, Napasorn

1

Tara Wongwaipairote4, Amnart Poapolathep1

Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
2
Department of Veterinary Sciences, University of Pisa, San Piero a Grado, Italy.
1
Faculty
of Veterinary
Medicine,
Kasetsart University,
3 Department
Department of
of Pharmacology,
Physiology, Faculty
of Veterinary
Science,
Chulalongkorn
University, Bangkok,
Bangkok,Thailand
Thailand
2
4 Department of Veterinary Sciences, University of Pisa, San Piero a Grado, Italy.
Wongweerakij Crocodile Farm, Bo Phloi, Kanjanaburi, Thailand.
3 Department of Physiology, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
4
Wongweerakij Crocodile Farm, Bo Phloi, Kanjanaburi, Thailand.

One of the major obstacles to the successful treatment of infectious disease in
freshwater
species istoincorrect
dosing of
antibiotics.
are few
reports
One of thecrocodile
major obstacles
the successful
treatment
of There
infectious
disease
in
on
pharmacokinetics
and
dosage
regimens
of
antimicrobial
drugs
in
crocodiles.
The
freshwater crocodile species is incorrect dosing of antibiotics. There are few reports
purpose
of the present
was
to clarify
pharmacokinetic
characteristics
of
on
pharmacokinetics
andstudy
dosage
regimens
of the
antimicrobial
drugs in
crocodiles. The
ceftriaxone
in Siamese
crocodiles
(Crocodylus siamensis).
Freshwater
purpose of (CEF)
the present
studyfreshwater
was to clarify
the pharmacokinetic
characteristics
of
crocodiles,
Crocodylus
siamensis,
in
breeding
farms
were
treated
with
a
single
ceftriaxone (CEF) in Siamese freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis). Freshwater
intramuscular
administration
of CEF
two dosages,
and 25
mg/kg
bodya weight
crocodiles,
Crocodylus
siamensis,
in atbreeding
farms12.5
were
treated
with
single
(b.w.).
Blood samples
were collected
attwo
preassigned
times
up25
tomg/kg
168 hr.body
The plasma
intramuscular
administration
of CEF at
dosages, 12.5
and
weight
concentrations
of
CEF
were
measured
by
a
validated
method
through
liquid
(b.w.). Blood samples were collected at preassigned times up to 168 hr. The plasma
chromatographyof tandem-mass
spectrometry.
plasma
concentrations
were
concentrations
CEF were measured
by a CEF
validated
method
through liquid
quantified
up to 72tandem-mass
and 96 hr after
low- and high-dose
administration,
respectively.
chromatography
spectrometry.
CEF plasma
concentrations
were
The
C
values
of
CEF
were
24.61
±
5.15
µg/ml
and
26.39
±
2.81
µg/ml
at
dosages
of
max up to 72 and 96 hr after low- and high-dose administration, respectively.
quantified
12.5 Cand
25 mg/kg
b.w.,
The AUC
values
increased
a doseThe
of CEF
wererespectively.
24.61 ± 5.15 µg/ml
andlast
26.39
± 2.81
µg/ml atin
dosages
of
max values
dependent
fashion.
half-life
values were
statistically
different between
the
12.5 and 25
mg/kgThe
b.w.,
respectively.
The not
AUC
in a doselast values increased
groups
(around
20 hr).
average
binding
percentage
of CEF to
plasmabetween
protein was
dependent
fashion.
TheThe
half-life
values
were
not statistically
different
the
53.78 ± 2.11%.
onThe
theaverage
pharmacokinetic
data, susceptibility
andwas
the
groups
(aroundBased
20 hr).
binding percentage
of CEF to break-point
plasma protein
surrogate
PK-PD
index
MIC, 0.2 μg/ml),data,
i.m. administration
of CEF at a and
dosethe
of
53.78 ± 2.11%.
Based
on (T
the> pharmacokinetic
susceptibility break-point
12.5
mg/kg
b.w. might
for initiating
treatment of susceptible
surrogate
PK-PD
index be
(T appropriate
> MIC, 0.2 μg/ml),
i.m. administration
of CEF at abacterial
dose of
infections
inb.w.
freshwater
crocodiles.
12.5
mg/kg
might be
appropriate for initiating treatment of susceptible bacterial
infections in freshwater crocodiles.
Full article in J Vet Pharmacol Ther. 2019;00:1–6; doi: 10.1111/jvp.12801. Epub 2019 Jul 29.
Full article in J Vet Pharmacol Ther. 2019;00:1–6; doi: 10.1111/jvp.12801. Epub 2019 Jul 29.
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Envenoming following snakebite is a health problem in the tropical regions of the
Envenoming
snakebite
health
problem
in
tropical
regions
of the
the
world.
Acute following
kidney injury
(AKI)is
of the
most important
causes
of death
in
Envenoming
following
snakebite
isisa
aone
health
problem
in the
the tropical
regions
of
world.
injury
is
of
causes
of
patients
bittenkidney
by snakes
the class
Viperidae
and important
Hydrophidae.
According
to
world. Acute
Acute
kidney
injuryof(AKI)
(AKI)
is one
one
of the
the most
most
important
causes
of death
death in
in
patients
by
of
the
Viperidae
and
Hydrophidae.
to
snakebite
from snakes
of the
Viperidae,
most AKI
are causedAccording
by Russell’s
patients bitten
bitten
by snakes
snakes
ofclass
the class
class
Viperidae
and cases
Hydrophidae.
According
to
snakebite
from
snakes
of
the
class
Viperidae,
most
AKI
cases
are
caused
by
Russell’s
viper
accidents
in
Asia
and
by
snakes
of
the
genus
Bothrops
and
Crotalus
in
Latin
snakebite from snakes of the class Viperidae, most AKI cases are caused by Russell’s
viper
in
and
snakes
of
genus
Crotalus
Latin
America.
The most
important
all renal
syndromes
is acuteand
renal
failurein
viper accidents
accidents
in Asia
Asia
and by
by of
snakes
of the
the
genus Bothrops
Bothrops
and
Crotalus
in(ARF),
Latin
America.
The
most
important
of
all
renal
syndromes
is
acute
renal
failure
(ARF),
which
has
been
reported
with
varying
frequency
in
different
studies.
Among
many
America. The most important of all renal syndromes is acute renal failure (ARF),
which
reported
with
varying
frequency
in
studies.
Among
venomous
snakes,
Russell's
(Daboia
siamensis)
is one of
the common
biters
which has
has been
been
reported
withviper
varying
frequency
in different
different
studies.
Among many
many
venomous
snakes,
(Daboia
siamensis)
is one
one
of
the common
common
biters
capable
of delivering
of lethalviper
venom
and it is
responsible
for aof
substantial
number
of
venomous
snakes, Russell's
Russell's
viper
(Daboia
siamensis)
is
the
biters
capable
delivering
lethal
it
substantial
number
of
deaths
Asian of
countries.
Manyand
hypotheses
still existfor
fora
mechanism
behind
capableinof
ofmany
delivering
of
lethal venom
venom
and
it is
is responsible
responsible
for
athe
substantial
number
of
deaths
in
many
Asian
countries.
Many
hypotheses
still
exist
for
the
mechanism
behind
the
venom
effect
of
Russell's
viper
observed
in
AKI.
The
aim
of
the
present
review
is
deaths in many Asian countries. Many hypotheses still exist for the mechanism behind
the
venom
effect
of
observed
in
aim
the
present
review
is
to
the
relevant
aspectsviper
of AKI
associated
withThe
Russell
viper
animal
theassess
venom
effect
of Russell's
Russell's
viper
observed
in AKI.
AKI.
The
aim of
of
the venom
present in
review
is
to
assess
the
relevant
aspects
of
AKI
associated
with
Russell
viper
venom
in
animal
models
and
study
some
of
the
mechanisms
possibly
involved
in
genesis
of
the
renal
to assess the relevant aspects of AKI associated with Russell viper venom in animal
models
and
some
of
mechanisms
in
of
renal
injury.
viper
venom
a complexpossibly
chemicalinvolved
composition
consisting
modelsRussell's
and study
study
some
of the
thehas
mechanisms
possibly
involved
in genesis
genesis
of the
themostly
renal
injury.
Russell's
viper
venom
has
a
complex
chemical
composition
consisting
mostly
of
potentially
toxic
proteins,
peptides
and
several
enzymes
including
phospholipase
injury. Russell's viper venom has a complex chemical composition consisting mostly
of
toxic
and
enzymes
phospholipase
A
metalloprotease,
L-aminopeptides
acid oxidase
and phosphodiesterase.
These
properties
of2,potentially
potentially
toxic proteins,
proteins,
peptides
and several
several
enzymes including
including
phospholipase
L-amino
acid
and
phosphodiesterase.
properties
A
may
dominate the clinical
presentation
causing
injury as well asThese
haematological,
A22,, metalloprotease,
metalloprotease,
L-amino
acid oxidase
oxidase
andlocal
phosphodiesterase.
These
properties
may
dominate
the
clinical
presentation
causing
local
injury
as
well
as
haematological,
cardiovascular
and
renal
functions.
Experimental
works
in
animals
and
in
vitro have
may dominate the clinical presentation causing local injury as well as haematological,
cardiovascular
and
renal functions.
functions. Experimental
Experimental
works
ininjury
animals
and the
in vitro
vitro
have
elucidated
the and
pathophysiological
mechanism of
renalin
from
effect
of
cardiovascular
renal
works
animals
and
in
have
elucidated
the
pathophysiological
mechanism
of renal
renal
injury
from
the
venoms
andthe
its pathophysiological
fractions. The mechanism
of venom
and injury
its fractions
due of
to
elucidated
mechanism
of
from action
the effect
effect
of
venoms and
and
its fractions.
fractions.
Theormechanism
mechanism
of venom
venom
and
itsstudied
fractions
action
due to
to
changes
in either
extrarenal
intrarenal factors
hasand
beenits
in action
experimental
venoms
its
The
of
fractions
due
changes in
inThe
either
extrarenal
or intrarenal
intrarenal
factors has
has
been studied
studied
in experimental
experimental
animals.
extrarenal
factors
are involved
changes
in general
circulation.
changes
either
extrarenal
or
factors
been
in
animals.
The blood
extrarenal
factors
are
involved
changes
indecrease
generalwhereas
circulation.
Mean
arterial
pressure,
heartare
rateinvolved
and cardiac
outputin
total
animals.
The
extrarenal
factors
changes
general
circulation.
Mean arterial
arterial
blood pressure,
pressure,
heart
and
output
peripheral
resistance
increasesheart
after rate
envenomation.
in renal whereas
functionstotal
are
Mean
blood
rate
and cardiac
cardiacChanges
output decrease
decrease
whereas
total
peripheral resistance
resistance
increases
after envenomation.
envenomation.
Changes
in renal
renal
functions
are
associated
with changes
in cardiovascular
system.
Common
effects
on renal
peripheral
increases
after
Changes
in
functions
are
associated with
withoccur
changes
in envenomation.
cardiovascularDecreases
system. of
Common
effects
on renal
renal
hemodynamics
during
glomerular
filtration
rate
associated
changes
in
cardiovascular
system.
Common
effects
on
hemodynamics
occur
during
envenomation.
Decreases
ofwith
glomerular
filtration
rate
and
renal bloodoccur
flow during
are apparent
which isDecreases
associatedof
an increase
in renal
hemodynamics
envenomation.
glomerular
filtration
rate
and renal
renal resistance
blood flow
flowafter
are apparent
apparent
which is
is
associated
with an
an
increase
in renal
renal
vascular
envenomation.
The
mechanisms
of increase
renal hormonal
and
blood
are
which
associated
with
in
vascular resistance
resistance
after
envenomation.
The mechanisms
mechanisms
of renal
renal
hormonal
interactions
among after
catecholamines,
the prostaglandin
system
and the
reninvascular
envenomation.
The
of
hormonal
interactions system
amongarecatecholamines,
catecholamines,
the prostaglandin
prostaglandin
system in
and
thefunction
reninangiotensin
involved in modulating
a number of changes
renal
interactions
among
the
system
and
the
reninangiotensin
system are
are
involved
in modulating
modulating
number
ofrenal
changes
in renal
renal
function
after
envenomation.
Russell's
viper
venom is able
to affectof
tubular
cells function
directly.
angiotensin
system
involved
in
aa number
changes
in
after envenomation.
envenomation. Russell's
Russell's viper
viper venom
venom is
is able
able to
to affect
affect renal
renal tubular
tubular cells
cells directly.
directly.
after
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High-fat diet (HFD)-induced obese-insulin resistance negatively affects bone via gut
microbiota
systemic inflammation.
The biotic
treatment
High-fat dietdysbiosis-triggered
(HFD)-induced obese-insulin
resistance negatively
affects
bone via can
gut
improve
metabolic
status
in
HFD-fed
rats.
However,
the
microarchitectural
analysis
microbiota dysbiosis-triggered systemic inflammation. The biotic treatment can
by
bone histomorphometry
the tibiarats.
have
not beenthe
determined.
Forty-eight
male
improve
metabolic status in of
HFD-fed
However,
microarchitectural
analysis
Wistar
were fed with normal
diet or
HFD
24 determined.
weeks. At week13,
rats were
by bonerats
histomorphometry
of the tibia
have
notfor
been
Forty-eight
male
received
either
a
vehicle,
Lactobacillus
paracasei
HII01,
xylooligosaccharides,
or
Wistar rats were fed with normal diet or HFD for 24 weeks. At week13, rats were
synbiotics.
Bloodaanalyses
tibial histomorphometry
were
performed. We found
received either
vehicle,and
Lactobacillus
paracasei HII01,
xylooligosaccharides,
or
that
L.
paracasei
HII01,
xylooligosaccharides,
and
synbiotics
improved
obese-insulin
synbiotics. Blood analyses and tibial histomorphometry were performed. We found
resistance
and systemic
inflammation in HFD-fed
These biotics
equally
increased
that L. paracasei
HII01, xylooligosaccharides,
and rats.
synbiotics
improved
obese-insulin
bone
volume
and
trabecular thickness,
reduced
osteoclast
active
resistance
andfraction
systemic
inflammation
in HFD-fed
rats. These
bioticssurface
equallyand
increased
erosion
surface,
increased
the doublethickness,
labeled surface,
surface,
mineral
bone volume
fraction
and trabecular
reducedmineralizing
osteoclast surface
and
active
apposition
rate
and
bone
formation
rate
of
HFD-fed
rats.
In
conclusion,
these
biotic
erosion surface, increased the double labeled surface, mineralizing surface, mineral
therapies
an bone
enhancement
of rate
boneofmicroarchitecture
HFD-fed rats
possibly
appositionexerted
rate and
formation
HFD-fed rats. Ininconclusion,
these
biotic
by
mitigating
osteoclast-mediated
bone
resorption
and
promoting
osteoblast-induced
therapies exerted an enhancement of bone microarchitecture in HFD-fed rats possibly
bone
formation.
by mitigating
osteoclast-mediated bone resorption and promoting osteoblast-induced
bone formation.
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Dragon fruit oligosaccharide (DFO) has a prebiotic property which improves gut
health
stimulating
microbiota.
Altering
microbiota
Dragon by
fruitselectively
oligosaccharide
(DFO) the
has acolonic
prebiotic
property which
improves
gut
composition
may
affect
intestinal
motility.
However,
no
study
has
been
done
to
health by selectively stimulating the colonic microbiota. Altering microbiota
understand
DFO
effects
on gutmotility.
motor functions.
research
composition the
may
affect
intestinal
However, This
no study
has thus
beenaimed
done to
to
investigate
the
DFO
effects
on
mice
colons
compared
to
the
prebiotic
fructounderstand the DFO effects on gut motor functions. This research thus aimed to
oligosaccharide
probiotic
bifidobacteria.
The mice
study received
investigate the (FOS)
DFO and
effects
on mice
colons compared
to in
thethis
prebiotic
fructo9 CFU
distilled
water;
100,
500,
and
1000
mg/kg
DFO;
1000
mg/kg
FOS;
or
10
oligosaccharide (FOS) and probiotic bifidobacteria. The mice in this study received
Bifidobacterium
animalis
for mg/kg
1 week DFO;
and some
treatments
9 CFU
distilled water; 100,
500, daily
and 1000
1000 mg/kg
FOS; for
or 210weeks.
Gastrointestinal
analysed
patterns,
smoothfor
muscle
(SM)
Bifidobacterium transits
animaliswere
daily
for 1 and
weekmotility
and some
treatments
2 weeks.
contractions
and
morphological
structures
of patterns,
the colons
were
assessed.
Gastrointestinal
transits
were analysed
and motility
smooth
muscle
(SM)
Administration
of
FOS,
500
and
1000
mg/kg
DFO
significantly
increased
fecal
output
contractions and morphological structures of the colons were assessed.
when
comparedof
toFOS,
the control
group.
In mice DFO
treated
with FOS and
bifidobacteria,
gut
Administration
500 and
1000 mg/kg
significantly
increased
fecal output
transit
time was reduced,
whilegroup.
upperIn
gut
transit
waswith
increased
in comparison
to DFO
when compared
to the control
mice
treated
FOS and
bifidobacteria,
gut
groups.
Spatiotemporal
maps
of
colonic
wall
motions
showed
that
DFO
increased
the
transit time was reduced, while upper gut transit was increased in comparison to DFO
number
of colonic non-propagation
contractions
and showed
fecal pellet
consistent
groups. Spatiotemporal
maps of colonic
wall motions
thatvelocity,
DFO increased
the
with
the
results
from
groups
treated
with
FOS
and
bifidobacteria.
DFO
also
increased
number of colonic non-propagation contractions and fecal pellet velocity, consistent
the
of colonic
SM
contractions.
Histological
showed
withamplitude
the resultsand
fromduration
groups treated
with
FOS
and bifidobacteria.
DFO stains
also increased
normal
epithelia,
goblet
cells, and
thickness inHistological
all groups. stains
In conclusion,
the amplitude
andcrypts,
duration
of colonic
SMSM
contractions.
showed
DFO
increased
colonic
SM
contractions
without
morphological
change
and
acted
as
normal epithelia, crypts, goblet cells, and SM thickness in all groups. In conclusion,
aDFO
bulk-forming
stimulant
laxative towithout
increasemorphological
fecal output and
intestinal
increased and
colonic
SM contractions
change
and motility.
acted as
Thus,
DFO
as
a
dietary
supplement
may
promote
gut
health
and
correct
a bulk-forming and stimulant laxative to increase fecal output and intestinal motility.
gastrointestinal
disorders.
Thus, DFO as motility
a dietary
supplement may promote gut health and correct
gastrointestinal motility disorders.
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In the present study, composite scaffolds of chitosan-graft-poly(methyl methacrylate)
In
the present study,
scaffolds ofhydroxyapatite
chitosan-graft-poly(methyl
methacrylate)
(Chi-g-PMMA)
and composite
mineral ions-loaded
(mHA) (obtained
by the
In the present study,
composite
scaffolds of chitosan-graft-poly(methyl
methacrylate)
(Chi-g-PMMA)
and
mineral
ions-loaded
hydroxyapatite
(mHA)
(obtained
by
the
hydrothermal
of hydroxyapatite
(HA) in a simulated
fluidby
(SBF)
(Chi-g-PMMA)treatment
and mineral
ions-loaded hydroxyapatite
(mHA) body
(obtained
the
hydrothermal
treatment of hydroxyapatite
(HA)
in a simulated
body fluid
(SBF)
solution
(mHA@Chi-g-PMMA))
were prepared
by the
method.
physical
hydrothermal
treatment of hydroxyapatite
(HA)
in blending
a simulated
bodyThe
fluid
(SBF)
solution (mHA@Chi-g-PMMA))
were
prepared
bytheir
the blending
method.
The physical
properties,
bioactivity, biologicalwere
properties
andby
capabilities
for sustained
drug
solution (mHA@Chi-g-PMMA))
prepared
the blending
method.
The physical
properties,
bioactivity,
biological
properties
and
their
capabilities
for
sustained
drug
and
proteinbioactivity,
release were
studied.
Physicochemical
analysis showed
a successful
properties,
biological
properties
and their capabilities
for sustained
drug
and protein release
were studied.
Physicochemical
analysis
showed
a successful
incorporation
of the mineral
ions in Physicochemical
the HA particles and
a good
distribution
of the
and
protein release
were studied.
analysis
showed
a successful
incorporation
of
the
mineral
ions
in
the
HA
particles
and
a
good
distribution
of the
mHA
within the
Chi-g-PMMA
matrix.
The and
compressive
strength and
the
incorporation
of the
mineral ionspolymer
in the HA
particles
a good distribution
of the
mHA
within
the
Chi-g-PMMA
polymer
matrix.
The
compressive
strength
and
the
Young's
modulus
were 15.760 ±polymer
0.718 and
658.452
17.020 MPa,strength
respectively.
In
mHA within
the Chi-g-PMMA
matrix.
The±compressive
and the
Young's modulus
were
15.760
±formation
0.718 and 658.452
± 17.020
MPa,
respectively.
In
bioactivity
studies, were
more 15.760
apatite±
the surface
wereMPa,
seen after
immersion
Young's modulus
0.718 andon658.452
± 17.020
respectively.
In
bioactivity
studies, more
apatite
formation
on the surface
were seen
after immersion
in
the SBF solution.
In vitro
growth
experiments
UMR-106
osteoblast-like
cells
bioactivity
studies, more
apatite
formation
on theusing
surface
were seen
after immersion
in
the
SBF
solution.
In
vitro
growth
experiments
using
UMR-106
osteoblast-like
cells
on
theSBF
mHA@Chi-g-PMMA
scaffoldexperiments
case showedusing
that UMR-106
the attachment,
viability cells
and
in the
solution. In vitro growth
osteoblast-like
on the mHA@Chi-g-PMMA
scaffold
case
showed
that the attachment,
viability
and
proliferation
of the cells on the
scaffolds
had
improved
7 d of immersion.
The
in
on the mHA@Chi-g-PMMA
scaffold
case
showed
that after
the attachment,
viability
and
proliferation
of
the
cells
on the scaffolds
had improved
after 7 d of immersion.
The in
vitro
release of
of the
twocells
compounds
(the cancer
drug, doxorubicin
and bovine
proliferation
on the scaffolds
had improved
after 7 d of(DOX))
immersion.
The in
vitro release
of two
compounds
(the
cancer
drug, doxorubicin
(DOX)) and bovine
serum
albumin
(BSA)),
which had
been
attached
separate mHA@Chi-g-PMMA
vitro release
of two
compounds
(the
cancer
drug, to
doxorubicin
(DOX)) and bovine
serum albumin
(BSA)), which
had been
attached to separate
mHA@Chi-g-PMMA
scaffolds,
were studied
determine
their suitability
drug delivery
vehicles. It was
serum albumin
(BSA)),towhich
had been
attached toasseparate
mHA@Chi-g-PMMA
scaffolds,
were
studied to determine
their suitability
as
drug
delivery
vehicles.
It was
found
thatwere
the sustained
of DOX
73.95% as
and
of BSA
was vehicles.
57.27% after
25
scaffolds,
studied torelease
determine
theirwas
suitability
drug
delivery
It was
found
that
the
sustained
release
of
DOX
was
73.95%
and
of
BSA
was
57.27%
after
25
h
of incubation.
These experimental
results
demonstrated
thatwas
the57.27%
mHA@Chi-gfound
that the sustained
release of DOX
was 73.95%
and of BSA
after 25
h of incubation.
These
experimental
results
demonstrated
that
the mHA@Chi-gPMMA
compositeThese
can beexperimental
utilized as aresults
scaffolddemonstrated
for bone cellsthat
ingrowth
and also be
h of incubation.
the mHA@Chi-gPMMA
composite
can be utilized
as a scaffold for bone cells ingrowth and also be
used
forcomposite
drug delivery
the bone
PMMA
can during
be utilized
as a repairing.
scaffold for bone cells ingrowth and also be
used for drug delivery during the bone repairing.
used for drug delivery during the bone repairing.
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Objectives. To compare the effectiveness and safety of oral meloxicam after
triamcinolone
acetonide
injection
alone for treatment
of theof
anserine
syndrome. after
Objectives. To
compare
the effectiveness
and safety
oral meloxicam
Methods.
A randomized,
double-blind
placebo-controlled
was syndrome.
conducted in 64
triamcinolone
acetonide injection
alone for
treatment of the trial
anserine
patients
anserine syndrome
given
an injection of trial
20 mg
triamcinolone
Methods.with
A randomized,
double-blind
placebo-controlled
wasofconducted
in 64
acetonide.
The anserine
patients were
randomly
separated
into two
A received
patients with
syndrome
given
an injection
of groups:
20 mg Group
of triamcinolone
oral
meloxicam
for 7 days
(nrandomly
= 32) andseparated
Group B received
placebo Group
tablets A
forreceived
7 days
acetonide.
The patients
were
into two groups:
(n
32). At three
primary
outcomes
(patient’s
oral= meloxicam
forweeks
7 daysafter
(n =the
32)injection,
and Group
B received
placebo
tabletssymptoms,
for 7 days
physical
andweeks
pain visual
analog
scale) primary
and adverse
reactions
were assessed
by
(n = 32). signs
At three
after the
injection,
outcomes
(patient’s
symptoms,
an
independent,
blinded
evaluator.
physical
signs and
pain visual
analog scale) and adverse reactions were assessed by
Results.
The success
ratesevaluator.
were 50% and 40.6% for Groups A and B, respectively. No
an independent,
blinded
significant
of the
success
rates
between
the two
groups
was observed
Results. Thedifference
success rates
were
50% and
40.6%
for Groups
A and
B, respectively.
No
(p
= 0.62). Common
werebetween
found tothe
be pain
after thewas
injection
and
significant
differenceadverse
of the reactions
success rates
two groups
observed
dyspepsia.
(p = 0.62). Common adverse reactions were found to be pain after the injection and
Conclusions.
Injection of triamcinolone acetonide seems to be sufficient and safe to
dyspepsia.
treat
the anserine
syndrome.
The adding
of oralseems
meloxicam,
and perhaps
other
Conclusions.
Injection
of triamcinolone
acetonide
to be sufficient
and safe
to
NSAIDs,
does
not
improve
the
efficacy
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concrete
at
later
ages
(90
days
or
more)
.
Likewise,
strain of the HS-RC. The HS-RC mixtures prepared with 20 wt. % GBA had a higher
the
GBA slightly
reduced
strain, whereas
the HS-RC
with
without
GBA
compressive
strength
thanthe
thecreep
CT concrete
at later ages
(90 days
or and
more)
. Likewise,
had
an approximately
20 %
the CTwith
concrete.
In addition,
the GBA
slightly reduced
thelower
creepelastic
strain,modulus
whereas than
the HS-RC
and without
GBA
the
creep
strain
of
concretes
containing
RCA
and
GBA
was
related
to
their
modulus
had an approximately 20 % lower elastic modulus than the CT concrete. In addition,
of
andofcompressive
strength,R-which
could
calculated
a proposed
theelasticity
creep strain
concretes containing
CA and
GBAbe
was
related toby
their
modulus
equation
and
were
compared
with
the
results
from
the
predicted
model
given
by ACI
of elasticity and compressive strength, which could be calculated by a proposed
209.
2R- 08,
Guide
Modeling
and
and model
Creep given
in Hardened
equation
and
werefor
compared
with
theCalculating
results fromShrinkage
the predicted
by ACI
Concrete.
209. 2R- 08, Guide for Modeling and Calculating Shrinkage and Creep in Hardened
Concrete.
Full article in J Test Eval. 2019;49(2); doi:10.1520/JTE20180427
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This paper investigates compressive strength and microstructural properties of
activated
cement
free binder
from fly strength
ash ( FA)and
- calcium
carbide residue
(CC)of.
This paper
investigates
compressive
microstructural
properties
Different
methods
enhance
the FA-CC
mixture
were(CC)
used.
activated activation
cement free
bindertofrom
fly the
ash strength
( FA) - of
calcium
carbide
residue
including
the following: 1) to
curing
at elevated
temperature
of 60mixture
°C, 2) adding
1%
Different activation
methods
enhance
the strength
of the FA-CC
were used
NaOH
by weight
of binder
and
3) combining
both
1% NaOH by
of binder
including
the following: 1)
curing
at elevated
temperature
of weight
60 °C, 2)
addingand
1%
curing
of 60and
°C. 3)The
compressive
different
NaOH at
bytemperature
weight of binder
combining
both strengths
1% NaOHofbymortars
weightwith
of binder
and
activation
techniques of
were
determined
at 3, 7, strengths
28, and 90
days. Microstructural
curing at temperature
60 °C.
The compressive
of mortars
with different
properties
of activatedwere
cement
free binder
that is, XRD
activation techniques
determined
at from
3, 7, the
28, FAandCC
90 mixture,
days. Microstructural
patterns,
microscopy,
EDSfree
analysis,
of CC
reaction
were
examined.
propertiesSEM
of activated
cement
binder and
fromdegree
the FAmixture,
that
is, XRD
Results
study revealed
the activated
cement
free binder
from
FA- CC
patterns,from
SEMthis
microscopy,
EDS that
analysis,
and degree
of reaction
were
examined.
had
components
Ca, revealed
Al, and Si
and
and free
CASH
likewise
Results
from this of
study
that
theindicated
activatedCSH
cement
binder
from the
FA-end
CC
products
of pozzolanic
of activation
significantly
had components
of Ca,reaction.
Al, andUse
Si and
indicatedtechniques
CSH andhad
CASH
likewise affected
the end
on
the microstructure
cementing
system.
Thetechniques
activated had
cement
free binder
from
products
of pozzolanic in
reaction.
Use of
activation
significantly
affected
FACCmicrostructure
mixture with addition
of 1%system.
NaOHThe
andactivated
curing atcement
60 °C increased
on the
in cementing
free binderbinder
from
strength
and promoted
the formation
of CSH,and
CASH,
and
of NASH
FA- CC mixture
with addition
of 1% NaOH
curing
at some
60 °Camount
increased
binder
phase
or hybrid
C(N)ASH.
strength
and promoted
the formation of CSH, CASH, and some amount of NASH
phase or hybrid C(N)ASH.
Full article in J Mater Res Technol 2019;8(5):4757-4765; doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.08.022
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This study presents the properties of a recycled aggregate geopolymer mortar made
with
a blend
of highfly of
asha recycled
(HCF) and
low- calcium
fly ashmortar
(LCF)made
. An
This study
presents
thecalcium
properties
aggregate
geopolymer
experimental
was
divided
series.
series
I, an effort
made
to
with a blend study
of highcalcium
flyinto
ashtwo
(HCF)
andInlowcalcium
fly ashwas
(LCF)
. An
produce
a more
durable
geopolymer
partially
replacing
portion
of the
HCF
experimental
study
was HCF
divided
into twoby
series.
In series
I, anaeffort
was
made
to
with
LCF.a A
mortar
withHCF
a 50:50
weight blend
of HCF and
LCF provided
high
produce
more
durable
geopolymer
by partially
replacing
a portionaof
the early
HCF
strength
and
showedwith
excellent
potential
an acidic
environment.
In seriesaII,
recycled
with LCF.
A mortar
a 50:50
weight in
blend
of HCF
and LCF provided
high
early
aggregate
was
used inexcellent
the LCF-blended
mortar. In
The
results
showed
strength and
showed
potential HCF
in an geopolymer
acidic environment.
series
II, recycled
that
the compressive
of the geopolymer
mortar decreased
withresults
an increase
in
aggregate
was used instrength
the LCF-blended
HCF geopolymer
mortar. The
showed
the
aggregate
content.
The
results also
indicated
that with
application
of the
that recycled
the compressive
strength
of the
geopolymer
mortar
decreased
an increase
in
mortar
made with
recycled
aggregate
aggressive
conditions
be avoided.
the recycled
aggregate
content.
Theunder
results
also indicated
that should
application
of the
However,
a mixture
with 25%
recycled
aggregate
showed
a compressive
strength
mortar made
with recycled
aggregate
under
aggressive
conditions
should be avoided.
similar
to that
of the control
mixture
containing
100%showed
naturalaaggregate.
However,
a mixture
with 25%
recycled
aggregate
compressive strength
similar to that of the control mixture containing 100% natural aggregate.
Full article in Heliyon. 2019;30:5(9): e02513; doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02513
Full article in Heliyon. 2019;30:5(9): e02513; doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02513
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Enhanced functional properties of cement pastes were achieved by introducing hard
magnetic
(NdFeB)
into of
cement
mixtures.
The magnetic
(cementitious
Enhancedpowders
functional
properties
cement
pastes were
achievedcement
by introducing
hard
magnet)
employed
a
simple
and
inexpensive
cementitious
process
to
form
complex
magnetic powders (NdFeB) into cement mixtures. The magnetic cement (cementitious
NdFeB
shapes.
NdFeB
werecementitious
distributed uniformly
thecomplex
cement
magnet)magnet
employed
a simple
andparticles
inexpensive
process to in
form
matrix.
The density
andNdFeB
compressive
strength
of the magnetic
cement
NdFeB magnet
shapes.
particles
were distributed
uniformly
in composites
the cement
increased
with
the
NdFeB
concentration.
Magnetization
(stable
up
to
one
year) also
matrix. The density and compressive strength of the magnetic cement composites
increased
with the
NdFeB
powder
but the coercivity
did not
change.
saturation
increased with
NdFeB
concentration.
Magnetization
(stable
up to The
one year)
also
magnetization
(∼
85
emu/
g)
and
coercivity
(∼
7000
Oe)
of
the
magnetic
cement
increased with NdFeB powder but the coercivity did not change. The saturation
composites
were
than
Ni, cubic or
ferrites.
Themagnetic
energy product
magnetization
(∼ larger
85 emu/
g) pure
and coercivity
(∼ hard
7000 Oe)
of the
cement
(BH)
max was
found
to than
be ∼pure
1. 0 MGOe,
comparable
to ferrite
composites
were
larger
Ni, cubic
or hard ferrites.
Thebonded
energymagnets.
product
Permanent
magnetic
behavior
was
demonstrated
by
using
the
magnetic
cement
for
(BH) max was found to be ∼ 1. 0 MGOe, comparable to ferrite bonded magnets.
lifting
metallic
pieces behavior
or other magnetic
cements. The
endurance
of the samples
Permanent
magnetic
was demonstrated
by using
the magnetic
cementwas
for
also
tested
in two
artificial
environments.
lifting
metallic
pieces
or other
magnetic cements. The endurance of the samples was
also tested in two artificial environments.
Full article in Cement and Concrete Composites. 2019;103:204–212; doi.org/10.1016/j.cemconcomp.
2019.05.010
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This case study aims to investigate the improvement in mechanical behavior of roller
compacted
concrete
(RCCP)
mixed with steel
fibers. Hooked
end type
steel
This
case study
aimspavement
to investigate
the improvement
in mechanical
behavior
of roller
fibers
were concrete
used at 0.5
and 1.0%
by volume
modified
Proctor
teststeel
was
compacted
pavement
(RCCP)
mixedfractions.
with steelThe
fibers.
Hooked
end type
adopted
in the
mix
proportional
to determine
content
fibers were
used
at 0.
5 and 1. 0% process
by volume
fractions. the
Theoptimum
modifiedmoisture
Proctor test
was
for
each
type
of
RCCP.
The
Vebe
consistency
test
was
used
to
determine
their
adopted in the mix proportional process to determine the optimum moisture content
consistencies
surcharge
experimental
consisted
of compression
for each typeunder
of RCCP.
Theload.
VebeThe
consistency
testseries
was used
to determine
their
and
flexural
performance
tests
to
investigate
the
development
of
compressive
consistencies under surcharge load. The experimental series consisted of compression
strength,
strain
energy density,
strength,the
flexural
toughness,
residual
and flexural
performance
tests flexural
to investigate
development
of and
compressive
strength
different
concrete
ages.
Testsstrength,
were carried
out toughness,
at 3, 7, 14, and
days.
strength, at
strain
energy
density,
flexural
flexural
and 28
residual
Results
that concrete
the water
requirement
and
density
reinforced
strengthshowed
at different
ages.
Tests were
carried
outofat fiber
3, 7, 14,
and 28 roller
days.
compacted
concrete
pavement
(FRRCCP)
were
slightly
higher
than
those
of
RCCP.
Results showed that the water requirement and density of fiber reinforced roller
The
compressive
strength
was found
to decrease
by 1– 2%
withthan
an increase
fiber
compacted
concrete
pavement
(FRRCCP)
were slightly
higher
those of in
RCCP.
content.
However,strength
flexuralwas
strength,
toughness,
and
improved
The compressive
found to
decrease by
1– residual
2% with strength
an increase
in fiber
significantly
with
the
addition
of
steel
fibers.
All
mechanical
properties
were
found
to
content. However, flexural strength, toughness, and residual strength improved
increase
withwith
age. the addition of steel fibers. All mechanical properties were found to
significantly
increase with age.
Full article in Case Studies in Construction Materials. 2019;11:e00271; doi.org/10.1016/j.cscm.
2019.e00271
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A
A novel
novel configuration
configuration of
of assembly
assembly lines
lines was
was proposed
proposed in
in this
this research,
research, namely
namely parallel
parallel
adjacent
U‐shaped
assembly
lines
(PAUL).
Typically,
in
a
multiple
Uline
facility,
each
adjacent U‐shaped assembly lines (PAUL). Typically, in a multiple Uline facility, each
U‐ line
line is
is designed
designed to
to work
work independently
independently which
which may
may cause
cause some
some workstations
workstations were
were
U‐
not fully
fully functioned.
functioned. The
The PAUL
PAUL aimed
aimed at
at increasing
increasing the
the utilisation
utilisation of
of the
the whole
whole facility
facility
not
by allowing
allowing cross‐trained
cross‐trained workers
workers to
to work
work on
on the
the opposite
opposite legs
legs of
of the
the adjacent
adjacent U‐lines
U‐lines
by
(multi-line workstations).
workstations). This
This configuration
configuration is
is easier
easier to
to implement
implement than
than parallel
parallel
(multi-line
U‐ lines
lines due
due to
to no
no restriction
restriction in
in terms
terms of
of the
the lengths
lengths of
of U‐
U‐ lines
lines to
to be
be paralleled
paralleled and
and
U‐
hidden expenditures
expenditures that
that could
could be
be incurred
incurred in
in shop
shop floor
floor reconstruction.
reconstruction. Since
Since the
the line
line
hidden
balancing of
of the
the PAUL
PAUL is
is NP-hard
NP-hard and
and many
many conflicting
conflicting objectives
objectives need
need to
to be
be
balancing
optimised simultaneously,
simultaneously, the
the evolutionary
evolutionary meta-heuristic
meta-heuristic which
which was
was the
the hybridisation
hybridisation
optimised
of the
the multi-objective
multi-objective evolutionary
evolutionary algorithm
algorithm based
based on
on decomposition
decomposition (MOEA/
(MOEA/ D)
D)
of
and particle
particle swarm
swarm optimisation
optimisation (PSO)
(PSO) ,, namely
namely MOEA/
MOEA/ D‐
D‐ PSO,
PSO, was
was developed
developed to
to
and
effectively solve
solve the
the problem.
problem. In
In addition,
addition, the
the decoding
decoding algorithm
algorithm to
to convert
convert the
the
effectively
solutions obtained
obtained from
from MOEA/D‐PSO
MOEA/D‐PSO into
into the
the PAUL’s
PAUL’s configuration
configuration was
was proposed.
proposed.
solutions
The performance
performance of
of MOEA/
MOEA/ D‐
D‐ PSO
PSO was
was evaluated
evaluated against
against MOEA/
MOEA/ D
D and
and multi‐
multi‐
The
objective particle
particle swarm
swarm optimisation
optimisation (MOPSO).
(MOPSO). The
The experimental
experimental results
results reveal
reveal that
that
objective
MOEA/ D‐
D‐ PSO
PSO outperformed
outperformed its
its rival
rival algorithms
algorithms under
under the
the convergence‐
convergence‐ related
related
MOEA/
performance.
performance.
Full
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The
car sequencing problem is a constraint satisfaction problem that has attracted the
Thailand
attention of academia and practitioners for many years now. In this paper, the
The
car sequencing
problem
a constraintproblem
satisfaction
problem that
has attracted
the
industrial
version of
the carissequencing
is extended
to reflect
more real
attention
practitioners
many years
now. In
paper,
the
operationsofinacademia
practice byand
using
a two-sidedforassembly
line instead
of this
classical
singleindustrial
version
ofadaptive
the car extended
sequencing
problem is
extended
to reflect
more real
sided one. The
fuzzy
coincidence
algorithm
(COIN-F)
is developed
operations
by usingcar
a two-sided
assembly
of classical
singleto optimisein
thepractice
multi-objective
sequencing
problemline
in ainstead
Pareto sense.
The relative
sided
one. The of
fuzzy
adaptive
coincidence
algorithm NSGA-II
(COIN-F) is
developed
performance
COIN-F
is extended
compared
against COIN-E,
and
DPSO.
to
optimise
the
multi-objective
car
sequencing
problem
in
a
Pareto
sense.
The
relative
Experimental results demonstrate the effectiveness of COIN-F over the contestant
performance
of COIN-F
compared
against COIN-E,
NSGA-II
and DPSO.
algorithms, especially
in theissearch
for the approximate
true-Pareto
frontier.
Experimental results demonstrate the effectiveness of COIN-F over the contestant
algorithms, especially in the search for the approximate true-Pareto frontier.
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The purpose of this research is to reduce the defect rate from the manufacturing
process of in-mould decoration (IMD), the process combining PET film with
decorative patterns are moulded together with ABS resins, which has been developed
to reduce the secondary process of decorative screen printing. Recently, the case study
company has produced components with a high defect rate, which increased sharply
to 22.3% in June 2018. The major causes of the defect resulting from PET film peeled
off. In order to reduce the defect rate, the five steps of the DMAIC Six Sigma
methodology are implemented. The detail of the IMD manufacturing process was
studied to identify appropriate measurement methods and factors affecting PET film
peeled off by using the cause and effect diagram and its scoring matrix. Then the
prioritized factors were analyzed and selected from FMEA to conduct the design of
experiment (DOE) to find significant factors and optimal parameter settings for
improvement and control process to prevent reoccurrence. After improvement of PET
film peeled off by setting appropriate parameter as well as implementing control plans
and Standard Operation Procedure (SOP) to eliminate other defects from in-mould
decoration process, the result shows that the defect rate of in-mould decoration
process decreased from 22.3% to 0.7% in July 2018.
Full article in Materials Science Forum. 2019; 962:181–188; doi.org/10.4028/www.scientific.net/
MSF.962.181
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The car sequencing problem (CSP) is addressed in this paper. The original
environment of the CSP is modified to reflect real practices in the automotive industry
by replacing the use of single-sided straight assembly lines with two-sided assembly
lines. As a result, the problem becomes more complex caused by many additional
constraints to be considered. Six objectives (i. e. many objectives) are optimised
simultaneously including minimising the number of colour changes, minimising
utility work, minimising total idle time, minimising the total number of ratio
constraint violations and minimising total production rate variation. The algorithm
namely adaptive multi-objective evolutionary algorithm based on decomposition
hybridised with differential evolution algorithm (AMOEA/ D- DE) is developed to
tackle this problem. The performances in the Pareto sense of AMOEA/ D- DE are
compared with COIN- E, MODE, MODE/ D and MOEA/ D. The results indicate that
AMOEA/D-DE outperforms the others in terms of convergence-related metrics.
Full article in Engineering Journal. 2019;23(4):121-156; doi:10.4186/ej.2019.23.4.121
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To overcome swallowing problems, particularly among the aging population, oral
disintegrating
tablets (ODTs)
have been
developedamong
to disintegrate
in saliva.
To
overcome swallowing
problems,
particularly
the aginginstantly
population,
oral
Here
we developed
diclofenac
sodium
ODTstoby
freeze drying
and evaluated
disintegrating
tabletsnovel
(ODTs)
have been
developed
disintegrate
instantly
in saliva.
their efficacy
using in
vitrodiclofenac
and in vivo
tests. A
sugarbyalcohol,
mannitol,
or
Here
we developed
novel
sodium
ODTs
freeze drying
andsorbitol,
evaluated
xylitol,
was used
as in
thevitro
excipient
indica)
seed gum
(crude
their
efficacy
using
and inand
vivotamarind
tests. A (Tamarindus
sugar alcohol,
mannitol,
sorbitol,
or
or
modified
forms)
wasexcipient
used as and
a binder
in the
freeze-dried
tablets.
with
xylitol,
was used
as the
tamarind
(Tamarindus
indica)
seedTablets
gum (crude
appropriate
of the
sugar
(30–60
mg)
and gum (50–100
showed
or modified portions
forms) was
used
as alcohol
a binder
in the
freeze-dried
tablets.mg)
Tablets
witha
good
appearance.
However,
those
containing
appearance
anda
appropriate
portions
of the sugar
alcohol
(30–60mannitol
mg) and had
gumbetter
(50–100
mg) showed
integrity
and wereHowever,
easier to remove
from molds
than those
containing
sorbitoland
or
good appearance.
those containing
mannitol
had better
appearance
xylitol.
The
tablet
properties
diameter,
and
weigh
variation
weresorbitol
controlled
integrity
and
were
easier tothickness,
remove from
molds
than
those
containing
or
to
monitor
tabletproperties
quality. thickness,
The ODT diameter,
formulation
containing
diclofenac
sodium,
xylitol.
The tablet
and weigh
variation
were controlled
polyethylene
glycolquality.
(PEG) 4000,
tamarind seed
gum, and
mannitol sodium,
showed
to monitor tablet
The modified
ODT formulation
containing
diclofenac
the
shortest disintegration
timemodified
(less than
2 min)seed
in phosphate
buffer (pH
6.8).
polyethylene
glycol (PEG) 4000,
tamarind
gum, and mannitol
showed
Moreover,
thisdisintegration
formulation achieved
100%
drug
release
less than 6buffer
min. These
the shortest
time (less
than
2 min)
in in
phosphate
(pH data
6.8).
warant
thethis
application
of freeze
drying
using
as ainbinder
for 6the
fabrication
of
Moreover,
formulation
achieved
100%
druggum
release
less than
min.
These data
ODTs
heat-sensitive
pharmaceutical
warantcontaining
the application
of freezeactive
drying
using gum as ingredients.
a binder for the fabrication of
ODTs containing heat-sensitive active pharmaceutical ingredients.
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A redispersible dry emulsion (DE) containing resveratrol (RVT) was developed using
low-methoxy
pectin
(LMP) and
caprylic/capric
glyceride (RVT)
(CCG) was
as the
emulsifier
and
A redispersible
dry emulsion
(DE)
containing resveratrol
developed
using
component
comprising
the and
lipidcaprylic/capric
phase, respectively.
The(CCG)
effectsasofthe
formulation
low-methoxy
pectin (LMP)
glyceride
emulsifier and
the pump speed
of spray
the resultant
redispersed
emulsion
size, angle
of
component
comprising
thedryer
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phase,
respectively.
The effects
of formulation
and
repose,
and
spraying
efficiency
were
investigated
and optimized
using
Box–
the
pump
speed
of spray
dryer on
the resultant
redispersed
emulsion
size,the
angle
of
Behnken
design.
Redispersibility
to estimateand
dissolution
properties
of RVTrepose, and
spraying
efficiency was
wereused
investigated
optimized
using the
Box–
DE. Experimental
results showed
that
theto size
of the
redispersed
emulsion
was
Behnken
design. Redispersibility
was
used
estimate
dissolution
properties
of RVTaffected
by LMP and
CCG concentrations.
An size
increase
andredispersed
decrease in LMP
and CCG
DE.
Experimental
results
showed that the
of the
emulsion
was
concentrations,
resulted in smaller
emulsion
size
more
affected by LMPrespectively,
and CCG concentrations.
An increase
anddroplet
decrease
inand
LMP
andrapid
CCG
drug dissolutionrespectively,
from RVT-DE.
The angle
of repose
in RVT-DE
also more
influenced
concentrations,
resulted
in smaller
emulsion
droplet was
size and
rapid
by LMP
and CCGfrom
concentrations.
RVT-DE
low LMP
and
drug
dissolution
RVT-DE. The
anglegenerated
of repose using
in RVT-DE
wasconcertation
also influenced
high
CCG
concentration
showed aRVT-DE
low angle
of repose,
indicating
good
flow property.
by LMP
and
CCG concentrations.
generated
using
low LMP
concertation
and
An
formulation
containing
2.75%
LMP andgood
7% flow
w/wproperty.
of CCG
highoptimized
CCG concentration
showed
a low angle
of w/w
repose,ofindicating
sprayed
at a pump
speed ofcontaining
10.1 mL/min
prepared
space
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all
An optimized
formulation
2.75%
w/w within
of LMPdesign
and 7%
w/w
of CCG
criteria
size,
good prepared
flow, andwithin
high spraying
efficiency.
sprayed i.e.
at asmall
pumpredispersed
speed of 10.1
mL/min
design space
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all
photostability
of RVT
in RVT-DE
wasgood
significantly
higher
that in efficiency.
intact RVT.The
criteria i.e. small
redispersed
size,
flow, and
highthan
spraying
photostability of RVT in RVT-DE was significantly higher than that in intact RVT.
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Bacillus subtilis CMs026 is used for plant disease control. However, use of biocontrol
for cropssubtilis
is limited
by variable
of control
Therefore,
this study
Bacillus
CMs026
is used performances
for plant disease
control.agents.
However,
use of biocontrol
aimed
ready-to-use,
bacteria-based,
solid
for cropstois develop
limited bya variable
performances
of controlhighly
agents. stable,
Therefore,
thisdosage
study
formulation
for plantadisease
control. Incubated
broths highly
containing
B. subtilis
aimed to develop
ready-to-use,
bacteria-based,
stable,
solid CMs026
dosage
were
centrifuged
and disease
sterilized.
Supernatants
were
mixed
with silicon
dioxides
and
formulation
for plant
control.
Incubated
broths
containing
B. subtilis
CMs026
dried
at 80 °C for 48
h. sterilized.
Agar diffusion
test usingwere
activemixed
antifungal
substance,
surfactin,
were centrifuged
and
Supernatants
with silicon
dioxides
and
as
a
marker
revealed
the
efficacy
of
dried
broth.
Subsequently,
products
were
dried at 80 °C for 48 h. Agar diffusion test using active antifungal substance, surfactin,
prepared
by mixing
dried
withof6%
disintegrant,
followed by compaction.
The
as a marker
revealed
thebroths
efficacy
dried
broth. Subsequently,
products were
compressed
for three months.
experiments
prepared by tablets
mixing were
driedstable
brothsafter
withstorage
6% disintegrant,
followedIn
byvivo
compaction.
The
against
Alternaria
brassicicola
in
Chinese
kale
(Brassica
alboglabra)
revealed
that
the
compressed tablets were stable after storage for three months. In vivo experiments
products
reduced percent
cropinloss
from 88%
40%. alboglabra) revealed that the
against Alternaria
brassicicola
Chinese
kaleto(Brassica
products reduced percent crop loss from 88% to 40%.
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In this study, resveratrol (RVT) was loaded onto porous calcium silicate (PCS)
powders
to improve
its dissolution
photostability
properties.
effects
of
In this study,
resveratrol
(RVT) wasand
loaded
onto porous
calcium The
silicate
(PCS)
RVT/PCS
varying
amounts of low-methoxyl
pectin
(LMP),
powders topowders
improvethat
its included
dissolution
and photostability
properties. The
effects
of
ethyl acetate
(EA) and
on drug
loading
capacity,
and
RVT/PCS
powders
thatPCS
included
varying
amounts
of encapsulation
low-methoxyl efficiency
pectin (LMP),
drug acetate
dissolution
5-min
(Q5) were
investigated
using a efficiency
Box-Behnken
ethyl
(EA)atand
PCS intervals
on drug loading
capacity,
encapsulation
and
design.
The experimental
that the EA
anda PCS
amounts
using
Box-Behnken
drug dissolution
at 5-min results
intervalsdemonstrated
(Q5) were investigated
significantly
drugresults
loading
capacity. Encapsulation
efficiency
wasamounts
affected
design. The influenced
experimental
demonstrated
that the EA
and PCS
by
EA amount,
whereasdrug
the amount
PCS had
a significant effect
on Qwas
5. Empirical
significantly
influenced
loadingof
capacity.
Encapsulation
efficiency
affected
experiments
demonstrated
reliability
of mathematical
models.
A design
was
Empirical
by EA amount,
whereas thethe
amount
of PCS
had a significant
effect
on Q 5. space
established
on the criteria
set for maximizing
eachmodels.
response
of the RVT/PCS
experimentsbased
demonstrated
the reliability
of mathematical
A design
space was
powders.
optimized
containing
2.6%each
w/wresponse
LMP, 19%
w/w
EA and
establishedAn
based
on theformulation
criteria set for
maximizing
of the
RVT/PCS
13%
w/w An
PCSoptimized
prepared formulation
within the design
space 2.6%
satisfied
allLMP,
criteria.
The
dissolution
powders.
containing
w/w
19%
w/w
EA and
and
of RVT
in the
powders
were
significantly
improved.
13% photostability
w/w PCS prepared
within
theRVT/PCS
design space
satisfied
all criteria.
The dissolution
Further,
the bulk density
of the
PCSRVT/PCS
powders in
RVT/PCS
wassignificantly
increased byimproved.
LMP. The
and photostability
of RVT
in the
powders
were
Box-Behnken
design
usedofin
this
study
provided
an improved
understanding
ofThe
the
Further, the bulk
density
the
PCS
powders
in RVT/PCS
was increased
by LMP.
effects
of formulation
factors
onstudy
RVT/PCS
powder
characteristics
as well as
Box-Behnken
design used
in this
provided
an improved
understanding
of the
optimization
of RVT/PCS
powder
formulations
with the
desired properties.
effects of formulation
factors
on RVT/PCS
powder
characteristics
as well as the
optimization of RVT/PCS powder formulations with the desired properties.
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The purpose of this study was to investigate the influence of process parameters on
the
microparticles
using double
emulsion
solvent
evaporation
The characteristics
purpose of this of
study
was to investigate
the influence
of process
parameters
on
method
for encapsulation
of hydrophilic
Donepezil
(DPH),
the characteristics
of microparticles
usingdrug.
double
emulsionhydrochloride
solvent evaporation
a
reversible
was selected
a model hydrophilic
drug.
Prior
method
for cholinesterase
encapsulationinhibitor,
of hydrophilic
drug. as
Donepezil
hydrochloride
(DPH),
to
conducting
an experiment,
the target
particleassize
of microparticles
was set
at
a reversible
cholinesterase
inhibitor,
was selected
a model
hydrophilic drug.
Prior
approximately
200experiment,
μm. The investigated
process size
parameters
include pH
of set
outer
to conducting an
the target particle
of microparticles
was
at
water
phase, stirring
amount,
andparameters
volume ofinclude
outer water
approximately
200 μm.time,
The polymer
investigated
process
pH ofphase.
outer
The
results
showed
thattime,
DPH-loaded
successfully
prepared
in two
water
phase,
stirring
polymermicroparticles
amount, andwas
volume
of outer
water phase.
steps.
In the
first step,
primary emulsion
was was
prepared
by dissolving
DPH
in
The results
showed
that the
DPH-loaded
microparticles
successfully
prepared
in two
distilled
before
dichloromethane
(DCM)
steps. In water
the first
step,emulsifying
the primaryinemulsion
was prepared
bycontaining
dissolving different
DPH in
amounts
of poly(butylmethacrylate-co-2-dimethylaminoethyl-methacrylate-co-methyldistilled water
before emulsifying in dichloromethane (DCM) containing different
methacrylate)
(PBM-DM-MM) using ultrasonic probe. In the second step, the primary
amounts of poly(butylmethacrylate-co-2-dimethylaminoethyl-methacrylate-co-methylemulsion
was (PBM-DM-MM)
emulsified in polyvinyl
alcohol (PVA)
by overhead
to
methacrylate)
using ultrasonic
probe. solution
In the second
step, thestirrer
primary
prepare
emulsion. After
solvent alcohol
evaporation,
microparticles
were collected
emulsiondouble
was emulsified
in polyvinyl
(PVA)the
solution
by overhead
stirrer to
by
centrifugation
and washed
distilled
water. Based
on the statistical
analysis,
prepare
double emulsion.
Afterwith
solvent
evaporation,
the microparticles
were collected
stirring
time, polymer
amountwith
anddistilled
volumewater.
of outer
water
phase
were the
main
by centrifugation
and washed
Based
on the
statistical
analysis,
significant
parameters
particle
sizeof
of outer
microparticles.
stirring time,
polymerinfluencing
amount and
volume
water phase were the main
significant parameters influencing particle size of microparticles.
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Spray-dried emulsion is one of the useful strategies to enhance dissolution properties
of
poorly water-soluble
example
resveratrol.
properties i.e.
particle
Spray-dried
emulsion is drug
one offor
the
useful strategies
to Physical
enhance dissolution
properties
size
and water-soluble
moisture content
of spray-dried
emulsions
couldproperties
affect their
quality
of poorly
drug for
example resveratrol.
Physical
i.e. particle
attributes.
In this study,
Box-Behnken
design emulsions
was performed
order their
to determine
size and moisture
content
of spray-dried
couldinaffect
quality
effect of formulation
and spray
drying condition
parameters
i.e. in
feed
rate to
ondetermine
responses
attributes.
In this study,
Box-Behnken
design was
performed
order
including
particle size
moisture
content ofparameters
resveratroli.e.
spray-dried
effect
of formulation
andand
spray
drying condition
feed rate onemulsions.
responses
The spray-dried
emulsions
prepared
by varying
content spray-dried
of low-methoxyl
pectin
including
particle
size andwere
moisture
content
of resveratrol
emulsions.
(LMP)
and caprylic/capric
glycerides
(CCG)
and sprayed
at low-methoxyl
different feedpectin
rate.
The
spray-dried
emulsions were
prepared
by varying
content of
Box-Behnken
design results glycerides
reveled that(CCG)
the particle
size of spray-dried
(LMP)
and caprylic/capric
and sprayed
at different emulsions
feed rate.
was significantly
influenced
by the content
LMP, interactions
between emulsions
LMP and
Box-Behnken
design
results reveled
that theofparticle
size of spray-dried
CCG,significantly
interactionsinfluenced
between by
LMP
feedof rate.
contentbetween
showedLMP
positive
was
the and
content
LMP,LMP
interactions
and
relationships
with the
particleLMP
size.and
The feed
content
of LMP
CCG had
negative
significantly
CCG,
interactions
between
rate.
content
showed
positive
effect on moisture
content
the The
spray-dried
models
relationships
with the
particleofsize.
content ofemulsion.
CCG had Mathematical
negative significantly
describing
the relationships
studied parameters
responses provided
effect
on moisture
content between
of the spray-dried
emulsion.and
Mathematical
models
good predictability.
Based onbetween
model, the
optimal
formulation
prepared
using
describing
the relationships
studied
parameters
and was
responses
provided
2.6% w/w
of LMP, 9%
w/w
CCG,the
andoptimal
feed rate
of 6.8 mL/min
and the using
small
good
predictability.
Based
on of
model,
formulation
was prepared
particle
size of
(~5.9
μm)9%
andw/w
low moisture
(~5.6%)
spray-dried
2.6%
w/w
LMP,
of CCG,content
and feed
rate were
of 6.8obtained.
mL/minThe
and
the small
emulsions
with satisfy
quality.
The Box-Behnken
design
particle
sizewere
(~5.9successfully
μm) and lowprepared
moisture content
(~5.6%)
were obtained.
The spray-dried
would be an
effective
tool toprepared
elucidatewith
influence
formulation
and spray drying
emulsions
were
successfully
satisfy of
quality.
The Box-Behnken
design
conditions
on particle
and
of the
would
be an
effectivesize
tool
to moisture
elucidatecontent
influence
of spray-dried
formulationemulsions.
and sprayFurther,
drying
the designon
aided
in size
developing
and optimizing
the
spray-dried
emulsions
with
conditions
particle
and moisture
content of the
spray-dried
emulsions.
Further,
specified
quality.
the
design
aided in developing and optimizing the spray-dried emulsions with
specified quality.
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In this study, the resveratrol spray-dried emulsions were developed using a qualityby-design
approach.
Further, spray-dried
the product emulsions
and process
factors
that affected
quality
In this study,
the resveratrol
were
developed
usingthe
a qualityof the spray-dried
analyzed
and illustrated
anthe
Ishikawa
by-design
approach. emulsions
Further, thewere
product
and process
factors that using
affected
quality
diagram.
The product
and process
risks
were prioritized
using a risk-ranking
system.
of
the spray-dried
emulsions
were
analyzed
and illustrated
using an Ishikawa
The
low methoxyl
pectin
caprylic/capric
glyceride
(CCG) amount,
diagram.
The product
and (LMP)
processamount,
risks were
prioritized using
a risk-ranking
system.
homogenization
time,
homogenization
speed,
inlet
temperature,
pump
speed,
drying
The low methoxyl pectin (LMP) amount, caprylic/capric glyceride (CCG) amount,
airspeed,
and de-blocking
speed were speed,
observed
totemperature,
be the eight pump
highestspeed,
risk factors.
homogenization
time, homogenization
inlet
drying
Further,
of these
eight
factors
on the
was
determined
using
airspeed,the
andcriticality
de-blocking
speed
were
observed
to responses
be the eight
highest
risk factors.
the
Plackett-Burman
Increasing
the LMP
amount
increased
the particleusing
size,
Further,
the criticalitydesign.
of these
eight factors
on the
responses
was determined
whereas
increasing the
CCG Increasing
amount enhanced
drug-loading
capacity
and drug
the Plackett-Burman
design.
the LMPthe
amount
increased
the particle
size,
dissolution
at 5-mintheintervals
(Q5) and
decreased
the moisturecapacity
content.and
Q5 drug
was
whereas increasing
CCG amount
enhanced
the drug-loading
positively
by intervals
the homogenization
speed andthe
pump
speed;content.
however,Q5it was
dissolutionaffected
at 5-min
(Q5) and decreased
moisture
negatively
affected by
by the
the homogenization
LMP amount. The
spraying
efficiency
washowever,
affected by
the
positively affected
speed
and pump
speed;
it was
pump
speed
and theby
LMP
Further,
the
risk level
of the homogenization
time,
negatively
affected
the amount.
LMP amount.
The
spraying
efficiency
was affected by
the
inlet
drying
and de-blocking
speed
were
reduced. However,
pumptemperature,
speed and the
LMP airspeed,
amount. Further,
the risk level
of the
homogenization
time,
the
amount, drying
CCG amount,
and reduced.
pump speed
were
inletLMP
temperature,
airspeed, homogenization
and de-blocking speed,
speed were
However,
observed
remain at
highamount,
risk and homogenization
require further investigation.
riskspeed
assessment
the LMP to
amount,
CCG
speed, and The
pump
were
and
Plackett-Burman
mitigated
the risks
andinvestigation.
identified theThe
critical
that
observed
to remain at design
high risk
and require
further
risk factors
assessment
affected
the quality ofdesign
the resveratrol
spray-dried
andcritical
the spray-drying
and Plackett-Burman
mitigated the
risks and emulsions
identified the
factors that
process.
affected the quality of the resveratrol spray-dried emulsions and the spray-drying
process.
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Zombi pea [Vigna vexillata (L.) A. Rich] is an underutilized legume crop, with highly
Zombi pea [Vigna vexillata (L.) A. Rich] is an underutilized legume crop, with highly
diversepea
wild[Vigna
species
that carry
conferring
resistance tolegume
several crop,
bioticwith
and abiotic
Zombi
vexillata
(L.) genes
A. Rich]
is an underutilized
highly
diverse wild species that carry genes conferring resistance to several biotic and abiotic
stresses.
The species
objective
of carry
this study
to construct
a zombi
pea genetic
map
diverse wild
that
geneswas
conferring
resistance
to several
bioticlinkage
and abiotic
stresses. The objective of this study was to construct a zombi pea genetic linkage map
and locate
quantitative
related
salt resistance.
A zombi
pea F2linkage
population
stresses.
The
objective oftrait
thisloci
study
was to construct
a zombi
pea genetic
map
and locate quantitative trait loci related to salt resistance. A zombi pea F2 population
(159 locate
individuals)
developed
from
a cross
the salt-resistant
wild
zombi pea
and
quantitative
trait loci
related
to between
salt resistance.
A zombi pea
F2 population
(159 individuals) developed from a cross between the salt-resistant wild zombi pea
accession
JP235908
(var. ovata;
female
and
salt susceptible
cultivated
(159 individuals)
developed
from
a crossparent)
between
thethe
salt-resistant
wild zombi
pea
accession JP235908 (var. ovata; female parent) and the salt susceptible cultivated
zombi peaJP235908
accession (var.
TVNu240
macrosperma;
male
was genotyped
with
accession
ovata;(var.
female
parent) and
theparent)
salt susceptible
cultivated
zombi pea accession TVNu240 (var. macrosperma; male parent) was genotyped with
simple pea
sequence
repeat
(SSR) and
restriction
site-associated
DNA
sequencing
(RADzombi
accession
TVNu240
(var.
macrosperma;
male parent)
was
genotyped
with
simple sequence repeat (SSR) and restriction site-associated DNA sequencing (RADseq)
markers.
A genetic
linkage
map
with 10site-associated
linkage groupsDNA
(LGs)
was constructed
simple
sequence
repeat (SSR)
and
restriction
sequencing
(RADseq) markers. A genetic linkage map with 10 linkage groups (LGs) was constructed
basedmarkers.
on 379 Amarkers
(136 SSR
andwith
24310RAD-seq
markers).
Thewas
map
spanned
seq)
genetic linkage
map
linkage groups
(LGs)
constructed
based on 379 markers (136 SSR and 243 RAD-seq markers). The map spanned
793.25 cM,
withmarkers
a mean distance
between
adjacent
markers
of 2.14 The
cM. A
comparative
based
on 379
(136 SSR
and 243
RAD-seq
markers).
map
spanned
793.25 cM, with a mean distance between adjacent markers of 2.14 cM. A comparative
genome
revealed
highbetween
macro-synteny
betweenof zombi
and mung
793.25 cM,analysis
with a mean
distance
adjacent markers
2.14 cM.pea
A comparative
genome analysis revealed high macro-synteny between zombi pea and mung
bean/adzuki
bean,revealed
althoughhigh
several
chromosomalbetween
translocations
in
genome
analysis
macro-synteny
zombilikely
pea occurred
and mung
bean/adzuki bean, although several chromosomal translocations likely occurred in
zombi pea. The
saltalthough
toleranceseveral
of the chromosomal
F2:3 population
was evaluated
at the
seedling
bean/adzuki
bean,
translocations
likely
occurred
in
zombi pea. The salt tolerance of the F2:3 population was evaluated at the seedling
stage
hydroponic
conditions.
composite
interval
mapping
zombiunder
pea. The
salt tolerance
of theInclusive
F2:3 population
was
evaluated
at theidentified
seedling
stage under hydroponic conditions. Inclusive composite interval mapping identified
three
quantita
tivetrait
loci(QTLs)(qSaltol1.1
on
LG1,
qSaltol2.1
on
LG2,and
qSaltol6.1
stage under hydroponic conditions. Inclusive composite interval mapping identified
three quantita tivetrait loci(QTLs)(qSaltol1.1 on LG1, qSaltol2.1 on LG2,and qSaltol6.1
onLG6)
related
to the loci(QTLs)(qSaltol1.1
salt resistance of the F2
Theon
qSaltol1.1,
three
quantita
tivetrait
on population.
LG1, qSaltol2.1
LG2,andqSaltol2.1,
qSaltol6.1
onLG6) related to the salt resistance of the F2 population. The qSaltol1.1, qSaltol2.1,
and
qSaltol6.1
explained
13.3%, of
7.6%,
8.1% of the salt-resistance
onLG6)
relatedQTLs
to the
salt resistance
theand
F2 population.
The qSaltol1.1,phenotypic
qSaltol2.1,
and qSaltol6.1 QTLs explained 13.3%, 7.6%, and 8.1% of the salt-resistance phenotypic
variance,
respectively.
A
comparative
genome
analysis
revealed
that
qSaltol1.1
may
and qSaltol6.1 QTLs explained 13.3%, 7.6%, and 8.1% of the salt-resistance phenotypic
variance, respectively. A comparative genome analysis revealed that qSaltol1.1 may
correspond
to the Saltol1.1
QTL conferring
saltanalysis
tolerance
in beach
[Vigna
variance,
respectively.
A comparative
genome
revealed
that cowpea
qSaltol1.1
may
correspond to the Saltol1.1 QTL conferring salt tolerance in beach cowpea [Vigna
marina
(Burm.)
whichQTL
is a halophytic
Moreover,
two genes
encoding
a
correspond
to Merr.],
the Saltol1.1
conferring species.
salt tolerance
in beach
cowpea
[Vigna
marina (Burm.) Merr.], which is a halophytic species. Moreover, two genes encoding a
plasma
membrane
H+-ATPase
a gene encoding
a cation/proton
exchanger
may
marina (Burm.)
Merr.],
which is aand
halophytic
species. Moreover,
two genes
encoding
a
plasma membrane H+-ATPase and a gene encoding a cation/proton exchanger may
contribute
to the salt
resistance and
of zombi
pea
and beach
cowpea. These
findings may
plasma
membrane
H+-ATPase
a gene
encoding
a cation/proton
exchanger
contribute to the salt resistance of zombi pea and beach cowpea. These findings may
be relevantto
forthe
thesalt
breeding
of salt-resistant
pea plants.
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The aim of this work was to prepare the metal oxides modified carbon (C- MOx) that
was
usedofasthis
thework
support
a PtCo catalyst.
of modified
C- MOx support
on the
oxygen
The aim
wasfor
to prepare
the metalEffect
oxides
carbon (CMOx)
that
reduction
reaction
activity
stability
of theEffect
PtCo of
catalysts
insupport
acid electrolyte
and in
was used as
the support
forand
a PtCo
catalyst.
C- MOx
on the oxygen
proton
exchange
fuel
cell was
ambientinpressure.
It was and
found
reduction
reactionmembrane
activity and
stability
ofexplored
the PtCoat
catalysts
acid electrolyte
in
that
the
use
of
respective
CMOx
support
changed
the
morphologies
(degree
of
proton exchange membrane fuel cell was explored at ambient pressure. It was found
alloying
and of
particle
sizes)C- as
well
as thechanged
electrochemical
properties (degree
(electrode
that the use
respective
MOx
support
the morphologies
of
resistance
and particle
electrochemical
surface
of the
obtained PtCoproperties
catalyst. In(electrode
addition,
alloying and
sizes) as
well area)
as the
electrochemical
it
enhanced
the
formation of surface
Pt atoms
with
a small
d- electron
occupancy,
which
resistance
and
electrochemical
area)
of the
obtained
PtCo catalyst.
In addition,
consequently
affected
positively
ORRwith
activity
of the
catalysts.
Among
the
it
enhanced the
formation
of Pt the
atoms
a small
d- PtCo
electron
occupancy,
which
three
utilized C-MOx
(C-TiOx,
C-CeOx,
C-MoOx),
the C-MoOx
consequently
affectedsupport
positively
the ORR
activity
of the PtCo
catalysts.exhibited
Among the
the
highest
ORR
activity
in
an
acid
electrolyte
monitored
in
terms
of
kinetic
current
three utilized C-MOx support (C-TiOx, C-CeOx, C-MoOx), the C-MoOx exhibited the
density
highestincurrent
density
of 570mA/
cm2 atin60terms
°C and
atm (abs)
in a
highest and
ORRthe
activity
an acid
electrolyte
monitored
of 1kinetic
current
proton
membrane
(PEM)
fuel cell.
In addition,
achieved
a comparable
densityexchange
and the highest
current
density
of 570mA/
cm2 it
atalso
60 °C
and 1 atm
(abs) in a
stability
of
PtCo
catalyst
to
that
of
C-TiOx
support,
which
were
higher
than
that
of the
proton exchange membrane (PEM) fuel cell. In addition, it also achieved a comparable
commercial
carbon
support.
stability of PtCo
catalyst
to that of C-TiOx support, which were higher than that of the
commercial carbon support.
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Four types of semiconductors were used as photocatalyst to convert glycerol to other
value
added
at identical
testing
condition in the
presence
of H2Oto
the
2 as
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ofcompounds
semiconductors
were used
as photocatalyst
to convert
glycerol
other
electron
acceptor.
The results
demonstrated
that the band
energy
value added
compounds
at identical
testing condition
in thegap
presence
of affected
H2O2 as the
the
photocatalytic
activity
of
glycerol
than
the
crystallite
size
and
textural
property
of
the
electron acceptor. The results demonstrated that the band gap energy affected the
utilized
photocatalyst.
SiC, Bi
andcrystallite
ZnO achieved
almost
complete
glycerol
2O3 the
photocatalytic
activity ofThe
glycerol
than
size and
textural
property
of the
conversion
at
8
h
of
reaction
time,
which
was
significantly
higher
than
that
of
TiO 2.
utilized photocatalyst. The SiC, Bi2O3 and ZnO achieved almost complete glycerol
Similar
types
including
dihydroxyacetone,
glyceraldehyde,
acid,
conversion
atof
8 products,
h of reaction
time, which
was significantly
higher than glyceric
that of TiO
2.
glycolic
acid
and
formic
acid,
were
generated
via
all
explored
photocatalysts.
Similar types of products, including dihydroxyacetone, glyceraldehyde, glyceric acid,
Interestingly,
compound
known as
acid,photocatalysts.
an important
glycolic acid one
and additional
formic acid,
were generated
via glyoxylic
all explored
intermediate
organic
chemicals,
used in known
medicine,
pesticides,
paper
Interestingly, ofone
additional
compound
as spices,
glyoxylic
acid, anpaint,
important
and
food, was
via Bi2O3used
. Theinreaction
mechanism
and the pathways
of
intermediate
of produced
organic chemicals,
medicine,
spices, pesticides,
paint, paper
photocatalytic
proposed. Finally,
reusability
2O3 weremechanism
TheBireaction
and thethe
pathways
of
and food, wasconversion
produced of
viaglycerol
Bi2O3. via
of
Bi
O
photocatalyst
was
explored.
2
3
photocatalytic conversion of glycerol via Bi2O3 were proposed. Finally, the reusability
of Bi2O3 photocatalyst was explored.
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So far, mobility in fish population has not been given sufficient attention, although
movement
and spatial
cannot
bebeen
an important
dynamic
feature that
plays
So
far, mobility
in fishheterogeneity
population has
given sufficient
attention,
although
a
critical role
their exploitation.
to describe
and
movement
andinspatial
heterogeneityHaving
can be aanqualitative
importantframework
dynamic feature
that plays
estimate
and
growth based
on tagging
data is necessary
for to
efficient
control
a critical movement
role in their
exploitation.
Having
a qualitative
framework
describe
and
and management
ofand
the growth
fishing based
industry.
Here, we
construct
an advection-diffusionestimate
movement
on tagging
data
is necessary
for efficient control
reaction
model forofthe
population
structured
track the an
population
densities of
and management
thefish
fishing
industry.
Here, wetoconstruct
advection-diffusionboth
the model
taggedfor
fishthe
and
the
tag-free fish,
in which
impulsive
taggingdensities
practice of
is
reaction
fish
population
structured
to the
track
the population
incorporated,
while
continuous
tagging
be done tagging
on off springs
both
the tagged
fish and
the tag-free
fish, is
in assumed
which thetoimpulsive
practice of
is
trackable
tagged
fish,continuous
or on those
in the is
same
swarmtoasbethedone
trackable
fish.
incorporated,
while
tagging
assumed
on offtagged
springs
of
Using
the
traveling
wave
coordinate,
we
derive
analytical
expression
for
the
solutions
trackable tagged fish, or on those in the same swarm as the trackable tagged fish.
to
the the
model
system.
Wecoordinate,
derive the we
explicit
the levelforofthe
tagged
fish
Using
traveling
wave
deriveexpression
analytical for
expression
solutions
which
increases
in a periodic
impulsive
fashion.
Stabilityfor
and
analyses
to
the model
system.
We derive
the explicit
expression
thephase
level plane
of tagged
fish
are
alsoincreases
carried out
determine
differentfashion.
behavior
permitted
the model
which
in atoperiodic
impulsive
Stability
andby
phase
plane system.
analyses
are also carried out to determine different behavior permitted by the model system.
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Drug resistance has become a problem of grave concern for members of the medical
profession
for many
and more
bacterial
infections
cannotofbethe
contained.
Drug resistance
has decades.
become aMore
problem
of grave
concern
for members
medical
Therefore
it
is
of
imperative
importance
for
us
to
be
able
to
keep
drug
resistance
under
profession for many decades. More and more bacterial infections cannot be contained.
control. Mathematical
models
can helpfor
us us
toto
discover
possible
treatment
strategies
Therefore
it is of imperative
importance
be able to
keep drug
resistance
under
that could
alleviate the
problem.
In this
the possible
dynamictreatment
behaviorstrategies
of drug
control.
Mathematical
models
can help
us topaper,
discover
resistance
investigated
by studying
a model
of differential
that could isalleviate
the problem.
In this
paper, system
the dynamic
behaviorequations
of drug
incorporating
a delay in the
whereby
thesystem
sensitive
(bacteria
that
resistance
is investigated
by process
studying
a model
of bacteria
differential
equations
antibiotics canastill
attack)
is process
converted
into the
through
incorporating
delay
in the
whereby
theresistant
sensitivebacterial
bacteriastrain
(bacteria
that
plasmid
transfers.
give is
theconverted
conditions
under
a Hopf
bifurcation
occurs,
antibiotics
can stillWe
attack)
into
the which
resistant
bacterial
strain through
leading to
a periodic
result indicates
that the
conversion
rate and
the
plasmid
transfers.
Wesolution.
give theThe
conditions
under which
a Hopf
bifurcation
occurs,
delay play
significant
role in the
of drug
resistance.
Also,rate
theand
impact
leading
to aa periodic
solution.
Thedevelopment
result indicates
that the
conversion
the
of
periodic
intakes
taken
into account,
making
the model
an the
impulsive
delay
play aantibiotic
significant
role inisthe
development
of drug
resistance.
Also,
impact
one.
Each
time
a
patient
takes
antibiotics,
a
fraction
μ
(0<μ<10<μ<1)
of
sensitive
of periodic antibiotic intakes is taken into account, making the model an impulsive
bacteria
dies,
buta resistant
bacteria
are left toagrow
andμmultiply
in periodic
bursts.
one.
Each
time
patient takes
antibiotics,
fraction
(0<μ<10<μ<1)
of sensitive
Analysis
is carried
out on the
impulsive
to and
find multiply
the stability
criteria for
the
bacteria dies,
but resistant
bacteria
are leftsystem
to grow
in periodic
bursts.
steady-state
solutionout
where
bacterial
strains
are washed
simulation
is
Analysis is carried
on the
impulsive
system
to findout.
the Numerical
stability criteria
for the
carried out tosolution
supportwhere
our theoretical
predictions.
steady-state
bacterial strains
are washed out. Numerical simulation is
carried out to support our theoretical predictions.
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From the standpoint of fishery management, an essential component of the basic
information
upon which
policy can
be based consists
of intelligence
from
data
From the standpoint
of fishery
management,
an essential
component
of field
the basic
and
computations.
In certain
situations,
these studies
quitefrom
a great
deal
of
information
upon which
policy
can be based
consistscan
of provide
intelligence
field
data
the necessary
information.
otherstudies
situations
they have
nota been
and
computations.
In certainHowever,
situations,inthese
can provide
quite
great able
deal to
of
give
unequivocal
answers toHowever,
importantinquestions,
especially
where
influential
the necessary
information.
other situations
they
haveseveral
not been
able to
factors
are
involved
in
the
whole
jigsaw
of
the
complex
fishery
system,
in
which
their
give unequivocal answers to important questions, especially where several influential
relativeare
abundance
may
with
the ofintensity
of the
recruitment
or their
with
factors
involved in
thevary
whole
jigsaw
the complex
fishery
system, effort
in which
spatial migration.
propose
andintensity
analyze aofreaction–diffusion
modelorforwith
the
relative
abundanceHere,
maywe
vary
with the
the recruitment effort
fish
population
incorporating
time-dependent
fishery
intensity. Usingmodel
the traveling
spatial
migration.
Here, we propose
and analyze
a reaction–diffusion
for the
wavepopulation
coordinate,incorporating
we derive analytical
solutionsfishery
to the intensity.
model system.
on
fish
time-dependent
UsingConditions
the traveling
the
system
parameters
are derived
which
ensure to
stability
of the
systemConditions
under study.
wave
coordinate,
we derive
analytical
solutions
the model
system.
on
Phase
portrait
and traveling
wave solution
are plotted
andofdiscussed
in under
order to
gain
the system
parameters
are derived
which ensure
stability
the system
study.
better
into traveling
the spatialwave
movement
ofare
theplotted
fish population
in time.
Phase insights
portrait and
solution
and discussed
in order to gain
better insights into the spatial movement of the fish population in time.
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with
contact
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in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
Full article in IOP Conf Series: Materials Science and Engineering. 2019; 652:012039; doi: 10.1088/
increasing
sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
1757-899X/652/1/012039
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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byThailand,
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(AKI) in sea snake envenoming without any change in cardiac output and systemic
Development of slow release fertilizers by tuning dissolution kinetics can reduce the
vascular resistance. Cnidarian toxins form pores in the cell membrane with Ca influx
environmental impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
storm resulting in cell death. Among plankton toxins domoic acid, palytoxin and
may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
maitotoxin cause renal injury by ion transport into the cell through ion channels
In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
resulting in renal cell swelling and lysis. Okadaic acid, calyculin A, microcystin LR
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
and nodularin cause AKI by serine threonine phosphatase inhibition and
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
hyperphosphorylation with increased activity of Ca2+/calmodulin – dependent
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
protein kinase II, increased cytosolic Ca2+, reactive oxygen species, caspase and P53.
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
Renal injury by planktons is mostly subclinical and requires sensitive
biomarker for
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
diagnosis.
In this respect repeated consumption of plankton toxin contaminated
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
seafood is a risk of developing chronic renal disease. The subject deserves more
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
clinical study and scientific attention.
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II)
phosphates
showed doi:
preferential
release of Zn over P and Fe, likely due
Full
article in Toxicon.
2019;161:44-49;
10.1016/j.toxicon.2019.02.012.
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
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molecules
increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
Bangkok, Thailand
12 The Royal Society of Thailand, Dusit, Bangkok,Thailand
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
Background: Adding 8-aminoquinoline to the treatment of falciparum, in addition to
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
vivax malaria, in locations where infections with both species are prevalent could
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
prevent vivax reactivation. The potential risk of haemolysis under a universal radical
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
cure policy using 8-aminoquinoline needs to be weighed against the benefit of
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
preventing repeated vivax episodes. Estimating the frequency of sequential
to utilize in biomedical applications.
Plasmodium vivax infections following either falciparum or vivax malaria episodes is
needed for such an assessment.
Abstract
of Quarterly
an article insurveillance
European Polymer
2019;121:
109265;
doi.org/10.1016/
Methods:
dataJournal.
collected
during
a mass
drug administration
j.eurpolymj.2019.109265
trial in the Greater Mekong Subregion in 2013–17 was used to estimate the probability
of asymptomatic sequential infections by the same and different Plasmodium species.
Asymptomatic Plasmodium infections were detected by high-volume ultrasensitive
qPCR. Quarterly surveys of asymptomatic Plasmodium prevalence were used to
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The Royalthe
Society
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Dusit, Bangkok
10300, Thailand P. falciparum
P.
vivax
subsequent
survey.
Following
an asymptomatic
monoinfection participants had a 9% probability of having a subsequent P. vivax
Development of slow release fertilizers by tuning dissolution kinetics can reduce the
infection (RR 2.4; 95% CI 1.8 to 3.2). Following an asymptomatic P. vivax
environmental impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
monoinfection, the participants had a 45% probability of having a subsequent P. vivax
may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
infection. The radical cure of 12 asymptomatic P. falciparum monoinfections would
In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
have prevented one subsequent P. vivax infection, whereas treatment of 2 P. vivax
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
monoinfections may suffice to prevent one P. vivax relapse.
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
Conclusion: Universal radical cure could play a role in the elimination of vivax
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
malaria. The decision whether to implement universal radical cure for P. falciparum as
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
well as for P. vivax depends on the prevalence of P. falciparum and
P. vivax infections,
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
the prevalence
and severity of G6PD deficiency in the population and the feasibility
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
to administer 8-aminoquinoline regimens safely.
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
Full
article in Malar
J. 2019;18(1):449;
doi.org/10.1186/s12936-019-3087-1
phosphates
dissolved
near-congruently
at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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sensitive parasites, which is consistent with the recent spread of drug resistance. Our
environmental impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
IBD analyses reveal actionable patterns, including isolated parasite populations,
may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
which may be prioritized for malaria elimination, as well as asymmetrical migration
In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
identifying potential sources and sinks of migrating parasites.
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
Full article in Nat Commun. 2019;10:2665; doi.org/10.1038/s41467-019-10121-3
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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Background The emergence and spread of resistance in Plasmodium falciparum malaria
to artemisinin combination therapies in the Greater Mekong subregion poses
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without mefloquine, as part of the TRACII trial. The primary outcome was the PCRIn this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
corrected efficacy at day 42. Next-generation sequencing was used to assess the
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
prevalence of molecular markers associated with artemisinin resistance (kelch13
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
mutations, in particular Cys580Tyr) and piperaquine resistance (plasmepsin-2 and
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
plasmepsin-3 amplifications and crt mutations). This study is registered with
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
ClinicalTrials.gov, number NCT02453308.
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
Findings Between Sept 28, 2015, and Jan 18, 2018, 539 patients with acute P. falciparum
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
malaria were screened for eligibility, 292 were enrolled, and 140 received
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
dihydroartemisinin-piperaquine. The overall Kaplan-Meier estimate of PCR13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
corrected efficacy of dihydroartemisinin-piperaquine at day 42 was 50.0% (95% CI
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
41.1–58.3). PCR-corrected efficacies for individual sites were 12.7% (2.2–33.0) in
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
northeastern Thailand, 38.2% (15.9–60.5) in western Cambodia, 73.4% (57.0–84.3) in
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
Ratanakiri (northeastern Cambodia), and 47.1% (33.5–59.6) in Binh Phuoc
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
(southwestern Vietnam). Treatment failure was associated independently with
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
plasmepsin2/3 amplification status and four mutations in the crt gene (Thr93Ser,
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
His97Tyr, Phe145Ile, and Ile218Phe). Compared with the results of our previous
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
TRACI trial in 2011-13, the prevalence of molecular markers of artemisinin resistance
(kelch13 Cys580Tyr mutations) and piperaquine resistance (plasmepsin2/3 amplifications
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
and crt mutations) has increased substantially in the Greater Mekong subregion in the
02.024
past decade.
Interpretation Dihydroartemisinin-piperaquine is not treating malaria effectively
across the eastern Greater Mekong subregion. A highly drug-resistant P. falciparum colineage is evolving, acquiring new resistance mechanisms, and spreading. Accelerated
elimination of P. falciparum malaria in this region is needed urgently, to prevent
further spread and avoid a potential global health emergency.
Full article in Lancet Infect Dis. 2019;19:952–961; doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30391-3
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assessed the effects of antibody seropositivity on the parasite clearance half-life (PC½),
of ferrous/zinc phosphates
having a PC½ of ≤5 hours, and having parasitemia 3 days after treatment.
Results. IgG3, followed a,b
by IgG1, was the predominant IgG subclass detected
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(seroprevalence range, and
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parasitemia 3 days after treatment.
Development of slow release fertilizers by tuning dissolution kinetics can reduce the
Conclusions. The prevalence of IgG3, complement-fixing antibodies, and mero-zoite
environmental impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
phagocytosis vary according to transmission intensity, are associated with faster
may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
parasite clearance, and may be sensitive surrogates of an augmented clearance capacity
In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
of infected erythrocytes. Determining the functional immune mechanisms associated
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
with parasite clearance will improve characterization of artemisinin resistance.
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
Full
article in J Infect
Dis.
2019;220:1178–1187; doi.org/10.1093/infdis/jiz247
phosphophyllite
(Zn
2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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continents) met inclusion criteria and were shared. Associations between the
of ferrous/zinc phosphates
log transformed PC1/2 values and pfk13 genotype were assessed using multivariable
regression
with random
effectsLaohhasurayotin
for study site. b, Pongtanawat Khemthongb
a,b, Kritapas
Jesper T.models
N. Knijnenburg
Results: Both the pfk13
genotypes
and the PC1/2 were available
from 3250 (95%)
c,d
and
Wiyong Kangwansupamonkon
patients (n = 3012 from Asia (93%), n = 238 from Africa (7%)). Among Asian isolates,
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National
Center,
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and Technology
Development
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pfk13 Nanotechnology
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mutant
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or moreAgency,
specific
Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
associated
a 1.5- to 2.7-fold longer geometric mean PC1/2 compared to the PC1/2
b Internationalwith
College, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand
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AFRS
The Royal
Society
Sanam
Dusit,mutant
Bangkok 10300,
of
wild(T),type
isolates
(allof pThailand,
≤ 0.002).
In Sueapa,
addition,
allele Thailand
E252Q located in the
P. falciparum region of pfk13 was associated with 1.5-fold (95%CI 1.4–1.6) longer PC1/2.
Development of slow release fertilizers by tuning dissolution kinetics can reduce the
None of the isolates from four countries in Africa showed a significant difference
environmental impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
between the PC1/2 of parasites with or without pfk13 propeller region mutations.
may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
Previously, the association of six pfk13 propeller mutant alleles with delayed parasite
In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
clearance had been confirmed. This analysis demonstrates that 15 additional pfk13
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
alleles are associated strongly with the slow-clearing phenotype in Southeast Asia.
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
Conclusion: Pooled analysis associated 20 pfk13 propeller region mutant alleles with
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
the slow clearance phenotype, including 15 mutations not confirmed previously.
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
Full
2019;17:1;
doi.org/10.1186/s12916-018-1207-3
to ≤article
4 m2 in
g-1BMC
for ≥Med.
79 at%
Zn. The
Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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Background: Chrysotile asbestos has been used in Thailand for over 30 years mainly
Development of slow release fertilizers by tuning dissolution kinetics can reduce the
in asbestos-cement wall and roof tiles. In non-exposed subject, asbestos fiber can
environmental impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
contaminate in ambient indoor and outdoor environments.
may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
Objective: The aim of the present study is to evaluate the current prevalence and
In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
volume of AB load in general Thai population.
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
Methods: Lung tissues were obtained from 200 autopsy cases. Asbestos Bodies (AB)
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
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resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๐๒
๒๒๔
Silk sericin as a bio-initiator for grafting from synthesis
Tobacco
harm reduction
of polylactide
via ring-opening
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smoke. Tobacco Harm Reduction is a concept to minimize the impacts of tobacco on
the
individual
and graft
on society
at large.
A key was
component
of this
strategy issericin
using
In this
study, a new
copolymer
(SS-g-PLA)
constructed
by combining
alternative
source
of nicotine
as aopening
substitute
to tobacco cigarettes.
Electronic
cigarette
and polylactide
(PLA)
via ringpolymerization
(ROP) having
Sn(Oct)
2 as a
and
heated
tobacco
are alternatives
thatonmight
have potential
in reduce
harm
from
catalyst.
In this
synthetic
strategy based
the grafting
from concept,
sericin
molecule
smokes.
This paper where
elaborates
on available
with
acts as a bio-initiator
its hydroxyl
groups research
existing inassociated
serine units.
Theelectronic
effects of
cigarette
and heated
tobacco with
harm reduction
and risk perspective.
polymerization
parameters,
including
reaction temperature,
the concentration of
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
spectra
of SS-g-PLA
copolymer
showed
C1S and
N1S signals clearly and differed form
Full
article
in Trends Telemed
E-Health.
2019;1(5).
TTEH.000522.2019
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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Structure, dissolution, and plant uptake
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In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
Glycerol, gelatin and CO2 were used to prepare chitosan-based packaging films with
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
improved mechanical properties and seal strength. Nuclear magnetic resonance
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
spectroscopy, X-ray diffraction analysis, Fourier transform infrared spectroscopy and
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
dynamic mechanical analysis were conducted; the results were
used to explain the
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
mechanical
and sealing properties data. Film color was also measured. Combined
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
addition of glycerol and use of CO2 to treat the film-forming solution led to decreased
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
film crystallinity and glass transition temperature, resulting in improved film
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
mechanical properties. Addition of glycerol and gelatin resulted in enhanced
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
molecular interactions between chitosan-gelatin and improved sealability of the films.
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
Films with the best mechanical and sealing properties were obtained from a solution
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
with 25% (w/w) glycerol and treated with CO2 and from that with 25% (w/w)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
glycerol
and 10%
(w/v) gelatin,
respectively.
Films with
of both
glycerol
preferential
dissolution
of Zn(II).
These results
mayaddition
provide
insight
into and
the
gelatin
exhibited
lower
lightness,
but
higher
yellowness
than
the
commercial
stretch
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
film.
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
2

Full
article
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Abstract
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polymerization
Effect
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In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
and polylactide
(PLA) via
openingmini-loop
polymerization
(ROP) having
Sn(Oct) 2 as a
The
thermal behavior
of ringa compact
thermosyphon
is experimentally
catalyst.at
Indifferent
this synthetic
based30%,
on the
grafting
from
concept,
sericin
molecule
studied
fillingstrategy
ratios (20%,
40%,
50%, and
70%)
and tilt
angles
(0 deg,
actsdeg,
as a45bio-initiator
itsdeg)
hydroxyl
existing
in serine
units.distilled
The effects
of
30
deg, 60 deg,where
and 90
for thegroups
heat loads
of 20–300
W using
water
polymerization
parameters,
including
reactionat temperature,
concentration
of
as the heat pipe fluid.
The presence
of microfins
the evaporatorthe
results
in an average
catalyst
sericin,and
on 15.3%
the copolymer
structure
andand
properties
werewall
investigated.
XPS
decreaseand
of 37.4%
in thermal
resistance
evaporator
temperature,
spectra
of SS-g-PLA
copolymer
C1S with
and N1S
signals
clearly
and
differed
respectively,
compared
with theshowed
evaporator
a plain
surface.
Both
filling
ratioform
(FR)
that
of
the
neat
PLA.
2D
HMBC
NMR
spectra
showed
correlation
assigned
to
the
and tilt angle influence the heat transfer performance significantly, and the best
carbon
atom of
polymer chains
and hydrogen
atomat
intheir
hydroxyl
group
of serine.
performance
of PLA
the mini-loop
thermosyphon
is obtained
optimum
values.
The
− 1.
Molecular
weight of
thethermal
graft copolymer
GPC lie
was
of 4000–
5600 g mol
thermal resistance
and
efficiencyby
values
in in
therange
ranges
of 0.73–0.076
K/W
From
soxhlet extraction,
the filling
resultsratios
showed
content
in the evaporator
graft copolymer
and 65–88.3%
for different
andthat
tiltPLA
angles.
Similarly,
heat
molecules
increasedand
with
increasingwall
sericin
content. The
weight
ratio of variation
PLA to sericin
transfer coefficient
evaporator
temperature
show
significant
with
in
the SS-g-PLA5,
SS-g-PLA10
SS-g-PLA15
graft copolymers
werefilling
0.6:1, ratio
1.4:1 and
and
changes
in filling ratio
and tilt and
angle.
A combination
of the optimum
2.
1, respectively.
By nitrogen
analyzer, of
% 0.076
protein
increased
significantly
with
tilt1:angle
shows a lowest
thermal resistance
K/W
and a highest
evaporator
increasing
sericinofcontent.
Thermal
graft copolymer
wall temperature
68.6 °C, which
are analysis
obtained showed
at 300 W.that
Thethe
experimental
results
presented
single
temperature (Tat
belonging
PLA. ratio
This for
Tg
g) an
recommenda the
useglass-transition
of mini-loop thermosyphon
optimumtofilling
decreased
increasing
sericinwhich
content.
The
thermal
degradation
temperature
(Td)
electronicswith
cooling
applications,
have
a heat
dissipation
of 20–300
W.
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Full article in J Therm Sci Eng Appl. 2019;11:061013; doi.org/10.1115/1.4043464
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Structure, dissolution, and plant uptake
Experimental
study on evaporative
heat transfer
of ferrous/zinc
phosphates
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soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
The
heat transfer (Zn
and2Fe(PO
pressure
drop characteristics of R-134a during evaporation in
phosphophyllite
4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
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and
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arematerials
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study
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parameters
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transfer
phosphates
is absorbed
by bird's
plants
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the
and
pressure
drop
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In
this
experiment,
the
heat
transfer
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preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
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pressure
drop
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novel
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volatile organic
In this
study,
a new graft
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(SS-g-PLA)emissions
was constructed
sericin
compounds
(VOCs)
have
increased.
These
affect
human
health
and
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study,
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may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
In this study, we aimed to develop a method for modifying SUS304 with micro/
In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
nanoscale holes using an electrical etching technique, and evaluated its impact on the
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
anti-fouling
performance
of chevron
plate
exchangers.
The
modifiedrelease
SUS304
a sand column
were measured
as model
for heat
divalent
metal and
phosphate
in
specimen
exhibited
hydrophobic
wetting
characteristics;
however,
water
droplets
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
stuck
to the wall under
inclined
orientations at angles of 30° and 60°. We coated the
phosphophyllite
(Zn2Fe(PO
4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
modified
SUS304
specimen
polymer
(polymethyl
methacrylate;
PMMA)
and
at 79–100 at%
Zn. The
Fe-rich with
materials
had high
SSA of 42–64
m2 g−1, which
decreased
hexagonal
particles
the XANES
hydrophobic
and
to ≤ 4 m2 g-1boron
for ≥ 79nitride
at% Zn.(BN)
The Fe
K-edge to
and realize
Zn K-edge
spectroscopy
superhydrophobic
wetting
characteristics.
To evaluate local
the anti-fouling
performance
measurements show
that the
samples had comparable
structure and
contained
of
the
heat
exchanger,
we
carried
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fouling
acceleration
experiments
in
a
2000Fe(II)
ppm
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and
CaCO
3 solution for 2 h. The anti-fouling performance was determined by measuring
phosphates
dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
the
overall
heat
transfer coefficients
during fouling
acceleration
Asdue
the
Fe(II)/Zn(II) phosphates
showed preferential
release
of Zn over experiments.
P and Fe, likely
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the surface
the
operation
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Fe( II) / of
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heat
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phosphates
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with
the
ultimately
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Out
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PMMAand
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preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
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theonly
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which not
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the growth of
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with
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Based
on
analysis
of
the
contact
angle
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
hysteresis (CAH) in each case, we suggest that CaCO3 particles in solution would be
deposited
in the
case of the 2019;
highest
CAH. This is possible in cases without the
Abstract of better
an article
in Chemosphere.
223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
triple
02.024contact line, and is caused by filling the polymer into micro/nano holes on the
modified surface.
Full article in Int J Heat Mass Transf. 2019;144:118634; doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.
118634
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In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
The role of surface modification technology in augmenting condensation heat transfer
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
from surfaces had been recently of significant interest due its application in various
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
industrial systems. In this work, steam condensation test was conducted to estimate
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
the heat transfer characteristics of bare vertical copper tube, helically grooved vertical
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
copper tube with and without coating. The pitch helical grooves were varied by
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
3.17 mm, 4.35 mm, 6.35 mm each with depth 0.4 mm and the bare, grooved copper
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
tube coated with chlorotriethylsilane of thickness 150 μm. Experiments were
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
conducted by varying the degree of sub-cooling from 3.8 °C ≤ ∆T ≤ 28.5 °C. Results
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
showed that helically grooved copper tube outperformed bare copper tube for the
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
range of sub-cooling. Among the grooved copper tubes, tube with pitch of 6.35 mm
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
showed an enhancement in condensation heat transfer coefficient up to 37.1%
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
compared to the bare copper tube at a degree of sub-cooling ∆T = 28 °C. Furthermore,
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
coating the grooved copper tube of pitch 6.35 mm chlorotriethylsilane reported a heat
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
transfer improvement of 67.7% at a degree of sub-cooling ∆T = 28 °C compared to bare
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
copper. However at low degree of sub-cooling (∆T ≤ 17 °C) even though similar trend
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
was observed it cannot be quantified due to the large experimental uncertainties.
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
Full
articlein
inbiomedical
Int Communapplications.
Heat Mass Transf. 2019;108:104312; doi.org/10.1016/
to
utilize
j.icheatmasstransfer.2019.104312

Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๐๓
๒๓๑
Structure, dissolution, and plant uptake
Effect of sonication
characteristics
on stability,
of ferrous/zinc
phosphates
thermophysical properties and heat transfer of nanofluids:
b, Pongtanawat Khemthongb
Jesper T. N. Knijnenburg
, Kritapas Laohhasurayotin
Aa,bcomprehensive
review
and Wiyong Kangwansupamonkonc,d

a

b
c

1

Amin Asadi1,2,3, Farzad Pourfattah4, Imre Miklós Szilágyi5, Masoud Afrand6,

National Nanotechnology
Center, National Science and Technology Development Agency, 111 Thailand
7, Ho Seon Ahn8, Somchai Wongwises9, Hoang Minh Nguyen2,3,
Gaweł
Science
Park,Żyła
Phahonyothin
Road, Khlong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
International College, Khon Kaen
University,
Khon Kaen,1,40002,
Ahmad
Arabkoohsar
OmidThailand
Mahian10,11
AFRS (T), The Royal Society of Thailand, Sanam Sueapa, Dusit, Bangkok 10300, Thailand

Department of Energy Technology, Aalborg University, Denmark

Development
of slowPhysics,
release
fertilizers
by tuning
dissolution
kinetics
can reduce
the
Division of Computational
Institute
for Computational
Science,
Ton Duc Thang
University,
Ho Chi Minh
City, Vietnam
environmental
impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
3 Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam
have different
dissolution
and plant
uptake
4may
Department
of Mechanical
Engineering,kinetics
Kashan University,
Kashan,
Iranthan single metal compounds.
5 Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Budapest University of Technology and Economics, H-1111
In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
Budapest, Szt. Gellért tér 4, Hungary
precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
6aqueous
Department of Mechanical Engineering, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
7aDepartment
sand column
were
as model
for divalent
and phosphate
release
in
of Physics
andmeasured
Medical Engineering,
Rzeszów
University metal
of Technology,
35-959 Rzeszów,
Poland
8
Department of Mechanical Engineering, Incheon National University, Incheon, Republic of Korea
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
9 Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Laboratory
(FUTURE Lab.), Department
phosphophyllite
(Zn2Fe(PO
79 at%
Zn, and
hopeite
·4H2O)
4)2·4H
2O) at 20–King
3(PO4)2Thonburi,
of Mechanical Engineering,
Faculty
of Engineering,
Mongkut's
University
of (Zn
Technology
Thailand materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
atBangmod,
79–100 Bangkok
at% Zn.10140,
The Fe-rich
10 School of Chemical Engineering and Technology, Xi'an Jiaotong University, Xi’an, China
-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
toDepartment
≤ 4 m2 g
11
of Mechanical
Engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
The
mostofcrucial
step towards
conducting
experimental
studies
onZn(II)
thermophysical
13–72%
Fe as Fe(III)
due to partial
oxidation.
In the sand
column,
and Fe(II)
properties
heat transfer
of nanofluids is,
step.
It is
phosphatesand
dissolved
near-congruently
at undoubtedly,
steady state the
(>7preparation
h), whereas
mixed
known
that good
dispersion
of nanoparticles
into
the base
fluids
toFe,
having
Fe(II)/Zn(II)
phosphates
showed
preferential
release
of Zn
overleads
P and
likelylongdue
time
stable nanofluids,
which
result indemonstrate
having higher
thermal
conductivity
to reprecipitation
of Fe. Pot
experiments
that Zn
from Fe(
II) / Zn(II)
enhancement
lowerby
viscosity
increase.
Ultrasonic
treatment
is one of the
most
phosphates is and
absorbed
bird's eye
chili plants
(C. Annuum),
in agreement
with
the
effective
techniques
to
break
down
the
large
clusters
of
nanoparticles
into
the
smaller
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
clusters
or even
individual
nanoparticles.
review
aims
to summarize
the
dissolution
of other
divalent
metals, whichThe
notpresent
only aids
in the
growth
of plants and
recently
literature
on the
effects
of various
parameters on
resultingpublished
foodstuff but
ultimately
leads
to reductions
in ultrasonication
environmental contamination.
stability and thermal properties of various nanofluids. The most common methods to
characterize
dispersion
quality2019;
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and
discussed. It is found that increasing the ultrasonication time and power results
02.024
in having more dispersed and stable nanofluids. Moreover, increasing the
ultrasonication time and power leads to having higher thermal conductivity and heat
transfer enhancement, lower viscosity increase, and lower pressure drop. However,
there are some exceptional cases in which increasing the ultrasonication time and
power deteriorated the stability and thermophysical properties of some nanofluids. It
is also found that employing the ultrasonic horn/probe devices are much more
2
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In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
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InThethis
study,
mixedThe
Fe(II)
/Society
Zn(II)ofphosphates
(0–
100Pa,
at%
Zn)
were
prepared
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
This study presents the thermal performance of laterally perforated plate-fin heat
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
sinks (LAP-PFHSs) with different numbers (Np) and diameters (Dp) of circular
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
perforations. Based on the same plate fin dimension, the available diameter of circular
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
perforations is limited by their number. The largest diameters
of perforation for
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
and 75 are 10 mm, 7 mm and 4 mm, respectively. The computational results
Np = 14, 27
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
of solid fin heat sinks (SFHSs) and LAP-PFHSs are validated with the measured data
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
and experimental data from the available literature. The comparison results of LAP13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
PFHSs give the mean absolute error of about 3.6% and 5.3% for the pressure drop and
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
thermal resistance, respectively. According to the numerical results, the LAP-PFHS
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
with Dp = 3 mm and Np = 75 exhibits the highest heat transfer rate, about 11.6% higher
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
than that of the SFHS. Finally, the thermal performance factor, which is a
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
consideration of the Nusselt number and friction factor, is proposed to find the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
suitable design parameters. Under the same conditions, the optimized LAP-PFHS
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
demonstrates 10.6% greater thermal performance and 28% lower volume of heat sink
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
material than SFHS.
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decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
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chosen PCM, the system efficiency is between 32 and 42% in low solar radiation days,
while it is in the range of around 40 ± 3% in the high radiation intensity days, whereas
these magnitudes are ∼57% and higher than 50% in the new design, respectively. The
efficiency of the new design, for all three types of PCMs, in a typical sunny day is in
the range of the 36–54%, while, interestingly and positively, this efficiency increases
to the range of 47–58% in a typical cloudy/rainy day. On the other hand, this trend
happens reversely for the conventional system. Overall, the average efficiencies of the
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In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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environmental impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
This
thedifferent
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the Special
Issue,
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kinetics andthe
plant
uptake
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Thermodynamics
Micro Technologies.
In this study, mixed
Fe(II) / Zn(II) of
phosphates
(0– 100 at% Zn) were prepared by
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
a sand
column
were2019;21:501;
measured as
model for divalent metal and phosphate release in
Full
article
in Entropy.
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soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
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In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
An experimental and numerical study on convection heat transfer of water flowing
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
through an alternating cross‐section flattened (ACF) tube are investigated in this
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
paper. The thermal‐fluid characteristics were evaluated by numerical simulation. The
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
test run conditions covered a mass flux of 200 to 800 kg m−2 s−1, a heat flux of
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
10 kW/m2, and an inlet temperature of 40 °C. The results showed that the Nusselt
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
number increased with the increase in mass flux. Moreover, the heat transfer was also
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
affected by the flow characteristics. Vortices were formed at the curved wall, and their
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
intensities were increased along the flow direction. It was also found that the heat
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
transfer and pressure drop were larger than that of the circular tube. However, the
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
thermal performance was greater than the pressure loss penalty. The comparison
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
results showed that the ACF tube had better performance than the circular tube.
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
Further, the details of heat transfer, flow resistance, and fluid behavior were
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
investigated and discussed in this study.
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
Full article ina Heat
Tranglass-transition
Asian Res. 2019;48:817-834;
doi.org/10.1002/htj.21407
presented
single
temperature
(Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๐๓
๒๔๗
๒๔๗
Structure, dissolution, and plant uptake
Investigation
computer
heat
Investigation of
ofofa
a ferrous/zinc
computer CPU
CPU
heat sink
sink under
under laminar
laminar
phosphates
forced
forced convection
convection using
using a
a structural
structural stability
stability method
method
a,b, Kritapas Laohhasurayotinb, Pongtanawat Khemthongb
Jesper T. N. Knijnenburg
1, Masoud Afrand2, Jalal Alsarraf3, Somchai Wongwises4,5,
Alireza
Moradikazerouni
1, Masoud Afrand2, Jalal Alsarraf3, Somchai
c,d
Alireza Moradikazerouni
Wongwises4,5,
and
Wiyong6 Kangwansupamonkon7,8
Amin
Amin Asadi
Asadi6,, Truong
Truong Khang
Khang Nguyen
Nguyen7,8

National Nanotechnology Center, National Science and Technology Development Agency, 111 Thailand
Department
Mechanical Engineering,
Branch, Islamic
University, Marvdasht, Iran
Science Park,of
Road, KhlongMarvdasht
Luang, Pathumthani
12120,Azad
Thailand
Department
ofPhahonyothin
Mechanical Engineering,
Marvdasht
Branch, Islamic
Azad
University, Marvdasht, Iran
Department
ofCollege,
Mechanical
Engineering,
Najafabad
Branch,
Islamic
Azad University, Najafabad, Iran
International
Khon
Kaen
University,
Khon
Kaen,
40002,
Thailand
Department of Mechanical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
Public
Authority
for Society
Applied Education
and Training
(PAAET),
College10300,
of Technological
Studies (CTS),
AFRS (T),
The Royal
Thailand, Sanam
Sueapa,
Dusit, Bangkok
Thailand
Public
Authority
for Applied ofEducation
and Training
(PAAET),
College of Technological
Studies (CTS),
Automotive and Marine Engineering Department, Shuwaikh, 70654, Kuwait
Automotive
and
Marine
Engineering
Department,
Shuwaikh,
70654,
Kuwait
4 Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab. (FUTURE), Department of
4Development
slow release
fertilizers
by tuning
kinetics
canDepartment
reduce the
Fluid Mechanics,ofThermal
Engineering
and Multiphase
Flow dissolution
Research Lab.
(FUTURE),
of
Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangmod,
Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangmod,
environmental
impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
Bangkok 10140, Thailand
10140, Thailand
5 Bangkok
The Academy
of Science,
The Royal Society
of Thailand,
Sanam
Suea Pa,
Dusit,
Bangkok
10300,
Thailand
5may
have different
dissolution
kinetics
and plant
uptake
than
single
metal
compounds.
Academy
of Science,
The Royal Society
of Thailand,
Sanam
Suea Pa,
Dusit,
Bangkok
10300,
Thailand
6 The
of Energy Technology, Aalborg University, Pontoppidanstraede 111, DK-9220 Aalborg, Denmark
6 Department
Department
of
Energy
Technology,
Aalborg
University,
Pontoppidanstraede
111,
DK-9220
Aalborg,
Denmark
7In
this of
study,
mixedPhysics,
Fe(II) Institute
/ Zn(II)
phosphatesScience,
(0– 100Ton
at%
prepared
by
Computational
for Computational
Duc Zn)
Thangwere
University,
Ho Chi Minh
7 Division
Division of Computational Physics, Institute for Computational Science, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh
City, Vietnam
aqueous
precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
Vietnam
8 City,
of Electrical and Electronics Engineering, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam
8 Faculty
Electricalwere
and Electronics
Engineering,
Tonfor
Ducdivalent
Thang University,
Chiphosphate
Minh City, Vietnam
aFaculty
sand of
column
measured
as model
metal Ho
and
release in
a

1
1
2b
2
3c
3

soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
In
the
the thermal
performance
flat-plate heat
heat sink
sink in
in
In
the present
present study,
study,
thermal
performance of
of an
an air-cooled,
air-cooled, flat-plate
phosphophyllite
(Zn2the
Fe(PO
4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
forced convection
convection was
was performed
performed using aa three-dimensional
three-dimensional analytical model.
model.
forced
at 79–100 at% Zn. The
Fe-rich materialsusing
had high SSA of 42–64 m2 g−1analytical
, which decreased
To validate
validate the present
present model, this
this solution
solution is
is compared with
with numerical
numerical and
and
To
to ≤ 4 m2 g-1 the
for ≥ 79 at% model,
Zn. The Fe K-edge
and compared
Zn K-edge XANES
spectroscopy
experimental results
results that
that agree.
agree. This
This research
research studies
studies the
the influence
influence of
of heat
heat sink
sink
experimental
measurements show that
the samples
had comparable
local structure
and contained
thermal performance
performance and of
of environmental parameters
parameters on
on the
the heat
heat sink’s
sink’s stability
stability
thermal
13–72% of Fe as Fe(III)and
due to environmental
partial oxidation. In the sand
column,
Zn(II) and
Fe(II)
against
thermal
stress,
which
is
essential
for
manufacturers’
goals.
The
effective
against
thermal
stress, near-congruently
which is essentialatforsteady
manufacturers’
goals.
The effective
phosphates
dissolved
state (>7 h),
whereas
mixed
parameters
on
heat
transfer
rate
from
the
surface
of
heat
sink
were
investigated.
parameters
on
heat
transfer
rate
from
the
surface
of
heat
sink
were
investigated.
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
Reynolds and
and Nusselt
Nusselt numbers,
numbers, heat
heat transfer
transfer coefficient,
coefficient, fins
fins height,
height, and
and fins
fins number
number
Reynolds
to reprecipitation
of Fe. Pot experiments
demonstrate that
Zn from Fe(
II) / Zn(II)
were studied
studied under
under various
various air
air flow
flow velocities.
velocities. In addition,
addition, the
the thermal
thermal stress
stress
were
phosphates is absorbed
by bird's eye
chili plants (C. In
Annuum), in agreement
with the
(structural stability
stability method)
method) was
was investigated.
investigated. Enhancement
Enhancement of
of the
the airflow
airflow velocity
velocity
(structural
preferential dissolution
of Zn(II).
These results may provide
insight into
the
caused the
the Nusselt
Nusselt number
number value
value to
to incline,
incline, which
which increases
increases the
the heat
heat transfer
transfer
caused
dissolution of other divalent metals, which not only aids in3 the growth4 of plants and
leads to
to less
less
coefficient.
Increasing the
the Reynolds
Reynolds number
number from
from 3.80*10
3.80*103 to
4 leads
coefficient.
Increasing
to 2.28*10
2.28*10contamination.
resulting foodstuff
but ultimately
leads to reductions
in environmental
thermal stress
stress by
by 47.36%,
47.36%, less
less deformation
deformation by
by 50%,
50%, less
less surface
surface temperature
temperature by
by
thermal
28.57%, and,
and, consequently,
consequently, less
less geometry
geometry failure.
failure. Results
Results depicted
depicted that
that pure
pure
28.57%,
Abstract of an article
in Chemosphere. 2019;
223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
convection has
has less
less heat
heat transfer
transfer by
by 1.66%
1.66% compared
compared with
with convection-radiation
convection-radiation heat
heat
convection
02.024
transfer, and
and enhancing
enhancing the
the fins
fins number
number and
and fins
fins height
height reduces
reduces the
the surface
surface
transfer,
temperature by
by 25%
25% and
and 20%,
20%, respectively.
respectively. As
As aa result,
result, the
the chosen
chosen range
range of
of the
the
temperature
Reynolds number
number is
is totally
totally suitable
suitable for
for this
this high-temperature
high-temperature device
device that
that does
does not
not
Reynolds
allow thermal
thermal stress
stress to
to deform
deform the
the fins
fins of
of the
the heat
heat sink.
sink.
allow
Full article in Int J Heat Mass Transf. 2019;134:1218-1226; doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.
Full article in Int J Heat Mass Transf. 2019;134:1218-1226; doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.
2019.02.029
2019.02.029

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคั
บทคัดดย่ย่ออผลงานตี
ผลงานตีพพิมิมพ์พ์ใในวารสารวิ
นวารสารวิชชาการนานาชาติ
าการนานาชาติขของราชบั
องราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๒๐๒
๒๔๘
Silk sericin as a bio-initiator for grafting from synthesis
Journals
can persuade
to learn
publishing’s ethics
of polylactide
viaauthors
ring-opening
polymerization

1

2,3, Somchai bWongwises4
Marzieh
Maghrouni1, aOmid
MahianJarussophon
Kanittha
Boonpavanitchakul
, Suwatchai
, Nuttaporn Pimphab,
Wiyong Kangwansupamonkonb,c and Rathanawan Magaraphanb,d,e

Eqbal Lahoori Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
Center for Advanced Technologies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
The Petroleum
and Petrochemical
College, Chulalongkorn
University,
Phayathai,
Bangkok
Thailand
School
of Aeronautic
Science and Engineering,
Beihang University,
Beijing,
100191,
People’s10330,
Republic
of China
National
Nanotechnology
Center,
National
Science
and
Technology
Development
Agency,
111
Thailand
Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Laboratory (FUTURE Lab.), Department
Science
Park, Phahonyothin
Khlong
Pathumthani
Thailand
of
Mechanical
Engineering,Road,
Faculty
of Luang,
Engineering,
King 12120,
Mongkut’s
University of Technology Thonburi,
c AFRS (T), The Royal Society of Thailand, Sanam Sueapa, Dusit, Bangkok 10300, Thailand
Bangmod, Bangkok, 10140, Thailand
d Polymer Processing and Polymer Nanomaterials Research Unit, Petroleum and Petrochemical College,
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
Some
researchers, even professors in universities, sometimes do unethical actions
e
Green Materials for Industrial Application Research Unit, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok
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10330, Thailand due to lack of a mentor in their academic life. In this opinion piece, we
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aim to show that journals and publishers can play the role of a mentor for authors of
In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
scientific articles, especially young M.Sc. and Ph.D. students, to teach them the ethics
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
in research and publishing. In this way, both journals and researchers will benefit from
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
such a plan.
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
Full
article
in sericin,
Sci Eng Ethics.
doi.org/10.1007/s11948-018-0021-9
catalyst
and
on the2019;25:631-633;
copolymer structure
and properties were investigated. XPS
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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supercomputers.
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the manufacturing
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SS-g-PLA
is expected
material was considered with respect to aluminum, alumina (92%), cobalt, stainless
material
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with respect to aluminum, alumina (92%), cobalt, stainless
to utilize was
in biomedical
applications.
steel, copper, and silver thermal conductivity. In the final stage, the effect of the air
steel, copper, and silver thermal conductivity. In the final stage, the effect of the air
flow rate on the thermal stress and deformation of the geometry were studied, which
flow rate on the thermal stress and deformation of the geometry were studied, which
Abstract ofthat
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results
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Full article in Appl Therm Eng. 2019;150:1078-1089; doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.01.051
Full article in Appl Therm Eng. 2019;150:1078-1089; doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.01.051
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Development of slow release fertilizers by tuning dissolution kinetics can reduce the
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nutrients added
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Mixed metal
Magnetic
refrigeration
environment-friendly
cooling
technology
and ancompounds
interesting
may havereplacement
different dissolution
and plant uptake
than singlesystem.
metal compounds.
potential
for the kinetics
vapor compression
refrigeration
This paper
In
this
study,
mixed
Fe(II)
/
Zn(II)
phosphates
(0–
100
at%
Zn)
were
prepared
by
presents a linear reciprocating magnetic refrigerator prototype that operates at room
aqueous precipitation
and their structural
dissolution
kinetics
in
temperature
by using gadolinium
parallel characteristics
plates under aand
maximum
magnetic
field
a sand column
measured
model for divalent
metal and results
phosphate
in
intensity
of 0.94were
T. The
design,asinstallation
and preliminary
are release
reported.
soil. Three
mineralsspan
wereand
identified,
namely
vivianite
(Fe3(PO4)in
O) at 0–20of
at%
Zn,
2·8H
The
temperature
cooling
capacity
are studied
a 2function
cycle
phosphophyllite
(Zn
at 20–
79 at% Zn,
and hopeite
(Zn3(POspan
2Fe(PO
4)2·4H
2O)
4)2·4Hand
2O)
frequency,
and the
results
show
the
cycle
frequency
effects
on temperature
at 79–100capacity.
at% Zn. The
materials
had highspan
SSA of
42–64
m2 g−1capacity
, which decreased
cooling
TheFe-rich
maximum
temperature
and
cooling
for cycle
2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
to
≤
4
m
frequency of 0.16 Hz are 1.3 K and 4.68 W, respectively. The results from the
measurements
the samples
had comparable
local structure
and contained
experiment
willshow
be athat
guideline
to determine
the maximum
performance
of the
13–72%
of
Fe
as
Fe(III)
due
to
partial
oxidation.
In
the
sand
column,
Zn(II)
and
Fe(II)
magnetic refrigerator prototype.
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
Full article in Int J Air-Cond Refrig. 2019;27(1):1950002; doi.org/10.1142/S2010132519500020
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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miniature
Thailandvapor compression refrigeration system using R134a is investigated for
a

electronics cooling. The system consists of four main components: an evaporator,
In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
a compressor, a capillary tube, and a condenser. The evaporator is a micro-channel
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) as a
heat sink with 106 rectangular crosssectional channels. Each micro-channel2 has
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
a depth of 450 μm, a width of 150 μm, a wall thickness of 150 μm, and a length of
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
20 mm. Experimental conditions include compressor speeds ranging between 3000
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
and 6000 RPM and heating power of 100 W, 150 W, and 200 W. The experimental
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
results show that increased compressor speed could reduce the surface temperature
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
of the heater but also decrease the coefficient of performance (COP). The highest COP
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
gained is 9.069 at a compressor speed of 3000 RPM and a heating power of 200 W,
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
which yields the heater surface temperature of 73.3 °C. This miniature vapor
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
compression refrigeration system could be used for electronics cooling with the most
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
suitable conditions at heating power of 200 W and compressor speed of 3000 RPM.
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
The proposed system is not suitable for electronics cooling at a heating power of
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
100 W and 150 W, because the heater surface temperature is less than 40 °C.
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
Full
article ina Case
Studglass-transition
Therm Eng. 2019;13:100365;
doi.org/10.1016/j.csite.2018.100365
presented
single
temperature
(Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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suspension,
nanofluids
are typically
as heat
transfer fluids
due to their
suspension, nanofluids are typically employed as heat transfer fluids due to their
favorable thermal and fluid properties. There have been numerous numerical studies
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and
fluid properties.
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Abstract
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statistics). Due to the small size and large numbers of nanoparticles that interact with
statistics). Due to the small size and large numbers of nanoparticles that interact with
the surrounding fluid in nanofluid flows, it has been a major challenge to capture both
the surrounding fluid in nanofluid flows, it has been a major challenge to capture both
the macro-scale and the nano-scale effects of these systems without incurring
the macro-scale and the nano-scale effects of these systems without incurring
extraordinarily high computational costs. To help understand the state of the art in
extraordinarily high computational costs. To help understand the state of the art in
modeling nanofluids and to discuss the challenges that remain in this field, the present
modeling nanofluids and to discuss the challenges that remain in this field, the present
article reviews the latest developments in modeling of nanofluid flows and heat
article reviews the latest developments in modeling of nanofluid flows and heat
transfer with an emphasis on 3D simulations. In part I, a brief overview of nanofluids
transfer with an emphasis on 3D simulations. In part I, a brief overview of nanofluids
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The present review is expected to be helpful for researchers working on numerical
simulation
of ananofluids
and also for
scholars who
on experimental
aspects
of
In this study,
new graft copolymer
(SS-g-PLA)
was work
constructed
by combining
sericin
nanofluids
to understand
underlying
physical phenomena
during 2their
and polylactide
(PLA) viathe
ringopening polymerization
(ROP)occurring
having Sn(Oct)
as a
experiments.
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
polymerization
including
reaction temperature, the concentration of
Full
article in Physparameters,
Rep. 2019;790:1-48;
doi.org/10.1016/j.physrep.2018.11.004
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
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Zn(II). These
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intofrom
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Modeling
anddissolution
simulation of
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flowsresults
is crucial
for provide
applications
ranging
dissolution
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whichwater
not only
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of other
electronic
devices
to solar
heating
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in environmental
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of experimental
Accurate contamination.
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a thermal-fluid system requires a deep understanding of the underlying physical
Abstract of anoccurring
article in Chemosphere.
2019;
223:case
310-318;
phenomena
in the system.
In the
of a doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
complex nanofluid-based system,
02.024 simplifying approximations must be chosen to strike a balance between the
suitable
nano-scale and macro-scale phenomena. Based on these choices, the computational
approach – or set of approaches – to solve the mathematical model can be identified,
implemented and validated. In Part I of this review (Mahian et al., 2019), we presented
the details of various approaches that are used for modeling nanofluid flows, which
can be classified into single-phase and two-phase approaches. Now, in Part II,
the main computational methods for solving the transport equations associated with
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flow and thermal performance predictions,
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model on the computational results. Finally, the knowledge gaps in this field are
discussed
in adetail,
along
with some
suggestions
for the nextbysteps
in thissericin
field.
In this study,
new graft
copolymer
(SS-g-PLA)
was constructed
combining
The
present review,
in two parts,
is intended
to be
a comprehensive
and polylactide
(PLA)prepared
via ring- opening
polymerization
(ROP)
having
Sn(Oct) 2 as a
reference
researchers
and practitioners
interested
nanofluids
in the
many
catalyst. Infor
this
synthetic strategy
based on the
graftingin
from
concept,and
sericin
molecule
applications
of nanofluid
flows.
acts as a bio-initiator
where
its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
catalyst
and
the copolymer
structure and properties were investigated. XPS
Full
article
in sericin,
Phys Rep.on
2019;791:1-59;
doi.org/10.1016/j.physrep.2018.11.003
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๐๓
๒๕๗
Structure, dissolution, and plant uptake
Rotating electroosmotic
flow phosphates
through a polyelectrolyteof ferrous/zinc
grafted microchannel: An analytical solution

Jesper T. N. Knijnenburga,b, Kritapas Laohhasurayotinb, Pongtanawat Khemthongb
and Wiyong
P. Kaushik1, Pranab Kumar
Mondal2Kangwansupamonkon
, Pranab Kumar Kundu3c,d
, Somchai Wongwises4
1a Department
National Nanotechnology
NationalNational
ScienceInstitute
and Technology
Development
Agency,
of MechanicalCenter,
Engineering,
of Technology
Tiruchirappalli,

111 Thailand
Tamil
Nadu 620015,
Science
Park,
Phahonyothin
Road,
Khlong
Luang,
Pathumthani
12120,
Thailand
India
2b International College, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand
Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology Guwahati, Assam 781039, India
3c AFRS (T), The Royal Society of Thailand, Sanam Sueapa, Dusit, Bangkok 10300, Thailand
Department of Mechanical Engineering, National Institute of Technology Sikkim, Sikkim 737139, India
4
Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE), Department of
Mechanical Engineering,
Faculty
of Engineering,
University of Technology
Bangmod,
Development
of slow
release
fertilizersKing
byMongkut’s
tuning dissolution
kineticsThonburi,
can reduce
the
Bangkok 10140, Thailand

environmental impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
mayinvestigate
have different
kinetics
uptake thanfluid
single
compounds.
We
thedissolution
flow dynamics
ofand
an plant
incompressible
inmetal
a polyelectrolyte
In this rotating
study, mixed
Fe(II)
/ Zn(II)
phosphates
100 at% of
Zn)
prepared
by
grafted
narrow
fluidic
channel
under the(0–
influence
an were
externally
applied
aqueous
precipitation
and their
structural formalism
characteristics
andthe
dissolution
in
electric
field.
Here, we invoke
an analytical
to solve
transportkinetics
equations
a sand column
were
measured
forenvironment.
divalent metalWe
and
phosphate
release in
governing
the flow
dynamics
in as
themodel
rotating
bring
out the rotational
soil. Three
minerals
were
identified,
namely
(PO4)2·8H2O)
0–20
at%layer
Zn,
force
driven
complex
flow
dynamics
in thevivianite
channel (Fe
as 3modulated
byatthe
soft
phosphophyllite
20– 79 at%under
Zn, and
hopeite (Znactuation.
O)
4)2·4H2O) atpotential
3(PO4)2·4H2We
induced
alteration(Zn
in2Fe(PO
the electrostatic
electrokinetic
at 79–100
at%the
Zn.
Thereverses
Fe-rich materials
hadof
high
of 42–64
m2 g−1,rotational
which decreased
observe
that
flow
at the centre
theSSA
channel
for higher
speeds,
2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
to
≤
4
m
emerging from an intricate competition among the rotation induced Coriolis force and
measurements
show
that
thetosamples
had comparable
local
structure and
the
electrical body
force
due
the electrical
double layer
phenomenon.
We contained
show that
13–72%
of
Fe
as
Fe(III)
due
to
partial
oxidation.
In
the
sand
column,
Zn(II)
and
Fe(II)
an increase in the thickness of the polyelectrolyte layer (PEL) increases the transverse
phosphates potential,
dissolvedwhich
near-congruently
at with
steady
state (>7 h),
whereas
mixed
electrostatic
upon interacting
the externally
applied
electric
field
Fe(II)/Zn(II)
phosphates
showed
preferential
release
of
Zn
over
P
and
Fe,
likely
due
alters the flow dynamics non-trivially in a rotating platform. Furthermore, we show
to reprecipitation
of Fe.
Pot experiments
demonstrate
that
from Fe(
II) / Zn(II)
that
the frictional drag,
stemming
from the presence
of ions
in Zn
polymeric
chains
in the
phosphates
is
absorbed
by
bird's
eye
chili
plants
(C.
Annuum),
in
agreement
with
the
PEL enhances the resistance to the flow field, leading to a reduction in flow velocities
preferential
Zn(II).
results effects
may provide
insight
the
in
the channel.dissolution
Finally, weof
explain
theThese
consequential
of grafted
PEL asinto
realized
dissolution
other divalent
metals,
which
not only
in the
growthin
ofthe
plants
and
through
the of
thickness
of the layer
and
the PEL
dragaids
on the
alteration
volume
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
transport rates in the channel.
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polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
This paper presents the experimental investigation and comparison of thermal
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
performance of plate fin heat sinks combined with copper foam, flat plate heat sinks
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
combined with copper foam, and plate fin heat sinks. The effect of air velocity, pore
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
density of the copper foam, and heat flux on thermal resistance and pressure drop is
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
investigated. The experiments are carried out at air velocity ranging between 1 m/s
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
and 5 m/s and heat flux ranging between 9.48 kW/m2 and 12.59 kW/m2. Copper
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
foams with similar porosity and different pore density of 30 PPI, 40 PPI, and 50 PPI
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
are used. The experimental results showed that the thermal resistance of PFHSfoam and
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1
and
FPHSfoam is decreased by 13.57% and 10.89% when the pore density increases at a low
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
mass flux (G ≤ 2.89 kg/m2· s for PFHSfoam and G ≤ 3.88 kg/m2· s for FPHSfoam).
increasing sericin content. Thermal analysis
showed that the graft copolymer
However, at a high mass flux (G > 2.89 kg/m2· s for PFHSfoam and G > 3.88 kg/m2· s
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
for FPHS
), it is decreased by 7.97% and 4.39%. The thermal resistance of PFHS,
decreasedfoam
with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
PFHSfoam, and FPHSfoam changes slightly by the varying heat flux. The total pressure
of SS-g-PLA
copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
drop of PFHSfoam and FPHSfoam increases by about 1.72 times and 2.02 times on
to utilize in biomedical applications.
increase in the pore density between 30 PPI and 50 PPI. Under a similar pumping
power, PFHSfoam gives the lowest thermal resistance, and thermal resistance of
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spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
a

that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
Thermal oils due to their high ability in cooling and lubricating have many
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
applications in high-tech industries such as automotive industry. Dispersing
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
nanoparticles in a thermal oil (which the resulted new liquid is called nanofluid) can
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
modify further the cooling and lubrication efficiencies. This review paper aims to
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
present the recent advances in the preparation methods and thermophysical
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
properties measurements of oil-based nanofluids. Effects of various parameters such as
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
nanoparticle concentration, size, and temperature on the values of properties
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
including thermal conductivity, viscosity, density, and specific heat are reviewed.
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
The correlations available for the properties of oil-based nanofluids are gathered from
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
the literature that could be a worthy source for those who aim to work on oil-based
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
nanofluids.
to utilize in biomedical applications.
Full article in Powder Technol. 2019;352;209-226;doi.org/10.1016/j.powtec.2019.04.054
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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Free convection and radiation comprise the heat transfer mechanisms through which
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than single
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study,
transfer
rates
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heat transfer
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occurring
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In thisheat
study,
mixed
Fe(II)
/ Zn(II)
phosphates
(0– 100
at% Zn) were
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investigated
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thisdissolution
end, radiators
at two
aqueous
precipitation
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their numerically
structural characteristics
kinetics
in
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dimensions
having two
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geometric
were drawn
a sand column
were measured
as model
for divalent
metalshapes
and phosphate
releaseand
in
analyzed
in
the
program
Ansys
17.
The
heat
transfer
rates
obtained
from
the
program
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
were
validated via
producer
catalogues.
the3(PO
influence
of
phosphophyllite
(Zn2radiator
Fe(PO4)2·4H
79 at% Zn,Furthermore,
and hopeite (Zn
2O) at 20–
4)2·4H2O)
2 g−1, mass
parameters,
as Fe-rich
water materials
velocity had
in the
and mthus
rate,
at 79–100 at%such
Zn. The
highradiators
SSA of 42–64
which flow
decreased
temperature
between
inlet and
and also
between
radiator
to ≤ 4 m2 g-1 difference
for ≥ 79 at%
Zn. Thewater
Fe K-edge
andoutlet
Zn K-edge
XANES
spectroscopy
surface
and surrounding
convective
transfer coefficient
overand
radiator,
were
measurements
show thatair
theonsamples
had heat
comparable
local structure
contained
scrutinized.
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II)
phosphates
showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
Full
article in J Therm
Eng. 2019;5(4);251-270;doi.org/10.18186/thermal.581754
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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Purpose – The purpose of this study is to numerically investigate the effect of jet
In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
impingement, magnetic field and nanoparticle shape (sphericity) on the
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
hydrodynamic/heat transfer characteristics of nanofluids over stationary and
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
vibrating plates.
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
Design/methodology/approach – A two-dimensional finite volume method-based
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
homogeneous heat transfer model has been developed, validated and used in the
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
present investigation. Three different shapes of non-spherical carbon nanoparticles
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
namely nanotubes, nanorods and nanosheets are used in the analysis. Sphericitythat of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
based effective thermal conductivity of nanofluids with Brownian motion of
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
nanoparticles is considered in the investigation. Moreover, the ranges of various
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
comprehensive parameters used in the study are Re = 500 to 900, St = 0.0694 to 0.2083
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
and Ha = 0 to 80.
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
Findings – The hydrodynamic/heat transfer performance of jet impingement in the
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
case of vibrating plate is 298 per cent higher than that of stationary plate at Re = 500.
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
However, for the case of vibrating plate, a reduction in the heat transfer performance
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
of 23.35 per cent is observed by increasing the jet Reynolds number from 500 to 900.
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
In the case of vibrating plate, the saturation point for Strouhal number is found to be
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
0.0833 at Re = 900 and Ha = 0. Further decrement in St beyond this limit leads to
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
a drastic reduction in the performance. Moreover, no recirculation in the flow is
to utilize in biomedical applications.
observed near the stagnation point for jet impingement over vibrating plate. It is also
observed that the effect of magnetic field enhances the performance of jet
Abstract of an article
Polymer
2019;121:
109265;
doi.org/10.1016/
impingement
over in
a European
stationary
plate Journal.
by 36.18
per cent
at Ha
= 80 and Re = 900.
j.eurpolymj.2019.109265
Whereas, opposite trend is observed for the case of vibrating plate. Furthermore,
at Re = 500, the percentage enhancement in the Nuavg values of 3 Vol.% carbon
nanofluid with nanosheets, nanorods and nanotubes are found to be 47.53, 26.86 and
26.85 per cent when compared with the value obtained for pure water.
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Originality/value
– Impingement
of Sueapa,
jet over
two
different
plate

types such as
stationary and vibrating is completely analyzed with the use of a validated in-house
Development of slow release fertilizers by tuning dissolution kinetics can reduce the
FVM code. A complete investigation on the influence of external magnetic field on the
environmental impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
performance of plate type configuration is evaluated. The three fundamental shapes
may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
of carbon nanoparticles are also evaluated to obtain sphericity based hydrodyIn this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
namic/heat transfer performance of jet impingement.
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
Full
Int J Numer
H. 2019;29(12);4948-4970;doi.org/10.1108/HFF-04-2019
-0328
soil.article
Threein
minerals
wereMethod
identified,
namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at%
Zn,
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
c
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Feasibility of using nanocellulosic fiber (NF) from lime residues as a stabilizer for oil‐
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in
the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing
sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
Full article in J Food Sci. 2019;84:3674-3681; doi.org/10.1111/1750-3841.14937
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
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บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๐๓
๒๗๕
Structure, dissolution, and plant uptake
Enhanced production
of sulforaphane
by exogenous
of ferrous/zinc
phosphates
glucoraphanin hydrolysis catalyzed by myrosinase
b, Pongtanawat Khemthongb
Jesper T. N.
Knijnenburga,b
, Kritapas
Laohhasurayotin
extracted
from
Chinese
fowering
cabbage
and Wiyong Kangwansupamonkonc,d
(Brassica rapa var. parachinensis)
a

b
c

National Nanotechnology Center, National Science and Technology Development Agency, 111 Thailand
1, Sakamon
ScienceSupakarn
Park, Phahonyothin
Road,1Khlong
Luang, Pathumthani
12120,
Thailand
Sangkret
, Patsaporn
Pongmalai
Devahastin1,2,
International College, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand
Naphaporn Chiewchan1
AFRS (T), The Royal Society of Thailand, Sanam Sueapa, Dusit, Bangkok 10300, Thailand

1

Advanced Food Processing
Research fertilizers
Laboratory, Department
of dissolution
Food Engineering,
Faculty can
of Engineering,
Development
of slow release
by tuning
kinetics
reduce the
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 126 Pracha u-tid Road, Tungkru, Bangkok, 10140, Thailand
impact
ofRoyal
(micro)
nutrients
added
to crops.
Mixed
metal compounds
2environmental
The Academy of Science,
The
Society
of Thailand,
Dusit, Bangkok,
10300,
Thailand
may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
Sulforaphane
via
endogenous
route(0–is100
known
to were
be less
effective.
In this study, formation
mixed Fe(II)
/ Zn(II)
phosphates
at% Zn)
prepared
by
Exogenous
hydrolysis and
of the
sulforaphane
precursor is therefore
of interest.
Here,
aqueous precipitation
their
structural characteristics
and dissolution
kinetics
in
myrosinase
activity
first determined
to identify
suitable
of therelease
enzyme
a sand column
werewas
measured
as model for
divalentametal
andsource
phosphate
in
from
selected
Brassica
vegetables.
Extracted
enzyme
was
then
evaluated
for
its
thermal
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
stability
to establish
a condition
foratextraction.
Chinese
flowering
phosphophyllite
(Zn2Fe(PO
20– 79 at% Zn,
and hopeite
(Zn3cabbage
(PO4)2·4Hwas
4)2·4H2O)
2O)
selected
theZn.
source
of myrosinase;
condition
was atdecreased
40 °C for
at 79–100asat%
The Fe-rich
materials suitable
had highextraction
SSA of 42–64
m2 g−1, which
90
was The
usedFe to
hydrolyze
glucoraphanin
into
to min.
≤ 4 m2Enzyme
g-1 for ≥extract
79 at% Zn.
K-edge
and Zn
K-edge XANESstandard
spectroscopy
sulforaphane
30 °Cthat
andthe
pHsamples
6. Exogenous
hydrolysis local
reached
the equilibrium
with
measurementsatshow
had comparable
structure
and contained
the
reverse
reaction
after
sulforaphane
concentration
remained
13–72%
of Fe
as Fe(III)
due30tomin;
partial
oxidation. In
the sand column,
Zn(II)unchanged
and Fe(II)
afterward.
fractional
conversion of glucoraphanin
into(>7
sulforaphane
at 30-min
phosphatesMolar
dissolved
near-congruently
at steady state
h), whereas
mixed
hydrolysis
was
around
48%.
In
comparison
with
exogenous
hydrolysis
by
myrosinase
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
extracted
from broccoli,
which
indeed exhibits
higherthat
activity
thanFe(
theII)enzyme
to reprecipitation
of Fe. Pot
experiments
demonstrate
Zn from
/ Zn(II)
extracted
from
Chineseby
flowering
no (C.
conversion
phosphates
is absorbed
bird's eyecabbage,
chili plants
Annuum),ofin glucoraphanin
agreement withinto
the
sulforaphane
was
unexpectedly
observed.
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the

dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting
ultimately
leads to reductions in environmental contamination.
Full
articlefoodstuff
in Sci Rep.but
2019;9:9882;
doi.org/10.1038/s41598-019-46382-7
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๐๒
๒๗๖
Silk sericin as a bio-initiator for grafting from synthesis
Changes
in enzyme
activities andpolymerization
amino acids and
of polylactide
via ring-opening
their relations with phenolic compounds contents
Kanittha Boonpavanitchakula, Suwatchai Jarussophonb, Nuttaporn Pimphab,
in okra treated by LED b,clights of different colors
b,d,e
Wiyong Kangwansupamonkon

a
b

c
1
d

2
e

and Rathanawan Magaraphan

Nattanan
Wilawan
, Luxsika
Sakamon
Devahastin
,
The Petroleum
and
Petrochemical
College, Ngamwonglumlert
Chulalongkorn University,, Phayathai,
Bangkok
10330, Thailand
1
National Nanotechnology Center, National
Science andChiewchan
Technology Development
Agency, 111 Thailand
Naphaporn
Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
AFRS (T), The Royal Society of Thailand, Sanam Sueapa, Dusit, Bangkok 10300, Thailand
Advanced Food Processing Research Laboratory, Department of Food Engineering, Faculty of Engineering,
Polymer Processing and Polymer Nanomaterials Research Unit, Petroleum and Petrochemical College,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 126 Pracha u-tid Road, Tungkru, Bangkok, 10140, Thailand
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
The Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Dusit, Bangkok, 10300, Thailand
Green Materials for Industrial Application Research Unit, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok
10330, Thailand
1

1

1,2

Light-emitting diodes (LEDs) of different wavelengths or colors (i.e., white, red, blue,
and
green)
were
used
tocopolymer
treat postharvest
okra,
which
is a richbysource
of phenolic
In this
study,
a new
graft
(SS-g-PLA)
was
constructed
combining
sericin
compounds.
Relationships
changes
in the activities
of keyhaving
enzymes
involving
and polylactide
(PLA) via between
ring- opening
polymerization
(ROP)
Sn(Oct)
2 as a
in
the formation
of phenolics
3-deoxy-D-arabino-heptulosonate
7-phosphate
catalyst.
In this synthetic
strategy(i.e.,
based
on the grafting from concept, sericin
molecule
synthase,
chorismatewhere
mutase,
anthranilate
synthase,
phenylalanine
acts as a bio-initiator
its hydroxyl
groups
existingand
in serine
units. Theammonia
effects of
lyase)
and their contents
uponincluding
different reaction
LED lighttemperature,
treatments were
for the first time
polymerization
parameters,
the concentration
of
investigated
and areon
fully
contents
three intermediate
amino acids
catalyst and sericin,
the discussed.
copolymerThe
structure
andof
properties
were investigated.
XPS
(i.e.,
phenylalanine,
tyrosine, and
tryptophan)
duringand
light
treatments
spectra
of SS-g-PLA copolymer
showed
C1S and that
N1S formed
signals clearly
differed
form
were
enzyme
activities
White assigned
and bluetolight
that ofalso
themeasured
neat PLA.to2Dconfirm
HMBCthe
NMR
spectra
showeddata.
correlation
the
treatments
increased
the content
of phenolics
in the atom
treated
while
red and
green
carbon atom
of PLA polymer
chains
and hydrogen
in okra,
hydroxyl
group
of serine.
− 1.
lights
increased
formation
of other by
compounds.
could
well
Molecular
weightthe
of the
graft copolymer
GPC was inThese
rangeresults
of 4000–
5600 be
g mol
explained
by the
changing
of the
measured
enzyme
activities
acids
From soxhlet
extraction,
thelevels
results
showed
that PLA
content
in the and
graftamino
copolymer
contents.
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
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increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
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In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
Soybean extract rich in isoflavones has attracted widespread attention for dietary
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
supplement and pharmaceutical purposes. However, it has poor solubility and low
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
stability. Encapsulation using spray drying is a good alternative for overcoming these
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
problems in soybean extract. Isoflavones profiles in soybean extract are altered during
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
encapsulation and storage. The objective of this work was to investigate the effect of
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
spray drying conditions on the isoflavones profiles and the various properties of
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
microencapsulated soybean extract. The studied parameters comprised the type of
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
wall material (maltodextrin [MD], gum arabic [GA], and β-cyclodextrin [βCD]), inlet
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
air temperature (130–170 °C) and storage time (0–6months), while the investigated
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
properties included moisture content, particle size, hygroscopicity, morphology,
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
isoflavones content, encapsulation properties, and Fourier transform infrared
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
analysis. Type of wall material had a more significant impact on the properties of
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
microencapsulated soybean extract than inlet air temperature. The degradation of
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
total isoflavones during storage mainly depended on the inter-conversion level of
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
isoflavones during encapsulation, hygroscopicity and heating history of
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
microencapsulated soybean extract. The use of βCD as wall material could preserve
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
total isoflavones after encapsulation and storage at 0.1–1.3 and 2.4–3.1 times that in
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
the case of MD and 1.1–1.3 and 1.5–1.8 times that in the case of GA, respectively.
to utilize in biomedical applications.
Full article in Dry Technol. 2019;37(14):1844-1862; doi.org/10.1080/07373937.2019.1596120
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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Structure, dissolution, and plant uptake

and to promote green technology in sustainable agriculture.
of ferrous/zinc phosphates
Keywords: Bacterial endophytes, Phytopathogenic fungi, Dirty panicle disease, Rice,
Seed stock, Seed biopriming,
Herbicide-tolerant bacteria.
Jesper T. N. Knijnenburga,b, Kritapas Laohhasurayotinb, Pongtanawat Khemthongb
and Wiyong Kangwansupamonkonc,d
Full article in BMC Plant Biol. 2019;19:580; doi: 10.1186/s12870-019-2206-z
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Development of slow release fertilizers by tuning dissolution kinetics can reduce the
environmental impact of (micro) nutrients added to crops. Mixed metal compounds
may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
Two new species of Lasiodiplodia (Lasiodiplodia endophytica and Lasiodiplodia magnoliae)
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
are described and illustrated from Magnolia forests in Yunnan, China. Endophytic and
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
saprobic Lasiodiplodia pseudotheobromae and endophytic L. thailandica are new records
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
from this host. The internal transcribed spacers (ITS), part of the translation elongation
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
factor-1α (tef1) and partial β-tubulin (tub2) sequence data were analyzed to investigate
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
the phylogenetic relationships of the new species with other Lasiodiplodia species.
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
Lasiodiplodia magnolia is phylogenetically sister to L. mahajangana and L. pandanicola
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
but morphologically distinct from L. mahajangana in having larger conidia.
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
Lasiodiplodia endophytica is most closely related to L. iraniensis and L. thailandica and
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
the three species can be distinguished from one another by 2 base pair differences in
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
ITS and three or four base pair differences in tef1. The new collections suggest that
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
Magnolia forest plants are good hosts for Lasiodiplodia species with endophytic and
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
saprobic life-styles.
to utilize in biomedical applications.
Full article in Sci Rep. 2019;9:14355; doi: 10.1038/s41598-019-50804-x
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Full article in MycoKeys. 2019;58:69–82; doi: 10.3897/mycokeys.58.36307
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
culture. This is the first report on bostrycin production from N. aurantiaca.
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Full article in Appl Microbiol Biotechnol. 2019;103:6973-6978; doi: 10.1007/s00253-019-09926-5
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Development of slow release fertilizers by tuning dissolution kinetics can reduce the
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2016,
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and plant
than single
compounds.
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founddifferent
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melo uptake
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in metal
Phayao
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In this study,
/ Zn(II)
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100 at%
were prepared
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causal Fe(II)
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andZn)
identified
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their structural
characteristics
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kinetics of
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based
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morphological
characteristics
andand
phylogenetic
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were of
measured
as model
for divalent
and phosphate
release in
combined
sequences
the internal
transcribed
spacermetal
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DNA, translation
soil. Three minerals
were identified,
namely
vivianite
(Fe3(POfruit
at% Zn,
4)2·8H
2O) at 0–20with
elongation
factor 1-alpha
and β-tubulin
genes.
Cantaloupe
inoculated
the
phosphophyllite
(Zn
Fe(PO
)
·4H
O)
at
20–
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at%
Zn,
and
hopeite
(Zn
(PO
)
·4H
2
4
2
2
3
4
2
2
isolated fungus developed symptoms similar to natural ones in the field. This O)
is
2 g−1, which decreased
at
79–100
at%
Zn.
The
Fe-rich
materials
had
high
SSA
of
42–64
m
the first report of cantaloupe fruit rot caused by F. equiseti in Thailand.
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
Full article in J Gen Plant Pathol. 2019;85:295-300; doi:10.1007/s10327-019-00841-1
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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Two new species of Marasmius secton Sicci are described based on field work
In this study,
newHin
graftRong
copolymer
(SS-g-PLA)
was
constructed
by combining
sericin
conducted
in aPhu
Kla National
Park,
Thailand.
Marasmius
thailandicus
is
and
polylactide
(PLA)
via
ringopening
polymerization
(ROP)
having
Sn(Oct)
as
characterized by small, thin yellowish white basidiomes, ellipsoid basidiospores2 anda
catalyst. In this
synthetic strategy
basedrongklaensis
on the grafting
concept, sericin
dimorphic
caulocystidia.
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is from
distinguished
by a molecule
conical,
acts
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a
bio-initiator
where
its
hydroxyl
groups
existing
in
serine
units.
The
effects
of
velutinous pileus, ellipsoid basidiospores, dimorphic cheilocytidia and pileipellis
parameters,
including
reaction description
temperature,
thewith
concentration
of
apolymerization
hymeniderm with
pileosetae.
Comprehensive
along
illustrations,
catalyst and sericin,
the copolymerwith
structure
and properties
investigated.
XPS
photographs,
and on
a comparison
phenetically
similarwere
taxa
are provided.
spectra
of SS-g-PLA
copolymer
showed
C1S and
N1S signals clearly
andofdiffered
form
The
taxonomic
position
has been
confirmed
by phylogenetic
analyses
the internal
that of the neat
PLA.
2D HMBC NMR
spectra
showed
correlation
transcribed
spacer
(ITS1-5.8S-ITS2)
sequences
of the
ribosomal
DNA. assigned to the
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
Full article in Phytotaxa. 2019;403(2):111-121; doi: 10.11646/phytotaxa.403.2.4
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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In this study,Coprinopsis
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symphoricarposicola,
Dictyocheirospora
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and polylactide (PLA)
via ring- openingrotunda,
polymerization
(ROP)arengae,
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catalyst. In this
synthetic strategy
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from concept,
sericinMurispora
molecule
cicognanii,
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acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects
of
Peroneutypa
scoparia,
Pestalotiopsis
aggestorum,
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polymerization
parameters,
including
reaction
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catalyst and sericin,
the copolymer
structure
and properties
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spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
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atom
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atom in hydroxyl group of serine.
Full
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Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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Apophysomyces
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of ferrous/zinc phosphates
(Mucorales, mucoromycota), a new species isolated from
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soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
phosphophyllite
2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
A
new species of(Zn
soil
fungi, described herein as Apophysomyces thailandensis, was
at
79–100
at%
Zn.
The
Fe-rich
materials
hadThailand.
high SSAMorphologically,
of 42–64 m2 g−1, which
decreased
isolated from soil in Chiang Mai
Province,
this species
was
2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
to
≤
4
m
distinguished from previously described Apophysomyces species by its narrower
measurements
show that theAsamples
had comparable
local
structure
and
contained
trapezoidal
sporangiospores.
physiological
determination
showed
that A.
thailandensis
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
differs from other Apophysomyces species by its assimilation of D-turanose, D-tagatose,
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
D-fucose, L-fucose, and nitrite. A phylogenetic analysis, performed using combined
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
internal transcribed spacers (ITS), the large subunit (LSU) of ribosomal DNA (rDNA)
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
regions, and a part of the histone 3 (H3) gene, lends support to our the finding that
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
A. thailandensis is distinct from other Apophysomyces species. The genetic distance
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
analysis of the ITS sequence supports A. thailandensis as a new fungal species. A full
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
description, illustrations, phylogenetic tree, and taxonomic key to the new species are
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
provided. Its metal minerals solubilization ability is reported.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
Full
article in MycoKeys. 2019;45:75-92; doi: 10.3897/mycokeys.45.30813
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In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
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carbon
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in hydroxyl
group
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are described
Full
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Molecular
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mol
genus and species are presented. The phylogeny also confirmed the reciprocal.
From
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PLAsupport
content the
in the
graft copolymer
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andresults
Sutorius,
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further
separation
of these
molecules
increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
two genera.
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
Full article in MycoKeys. 2019;54:1-29; doi: 10.3897/mycokeys.54.35018
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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Silk sericin as a bio-initiator for grafting from synthesis
Limacella
bangladeshana,
first record
of the genus
of polylactide
via ring-opening
polymerization
in Thailand
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Thailand were identified as Limacella bangladeshana,
e
Green Materials for Industrial Application Research Unit, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok
based on morphology and LSU and ITS sequence analyses. A full description and
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a
1
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illustration are provided. This is the first record of the genus Limacella from Thailand.
In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
Full article in Mycotaxon. 2019;134(3):529-534; doi.org/10.5248/134.529
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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was constructed
by melons
combining
sericin
L.
theobromae
was(PLA)
reported
Brazil
(Marques
et al. 2013) and
Italyhaving
(Bertetti
et al. 2012).
and
polylactide
viain
ringopening
polymerization
(ROP)
Sn(Oct)
2 as a
To
our knowledge,
this strategy
is the first
report
of grafting
the presence
of L. theobromae
causing
catalyst.
In this synthetic
based
on the
from concept,
sericin molecule
postharvest
fruit rot on
melons
in Thailand.
acts as a bio-initiator
where
its hydroxyl
groups existing in serine units. The effects of
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
catalyst
and
on2019;104(1);
the copolymer
structure and properties were investigated. XPS
Full
article
in sericin,
Plant Dis.
doi: 10.1094/PDIS-07-19-1454-PDN
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
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study,representing
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13–72%
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partial
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at steadyspecies
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whereas mixed
three
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Zn over
and Fe,
likely
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Therefore,
the phosphates
three strainsshowed
were described
as arelease
novel of
species,
forPwhich
we
propose
to reprecipitation
of Fe. Pot experiments
the
name Candida xylosifermentans
sp. nov. demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
Full article in Int. J Syst Evol Microbiol. 2019;69:2674-2680; doi: 10.1099/ijsem.0.003505
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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wereApplication
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79 Faculty
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leafChulalongkorn
samples University,
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in ten
Green
Materials
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Research
of Science,
10330,
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provinces. Identification on the basis of the D1/D2 region of the large subunit (LSU)
b
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rRNA gene sequence analysis revealed that 126 yeast strains (84%) were identified to
In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
be yeast in the phylum Basidiomycota and 24 strains (16%) were in the phylum
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
Ascomycota. Basidiomycetous yeast consisted of 27 known species in 18 genera viz.
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
Cystobasidium, Dioszegia, Dirkmeia, Hannaella, Jaminaea, Kwoniella, Langdonia, Moesziomyces,
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
Occultifur, Papiliotrema, Piskurozyma, Pseudozyma, Rhodosporidiobolus, Rhodotorula,
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
Saitozyma, Sporobolomyces, Symmetrospora and Tremella, whereas, ascomycetous yeast
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
consisted of three species viz. Candida parapsilosis, Kodamaea ohmeri and Meyerozyma
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
caribbica. In addition, the most common known yeast species detected were Dirkmeia
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
churashimaensis with relative frequency and frequency of occurrence of 12.0 and 22.8%,
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
respectively. Subsequently, seven strains were found to be five new yeast species,
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
which were already proposed as Kalmanozyma vetiver, Wickerhamiella siamensis,
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
Papiliotrema siamense, Hannaella phyllophila and Occultifur tropicalis. The results of this
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
study revealed a higher number of yeast strains and species in the phylum
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
Basidiomycota, which agreed with other reports. However, the present results are
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
opposite to those of our previous study when the enrichment technique was used for
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
yeast isolation.
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
Full
article in copolymer
Microbiologydecreased
(Moscow). 2019;88(3):353–369;
doi: 10.1134/S0026261719030135
of SS-g-PLA
to about 60 °C. Furthermore,
SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
a

In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
Ten strains representing a single anamorphic novel yeast species were isolated from
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
the external surface (DMKU-SP23 and DMKU-SP40) and tissue (DMKU-SE89,
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
DMKU-SE99, DMKU-SE100 and DMKU-SE147) of sugarcane leaves in Thailand, and
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
phylloplane (IMUFRJR 52034) and rhizoplane (IMUFRJ 52036 and 52037) of sugarcane
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
and associated soil (IMUFRJ 52035) in Brazil. These strains 2showed
zero to two
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m g−1, which decreased
nucleotide
substitutions in the sequences of the D1/D2 region of the LSU rRNA gene
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
and zero to three nucleotide substitutions in the internal transcribed spacer (ITS)
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
region. Tremella globispora was the most closely related species, but with 1.7–2.1%
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
nucleotide substitutions in the D1/D2 region of the LSU rRNA gene, and 5.3–6.0%
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
nucleotide substitutions in the ITS region. Phylogenetic analysis based on the
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
concatenated sequences of the ITS and the D1/D2 regions showed that these 10 strains
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
represented a single species belonging to the genus Tremella (class Tremellomycetes,
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
subphylum Agaricomycotina) that was distinct from related species. They therefore
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
represented a novel species of the genus Tremella although the formation of basidia
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
and basidiocarp were not observed. The name Tremella saccharicola f.a., sp. nov. is
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
proposed. The type strain is DMKU-SP23T (=NBRC 109698T=BCC 61186T).
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
Full
article in Int J Syst Evol Microbiol. 2019;69(7):2010-2016; doi: 10.1099/ijsem.0.003420
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Abstract of an article
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Furthermore,
Kmrag5,
but not Kmmig1,
exhibited
high
inulinase activity in a glucose
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medium and exhibited greatly delayed utilization of accumulated fructose in the
medium containing both glucose and sucrose. Transcription analysis revealed that the
expression levels of INU1 for inulinase and GLK1 for glucokinase in Kmrag5 were
higher than those in the parental strain; the expression level of INU1 in Kmmig1 was
higher, but the expression levels of RAG1 for a low-affinity glucose transporter in
Kmmig1 and Kmrag5 were lower. These findings suggest that except for regulation of
histidine biosynthesis, Mig1 and Rag5 of K. marxianus play similar roles in the

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๐๒
๓๐๒
Silk sericin as a bio-initiator for grafting from synthesis
regulationofofpolylactide
gene expression
share some functions
with Mig1 and Hxk2,
viaand
ring-opening
polymerization
respectively, in S. cerevisiae.

Kanittha Boonpavanitchakula, Suwatchai Jarussophonb, Nuttaporn Pimphab,
b,c and Rathanawan Magaraphanb,d,e
Wiyong
Full article
in ApplKangwansupamonkon
Microbiol Biotechnol. 2019;103:395–410;
doi: 10.1007/s00253-018-9462-y
a
b

c
d

e

The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, Phayathai, Bangkok 10330, Thailand
National Nanotechnology Center, National Science and Technology Development Agency, 111 Thailand
Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
AFRS (T), The Royal Society of Thailand, Sanam Sueapa, Dusit, Bangkok 10300, Thailand
Polymer Processing and Polymer Nanomaterials Research Unit, Petroleum and Petrochemical College,
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
Green Materials for Industrial Application Research Unit, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok
10330, Thailand

In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
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In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
Highly water-soluble material of multi- imidazolium based silsesquioxane cages
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
(material 2) is a promising candidate for modifying clay mineral interlayer space,
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
which is successfully demonstrated by using montmorillonite. The modified
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
montmorillonite can be easily prepared via cation exchange reaction between
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
material 2 and sodium ions of montmorillonite, dispersed in an
aqueous solution at
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
room temperature.
The modified montmorillonite formed a precipitate within a few
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
seconds. A single layer of material 2 found to be intercalated in the modified
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
montmorillonite with a maximum interlayer space (d- value) of 18 Å (1. 8 nm) from
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
13 Å (1.3 nm) of the unmodified one was confirmed by transmission electron
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
microscopy (TEM) and X- rays diffraction (XRD). Moreover, the percentage uptake
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
and nature of incorporation of material 2 into montmorillonite layers were investigated
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
by thermal gravimetric analyses (TGA), 29Si NMR and FT-IR spectroscopies.
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
Full
article inof
Applied
Science.
2019;171:6-13;
doi.org/10.1016/j.clay.2019.01.022
dissolution
other Clay
divalent
metals,
which not
only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
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the use
of hiPSC-CMs
for
studying
adult-onset
hereditary
diseases
due
to cells'
immature phenotype.
To
tackle
phosphates
is absorbed
by bird'sdiseases
eye chilidue
plants
(C. Annuum),
agreementTo
with
the
studying
adult-onset
hereditary
to cells'
immatureinphenotype.
tackle
this
concern, dissolution
long-term cultivation
hiPSC-CMs
a stiff
matrix insight
(27-42 days)
preferential
of Zn(II).ofThese
resultsonmay
provide
into was
the
this concern, long-term cultivation of hiPSC-CMs on a stiff matrix (27-42 days) was
applied
to promote
maturation.
Patch
clamp
A735V
mutated
hiPSCdissolution
of other divalent
metals,
which
notrecordings
only aids inofthe
growth
of plants
and
applied to promote maturation. Patch clamp recordings of A735V mutated hiPSCCMs
revealed
a substantially
reduced
velocity
and sodium current
density,
resulting
foodstuff
but ultimately
leadsupstroke
to reductions
in environmental
contamination.
CMs revealed a substantially reduced upstroke velocity and sodium current density,
a prominent rightward shift of the steady state activation curve and decelerated
a prominent rightward shift of the steady state activation curve and decelerated
recovery
from
inactivation
as compared
to isogenic
hiPSC-CMs controls. These
Abstract offrom
an article
in Chemosphere.
2019; 223: 310-318;
doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
recovery
inactivation
as compared
to isogenic
hiPSC-CMs controls. These
observations
were substantiated by a comparative study on mutant A735V-NaV1.5
02.024
observations were substantiated by a comparative study on mutant A735V-NaV1.5
channels heterologously expressed in HEK293T cells. In contrast to mutated hiPSCchannels heterologously expressed in HEK293T cells. In contrast to mutated hiPSCCMs, a leftward shift of sodium channel inactivation was not observed in HEK293T,
CMs, a leftward shift of sodium channel inactivation was not observed in HEK293T,
emphasizing the importance of investigating mechanisms of BrS in independent
emphasizing the importance of investigating mechanisms of BrS in independent
systems. Overall, our approach supports hiPSC-CMs' relevance for investigating
systems. Overall, our approach supports hiPSC-CMs' relevance for investigating
channelopathies in a dish.
channelopathies in a dish.
Full article in Sci Rep. 2019;1;9(1):11173; doi: 10.1038/s41598-019-47632-4
Full article in Sci Rep. 2019;1;9(1):11173; doi: 10.1038/s41598-019-47632-4
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Silk sericin as a bio-initiator for grafting from synthesis
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elevated lipidpolymerization
via CD36 in
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mantle cell lymphoma with bortezomib resistance
a, Suwatchai Jarussophonb, Nuttaporn Pimphab,
Kanitthausing
Boonpavanitchakul
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d Polymer Processing and Polymer Nanomaterials
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Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
e1
Green
Industrialfor
Application
Unit,
Faculty
of Science,
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University,
Bangkok
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Center offor
Excellence
Stem CellResearch
Research,
Faculty
of Medicine
Siriraj
Hospital, Mahidol
University,
10330,
Thailand
Bangkok 10700, Thailand
a
b

2

Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), Nakhon Ratchasima 30000, Thailand.

Inkthumanu@gmail.com.
this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
3
Division of Hematology, Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University,
and
polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
Bangkok 10700, Thailand. surapolsi@gmail.com.
4 Bangkok Hematology Center, Wattanosoth Hospital, BDMS Center of Excellence for Cancer, Bangkok 10310,
catalyst.
In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
Thailand. surapolsi@gmail.com.
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
polymerization
including reaction
temperature,
concentration
Despite overall parameters,
progress in improving
cancer treatments,
the the
complete
responseofof
catalyst
andlymphoma
sericin, on the
copolymer
structure
properties
were
investigated.
mantle cell
(MCL)
is still limited
dueand
to the
inevitable
development
of XPS
drug
spectra
of
SS-g-PLA
copolymer
showed
C1S
and
N1S
signals
clearly
and
differed
form
resistance. More than half of patients did not attain response to bortezomib (BTZ), the
that
of the treatment
neat PLA.for
2Drelapsed
HMBC or
NMR
spectraMCL.
showed
correlation assigned
to cells
the
approved
refractory
Understanding
how MCL
carbon
of PLA polymer
chains and
hydrogen
hydroxyl
group
of serine.
acquireatom
BTZ resistance
at the molecular
level
may be atom
a key in
to the
long-term
management
− 1.
Molecular
weightand
of the
copolymer
by GPC
in rangeaofseries
4000–
g mol
of MCL patients
newgraft
therapeutic
strategies.
Wewas
established
of5600
de novo
BTZFrom
soxhlet
extraction,
the results
that PLA content
the graft
resistant
human
MCL-derived
cells showed
with approximately
15- toin60-fold
lesscopolymer
sensitivity
molecules
with cells.
increasing
The profiling,
weight ratio
PLA to sericin
than thoseincreased
of parental
Usingsericin
gene content.
expression
weofdiscovered
that
in
the SS-g-PLA5,
SS-g-PLA10
and SS-g-PLA15
copolymers
0.6:1,tested
1.4:1 were
and
putative
cancer-related
genes involved
in drug graft
resistance
and cellwere
survival
2.mostly
1: 1, respectively.
By nitrogen
analyzer,
% protein
increased significantly
with
downregulated,
likely due
to global
DNA hypermethylation.
Significant
increasing
content. Thermal
analysis was
showed
thatfrom
the synchrotron-based
graft copolymer
informationsericin
on dysregulated
lipid metabolism
obtained
presented
a singleinfrared
glass-transition
temperature
(Tg) belonging
to PLA. This
Fourier transform
(FTIR) spectroscopy
of single
cells. We demonstrated
for T
the
g
decreased
with
increasing sericin
content.
The
thermal degradation
temperature
(Tdan
)
first time an
upregulation
of CD36
in highly
BTZ-resistant
cells in accordance
with
increase
in their
lipid accumulation.
Ectopic60expression
of CD36SS-g-PLA
causes anisincrease
of
SS-g-PLA
copolymer
decreased to about
°C. Furthermore,
expectedin
lipid
droplets
and renders
BTZ resistance to various human MCL cells. By contrast,
to
utilize
in biomedical
applications.
inhibition of CD36 by neutralizing antibody strongly enhances BTZ sensitivity,
particularly in CD36-overexpressing cells and de novo BTZ-resistant cells. Together, our
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
findings highlight the potential application of CD36 inhibition for BTZ sensitization and
j.eurpolymj.2019.109265
suggest the use of FTIR spectroscopy as a promising technique in cancer research.
Full article in Cancers (Basel). 2019;24;11(4); doi: 10.3390/cancers11040576

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๐๓
๓๑๗
Structure, dissolution, and plant uptake
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d
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of different
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Department
of Pediatrics,
Faculty
Medicine
Sirirajcompounds.
Hospital,
may
have
dissolution kinetics
and plant
uptake
thanofsingle
metal
Mahidol University, Bangkok, Thailand
e Division
In
this study,
mixed
Fe(II) /ofZn(II)
phosphates
(0– 100
at% Zn)
were University,
prepared by
of Cell Biology,
Department
Pre-clinical
Sciences, Faculty
of Medicine,
Thammasat
Pathumthani,
Thailand
aqueous
precipitation
and their structural characteristics and dissolution kinetics in
f Division of Hematology, Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University,
a sand
column
Bangkok,
Thailandwere measured as model for divalent metal and phosphate release in
a

soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
We generated an(Zn
induced
stem
(iPSC)
from(Zn
peripheral
blood
phosphophyllite
)2·4H2O) at 20–
79 cell
at% Zn,
andline
hopeite
2Fe(PO4pluripotent
3(PO4)2·4H
2O)
mononuclear
cells
(PBMNCs)
isolatedhad
from
a 1-year
female
carrying
compound
at
79–100 at% Zn.
The
Fe-rich materials
high
SSA ofold
42–64
m2 g−1
, which decreased
heterozygote
for KLF1
mutations
(G176RfsX179
mutations).
Non-integrating
to
≤ 4 m2 g-1 for
≥ 79 at%
Zn. The
Fe K-edge and
and A298P
Zn K-edge
XANES
spectroscopy
Sendai viral (SeV)
vectors
containing
hc-MYClocal
andstructure
hKLF4 and
werecontained
used for
measurements
show that
the samples
hadKOS,
comparable
reprogramming.
The established
MUSIi008-A
linesand
contained
theZn(II)
sameand
mutations
13–72%
of Fe as Fe(III)
due to partial
oxidation.cell
In the
column,
Fe(II)
found in thedissolved
patient, expressed
pluripotentatmarkers,
cells of
three
phosphates
near-congruently
steady differentiated
state (>7 h), into
whereas
mixed
embryonic germ
layers both
in vitro
and in vivo,
and
exhibited
normal
karyotype.
Fe(II)/Zn(II)
phosphates
showed
preferential
release
of Zn
over P and
Fe, likely
due
This
cell line may of
provide
an experiments
alternative renewable
source
cells
for in
to
reprecipitation
Fe. Pot
demonstrate
thatofZn
from
Fe(vitro
II) /disease
Zn(II)
modeling ofissevere
transfusion-dependent
hemolytic
anemia. in agreement with the
phosphates
absorbed
by bird's eye chili plants
(C. Annuum),
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
Full article inofStem
Celldivalent
Res. 2019;34:101344;
doi: 10.1016/j.scr.2018.09.021
dissolution
other
metals, which
not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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Silk sericin as a bio-initiator for grafting from synthesis
properties of
rice starch
of Physicochemical
polylactide via ring-opening
polymerization
during microwave heating for food product quality
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d Polymer
Rice
starch
is gradually
used
as a foodResearch
ingredient.
The characteristics
of native
Processing
and Polymer
Nanomaterials
Unit, Petroleum
and Petrochemical
College,starch
Chulalongkorn
University,
Bangkok
10330,
Thailand
are
limited for using in some products. Therefore, microwave heating which is a none
Green Materials for Industrial Application Research Unit, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok
chemically
method was used for modify rice starch in this study. Changing of rice
10330, Thailand
2b

starch properties during microwave heating was investigated aimed for improving
In thisproduct
study, aquality.
new graft
copolymer
(SS-g-PLA)
was constructed
combining
sericin
food
Pasting
properties
of native
starch (NS) by
showed
the highest
and polylactide
(PLA)
via ring- opening
polymerization
having
Sn(Oct) 2 as
value
for pasting
temperature
(66.8C)
and pasting (ROP)
viscosity
(peak=3,583
cP,a
catalyst. In thiscP,
synthetic
strategy
on the grafting
sericin
molecule
trough=1,542
final=2,805
cP based
and setback=956
cP) from
than concept,
microwave
treated
rice
acts
as
a
bio-initiator
where
its
hydroxyl
groups
existing
in
serine
units.
The
effects
of
starch (MRS) at 4 different time periods (10 s, 20 s, 30 s and 40 s). The results of pasting
polymerization
includingtime
reaction
temperature,
concentration
of
viscosity
amongparameters,
MRS at 4 different
periods
showed thethe
lower
values when
catalyst andheating
sericin,time.
on the
copolymer
structure and
properties
were
investigated.
XPS
increasing
MRS
at 40 s (MRS_40S)
gave
the lowest
pasting
temperature
spectra of
SS-g-PLA
copolymer
showed
C1S andtoN1S
signalsstarch.
clearlyNS
andhad
differed
form
(52.9C)
which
was needed
lower
temperature
gelatinize
significant
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
lower To (60.0C), Tp (68.8C), and Tc (75.5C), and higher enthalpy (12.22 J/g) than
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
the MRS. To, Tp and Tc of MRS was increased when treated time increasing, while
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
enthalpy was decreased due to starch was gradually gelatinized and loss of
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
crystallinity. XRD patterns of NS were found to be A-type because it showed peak of
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
2 at 15, 17, 18 and 23 while XRD pattern of MRS_40S was changed and displayed
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
peak only at 2 (V-type). These changing of XRD patterns may due to loss of
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
crystallinity during heating. The results indicated that microwave heating could
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
change rice starch properties, especially MRS_40S displayed complete gelatinization.
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
In addition, MRS_40S could be applied for using as texture improver for some food
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
products which needs low viscosity e.g. soup, curry sauces and some beverages.
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Key Words : Rice, starch, microwave heating, food quality
Abstract
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Development
of breading
slow release
by tuning
dissolution
kinetics
can reduce rice
the
Gluten-free
rice
(RB)fertilizers
is generally
prepared
by shredding
of gluten-free
environmental
impact of product
(micro) for
nutrients
to crops.
compounds
bread.
It is an alternative
Celiac added
patients,
who areMixed
glutenmetal
allergic.
The aim
may
have
different
kinetics
and plant
than single
of
this
research
wasdissolution
to formulate
gluten-free
riceuptake
bread formula
by metal
usingcompounds.
composited
In this
study,
Fe(II) / Zn(II) phosphates
100(PGBRF)
at% Zn)from
weretwo
prepared
by
rice
flour
(RF) mixed
and pre-germinated
brown rice (0–
flour
Thai rice
aqueous precipitation
and(15%
theiramylose)
structural
characteristics
dissolution
kinetics
in
cultivars,
Pathum-Thani1
and
Phitsanulok2and
(27%
amylose) at
the ratio
a sand
column
were measured
as model
for divalent
metal
and phosphate
release in
of
1:1, by
considering
the structural
properties
of bread,
health
benefit of breading,
soil. the
Three
mineralsof
were
identified,
namelymaterial
vivianiteof(Fe
O) at 0–20(C-)
at% and
Zn,
3(PO
4)2·8H2croquette
and
properties
breading
as coating
fried
frozen
phosphophyllite
Fe(PO4)2prepared
·4H2O) at from
20– 79wheat
at% Zn,
andIncreasing
hopeite (Zn
O)
3(PO4)from
2·4H20%
compared
to those(Zn
of2samples
flour.
PGBRF
at 79–100
Zn. The Fe-rich
materials
hadincreased
high SSAthe
of 42–64
m2cell
g−1,wall
which
to
50% inat%
gluten-free
rice bread
formula
puffed
of decreased
air cell in
2
-1
to ≤ 4 m grice
forbread.
≥ 79 at%
Zn. The Feactivity
K-edgeof and
Zn K-edge50%
XANES
spectroscopy
gluten-free
Antioxidative
RB containing
PGBRF
(RB-50%)
measurements
show
that
the
samples
had
comparable
local
structure
and
contained
was 4 and 9 times higher than RB without PGBRF (RB-0%) and wheat breading (WB),
13–72% of Fe WB
as Fe(III)
due to
partialmg/kg
oxidation.
In the sand
Zn(II) and
respectively.
contained
356,289
of gluten,
whilecolumn,
RB contained
lessFe(II)
than
dissolved
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(>7
h), whereas
mixed
2phosphates
mg/kg of gluten,
whichnear-congruently
could be labeled “gluten-free”.
When
compared
all breading
Fe(II)/Zn(II)
phosphates
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release
of Zn over
P and
likely
due
samples
as coating
material
of C-, preferential
oil absorption
of C-RB-50%
(14.32
%)Fe,
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3 times
to reprecipitation
Fe. (44.36%).
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demonstrate
thathad
Zn from
II) / Zn(II)
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than that ofof WB
Therefore,
the RB-50%
healthFe(
benefits
for
phosphates who
is absorbed
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(C. and
Annuum),
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with the
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also other
health-conscious
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2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
Full article in J Appl Phycol. 2019;31:3503–3514; doi.org/10.1007/s10811-019-01834-5
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
To develop H2 photoproduction by using the N2-fixing cyanobacterium Fischerella
In this study, mixed Fe(II) / Zn(II) phosphates (0– 100 at% Zn) were prepared by
muscicola TISTR 8215, a novel strain isolated from soil in Thailand, the factors affecting
aqueous precipitation and their structural characteristics and dissolution kinetics in
H2 production were investigated in this study. Enhanced H2 production in suspension
a sand column were measured as model for divalent metal and phosphate release in
culture was obtained when adapting the cells under N2-fixing condition (modified AA
soil. Three minerals were identified, namely vivianite (Fe3(PO4)2·8H2O) at 0–20 at% Zn,
medium) with continuous illumination of 250 μmol photons m−2 s−1 under aerobic
phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) at 20– 79 at% Zn, and hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O)
condition for 24 h, followed by further incubation under anaerobic
condition for 9 h
at 79–100 at% Zn. The Fe-rich materials had high SSA of 42–64 m2 g−1, which decreased
for production
phase. The maximum H production rate was 38.5 μmol mg−1 chl a h−1.
to ≤ 4 m2 g-1 for ≥ 79 at% Zn. The Fe 2K-edge and Zn K-edge XANES spectroscopy
Low concentration of Fe2+ and Mo6+, essential elements for nitrogenase, enhanced H2
measurements show that the samples had comparable local structure and contained
production. The enhanced H2 production was accompanied by the upregulation of
13–72% of Fe as Fe(III) due to partial oxidation. In the sand column, Zn(II) and Fe(II)
nifD. On the other hand, an increased hupL transcript level was observed when there
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
was a decrease of H2 production. In cells immobilization, 1.5% (w/v) agarFe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
immobilized cells had a 23-fold increase in maximum H2 yield compared with that
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
using free cell suspension at the same cell concentration, i.e., 7.48 mmol H2 L−1 by
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
immobilized cells and 0.32 mmol H2 L−1 by suspended cells. Moreover, cell
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
immobilization in agar could prolong H2 production up to 108 h. This study
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
underlines the strategies toward enhanced and sustained H2 production from
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
cyanobacteria. Furthermore, it will pave the way for large-scale production of
biohydrogen to be used as an eco-friendly energy resource.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024

Full article in J Appl Phycol. 2019;31:3527–3536; doi.org/10.1007/s10811-019-01881-y
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a
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metabolically consumed by the tricarboxylic acid (TCA) cycle. Effects of partial
In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
interference of TCA cycle metabolic activity on other carbon metabolism have yet to
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
be examined. Here, the γ-aminobutyric acid (GABA) shunt, one of the metabolic
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
pathways for completing TCA cycle in Synechocystis, was disrupted via inactivating
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
the glutamate decarboxylase gene (gdc). Under normal photoautotrophic condition,
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
cell growth and the level of the TCA cycle metabolites succinate, malate and citrate
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
were decreased by 25%, 35%, 19% and 28%, respectively, in Δgdc mutant relative to
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
those in the wild type (WT). The cellular levels of glycogen and total lipids of the Δgdc
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
mutant were comparable to those of the WT, but the intracellular levels of pyruvate
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
and bioplastic poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) were 1.23- and 2.50-fold higher,
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
respectively, in Δgdc mutant. Thus, disruption of the GABA shunt pathway reduced
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
the TCA cycle metabolites levels, but positively enhanced the bioaccumulation of
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
pyruvate and PHB. The PHB production rate in Δgdc mutant was 2.0-fold higher than
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
in the WT under normal photoautotrophy.
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
Full
article ina Sci
Reports.
2019;9:8184; doi.org/10.1038/s41598-019-44729-8
presented
single
glass-transition
temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
Full article in Algal Res. 2019;43:101621; doi.org/10.1016/j.algal.2019.101621
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
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of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
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may have different dissolution kinetics and plant uptake than single metal compounds.
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study, mixed
Fe(II) /from
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by
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precipitation
and their
structural
and dissolution
concentration
of nutrients,
which
can leadcharacteristics
to eutrophication.
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produce
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at%6803
Zn,
3(PO
4)2·8H2O) at sp.
biodegradable
plastic
poly-β-hydroxybutyrate
(PHB).(Fe
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PCC
phosphophyllite
79 at%could
Zn, and
hopeite
(Zn3(POin4)2shrimp
·4H2O)
2Fe(PO4)2·4H
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phosphate
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(SphU)
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79–100 at%for
Zn.promoting
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SSA
m214
g−1days.
, which
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wastewater
yield
500
mgofL42–64
The
ΔSphU
2
-1
−1dXANES
−1 at thespectroscopy
to
≤ 4 m the
g highest
for ≥ 79phosphate
at% Zn. The
Fe K-edge
and Zn
K-edge
showed
uptake
rate of 20.16
mggDw
first day of
measurements
show
that
the
samples
had
comparable
local
structure
and
contained
photobioreactor running. In addition, the nutrient removal efficiencies were
96.99%
13–72%
of
Fe
as
Fe(III)
due
to
partial
oxidation.
In
the
sand
column,
Zn(II)
and
Fe(II)
for phosphate, 80.10% for nitrate, 67.90% for nitrite and 98.07% for ammonium.
phosphates
dissolved
at steady
state
(>7 h),assimilation
whereas mixed
The reduction
of nitratenear-congruently
in shrimp wastewater
due to
nitrogen
could
Fe(II)/Zn(II)
phosphates showed
preferential
release
of Zn
over Pwas
and32.48%
Fe, likely
due
induce PHB accumulation
in ΔSphU.
The highest
PHB
content
(w/w)
to
reprecipitation
of Fe. PHB
Pot experiments
from
Fe( II) /PHB
Zn(II)
DW,
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productivity demonstrate
of 12.73 mg L−that
1d−1.Zn
The
produced
of
phosphates
absorbed
by bird'ssimilar
eye chili
plantsof(C.
in agreement
with the
ΔSphU had is
material
properties
to those
theAnnuum),
commercial
PHB.
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
Full article in Biotechnol Rep. 2019;23:e00345; doi.org/10.1016/j.btre.2019.e00345
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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The process development of microalgae oil extraction was optimized in the present
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Among the various solvents tested, Unit,
hexane
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the maximum
extraction
10330, Thailand
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efficiency. Other extraction parameters such as solvent/algae ratio, temperature, and
speed
were
also
optimized
and found
be 6:1, 55by°C,
and 300sericin
rpm
Instirring
this study,
a new
graft
copolymer
(SS-g-PLA)
wastoconstructed
combining
respectively.
The
extraction
kinetics
showed
a first-order mechanism.
After
evaluation
and
polylactide
(PLA)
via ringopening
polymerization
(ROP) having
Sn(Oct)
2 as a
of thermodynamic
parameters,
thebased
kinetics
found to
be irreversible,
endothermic,
catalyst.
In this synthetic
strategy
on were
the grafting
from
concept, sericin
molecule
and
spontaneous.
The
extracted
oil
was
transesterified
by
stepwise
and
in
situ
methods
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
and both methods
showed similar
results.
Energy
consumption
very similar forof
polymerization
parameters,
including
reaction
temperature,
theis concentration
both stepwise
and in
transesterification.
esterwere
was investigated.
characterized XPS
by
catalyst
and sericin,
onsitu
the copolymer
structureThe
andmethyl
properties
thermogravimetric
analysis (TGA)
andC1S
theand
fuelN1S
properties
were satisfactory
spectra
of SS-g-PLA copolymer
showed
signals clearly
and differedwhen
form
compared
with
the
ASTM
standard
values.
From
the
results,
it
is
clear
that
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned tothe
the
Chlamydomonas
sp.
under
optimal
lipid
extraction
conditions
is
a
potential
feedstock
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
for the production
methyl
Molecular
weight ofofthe
graftester.
copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.

From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules
with increasing
sericindoi.org/10.1007/s10811-019-1758-5
content. The weight ratio of PLA to sericin
Full articleincreased
in J Appl Phycol.
2019;31:2365–2377;
in the SS-g-PLA5, SS-g-PLA10 and SS-g-PLA15 graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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The present study demonstrated the effect of ultrasound treatment on biomass, lipid
Development
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by sp.
tuning
kinetics
can reduce
the
and
total lipidofproduction
of fertilizers
Scenedesmus
The dissolution
microalga used
in this
study was
environmental
impactultrasonic
of (micro)power
nutrients
added
to crops. Mixed
metal compounds
treated
with different
(0–50
W), ultrasonic
time interval
(0–5 s) and
may have
dissolution
kinetics
and plant uptake
than single
compounds.
time
(0–10different
min). The
significant
improvement
on biomass
and metal
lipid content
was
In this study,
mixed
Fe(II) /
Zn(II)2 phosphates
100
at% Zn)
by
achieved
at 20 W
ultrasonic
power,
s ultrasonic (0–
time
interval
andwere
4 minprepared
ultrasound.
aqueous
precipitation
and their
in
The
overall
lipid production
wasstructural
increasedcharacteristics
from 0.76 to and
1.31 dissolution
g/L under kinetics
optimized
a sand column
were measured
modelthe
for Chl-a,
divalent
metal andcontents
phosphate
release
in
ultrasonic
conditions.
On otherashand,
carotenoid
and
oxygen
soil. Three rate
minerals
vivianite
(Fe3(PO
at 0–20
at% Zn,
4)2·8H2O)
evolution
werewere
also identified,
increased namely
after the
ultrasonic
treatment
with
subsequent
phosphophyllite
(Zn2efficiency
Fe(PO4)2·4H
O) at capturing
20– 79 at% capacity,
Zn, and hopeite
3(PO4)2·4Hand
2O)
improvement
in the
of 2light
defense(Zn
mechanism
2 g−1, which decreased
at 79–100evolution
at% Zn. The
materials
high SSA ofbiomass
42–64 mand
oxygen
rateFe-rich
of cells
leadinghad
to enhanced
lipid production.
2
-1
to ≤optimized
4 m g forultrasound
≥ 79 at% Zn.
The Feenabled
K-edgeScenedesmus
and Zn K-edge
The
treatment
sp. toXANES
increasespectroscopy
its biomass,
measurements
showproduction.
that the samples
comparable
local
structure
contained
lipid
and total lipid
Hencehad
proper
ultrasound
treatment
onand
microalgae
is
13–72%
of
Fe
as
Fe(III)
due
to
partial
oxidation.
In
the
sand
column,
Zn(II)
and
Fe(II)
an effective method improve the biomass and lipid content considerably.
phosphates dissolved near-congruently at steady state (>7 h), whereas mixed
Fe(II)/Zn(II) phosphates showed preferential release of Zn over P and Fe, likely due
Full article in Biocatal Agric Biotechnol. 2019;20:101230; doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101230
to reprecipitation of Fe. Pot experiments demonstrate that Zn from Fe( II) / Zn(II)
phosphates is absorbed by bird's eye chili plants (C. Annuum), in agreement with the
preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
Abstract of an article in Chemosphere. 2019; 223: 310-318; doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.
02.024
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InUniversity,
this study,
a new6A,
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copolymer
(SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
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20520
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and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
Spermidine
is asynthetic
ubiquitous
polyamine
synthesized
byfrom
spermidine
(SPDS)
catalyst. In this
strategy
based on
the grafting
concept,synthase
sericin molecule
from
the
putrescine
decarboxylated
S-adenosylmethionine
(dcAdoMet).
acts as
a substrates,
bio-initiator
where itsand
hydroxyl
groups existing
in serine units. The
effects of
SPDS
is
generally
active
as
homodimer,
but
higher
oligomerization
states
have
been
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration
of
reported
in
SPDS
from
thermophiles,
which
are
less
specific
to
putrescine
as
the
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
aminoacceptor
substrate.
Several
crystal
structures
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have been
solved form
with
spectra of SS-g-PLA
copolymer
showed
C1S
and N1Sof
signals
and differed
and
without
bound
products
as well
as inhibitors.
Here,
that of
the neat
PLA.substrates
2D HMBCand/or
NMR spectra
showed
correlation
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to we
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determined
the
crystal
structure
of
SPDS
from
the
cyanobacterium
Synechococcus
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
(SySPDS)
is aofhomodimer,
which webyalso
in solution.
Unlike
Molecularthat
weight
the graft copolymer
GPCobserved
was in range
of 4000–
5600 gcrystal
mol− 1.
structures
reported
for bacterial
andshowed
eukaryotic
with bound
SySPDS
From soxhlet
extraction,
the results
that SPDS
PLA content
in theligands,
graft copolymer
structure
not onlywith
bound
putrescine
substrate
taken
theratio
expression
host,
but
moleculeshas
increased
increasing
sericin
content.
The from
weight
of PLA to
sericin
also
spermidine
product
most probably
as a result
of an
enzymaticwere
reaction.
to
in the
SS-g-PLA5,
SS-g-PLA10
and SS-g-PLA15
graft
copolymers
0.6:1,Hence,
1.4:1 and
the
of our knowledge,
this is the
first structure
reported
with both
amino ligands
2. 1:best
1, respectively.
By nitrogen
analyzer,
% protein
increased
significantly
with
in
the
same
structure.
Interestingly,
the
gate-keeping
loop
is
disordered
in
the
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
putrescine-bound
while it is
stabilized in(Tthe
spermidine-bound monomer
presented a singlemonomer
glass-transition
temperature
g) belonging to PLA. This Tg
of
the SySPDS
dimer. This
confirms
the The
gate-keeping
loop as thetemperature
key structural
decreased
with increasing
sericin
content.
thermal degradation
(Td)
element
that
prepares
the
active
site
upon
binding
of
dcAdoMet
for
the
catalytic
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
reaction
amine donor
and putrescine.
to utilizeofinthe
biomedical
applications.
Full article in Biochem J. 2019;476:1009–1020; doi.org/10.1042/BCJ20180811
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
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increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
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preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
Full
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resulting
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integrated production of methyl ester and ɛ-polylysine from Chlamydomonas sp. was
e
Green Materials for Industrial Application Research Unit, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok
10330, Thailand
studied
using biorefinery approach. The harvesting efficiency of Chlamydomonas sp. was
a

increased up to 92% by treatment with a flocculant FeCl3 at 100 mg/L for 30 min.
In this study, a new graft copolymer (SS-g-PLA) was constructed by combining sericin
The DMC (dimethyl carbonate) mediated enzyme catalyzed in-situ transesterification of
and polylactide (PLA) via ring- opening polymerization (ROP) having Sn(Oct) 2 as a
Chlamydomonas sp. yielded the maximum methyl ester of 92% under optimized
catalyst. In this synthetic strategy based on the grafting from concept, sericin molecule
conditions. The valued-added product ɛ-polylysine was produced from hydrolysate
acts as a bio-initiator where its hydroxyl groups existing in serine units. The effects of
obtained from the spent biomass of Chlamydomonas sp.using Streptomyces sp. The key
polymerization parameters, including reaction temperature, the concentration of
components of sugar and MgSO4 used for ɛ-polysine production were optimized
catalyst and sericin, on the copolymer structure and properties were investigated. XPS
whereby the maximum ɛ-polylysine production was achieved at 50 g/L sugar and
spectra of SS-g-PLA copolymer showed C1S and N1S signals clearly and differed form
0.3 g/L MgSO4. The ɛ-polylysine production was further enhanced by supplementation
that of the neat PLA. 2D HMBC NMR spectra showed correlation assigned to the
of important amino acids (lysine and aspartate) and TCA cycle intermediates (citric acid
carbon atom of PLA polymer chains and hydrogen atom in hydroxyl group of serine.
and α-ketoglutaric acid). The maximum ɛ-polylysine production of 2.24 g/L was found
Molecular weight of the graft copolymer by GPC was in range of 4000– 5600 g mol− 1.
with 4 mM citric acid supplementation after 110 h.
From soxhlet extraction, the results showed that PLA content in the graft copolymer
molecules increased with increasing sericin content. The weight ratio of PLA to sericin
Full
article
in Bioresour
Technol. 2019;272:281–287;
doi.org/10.1016/j.biortech.2018.10.026
in the
SS-g-PLA5,
SS-g-PLA10
and SS-g-PLA15
graft copolymers were 0.6:1, 1.4:1 and
2. 1: 1, respectively. By nitrogen analyzer, % protein increased significantly with
increasing sericin content. Thermal analysis showed that the graft copolymer
presented a single glass-transition temperature (Tg) belonging to PLA. This Tg
decreased with increasing sericin content. The thermal degradation temperature (Td)
of SS-g-PLA copolymer decreased to about 60 °C. Furthermore, SS-g-PLA is expected
to utilize in biomedical applications.
Abstract of an article in European Polymer Journal. 2019;121: 109265; doi.org/10.1016/
j.eurpolymj.2019.109265
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preferential dissolution of Zn(II). These results may provide insight into the
dissolution of other divalent metals, which not only aids in the growth of plants and
resulting foodstuff but ultimately leads to reductions in environmental contamination.
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