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คำนำ 
 

รายงานฉบับนี้รวบรวมผลงานจากกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสำนักวิทยาศาสตรใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สอดคลองตามพันธกิจของราชบัณฑิตยสภา กิจกรรมทางดานวิชาการประกอบดวย การประชุมวิชาการ

โครงการอาศรมความคิด ไดแก อาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมรวมกับ

อาศรมความคิดดานสุขภาพ และอาศรมความคิดดานอาหารและเกษตร  บทคัดยอจากการบรรยาย 

ทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร  และบทคัดยอผลงานตีพิมพ 

ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกใน พ.ศ. ๒๕๖๓  รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ไดแก 

การจัดงานแถลงขาว  และการรวมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก   
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รายงานฉบับนี้รวบรวมผลงานจากกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสำนักวิทยาศาสตรใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สอดคลองตามพันธกิจของราชบัณฑิตยสภา กิจกรรมทางดานวิชาการประกอบดวย การประชุมวิชาการ

โครงการอาศรมความคิด ไดแก อาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมรวมกับ

อาศรมความคิดดานสุขภาพ และอาศรมความคิดดานอาหารและเกษตร  บทคัดยอจากการบรรยาย 

ทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร  และบทคัดยอผลงานตีพิมพ 

ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกใน พ.ศ. ๒๕๖๓  รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ไดแก 

การจัดงานแถลงขาว  และการรวมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก   

 



 
 
 
 
 

สารบัญ 
 หนา 
รายนามราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร ๑ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาเทคโนโลยี ๓ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ ๓ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
และสัตวแพทยศาสตร 

๕ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาแพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร ๖ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๗ 

รายนามขาราชการ และลูกจางประจำ กองวิทยาศาสตร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ๘ 

ผลงานวิชาการของสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๓  

     ๑. การประชุมอาศรมความคิด   

        ๑.๑ โครงการอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รวมกับ 
              อาศรมความคิดดานสุขภาพ 

๙ 

        ๑.๒ โครงการอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ๑๒ 

        ๑.๓ โครงการอาศรมความคิดดานอาหารและเกษตร ๑๔ 

     ๒. การบรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร ๒๐ 

       บทคัดยอการบรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร ๒๙ 

     ๓. การตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติของสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร  ๑๓๑ 

            บทคัดยอผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติของสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร ๑๖๕ 

     ๔. กิจกรรมอ่ืน ๆ   

            ๔.๑ งานแถลงขาวใหความรู เร่ือง “สถานการณฝุน PM2.5”   ๔๐๔ 

            ๔.๒ งานแถลงขาวใหความรู เรื่อง “สถานการณปจจุบันของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม   
              ๒๐๑๙ และแนวทางปองกันและรักษา” 

๔๐๗ 

            ๔.๓ การจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ๔๐๙ 

คณะทำงานรวบรวมบทคัดยอการนำเสนอการบรรยายทางวิชาการของสำนักวิทยาศาสตร  
และบทคัดยอจากการพิมพผลงานซึ่งปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

๔๑๑ 
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สำนักวิทยาศาสตร์  ราชบัณฑิตยสภา 
 

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา มีสมาชิกสำนัก ๘๕ คน ประกอบด้วย ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
๓ คน ราชบัณฑิต ๕๘ คน และภาคีสมาชิก ๒๔ 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  

 วาระ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (๗ มกราคม ๒๕๖๒ - ๖ มกราคม ๒๕๖๔) 
 ประธานสำนักวิทยาศาสตร์     ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร  
 เลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง   

รายนามราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายนามราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ  วะสี     
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  โปรดเกล้าฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘  

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์   
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาเคมี  โปรดเกล้าฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒   

๓. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์    
ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  โปรดเกล้าฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓   

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์  
 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  โปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีดา  วิบูลย์สวสัดิ์  
 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  โปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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๓. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.มงคล  เดชนครินทร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๔. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมศักดิ์  ดำรงคเลิศ   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีปโตรเคมี  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕. ศาสตราจารย ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธ์ิ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑    

๖. ศาสตราจารยกิตติคุณอรุณ  ชัยเสรี  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๗. ศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  ตันตระรัตน   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

๘. ศาสตราจารย ดร.สมชาย  วงศวิเศษ   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘   

๙. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย  

  ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๑๐. ศาสตราจารย ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี  โปรดเกลาฯ เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๒. ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๓. ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ  ชุติมา   

 ภาคีสมาชิก สาขาวชิาวิศวกรรมระบบการผลิต  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๔. ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวเคมี  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๕. ศาสตราจารย ดร.มะลิ  หุนสม  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๖. ศาสตราจารย ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข  
 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๓ 
 
 
 
 
 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาเทคโนโลยี 

๑. ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุดา  เกียรติกำจรวงศ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ  ผลประเสริฐ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  โปรดเกลาฯ เม่ือวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕. ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระม่ันคง  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๖. ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๗. ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘. ศาสตราจารย ดร.อลิศรา  เรืองแสง  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ทศพร  วงศรัตน  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยาและสัตวศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๒. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ธวัชชยั  สันติสุข๑  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุธรรม  อารีกุล  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยาและสัตวศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๔. ดร.จำลอง  เพ็งคลาย  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 
๑ ถึงแกอนิจกรรมเม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๓. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.มงคล  เดชนครินทร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๔. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมศักดิ์  ดำรงคเลิศ   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีปโตรเคมี  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕. ศาสตราจารย ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธ์ิ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑    

๖. ศาสตราจารยกิตติคุณอรุณ  ชัยเสรี  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๗. ศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  ตันตระรัตน   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

๘. ศาสตราจารย ดร.สมชาย  วงศวิเศษ   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘   

๙. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย  

  ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๑๐. ศาสตราจารย ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี  โปรดเกลาฯ เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๒. ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๓. ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ  ชุติมา   

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๔. ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวเคมี  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๕. ศาสตราจารย ดร.มะลิ  หุนสม  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๖. ศาสตราจารย ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข  
 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๓ 
 
 
 
 
 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาเทคโนโลยี 

๑. ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุดา  เกียรติกำจรวงศ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ  ผลประเสริฐ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  โปรดเกลาฯ เม่ือวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕. ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระม่ันคง  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๖. ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๗. ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘. ศาสตราจารย ดร.อลิศรา  เรืองแสง  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ทศพร  วงศรัตน  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยาและสัตวศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๒. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ธวัชชยั  สันติสุข๑  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุธรรม  อารีกุล  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยาและสัตวศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๔. ดร.จำลอง  เพ็งคลาย  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 
๑ ถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๕. ศาสตราจารยกิตติคุณศักดา  ศิริพันธุ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสและดาราศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กฤษณา  ชุติมา  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   

๗. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.มนุวดี  หังสพฤกษ   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   

 โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   

๘. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร  โปรดเกลาฯ เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   

๙. นายนิพนธ  ทรายเพชร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสและดาราศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  

๑๐. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงควิมล  เลณบุรี   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติศาสตร  โปรดเกลาฯ เม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิชัย  ร้ิวตระกูล   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖   

๑๒. ศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ยกสาน  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสและดาราศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๓. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   

๑๔. ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววทิยา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๕. ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

     โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑      

๑๖. รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาพฤกษศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๗. ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๘. ศาสตราจารย ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาชีวเคมี  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ 
 
 
 
 
 

๑๙. ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ปญหา  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาสัตววิทยาและสัตวศาสตร  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๐. ดร.กองกานดา  ชยามฤต  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาพฤกษศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและ 
สัตวแพทยศาสตร 

๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาการประมง  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓. ศาสตราจารยมณีวรรณ  กมลพัฒนะ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖   

๔. ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายชล  เกตุษา  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์  ชัยบุตร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ   

 ราชบัณฑิต สาขาวชิากีฏวิทยา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน   

 ราชบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรอนงค  นัยวิกุล  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและเทคโนโลยี   

 แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๐. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

๑๑. ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน  ณ นคร   

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาการประมง  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๕. ศาสตราจารยกิตติคุณศักดา  ศิริพันธุ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสและดาราศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กฤษณา  ชุติมา  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   

๗. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.มนุวดี  หังสพฤกษ   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   

 โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   

๘. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร  โปรดเกลาฯ เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   

๙. นายนิพนธ  ทรายเพชร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสและดาราศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  

๑๐. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงควิมล  เลณบุรี   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติศาสตร  โปรดเกลาฯ เม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิชัย  ร้ิวตระกูล   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖   

๑๒. ศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ยกสาน  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสและดาราศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๓. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   

๑๔. ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววทิยา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๕. ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

     โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑      

๑๖. รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาพฤกษศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๗. ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๘. ศาสตราจารย ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาชีวเคมี  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ 
 
 
 
 
 

๑๙. ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ปญหา  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาสัตววิทยาและสัตวศาสตร  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๐. ดร.กองกานดา  ชยามฤต  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาพฤกษศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและ 
สัตวแพทยศาสตร 

๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาการประมง  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓. ศาสตราจารยมณีวรรณ  กมลพัฒนะ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖   

๔. ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายชล  เกตุษา  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์  ชัยบุตร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ   

 ราชบัณฑิต สาขาวชิากีฏวิทยา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรอนงค  นัยวิกุล  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและเทคโนโลยี   

 แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๐. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

๑๑. ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน  ณ นคร   

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาการประมง  แตงตั้งเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๑๒. ศาสตราจารย ดร.อานัฐ  ตันโช  

ภาคีสมาชิก สาขาวิชาปฐพีวิทยา  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาแพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร 
๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. นพ.วิศิษฏ  สิตปรีชา   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ  วัชรดุลย   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตรออรโทพีดิกส  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.บูรณะ  ชวลิตธำรง  

  ราชบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๕. ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.ประสิทธิ์  ฟูตระกูล   

   ราชบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒  

๖. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗. รองศาสตราจารย นพ.กฤษณ  จาฏามระ  

  ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   

๘. ศาสตราจารยพิเศษ ทพ.สิทธิ ส.  ศรีโสภาค๒  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ 

๙. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๐. พระนิพนธ  สุนิพนฺโธ (ศาสตราจารย นพ.นิพนธ  พวงวรินทร)  

  ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖  

๑๑. ศาสตราจารย นพ.ยง  ภูวรวรรณ   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒. ศาสตราจารย นพ.สมพล  พงศไทย   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

๒ ถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗ 
 
 
 
 
 

๑๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรเขตรอน  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. พญ.นิภา  จรูญเวสม  

  ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๕. ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๖. ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๗. ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๘. รองศาสตราจารย ดร. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ ์  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๙. ศาสตราจารย นพ.รุงโรจน  พิทยศิริ  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑. ศาสตราจารย ดร. ภก.ชยันต  พิเชียรสุนทร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล  ประคองพันธ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ศาสตราจารย ดร. ทนพ.อานนท  บุณยะรัตเวช  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

๔. ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเภสัชศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕. ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาสรีรวิทยา  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖. ศาสตราจารย ดร.เกศินี  โชติวานิช  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาพยาธิวิทยา  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗. ศาสตราจารย ดร. ภกญ.พรอนงค  อรามวิทย  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเภสัชวทิยา  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๖ 
 
              
 
 
 

๑๒. ศาสตราจารย ดร.อานัฐ  ตันโช  

ภาคีสมาชิก สาขาวิชาปฐพีวิทยา  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาแพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร 
๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. นพ.วิศิษฏ  สิตปรีชา   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ  วัชรดุลย   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตรออรโทพีดิกส  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.บูรณะ  ชวลิตธำรง  

  ราชบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๕. ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.ประสิทธิ์  ฟูตระกูล   

   ราชบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒  

๖. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗. รองศาสตราจารย นพ.กฤษณ  จาฏามระ  

  ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   

๘. ศาสตราจารยพิเศษ ทพ.สิทธิ ส.  ศรีโสภาค๒  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ 

๙. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๐. พระนิพนธ  สุนิพนฺโธ (ศาสตราจารย นพ.นิพนธ  พวงวรินทร)  

  ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖  

๑๑. ศาสตราจารย นพ.ยง  ภูวรวรรณ   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒. ศาสตราจารย นพ.สมพล  พงศไทย   

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

๒ ถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗ 
 
 
 
 
 

๑๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรเขตรอน  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. พญ.นิภา  จรูญเวสม  

  ราชบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๕. ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๖. ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๗. ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๘. รองศาสตราจารย ดร. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ ์  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๙. ศาสตราจารย นพ.รุงโรจน  พิทยศิริ  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑. ศาสตราจารย ดร. ภก.ชยันต  พิเชียรสุนทร  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล  ประคองพันธ  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ศาสตราจารย ดร. ทนพ.อานนท  บุณยะรัตเวช  

 ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

๔. ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเภสัชศาสตร  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕. ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาสรีรวิทยา  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖. ศาสตราจารย ดร.เกศินี  โชติวานิช  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาพยาธิวิทยา  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗. ศาสตราจารย ดร. ภกญ.พรอนงค  อรามวิทย  

 ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเภสัชวทิยา  แตงตั้งเม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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รายนามขาราชการ และลูกจางประจำ กองวิทยาศาสตร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

 กองวิทยาศาสตร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีอำนาจหนาที่ประสานงานและดำเนินการเก่ียวกับ

งานวิชาการและงานธุรการของสำนักวิทยาศาสตร ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สงเสริมและสนับสนุนการคนควา และผลิตงานทางวิชาการในลักษณะของการแตง แปล และเรียบเรียง

เอกสาร หรือตำรา การบัญญัติศัพท การจัดทำหนังสืออางอิงประเภทพจนานุกรม สารานุกรม อนุกรมวิธาน 

และงานวิชาการอ่ืน ๆ ตามขอบเขตของประเภทวิชา 

ขาราชการ และลูกจางประจำ กองวิทยาศาสตร ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

๑. นางสาวปยรัตน  อินทรออน  ผูอำนวยการกองวิทยาศาสตร 

๒. นางสาวสมทรง  ศกุนตนาค  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๓. นางณัฐมาตย  มูสิกะเจริญ  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๔. นายญาณัฏฐ  ไทรงาม  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๕. นางสาวยลดา  ใยประยูร  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๖. นางสาวพจมาน  เชยเดช  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๗. นางสาวมณทิรา  เกษมสุข  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๘. นางสาวกนกพร  ชื่นใจดี  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๙. นางสาวสกุลตรัตน  ฉ่ำจิตรชื่น  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

๑๐. นายสมภพ  สังขทอง  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

๑๑. นางสาวชนมน  นาคโมรา  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๑๒. นางวิริยา  สาลี  เจาพนักงานพิมพดีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 
 
 
 
 
 

ผลงานวิชาการของสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑. การประชุมอาศรมความคิด  

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักวิทยาศาสตร ไดจัดการประชุมอาศรมความคิด ๓ ดาน ดังนี้ 

 

๑.๑ โครงการอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รวมกับอาศรมความคิด
ดานสุขภาพ 

 สำนักวิทยาศาสตร โดยโครงการอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

และอาศรมความคิดดานสุขภาพ รวมกับ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม,  สำนักงานการวิจัยแหงชาติ,  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

(องคการมหาชน) และกลุมวิจัยโครงการชะลอโรคไตเร้ือรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จัดเสวนาประเด็นที่เกี่ยวของกับมลพิษอากาศ PM2.5 ในหัวขอเรื่อง “กูวิกฤตการณ PM2.5 ดวยงานวิจัย

และนวัตกรรม” เมื่อวันศุกรที ่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองประชุม ๘๐๑ อาคารจามจุรี ๑๐ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนองคความรูความคิดเห็นระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของกับผลกระทบและการแกไขปญหา PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ

ในจังหวัดของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย และหาแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก  

การเฝาตรวจติดตามและเฝาระวังปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ รวมทั้งรวบรวมขอมูลจากการเสวนาจัดทำ  

แผนแมบทเพ่ือการแกไขที่เปนรูปธรรมในระยะยาว โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดสารมลพิษในฝุน PM2.5 

ตั้งแตตนกำเนิดในทุกมิติและทุกภาคสวน  มีผูเขารวมงานเสวนา ประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบดวยผูแทน

จากหนวยงานตาง ๆ นักวิจัย ประชาชนผูสนใจ นิสิตนักศึกษา และสื่อมวลชน  ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต ราชบัณฑิต และประธานอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตร

และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ราชบัณฑิตยสภา กลาวรายงาน และกลาวตอนรับ โดย นางจุฬารัตน  นิรัติศยกุล 

ผู อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) และศาสตราจารย กิตติคุณ  

ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์  ชัยบุตร ราชบัณฑิต และประธานสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา และกลาวเปด

การเสวนาโดยนายสมปรารถนา สุขทวี รองผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ และศาสตราจารย  

ดร.สนิท  อักษรแกว ราชบัณฑิต และประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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๘ 
 
              
 
 
 

รายนามขาราชการ และลูกจางประจำ กองวิทยาศาสตร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

 กองวิทยาศาสตร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีอำนาจหนาที่ประสานงานและดำเนินการเก่ียวกับ

งานวิชาการและงานธุรการของสำนักวิทยาศาสตร ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สงเสริมและสนับสนุนการคนควา และผลิตงานทางวิชาการในลักษณะของการแตง แปล และเรียบเรียง

เอกสาร หรือตำรา การบัญญัติศัพท การจัดทำหนังสืออางอิงประเภทพจนานุกรม สารานุกรม อนุกรมวิธาน 

และงานวิชาการอ่ืน ๆ ตามขอบเขตของประเภทวิชา 

ขาราชการ และลูกจางประจำ กองวิทยาศาสตร ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

๑. นางสาวปยรัตน  อินทรออน  ผูอำนวยการกองวิทยาศาสตร 

๒. นางสาวสมทรง  ศกุนตนาค  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๓. นางณัฐมาตย  มูสิกะเจริญ  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๔. นายญาณัฏฐ  ไทรงาม  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๕. นางสาวยลดา  ใยประยูร  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๖. นางสาวพจมาน  เชยเดช  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๗. นางสาวมณทิรา  เกษมสุข  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๘. นางสาวกนกพร  ชื่นใจดี  นักวรรณศิลปชำนาญการ 

๙. นางสาวสกุลตรัตน  ฉ่ำจิตรชื่น  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

๑๐. นายสมภพ  สังขทอง  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

๑๑. นางสาวชนมน  นาคโมรา  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๑๒. นางวิริยา  สาลี  เจาพนักงานพิมพดีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 
 
 
 
 
 

ผลงานวิชาการของสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑. การประชุมอาศรมความคิด  

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักวิทยาศาสตร ไดจัดการประชุมอาศรมความคิด ๓ ดาน ดังนี้ 

 

๑.๑ โครงการอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รวมกับอาศรมความคิด
ดานสุขภาพ 

 สำนักวิทยาศาสตร โดยโครงการอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

และอาศรมความคิดดานสุขภาพ รวมกับ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม,  สำนักงานการวิจัยแหงชาติ,  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

(องคการมหาชน) และกลุมวิจัยโครงการชะลอโรคไตเร้ือรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จัดเสวนาประเด็นที่เกี่ยวของกับมลพิษอากาศ PM2.5 ในหัวขอเรื่อง “กูวิกฤตการณ PM2.5 ดวยงานวิจัย

และนวัตกรรม” เมื่อวันศุกรที ่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองประชุม ๘๐๑ อาคารจามจุรี ๑๐ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนองคความรูความคิดเห็นระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของกับผลกระทบและการแกไขปญหา PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ

ในจังหวัดของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย และหาแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก  

การเฝาตรวจติดตามและเฝาระวังปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ รวมทั้งรวบรวมขอมูลจากการเสวนาจัดทำ  

แผนแมบทเพ่ือการแกไขที่เปนรูปธรรมในระยะยาว โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดสารมลพิษในฝุน PM2.5 

ตั้งแตตนกำเนิดในทุกมิติและทุกภาคสวน  มีผูเขารวมงานเสวนา ประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบดวยผูแทน

จากหนวยงานตาง ๆ นักวิจัย ประชาชนผูสนใจ นิสิตนักศึกษา และสื่อมวลชน  ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต ราชบัณฑิต และประธานอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตร

และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ราชบัณฑิตยสภา กลาวรายงาน และกลาวตอนรับ โดย นางจุฬารัตน  นิรัติศยกุล 

ผู อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) และศาสตราจารย กิตติคุณ  

ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์  ชัยบุตร ราชบัณฑิต และประธานสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา และกลาวเปด

การเสวนาโดยนายสมปรารถนา สุขทวี รองผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ และศาสตราจารย  

ดร.สนิท  อักษรแกว ราชบัณฑิต และประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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หลักการและเหตุผล  

ชวงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ไดเกิดปญหาฝุนละออง PM2.5 สูงเกินคามาตรฐานในบริเวณกรุงเทพฯ 

และจังหวัดใกลเคียงอยางนอย ๑๒ จังหวัด ไดแก นครปฐม ราชบุรี นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร 

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง อยุธยา อางทอง และปราจีนบุรี  สงผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

สังคม สุขภาพและสิ่งแวดลอม และกระทบการดำเนินชีวิตของประชาชนเปนวงกวางมากกวา ๒๐ ลานคน 

ทำใหทุกภาคสวนและรัฐบาลตื่นตัว ชวยกันหาแนวทางลดผลกระทบและปองกันการเกิดปญหาเหลานี้ใน

อนาคต  ความจริงปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในประเทศไทยไมใชเพิ่งจะเกิดขึ้น มีขอมูลวาเกิดขึ้น

เปนประจำทุกป เชน คา PM2.5 ท่ีตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษในกรุงเทพมหานครเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคา

สูงถึง ๑๑๒ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร คาที่ตรวจวัดในบริเวณริมถนนหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน กรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ สูงถึง ๒๒๒ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร หรือมีคา

มากกวารอยละ ๓๐๐ ของคามาตรฐานประเทศไทยที่กำหนดไมเกิน ๕๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ในอดีตปญหามลพิษอากาศมักจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวตอฤดูรอนเปนประจำทุกปโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ

ของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเผาวัสดุชีวมวลในประเทศและในประเทศเพ่ือนบานเปนประจำทุกป 

หนวยงานที่เกี ่ยวของจึงรวมกันจัดเสวนาประเด็นที ่เกี ่ยวของกับมลพิษอากาศ PM2.5 ในหัวขอเรื ่อง  

“กูวิกฤตการณ PM2.5 ดวยงานวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อหาขอสรุปในการปฏิรูประบบการจัดการมลพิษ

อากาศของประเทศ ใหเปนแนวทางการปองกันและแกไขปญหา PM2.5 ในอนาคต ซึ่งจะเปนประโยชนตอ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนองคความรูความคิดเห็นระหวางหนวยงาน 

ที่เก่ียวของกับผลกระทบและการแกไขปญหา PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในจังหวัด

ของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย  

๒. เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก การเฝาตรวจติดตามและเฝาระวัง

ปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ รวมถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา เพื่อแจงเตือนประชาชนและกลุม

สังคมลวงหนากอนเกิดภัย และมีแผนรับมือ/ปรับตัวตอพิบัติภัยจากมลพิษอากาศ และลดผลกระทบทางลบ

ตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพท้ังระบบ 

๓. นำเสนอขอมูลจากการเสวนาตอรัฐบาล เพื่อจัดทำแผนแมบทแกไขที่เปนรูปธรรมในระยะยาว 

โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดสารมลพิษในฝุน PM2.5 ตั้งแตตนกำเนิดในทุกมิติและทุกภาคสวน เชน 

ภาคการขนสงและคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน และการแกปญหาฝุนขาม

พรมแดน รวมทั้งปญหาโดมความรอนเมืองใหญ ๆ ทั่วประเทศ 

๑๑ 
 
 
 
 
 

สรุปผลจากการประชุม 

 ภาคเชามีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กูวิกฤตชาติดาน PM2.5 ดวยงานวิจัยและนวัตกรรม” โดย 

ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล ราชบัณฑิต และประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดาน

การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (กจย๕)  รองศาสตราจารย พญ.ศิริรัตน   

อนุตระกูลชัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  อรรถวานิช  

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พิธีกรดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล 

กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (กจย๕)  จากนั้นเปนการเสวนาหัวขอ “งานวิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับ

ปญหามลภาวะฝุน PM2.5 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตน  บัวเลิศ 

คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอาจารยบุศราศิริ  ธนะ  สถาบันโลกรอนศึกษาประเทศไทย 

มูลนิธินภามิตร  ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล 

 ภาคบายเปนการเสวนาในหัวขอ “งานวิจัยมลภาวะฝุน PM2.5 กับผลกระทบสุขภาวะคนไทย” 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ ราชบัณฑิต  รองศาสตราจารย พญ.ศิริรัตน   

อนุตระกูลชัย โครงการชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ผูชวยศาสตราจารย พญ.กรรณิการ  คงบุญเกียรติ โครงการชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CKDNET) มหาวิทยาลัยขอนแกน และ นพ.อภิชาต  โซเงิน โครงการชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ (CKDNET) มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย พญ.ศิริรัตน  อนุตระกูลชัย 

และการเสวนาในหัวขอ “งานวิจัยและนวัตกรรมไทยเพื่อกูวิกฤตชาติดาน PM2.5” โดย ศาสตราจารย  

ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรเพชญ  

ชื้อนิธิไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  นายไกรพิชิต  เมืองวงษ ประธานกลุม 

จิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติ ERIG และ ดร.คุณากร  เพชรคง  กรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและ

พัฒนา ราชบัณฑิตยสภา  และพันตำรวจโท ธีรธวัช  สวัสดิสาร งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กองกำกับการ ๕ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ  ดำเนินการเสวนาโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรเพชญ  ชื้อนิธิไพศาล 

 ผูเขารวมการเสวนามีการแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย 

และการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมาตรการปองกันและแกไขปญหาฝุน PM2.5 ของประเทศในทุกมิติ ดังนี้ 

๑) ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยมหาวิทยาลัย เพื่อลดตนทุน  

ทำใหสามารถกระจายเครื่องมือไดทั่วถึงทั่วประเทศ และแสดงคุณภาพอากาศใหประชาชนทราบ ทำใหเกิด

ความตระหนักถึงปญหามลพิษ ใหความรวมมือในการลดและแกไขปญหา รวมทั้งดูแลสุขภาพตนเองไม ให

ไดรับผลกระทบจากมลพิษ 
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หลักการและเหตุผล  

ชวงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ไดเกิดปญหาฝุนละออง PM2.5 สูงเกินคามาตรฐานในบริเวณกรุงเทพฯ 

และจังหวัดใกลเคียงอยางนอย ๑๒ จังหวัด ไดแก นครปฐม ราชบุรี นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร 

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง อยุธยา อางทอง และปราจีนบุรี  สงผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

สังคม สุขภาพและสิ่งแวดลอม และกระทบการดำเนินชีวิตของประชาชนเปนวงกวางมากกวา ๒๐ ลานคน 

ทำใหทุกภาคสวนและรัฐบาลตื่นตัว ชวยกันหาแนวทางลดผลกระทบและปองกันการเกิดปญหาเหลานี้ใน

อนาคต  ความจริงปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในประเทศไทยไมใชเพิ่งจะเกิดขึ้น มีขอมูลวาเกิดขึ้น

เปนประจำทุกป เชน คา PM2.5 ท่ีตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษในกรุงเทพมหานครเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคา

สูงถึง ๑๑๒ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร คาที่ตรวจวัดในบริเวณริมถนนหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน กรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ สูงถึง ๒๒๒ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร หรือมีคา

มากกวารอยละ ๓๐๐ ของคามาตรฐานประเทศไทยที่กำหนดไมเกิน ๕๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ในอดีตปญหามลพิษอากาศมักจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวตอฤดูรอนเปนประจำทุกปโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ

ของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเผาวัสดุชีวมวลในประเทศและในประเทศเพ่ือนบานเปนประจำทุกป 

หนวยงานที่เกี ่ยวของจึงรวมกันจัดเสวนาประเด็นที ่เกี ่ยวของกับมลพิษอากาศ PM2.5 ในหัวขอเรื ่อง  

“กูวิกฤตการณ PM2.5 ดวยงานวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อหาขอสรุปในการปฏิรูประบบการจัดการมลพิษ

อากาศของประเทศ ใหเปนแนวทางการปองกันและแกไขปญหา PM2.5 ในอนาคต ซึ่งจะเปนประโยชนตอ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนองคความรูความคิดเห็นระหวางหนวยงาน 

ที่เก่ียวของกับผลกระทบและการแกไขปญหา PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในจังหวัด

ของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย  

๒. เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก การเฝาตรวจติดตามและเฝาระวัง

ปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ รวมถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา เพื่อแจงเตือนประชาชนและกลุม

สังคมลวงหนากอนเกิดภัย และมีแผนรับมือ/ปรับตัวตอพิบัติภัยจากมลพิษอากาศ และลดผลกระทบทางลบ

ตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพท้ังระบบ 

๓. นำเสนอขอมูลจากการเสวนาตอรัฐบาล เพื่อจัดทำแผนแมบทแกไขที่เปนรูปธรรมในระยะยาว 

โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดสารมลพิษในฝุน PM2.5 ตั้งแตตนกำเนิดในทุกมิติและทุกภาคสวน เชน 

ภาคการขนสงและคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน และการแกปญหาฝุนขาม

พรมแดน รวมทั้งปญหาโดมความรอนเมืองใหญ ๆ ทั่วประเทศ 

๑๑ 
 
 
 
 
 

สรุปผลจากการประชุม 

 ภาคเชามีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กูวิกฤตชาติดาน PM2.5 ดวยงานวิจัยและนวัตกรรม” โดย 

ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล ราชบัณฑิต และประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดาน

การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (กจย๕)  รองศาสตราจารย พญ.ศิริรัตน   

อนุตระกูลชัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  อรรถวานิช  

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พิธีกรดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล 

กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (กจย๕)  จากนั้นเปนการเสวนาหัวขอ “งานวิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับ

ปญหามลภาวะฝุน PM2.5 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตน  บัวเลิศ 

คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอาจารยบุศราศิริ  ธนะ  สถาบันโลกรอนศึกษาประเทศไทย 

มูลนิธินภามิตร  ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล 

 ภาคบายเปนการเสวนาในหัวขอ “งานวิจัยมลภาวะฝุน PM2.5 กับผลกระทบสุขภาวะคนไทย” 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ ราชบัณฑิต  รองศาสตราจารย พญ.ศิริรัตน   

อนุตระกูลชัย โครงการชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ผูชวยศาสตราจารย พญ.กรรณิการ  คงบุญเกียรติ โครงการชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CKDNET) มหาวิทยาลัยขอนแกน และ นพ.อภิชาต  โซเงิน โครงการชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ (CKDNET) มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย พญ.ศิริรัตน  อนุตระกูลชัย 

และการเสวนาในหัวขอ “งานวิจัยและนวัตกรรมไทยเพื่อกูวิกฤตชาติดาน PM2.5” โดย ศาสตราจารย  

ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรเพชญ  

ชื้อนิธิไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  นายไกรพิชิต  เมืองวงษ ประธานกลุม 

จิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติ ERIG และ ดร.คุณากร  เพชรคง  กรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและ

พัฒนา ราชบัณฑิตยสภา  และพันตำรวจโท ธีรธวัช  สวัสดิสาร งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กองกำกับการ ๕ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ  ดำเนินการเสวนาโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรเพชญ  ชื้อนิธิไพศาล 

 ผูเขารวมการเสวนามีการแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย 

และการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมาตรการปองกันและแกไขปญหาฝุน PM2.5 ของประเทศในทุกมิติ ดังนี้ 

๑) ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยมหาวิทยาลัย เพื่อลดตนทุน  

ทำใหสามารถกระจายเครื่องมือไดทั่วถึงทั่วประเทศ และแสดงคุณภาพอากาศใหประชาชนทราบ ทำใหเกิด

ความตระหนักถึงปญหามลพิษ ใหความรวมมือในการลดและแกไขปญหา รวมทั้งดูแลสุขภาพตนเองไม ให

ไดรับผลกระทบจากมลพิษ 
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๒) ควรมีงานวิจัยที่แกไขปญหาในทุกภาคสวนทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการขนสง เพ่ือ

แกไขปญหาอยางเปนระบบตั้งแตตนเหตุ และสรางแรงจูงใจใหผูกอมลพิษใหความรวมมือกับภาครัฐ 

๓) การแกไขปญหาฝุน PM2.5 จากการเผาไหมเชื้อเพลิง ควรศึกษาใหครอบคลุมทุกกลไกการเกิด

มลพิษ ซึ่งตองควบคุมไปพรอม ๆ กัน การแกปญหาเพียงทางเดียวไมสามารถแกไขปญหาไดอยางครบวงจร 

เชน การควบคุมแตรถยนตควันดำ โดยไมควบคุมรถจักรยานยนตที่กอใหเกิดควันขาวอยางเขมงวด 

๔) การออกมาตรการหามเผาในที่โลง โดยไมมีมาตรการชวยเหลือเยียวยารองรับ อาจทำใหไมได

รับความรวมมือจากประชาชนและเกษตรกร ดังนั้นอาจใชการบริหารจัดการโดยกำหนดชวงเวลาเริ่มปลูก  

ทำใหสามารถหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงที่มีปญหามลพิษสูงได เชน ชวงเดือนธันวาคมถึงเดือน

กุมภาพันธ  

๕) ควรมีเครือขายในการวิจัย โดยสามารถเก็บขอมูลดิบสงเขาเว็บไซต  เพื่อเปนการรวบรวมและ

จัดทำฐานขอมูลของทั้งประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อนำไปใชในการทำวิจัย หรือประกอบการ

วิเคราะหและประเมินสถานการณมลพิษ เพื่อใหมีระบบการเตือนภัยแบบ real time และทำใหมีขอมูล

ประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และการกำหนดมาตรการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๖) ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ ใหขอมูลความรูที่ถูกตองกับประชาชนและผูประกอบการ 

เพ่ือสรางความตระหนักและใหความรวมมือในการแกไขปญหามลพิษ 

๗) การสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานเทคนิควิศวกรรมเพื่อสรางนวัตกรรมในการปองกัน ควบคุม 

และลดปริมาณฝุน PM2.5 และมลพิษอ่ืน ๆ ในราคาที่เหมาะสม 

 

๑.๒ โครงการอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 สำนักวิทยาศาสตร โดยโครงการอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

รวมกับ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา จัดการเสวนาสาธารณะเรื่อง “กูวิกฤตภัยแลงและ

ระบบประปาเค็มป ๒๕๖๓” เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพ่ือระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ประสบการณ

ดานน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใตดิน ตลอดจนผูใชน้ำทุกภาคสวนในการแกปญหาวิกฤตภัยแลงในป  ๒๕๖๓  

โดยมีผูเขารวมงานเสวนา ประมาณ ๖๐ คน ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานการบริหาร

จัดการน้ำของประเทศ  ผูทรงคุณวุฒิ  ราชบัณฑิต  และสื่อมวลชน ท้ังนี้ ไดรับเกียรติจากนายเทวัญ  ลิปตพัลลภ 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมกลาวเปดงาน พรอมดวย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  

นายกราชบัณฑิตยสภา  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต และประธานอาศรม

ความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  และดร.ดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา  

๑๓ 
 
 
 
 
 

และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานการจัดการน้ำของประเทศ ไดแก สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, 

กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การประปานครหลวง และกรมชลประทาน เขารวมการเสวนา  

หลักการและเหตุผล 

  ชวงภัยแลงในขณะนี้สงสัญญาณการขาดแคลนน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรมในขั้นวิกฤตไปท่ัวประเทศ และมีแนวโนมวาจะเกิดไปอีกเปนระยะเวลานาน น้ำในแมน้ำสายหลัก

หลายสายแหง ตลอดจนน้ำในเขื่อนมีปริมาณนอยกวาปรกติ จะสงผลกระทบตอการใชน้ำของประชาชน  

ทุกภาคสวน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประสบปญหาน้ำประปาเค็มเนื่องจาก 

แหลงน้ำดิบในแมน้ำเจาพระยาที่การประปานครหลวงใชเปนแหลงน้ำดิบผลิตประปาถูกน้ำเค็มรุกเขามา

เพราะน้ำที่จะสงมาดันน้ำเค็มไวที่ปากแมน้ำไมเพียงพอ เกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ยากแกการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำดวยวิธีกรองธรรมดาได 

การเตรียมการและหาทางแกไขปญหาวิกฤตภัยแลงดังกลาวจึงมีความจำเปนเรงดวนที่จะตอง

ระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดหา พัฒนา และบริหาร

จัดการแหลงน้ำ ทั้งภาครัฐและเอกชน และผูใชน้ำ เพื่อนำไปใชในการแกปญหาภัยแลงใหมี ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลตอไป 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ประสบการณดานน้ำ ทั้ง

น้ำผิวดินและน้ำใตดิน ตลอดจนผูใชน้ำทุกภาคสวนในการแกปญหาวิกฤตภัยแลงในป ๒๕๖๓ 

            ๒. สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนองคความรูและความคิดเห็นระหวางหนวยงาน 

ที่เกี ่ยวของกับผลกระทบและการแกไขปญหาวิกฤตภัยแลงในป ๒๕๖๓ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และภาคตาง ๆ ของประเทศไทย  

๓. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก เฝาตรวจติดตามและเฝาระวัง

ปญหาภัยแลงทั้งระบบ รวมถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) เพื่อแจงเตือน

ประชาชนและสังคมลวงหนากอนภัยจะมา และมีแผนรับมือปรับตัวตอภัยแลงทั้งระบบ ลดผลกระทบทางลบ

ตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพท้ังระบบ 

ผลสรุปจากการประชุม 
 การเสวนาสาธารณะ หัวขอ “กูวิกฤตภัยแลงและระบบประปาเค็มป ๒๕๖๓” โดย  

๑. ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ   เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

๒. นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน   อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
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๑๒ 
 
              
 
 
 

๒) ควรมีงานวิจัยที่แกไขปญหาในทุกภาคสวนทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการขนสง เพ่ือ

แกไขปญหาอยางเปนระบบตั้งแตตนเหตุ และสรางแรงจูงใจใหผูกอมลพิษใหความรวมมือกับภาครัฐ 

๓) การแกไขปญหาฝุน PM2.5 จากการเผาไหมเชื้อเพลิง ควรศึกษาใหครอบคลุมทุกกลไกการเกิด

มลพิษ ซึ่งตองควบคุมไปพรอม ๆ กัน การแกปญหาเพียงทางเดียวไมสามารถแกไขปญหาไดอยางครบวงจร 

เชน การควบคุมแตรถยนตควันดำ โดยไมควบคุมรถจักรยานยนตที่กอใหเกิดควันขาวอยางเขมงวด 

๔) การออกมาตรการหามเผาในที่โลง โดยไมมีมาตรการชวยเหลือเยียวยารองรับ อาจทำใหไมได

รับความรวมมือจากประชาชนและเกษตรกร ดังนั้นอาจใชการบริหารจัดการโดยกำหนดชวงเวลาเริ่มปลูก  

ทำใหสามารถหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงที่มีปญหามลพิษสูงได เชน ชวงเดือนธันวาคมถึงเดือน

กุมภาพันธ  

๕) ควรมีเครือขายในการวิจัย โดยสามารถเก็บขอมูลดิบสงเขาเว็บไซต  เพื่อเปนการรวบรวมและ

จัดทำฐานขอมูลของทั้งประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อนำไปใชในการทำวิจัย หรือประกอบการ

วิเคราะหและประเมินสถานการณมลพิษ เพื่อใหมีระบบการเตือนภัยแบบ real time และทำใหมีขอมูล

ประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และการกำหนดมาตรการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๖) ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ ใหขอมูลความรูที่ถูกตองกับประชาชนและผูประกอบการ 

เพ่ือสรางความตระหนักและใหความรวมมือในการแกไขปญหามลพิษ 

๗) การสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานเทคนิควิศวกรรมเพื่อสรางนวัตกรรมในการปองกัน ควบคุม 

และลดปริมาณฝุน PM2.5 และมลพิษอ่ืน ๆ ในราคาที่เหมาะสม 

 

๑.๒ โครงการอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 สำนักวิทยาศาสตร โดยโครงการอาศรมความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

รวมกับ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา จัดการเสวนาสาธารณะเรื่อง “กูวิกฤตภัยแลงและ

ระบบประปาเค็มป ๒๕๖๓” เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพ่ือระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ประสบการณ

ดานน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใตดิน ตลอดจนผูใชน้ำทุกภาคสวนในการแกปญหาวิกฤตภัยแลงในป  ๒๕๖๓  

โดยมีผูเขารวมงานเสวนา ประมาณ ๖๐ คน ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานการบริหาร

จัดการน้ำของประเทศ  ผูทรงคุณวุฒิ  ราชบัณฑิต  และสื่อมวลชน ท้ังนี้ ไดรับเกียรติจากนายเทวัญ  ลิปตพัลลภ 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมกลาวเปดงาน พรอมดวย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  

นายกราชบัณฑิตยสภา  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต และประธานอาศรม

ความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  และดร.ดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา  

๑๓ 
 
 
 
 
 

และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานการจัดการน้ำของประเทศ ไดแก สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, 

กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การประปานครหลวง และกรมชลประทาน เขารวมการเสวนา  

หลักการและเหตุผล 

  ชวงภัยแลงในขณะนี้สงสัญญาณการขาดแคลนน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรมในขั้นวิกฤตไปท่ัวประเทศ และมีแนวโนมวาจะเกิดไปอีกเปนระยะเวลานาน น้ำในแมน้ำสายหลัก

หลายสายแหง ตลอดจนน้ำในเขื่อนมีปริมาณนอยกวาปรกติ จะสงผลกระทบตอการใชน้ำของประชาชน  

ทุกภาคสวน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประสบปญหาน้ำประปาเค็มเนื่องจาก 

แหลงน้ำดิบในแมน้ำเจาพระยาที่การประปานครหลวงใชเปนแหลงน้ำดิบผลิตประปาถูกน้ำเค็มรุกเขามา

เพราะน้ำที่จะสงมาดันน้ำเค็มไวที่ปากแมน้ำไมเพียงพอ เกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ยากแกการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำดวยวิธีกรองธรรมดาได 

การเตรียมการและหาทางแกไขปญหาวิกฤตภัยแลงดังกลาวจึงมีความจำเปนเรงดวนที่จะตอง

ระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดหา พัฒนา และบริหาร

จัดการแหลงน้ำ ทั้งภาครัฐและเอกชน และผูใชน้ำ เพื่อนำไปใชในการแกปญหาภัยแลงใหมี ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลตอไป 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ประสบการณดานน้ำ ท้ัง

น้ำผิวดินและน้ำใตดิน ตลอดจนผูใชน้ำทุกภาคสวนในการแกปญหาวิกฤตภัยแลงในป ๒๕๖๓ 

            ๒. สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนองคความรูและความคิดเห็นระหวางหนวยงาน 

ที่เกี ่ยวของกับผลกระทบและการแกไขปญหาวิกฤตภัยแลงในป ๒๕๖๓ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และภาคตาง ๆ ของประเทศไทย  

๓. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก เฝาตรวจติดตามและเฝาระวัง

ปญหาภัยแลงทั้งระบบ รวมถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) เพื่อแจงเตือน

ประชาชนและสังคมลวงหนากอนภัยจะมา และมีแผนรับมือปรับตัวตอภัยแลงทั้งระบบ ลดผลกระทบทางลบ

ตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพท้ังระบบ 

ผลสรุปจากการประชุม 
 การเสวนาสาธารณะ หัวขอ “กูวิกฤตภัยแลงและระบบประปาเค็มป ๒๕๖๓” โดย  

๑. ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ   เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

๒. นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน   อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 



14
๑๔ 
 
              
 
 
 

๓. ดร.อรนุช  หลอเพ็ญศรี       รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

๔. นายรักษศักดิ์  สุริยหาร       รองผูวาการการประปานครหลวง 

๕. นายธีระพล  ตั๊งสมบุญ   ผูอำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 

 ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล ราชบัณฑิต โดยมีขอเสนอแนะและ

มาตรการในการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้ 

๑. ควรมีการทำ MOU กับหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู และ

นำไปตอยอดในงานบริหารจัดการ และงานวิจัยตาง ๆ เพื่อบริหารจัดการน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเปนหนวยงานที่ตั้งงบประมาณเอง 

ดังนั้นจึงควรสนับสนุนองคกรปกครองทองถิ่นโดยการเตรียมความพรอมดานวิชาการ การบริหารจัดการ และ

การตั้งงบประมาณ 

๓. การบริหารจัดการน้ำมีปญหาเรื่องการวางแผนใชน้ำในแตละกิจกรรม สำหรับน้ำในการอุปโภค

บริโภคไมคอยมีปญหาเทาใดนัก ในระบบนิเวศเองก็มีมาตรการในการระบายน้ำเพ่ือผลักดันน้ำเค็ม หรือเล้ียงน้ำ

ในคลองเพื่อปองกันตลิ่งพัง แตในภาคการเกษตรคอนขางเปนปญหามาก เนื่องจากการทำการเกษตร 

ในปจจุบัน มีการปลูกขาวไมแนนอน ไมเปนชวงเวลาเหมือนสมัยกอน ทำใหการบริหารจัดการน้ำทำได

คอนขางยาก จึงเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำ ตองมีการประชาสัมพันธเพื่อขอความรวมมือเกษตรกรไมให

ปลูกขาวนาปรังในชวงหนาแลง  

๔. การใชโปรแกรม ขอมูล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเมินสถานการณคุณภาพน้ำ เพื่อบริหาร

จัดการน้ำเค็มจนกวาจะผานชวงภัยแลง 

๕. ตองมีกระบวนการคิด การวางแผนอยางเปนระบบในภาพรวม ทั้งในเขตชลประทาน นอกเขต

ชลประทาน รวมถึงแหลงตนน้ำ ตองบริหารจัดการอยางเปดกวางและเชื่อมโยงเปนภาพรวมของทุกภาคสวน

เพื่อแกไขปญหาอยางเปนระบบและยั่งยืน ตั้งแตแหลงตนน้ำจนถึงปลายน้ำ การใชเทคโนโลยีชวยในการ

ประหยัดน้ำสำหรับการเพาะปลูก การใชน้ำซ้ำ ซึ่งตองอาศัยสหวิทยาการและการทำงานแบบบูรณาการ 

๖. ควรบริหารจัดการจากสวนกลางใหเปนระบบกอนแลวจึงกระจายอำนาจสูทองถิ่น เนื่องจาก

ทองถิ่นสวนใหญยังไมมีความพรอมทั้งในดานองคความรู อุปกรณ งบประมาณ เปนตน  

๑.๓ โครงการอาศรมความคิดดานอาหารและเกษตร 

 สำนักวิทยาศาสตร โดยโครงการอาศรมความคิดดานอาหารและเกษตร รวมกับ มูลนิธิวิทยาศาสตร

การเกษตร ไดจัดประชุมเชิงวิชาการ เรื ่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงทางอาหาร

ภายใตวิกฤตการระบาดของโควิด-๑๙” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองเพชรชมพู 

ชั้น ๓ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ  เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางแกไขการขาดแคลนอาหาร

๑๕ 
 
 
 
 
 

ของประเทศตาง ๆ ภายใตวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ และโอกาสของประเทศไทยในการขาย

สินคาเกษตรและอาหารโดยใชวิธีการใหม ๆ ที่สอดคลองกับฐานวิถีชีวิตใหมของโลก รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ  

เพื ่อรักษาและขยายตลาดโลกอยางยั ่งยืน มีผู เขารวมงานประมาณ ๘๕ คน ประกอบดวยผู แทนจาก

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนผูสนใจ ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร ราชบัณฑิต และประธานอาศรมความคิดดานอาหารและเกษตร 

กลาวรายงาน และกลาวตอนรับผูเขารวมงาน โดยศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์  ชัยบุตร  

ราชบัณฑิต และประธานสำนักวิทยาศาสตร และกลาวเปดการประชุมเชิงวิชาการ โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ 

นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา 

หลักการและเหตุผล 

            อาหารเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดของมนุษยทุกคนเพื่อการยังชีพ ความสามารถในการผลิตอาหารจึง

เปนสิ่งจำเปนอยางย่ิง  ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณทางอาหารสูง สวนหนึ่งเปนเพราะมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพเปนทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (bio-based economy) สามารถชวยลดความ

เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไทย และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

โดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ (Covid-19) บีบบังคับใหทั่วโลกลดกิจกรรมการคาและ

คมนาคมขนสง ทำใหหลายประเทศประสบปญหาขาดแคลนอาหาร จนบางประเทศถึงขั้นแยงชิงกัน ในขณะที่

ประเทศไทยไดรับผลกระทบนอยมาก ทั้งยังสามารถสงสินคาเกษตรและอาหารออกไปยังตางประเทศ 

ในราคาสูงขึ้น ทำรายไดใหกับเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ และชวยดูดซับแรงงานที่ไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคและตองเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนอีกดวย การที ่ประเทศไทย 

ในปจจุบันมีความมั่นคงสูงดานเกษตรและอาหารนี้ไมใชเปนเรื่องบังเอิญ แตเปนการสั่งสมทรัพยากรและ 

ภูมิปญญาที่เกี ่ยวของมาหลายสิบป เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพ (จุลินทรีย พืช และสัตว) 

ทรัพยากรกายภาพ (ดิน น้ำ และสภาพแวดลอมอื่น ๆ) ที่สมบูรณ รวมกับการบริหารจัดการของมนุษย 

(เกษตรกร ผูคา และภาครัฐ) ทำใหประเทศไทยกลายเปนครัวแหงหนึ่งของโลกอยูในปจจุบัน โดยในป 

๒๕๖๒ สงออกสินคาเกษตรสูงเปนอันดับที่ ๑๒ ของโลก คิดเปนมูลคากวา ๑ ลานลานบาท และเปนรายได

ของประเทศไทยอยางแทจริง ไมตองแบงปนใหกับบริษัทขามชาติ จึงนับวาความมั่นคงด านเกษตรและ

อาหารของไทย มีความสำคัญยิ่งตอความม่ันคงทางอาหารของประชากรโลกในปจจุบันและอนาคต 
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๓. ดร.อรนุช  หลอเพ็ญศรี       รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

๔. นายรักษศักดิ์  สุริยหาร       รองผูวาการการประปานครหลวง 

๕. นายธีระพล  ตั๊งสมบุญ   ผูอำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 

 ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล ราชบัณฑิต โดยมีขอเสนอแนะและ

มาตรการในการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้ 

๑. ควรมีการทำ MOU กับหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู และ

นำไปตอยอดในงานบริหารจัดการ และงานวิจัยตาง ๆ เพื่อบริหารจัดการน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนหนวยงานที่ตั้งงบประมาณเอง 

ดังนั้นจึงควรสนับสนุนองคกรปกครองทองถิ่นโดยการเตรียมความพรอมดานวิชาการ การบริหารจัดการ และ

การตั้งงบประมาณ 

๓. การบริหารจัดการน้ำมีปญหาเรื่องการวางแผนใชน้ำในแตละกิจกรรม สำหรับน้ำในการอุปโภค

บริโภคไมคอยมีปญหาเทาใดนัก ในระบบนิเวศเองก็มีมาตรการในการระบายน้ำเพ่ือผลักดันน้ำเค็ม หรือเลี้ยงน้ำ

ในคลองเพื่อปองกันตลิ่งพัง แตในภาคการเกษตรคอนขางเปนปญหามาก เนื่องจากการทำการเกษตร 

ในปจจุบัน มีการปลูกขาวไมแนนอน ไมเปนชวงเวลาเหมือนสมัยกอน ทำใหการบริหารจัดการน้ำทำได

คอนขางยาก จึงเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำ ตองมีการประชาสัมพันธเพื่อขอความรวมมือเกษตรกรไมให

ปลูกขาวนาปรังในชวงหนาแลง  

๔. การใชโปรแกรม ขอมูล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเมินสถานการณคุณภาพน้ำ เพื่อบริหาร

จัดการน้ำเค็มจนกวาจะผานชวงภัยแลง 

๕. ตองมีกระบวนการคิด การวางแผนอยางเปนระบบในภาพรวม ทั้งในเขตชลประทาน นอกเขต

ชลประทาน รวมถึงแหลงตนน้ำ ตองบริหารจัดการอยางเปดกวางและเชื่อมโยงเปนภาพรวมของทุกภาคสวน

เพื่อแกไขปญหาอยางเปนระบบและยั่งยืน ตั้งแตแหลงตนน้ำจนถึงปลายน้ำ การใชเทคโนโลยีชวยในการ

ประหยัดน้ำสำหรับการเพาะปลูก การใชน้ำซ้ำ ซึ่งตองอาศัยสหวิทยาการและการทำงานแบบบูรณาการ 

๖. ควรบริหารจัดการจากสวนกลางใหเปนระบบกอนแลวจึงกระจายอำนาจสูทองถิ่น เนื่องจาก

ทองถิ่นสวนใหญยังไมมีความพรอมทั้งในดานองคความรู อุปกรณ งบประมาณ เปนตน  

๑.๓ โครงการอาศรมความคิดดานอาหารและเกษตร 

 สำนักวิทยาศาสตร โดยโครงการอาศรมความคิดดานอาหารและเกษตร รวมกับ มูลนิธิวิทยาศาสตร

การเกษตร ไดจัดประชุมเชิงวิชาการ เรื ่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงทางอาหาร

ภายใตวิกฤตการระบาดของโควิด-๑๙” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองเพชรชมพู 

ชั้น ๓ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ  เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางแกไขการขาดแคลนอาหาร

๑๕ 
 
 
 
 
 

ของประเทศตาง ๆ ภายใตวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ และโอกาสของประเทศไทยในการขาย

สินคาเกษตรและอาหารโดยใชวิธีการใหม ๆ ที่สอดคลองกับฐานวิถีชีวิตใหมของโลก รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ  

เพื ่อรักษาและขยายตลาดโลกอยางยั ่งยืน มีผู เขารวมงานประมาณ ๘๕ คน ประกอบดวยผู แทนจาก

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนผูสนใจ ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร ราชบัณฑิต และประธานอาศรมความคิดดานอาหารและเกษตร 

กลาวรายงาน และกลาวตอนรับผูเขารวมงาน โดยศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์  ชัยบุตร  

ราชบัณฑิต และประธานสำนักวิทยาศาสตร และกลาวเปดการประชุมเชิงวิชาการ โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ 

นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา 

หลักการและเหตุผล 

            อาหารเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดของมนุษยทุกคนเพื่อการยังชีพ ความสามารถในการผลิตอาหารจึง

เปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง  ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณทางอาหารสูง สวนหนึ่งเปนเพราะมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพเปนทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (bio-based economy) สามารถชวยลดความ

เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไทย และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

โดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ (Covid-19) บีบบังคับใหทั่วโลกลดกิจกรรมการคาและ

คมนาคมขนสง ทำใหหลายประเทศประสบปญหาขาดแคลนอาหาร จนบางประเทศถึงขั้นแยงชิงกัน ในขณะที่

ประเทศไทยไดรับผลกระทบนอยมาก ทั้งยังสามารถสงสินคาเกษตรและอาหารออกไปยังตางประเทศ 

ในราคาสูงขึ้น ทำรายไดใหกับเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ และชวยดูดซับแรงงานที่ไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคและตองเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนอีกดวย การที ่ประเทศไทย 

ในปจจุบันมีความมั่นคงสูงดานเกษตรและอาหารนี้ไมใชเปนเรื่องบังเอิญ แตเปนการสั่งสมทรัพยากรและ 

ภูมิปญญาที่เกี ่ยวของมาหลายสิบป เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพ (จุลินทรีย พืช และสัตว) 

ทรัพยากรกายภาพ (ดิน น้ำ และสภาพแวดลอมอื่น ๆ) ที่สมบูรณ รวมกับการบริหารจัดการของมนุษย 

(เกษตรกร ผูคา และภาครัฐ) ทำใหประเทศไทยกลายเปนครัวแหงหนึ่งของโลกอยูในปจจุบัน โดยในป 

๒๕๖๒ สงออกสินคาเกษตรสูงเปนอันดับที่ ๑๒ ของโลก คิดเปนมูลคากวา ๑ ลานลานบาท และเปนรายได

ของประเทศไทยอยางแทจริง ไมตองแบงปนใหกับบริษัทขามชาติ จึงนับวาความมั่นคงด านเกษตรและ

อาหารของไทย มีความสำคัญยิ่งตอความม่ันคงทางอาหารของประชากรโลกในปจจุบันและอนาคต 
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วัตถุประสงค 
 ๑. นำเสนอสถานการณปจจุบันของปญหาและแนวทางแกไขการขาดแคลนอาหารของประเทศตาง ๆ  

ภายใตวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ และโอกาสของประเทศไทยในการขายสินคาเกษตรและ

อาหารโดยใชวิธีการใหม ๆ ที่สอดคลองกับฐานวิถีชีวิตใหมของโลก 

 ๒. สรางแรงบันดาลใจแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ เพ่ือรักษา

และขยายตลาดโลกอยางยั่งยืน 

 ๓. อภิปรายแนวทางพัฒนากลไกการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ  

การเขาถึง การใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 

การเกษตรและอาหารอยางยั่งยืน  

สรุปผลการประชุมเชิงวิชาการ 
 ภาคเชาเปนการอภิปราย เรื ่อง “การปรับตัวของภาคเกษตรและอาหารไทย ภายใตวิกฤต 

การระบาดของโควิด-๑๙”  พิธีกรดำเนินการเปดประชุมโดย ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง ราชบัณฑิต 

และเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา และไดรับเกียรติจาก 

- ดร.พงศไท  ไทโยธิน ผูอำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร  

- รองศาสตราจารยสมพร  อิศวิลานนท นักบริหารวิชาการอาวุโส  สถาบันคลังสมองของชาติ 

- คุณสุกรรณ  สังขวรรณะ  เกษตรกร 

- คุณเอ็นนู  ซื ่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม  และกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ดำเนินการอภิปรายโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายชล  เกตุษา ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร 

ราชบัณฑิตยสภา และ สามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังนี้   

 ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรเปนอันดับที่ ๑๒ ของโลก สถานการณการ

ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กอใหเกิดผลกระทบตอภาคเกษตรและอาหาร เนื่องจากกำลังการผลิตเทาเดิม แต

กำลังซื้อภายในประเทศและการสงออกสินคาเกษตรลดลง ทำใหภาคเกษตรและผูผลิตสินคาเกษตรและอาหาร

ตองมีการปรับตัวภายใตวิกฤตการณนี้  อยางไรก็ตาม นอกจากการปรับตัวของภาคเกษตรแลว ภาคราชการ

และเอกชน ตองปรับตัวดวยเชนกัน โดยมีการประสานความรวมมืออยางบูรณาการ เพื ่อใหผานพน

วิกฤตการณนี้และสอดคลองกับฐานวิถีชีวิตใหมของโลก รวมทั้งตองสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยใน

๑๗ 
 
 
 
 
 

กระบวนการผลิต เพ่ือสรางโอกาสในการสงออก และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใน

การอภิปรายไดเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของทุกภาคสวน ดังนี้ 

การปรับตัวของเกษตรกรในฐานะผูผลิต 

๑. ควรนำเทคโนโลยีมาใชในการผลิตใหมากยิ่งขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานที่หายไป รวมถึงการทำ

ธุรกิจใหบริการทางการเกษตร อันเปนอีกแนวทางหนึ่งซ่ึงกำลังไดรับความสนใจอยางมากทั้งในและตางประเทศ 

๒. ควรเพิ่มชองทางการขายสินคา โดยการขายสินคาโดยตรงระหวางผูผลิตและผูบริโภคผาน

ชองทางออนไลน เปนการเพิ่มโอกาสของผูผลิตใหขายสินคาไดมากขึ้นในราคาที่สูงขึ้นโดยไมตองผานพอคา 

คนกลาง ซึ่งถือเปนนิวนอรมัลสำหรับภาคการเกษตรในปจจุบัน  

๓. ควรลดการผลิตสินคาจำนวนมาก (mass production) และหันมาผลิตและขายสินคาใหลูกคา

แบบตลาดเฉพาะกลุม (niche market) เปนการสรางคุณคาของผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้น เชน พัฒนาการผลิต

แบบเกษตรอินทรียที่ใสใจสิ่งแวดลอม ลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และเพิ่มความปลอดภัยของสินคาและ

ผลิตภัณฑเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจ เปนสินคาทางเลือกใหกับผูบริโภค 

๔. การเนนคุณภาพและคุณคาทางโภชนาการของสินคา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

นอกจากน้ี ไมควรเนนขายแตวัตถุดิบ แตควรพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาดวย 

๕. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรและแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น โดยนำเสนอเรื่องราวของ 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงผลิตสินคาท่ีนาสนใจ เชน สินคา GI (geographical identification) 

นอกจากน้ี การทองเที่ยวเชิงสุขภาพก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ควรจะพัฒนาตอยอด  

๖. เกษตรกรตองเนนการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตองมีการปรับตัวเพื่อให  

ภาคเกษตรกรรมเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน ๔ กลุมหลัก ๆ ไดแก อาหาร สมุนไพร  

การทองเที่ยวเชิงเกษตร และพลังงาน ทั้งยังอาจเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ หรือปลูกพืชทางเลือกอื่น ๆ  การทำ

การเกษตรแบบผสมผสานโดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู รวมทั้งการทำหัตถกรรมเพ่ือเสริมรายได  

การปรับตัวของภาครัฐ 

๑. ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนองคความรู  ทักษะดานตาง ๆ  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และ

นวัตกรรมการผลิต เพื่อผลักดันใหเกษตรกรเขาถึงเทคโนโลยีไดมากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสงเสริม

งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ 

๒. จัดใหมีมาตรการเยียวยาและชวยเหลือเกษตรกรอยางเหมาะสม แตไมควรเปนนโยบายโดยรวม

สำหรับเกษตรทุกกลุม ควรจำแนกเกษตรกรกลุมเปาหมายเปนหลายกลุมตามศักยภาพและความพรอมของ

เกษตรกร และจัดทำนโยบายสงเสริมสนับสนุนอยางเหมาะสมสำหรับเกษตรกรแตละกลุม เชน เกษตรกร 

บางกลุมมีความพรอมดานเทคโนโลยีแลว อาจสงเสริมดานความรูและงานวิจัยเพ่ิมเติม 
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วัตถุประสงค 
 ๑. นำเสนอสถานการณปจจุบันของปญหาและแนวทางแกไขการขาดแคลนอาหารของประเทศตาง ๆ  

ภายใตวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ และโอกาสของประเทศไทยในการขายสินคาเกษตรและ

อาหารโดยใชวิธีการใหม ๆ ที่สอดคลองกับฐานวิถีชีวิตใหมของโลก 

 ๒. สรางแรงบันดาลใจแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ เพ่ือรักษา

และขยายตลาดโลกอยางยั่งยืน 

 ๓. อภิปรายแนวทางพัฒนากลไกการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ  

การเขาถึง การใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 

การเกษตรและอาหารอยางยั่งยืน  

สรุปผลการประชุมเชิงวิชาการ 
 ภาคเชาเปนการอภิปราย เรื ่อง “การปรับตัวของภาคเกษตรและอาหารไทย ภายใตวิกฤต 

การระบาดของโควิด-๑๙”  พิธีกรดำเนินการเปดประชุมโดย ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง ราชบัณฑิต 

และเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา และไดรับเกียรติจาก 

- ดร.พงศไท  ไทโยธิน ผูอำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร  

- รองศาสตราจารยสมพร  อิศวิลานนท นักบริหารวิชาการอาวุโส  สถาบันคลังสมองของชาติ 

- คุณสุกรรณ  สังขวรรณะ  เกษตรกร 

- คุณเอ็นนู  ซื ่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม  และกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ดำเนินการอภิปรายโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายชล  เกตุษา ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร 

ราชบัณฑิตยสภา และ สามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังนี้   

 ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรเปนอันดับที่ ๑๒ ของโลก สถานการณการ

ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กอใหเกิดผลกระทบตอภาคเกษตรและอาหาร เนื่องจากกำลังการผลิตเทาเดิม แต

กำลังซื้อภายในประเทศและการสงออกสินคาเกษตรลดลง ทำใหภาคเกษตรและผูผลิตสินคาเกษตรและอาหาร

ตองมีการปรับตัวภายใตวิกฤตการณนี้  อยางไรก็ตาม นอกจากการปรับตัวของภาคเกษตรแลว ภาคราชการ

และเอกชน ตองปรับตัวดวยเชนกัน โดยมีการประสานความรวมมืออยางบูรณาการ เพื ่อใหผานพน

วิกฤตการณนี้และสอดคลองกับฐานวิถีชีวิตใหมของโลก รวมทั้งตองสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยใน

๑๗ 
 
 
 
 
 

กระบวนการผลิต เพ่ือสรางโอกาสในการสงออก และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใน

การอภิปรายไดเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของทุกภาคสวน ดังนี้ 

การปรับตัวของเกษตรกรในฐานะผูผลิต 

๑. ควรนำเทคโนโลยีมาใชในการผลิตใหมากยิ่งขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานที่หายไป รวมถึงการทำ

ธุรกิจใหบริการทางการเกษตร อันเปนอีกแนวทางหน่ึงซึ่งกำลังไดรับความสนใจอยางมากทั้งในและตางประเทศ 

๒. ควรเพิ่มชองทางการขายสินคา โดยการขายสินคาโดยตรงระหวางผูผลิตและผูบริโภคผาน

ชองทางออนไลน เปนการเพิ่มโอกาสของผูผลิตใหขายสินคาไดมากขึ้นในราคาที่สูงขึ้นโดยไมตองผานพอคา 

คนกลาง ซ่ึงถือเปนนิวนอรมัลสำหรับภาคการเกษตรในปจจุบัน  

๓. ควรลดการผลิตสินคาจำนวนมาก (mass production) และหันมาผลิตและขายสินคาใหลูกคา

แบบตลาดเฉพาะกลุม (niche market) เปนการสรางคุณคาของผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้น เชน พัฒนาการผลิต

แบบเกษตรอินทรียที่ใสใจสิ่งแวดลอม ลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และเพิ่มความปลอดภัยของสินคาและ

ผลิตภัณฑเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจ เปนสินคาทางเลือกใหกับผูบริโภค 

๔. การเนนคุณภาพและคุณคาทางโภชนาการของสินคา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

นอกจากน้ี ไมควรเนนขายแตวัตถุดิบ แตควรพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสนิคาดวย 

๕. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรและแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น โดยนำเสนอเรื่องราวของ 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงผลิตสินคาท่ีนาสนใจ เชน สินคา GI (geographical identification) 

นอกจากน้ี การทองเที่ยวเชิงสุขภาพก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ควรจะพัฒนาตอยอด  

๖. เกษตรกรตองเนนการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตองมีการปรับตัวเพื่อให  

ภาคเกษตรกรรมเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน ๔ กลุมหลัก ๆ ไดแก อาหาร สมุนไพร  

การทองเที่ยวเชิงเกษตร และพลังงาน ทั้งยังอาจเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ หรือปลูกพืชทางเลือกอื่น ๆ  การทำ

การเกษตรแบบผสมผสานโดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู รวมทั้งการทำหัตถกรรมเพ่ือเสริมรายได  

การปรับตัวของภาครัฐ 

๑. ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนองคความรู  ทักษะดานตาง ๆ  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และ

นวัตกรรมการผลิต เพื่อผลักดันใหเกษตรกรเขาถึงเทคโนโลยีไดมากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสงเสริม

งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ 

๒. จัดใหมีมาตรการเยียวยาและชวยเหลือเกษตรกรอยางเหมาะสม แตไมควรเปนนโยบายโดยรวม

สำหรับเกษตรทุกกลุม ควรจำแนกเกษตรกรกลุมเปาหมายเปนหลายกลุมตามศักยภาพและความพรอมของ

เกษตรกร และจัดทำนโยบายสงเสริมสนับสนุนอยางเหมาะสมสำหรับเกษตรกรแตละกลุม เชน เกษตรกร 

บางกลุมมีความพรอมดานเทคโนโลยีแลว อาจสงเสริมดานความรูและงานวิจัยเพ่ิมเติม 
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๓. ตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาเรื่องภัยแลง 

และการจัดการน้ำอยางเปนระบบ เพ่ือใหเพียงพอตอการทำการเกษตร 

๔. ตองมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตรลวงหนาในการเพาะปลูกใหเกษตรกรในภาพรวม เพื่อให

เกษตรกรมีแนวทางในการผลิต ไมใหเกิดการผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียวกันจนเกิดภาวะสินคาลนตลาด  

ทำใหราคาสินคาตกต่ำ 

การปรับตัวของภาคเอกชน 

 ภาคอุตสาหกรรมควรมีการพัฒนาความรวมมือกับภาคเกษตร และภาครัฐ เชน การสนับสนุน

เครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ  การวางแผนการเพาะปลูกและการผลิตรวมกัน รวมถึงการสงเสริมการตลาด 

โดยอาจทำเปนนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR)  

 ภาคบายเปนการอภิปราย เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและอาหารอยางยั่งยืน” พิธีกรดำเนินการประชุมโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

ดร.อรอนงค  นัยวิกุล ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา และมีผูมีเกียรติรวมอภิปราย ดังนี้ 

 - ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว ราชบัณฑิต และประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

 - นายสัตวแพทยยุคล  ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนดานความมั่นคงอาหาร

ตลอดหวงโซ ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ              

 - คุณจุฬารัตน  นิรัติศยกุล ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ

มหาชน)  

 ดำเนินการอภิปรายโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต สำนัก

วิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา  สามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังนี้   

  ประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศเอ้ือใหมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

ทั้งปาไม พันธุพืช พันธุสัตว และจุลินทรีย นอกจากน้ี ยังมีความหลากหลายในภาคการเกษตร เชน การปลูก

พืชไร พืชสวน การทำประมง และการทำปศุสัตว  เปนผูสงออกสินคาเกษตรลำดับที่ ๑๒ ของโลกและ 

เปนครัวโลก มีศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรเพียงพอกับความตองการภายในประเทศ และสามารถ

สงออกสินคาเกษตรหลายชนิดไปขายในตลาดโลกได โดยสินคาหลักของประเทศ เชน ขาว ออย ขาวโพด มัน

สำปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ำมัน สุกร กุง  สินคารอง เชน กาแฟ โกโก อินทผาลัม อโวคาโด สมุนไพร แมลง  

นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาสินคาที่เปนอัตลักษณ หรือสินคา GI  ตัวอยางเชน กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชมุพร  

กลวยไข จังหวัดกำแพงเพชร  สับปะรดไรมวง จังหวัดเลย  เงาะโรงเรียน บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี   

๑๙ 
 
 
 
 
 

ซึ่งตองการทรัพยากรไมเหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ  ดังนั้น จึงควรมีการจัดบริเวณ (zoning) พื้นที่เพาะปลูกให

เหมาะสม  

  ท้ังนี้ การจัดการภาคการเกษตรอยางยั่งยืน ตองประกอบดวย 

๑. การปรับปรุงพันธุเพ่ือใหมีพันธุพืช สัตว และจุลินทรียที่ดี 

๒. การพัฒนาปจจัยการผลิตพืช สัตว จุลินทรียนั้น ๆ  

๓. การพัฒนากระบวนการผลิตที ่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน การผลิตแบบเกษตรอินทรีย  

ลดการใชสารเคมีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเพิ่มมูลคาของสินคาและผลิตภัณฑ นอกจากน้ี 

ยังตองรักษาระบบนิเวศและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติ 

๔. การพัฒนาการแปรรูปที่หลากหลาย 

๕. การพัฒนาการตลาด 

 ในปจจุบัน เนื่องจากปญหาดานสิ่งแวดลอมและสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำใหความ

หลากหลายทางชีวภาพลดลง ดังนั้น จำเปนตองมีมาตรการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและอาหารอยางยั่งยืน ดังนี้ 

๑. การคุมครองปองกันความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการจัดทำทะเบียนของทรัพยากรชีวภาพ

ที่มีอยู จัดจำแนกประเภท รวมทั้งการข้ึนทะเบียนและจดสิทธิบัตร 

๒. การฟนฟูและสรางขึ้นใหมเพ่ือทดแทนสิ่งที่หมดไป 

๓. การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

๔. การสงเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อนำไปตอยอด ทั้งการวิจัยเชิงลึกถึงระดับ

ยีนเพ่ือปรับปรุงพันธุ การพัฒนาปจจัยการผลิต กระบวนการผลิตและการแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการขยายตลาด 

ซึ่งตองทำใหเกษตรกรสามารถเขาถึงองคความรูเหลานั้นไดโดยงาย 

๕. การจัดทำฐานขอมูลและการเชื่อมโยงฐานขอมูล เพื่อใหสามารถเขาถึงและนำขอมูลไปใช

ประโยชน 

๖. การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ : ดิน น้ำ ปา คน 

๗. การสรางการรับรู สู สังคม กระตุนจิตสำนึกการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ัง  

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

 หลักการคือ การสรางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหเกิดการอนุรักษและ

พัฒนาอยางยั่งยืน ผานกลไกการสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนและการแกไขปญหาอยางบูรณาการ  
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๓. ตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาเรื่องภัยแลง 

และการจัดการน้ำอยางเปนระบบ เพ่ือใหเพียงพอตอการทำการเกษตร 

๔. ตองมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตรลวงหนาในการเพาะปลูกใหเกษตรกรในภาพรวม เพื่อให

เกษตรกรมีแนวทางในการผลิต ไมใหเกิดการผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียวกันจนเกิดภาวะสินคาลนตลาด  

ทำใหราคาสินคาตกต่ำ 

การปรับตัวของภาคเอกชน 

 ภาคอุตสาหกรรมควรมีการพัฒนาความรวมมือกับภาคเกษตร และภาครัฐ เชน การสนับสนุน

เครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ  การวางแผนการเพาะปลูกและการผลิตรวมกัน รวมถึงการสงเสริมการตลาด 

โดยอาจทำเปนนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR)  

 ภาคบายเปนการอภิปราย เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและอาหารอยางยั่งยืน” พิธีกรดำเนินการประชุมโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

ดร.อรอนงค  นัยวิกุล ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา และมีผูมีเกียรติรวมอภิปราย ดังนี้ 

 - ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว ราชบัณฑิต และประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

 - นายสัตวแพทยยุคล  ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนดานความมั่นคงอาหาร

ตลอดหวงโซ ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ              

 - คุณจุฬารัตน  นิรัติศยกุล ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ

มหาชน)  

 ดำเนินการอภิปรายโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต สำนัก

วทิยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา  สามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังนี้   

  ประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศเอ้ือใหมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

ทั้งปาไม พันธุพืช พันธุสัตว และจุลินทรีย นอกจากน้ี ยังมีความหลากหลายในภาคการเกษตร เชน การปลูก

พืชไร พืชสวน การทำประมง และการทำปศุสัตว  เปนผูสงออกสินคาเกษตรลำดับที่ ๑๒ ของโลกและ 

เปนครัวโลก มีศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรเพียงพอกับความตองการภายในประเทศ และสามารถ

สงออกสินคาเกษตรหลายชนิดไปขายในตลาดโลกได โดยสินคาหลักของประเทศ เชน ขาว ออย ขาวโพด มัน

สำปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ำมัน สุกร กุง  สินคารอง เชน กาแฟ โกโก อินทผาลัม อโวคาโด สมุนไพร แมลง  

นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาสินคาที่เปนอัตลักษณ หรือสินคา GI  ตัวอยางเชน กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชมุพร  

กลวยไข จังหวัดกำแพงเพชร  สับปะรดไรมวง จังหวัดเลย  เงาะโรงเรียน บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี   

๑๙ 
 
 
 
 
 

ซึ่งตองการทรัพยากรไมเหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ  ดังนั้น จึงควรมีการจัดบริเวณ (zoning) พื้นที่เพาะปลูกให

เหมาะสม  

  ท้ังนี้ การจัดการภาคการเกษตรอยางยั่งยืน ตองประกอบดวย 

๑. การปรับปรุงพันธุเพ่ือใหมีพันธุพืช สัตว และจุลินทรียที่ดี 

๒. การพัฒนาปจจัยการผลิตพืช สัตว จุลินทรียนั้น ๆ  

๓. การพัฒนากระบวนการผลิตที ่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน การผลิตแบบเกษตรอินทรีย  

ลดการใชสารเคมีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเพิ่มมูลคาของสินคาและผลิตภัณฑ นอกจากน้ี 

ยังตองรักษาระบบนิเวศและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติ 

๔. การพัฒนาการแปรรูปที่หลากหลาย 

๕. การพัฒนาการตลาด 

 ในปจจุบัน เนื่องจากปญหาดานสิ่งแวดลอมและสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำใหความ

หลากหลายทางชีวภาพลดลง ดังนั้น จำเปนตองมีมาตรการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและอาหารอยางยั่งยืน ดังนี้ 

๑. การคุมครองปองกันความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการจัดทำทะเบียนของทรัพยากรชีวภาพ

ที่มีอยู จัดจำแนกประเภท รวมทั้งการข้ึนทะเบียนและจดสิทธิบัตร 

๒. การฟนฟูและสรางขึ้นใหมเพ่ือทดแทนสิ่งที่หมดไป 

๓. การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

๔. การสงเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อนำไปตอยอด ทั้งการวิจัยเชิงลึกถึงระดับ

ยีนเพ่ือปรับปรุงพันธุ การพัฒนาปจจัยการผลิต กระบวนการผลิตและการแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการขยายตลาด 

ซึ่งตองทำใหเกษตรกรสามารถเขาถึงองคความรูเหลานั้นไดโดยงาย 

๕. การจัดทำฐานขอมูลและการเชื่อมโยงฐานขอมูล เพื่อใหสามารถเขาถึงและนำขอมูลไปใช

ประโยชน 

๖. การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ : ดิน น้ำ ปา คน 

๗. การสรางการรับรู สู สังคม กระตุนจิตสำนึกการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ัง  

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

 หลักการคือ การสรางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหเกิดการอนุรักษและ

พัฒนาอยางยั่งยืน ผานกลไกการสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนและการแกไขปญหาอยางบูรณาการ  
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การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
๑. วิศวกรรมทหาร : เรือดำน้ำเปนคำตอบสุดทายในการปองกันประเทศ 

 โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวสัดิ์  ราชบัณฑิต  

    ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก   

๒. เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก : กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุน (ภาค ๔) 

 โดย  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต 

๓. การทบทวนวรรณกรรมเรื่องนารูเกี่ยวกับการใชพาราควอตในประเทศไทย 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  ราชบัณฑิต 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
๑. การพัฒนานวัตกรรมตนแบบเมืองซับน้ำเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

โดย ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล  ราชบัณฑิต 

๒. พลังงานทดแทนจากสาหรายจุลภาค  

โดย ศาสตราจารย ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

๓. พริกพราน (หมากมาศ) กับสุขภาพชองปาก 

โดย ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
๑. ผลิตภัณฑชีวภาพจากสาหรายจุลภาค 

      โดย ศาสตราจารย ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

๒. การใชประโยชนของขอมูลขนาดใหญ 

โดย ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  ราชบัณฑิต 

๓. เกลือแรสำคัญตอสุขภาพ ตอนที่ ๒ : แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี 

โดย  ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๑. รูจักและทำความเขาใจความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

โดย ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต 

๒. ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล 

โดย ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

๓. การกระตุนการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชโดยใชแสงจากไดโอดเปลงแสง 

โดย ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก 

๒๐ 
 
              
 
 
 

บทบาทของเกษตรกรและชุมชน 

 ชุมชนตองพึ่งพาตนเองโดยการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การคนหาความหลากหลาย

ทางชีวภาพในชุมชนของตนที่เปนอัตลักษณ เพื่อสรางตลาด และการแบงปนรายไดกลับคืนเพื่อรักษาระบบ

นิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งการนำความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

มาพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหไดผลผลิตหรือผลิตภัณฑมีคุณภาพและ

ไดมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันไดทั่วโลก 

บทบาทของภาครัฐ 

 ๑. การสงเสริม สนับสนุน และผลักดันในดานตาง ๆ ทั้งองคความรู ความเขาใจ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม งานวิจัย การพัฒนาฐานขอมูล  

 ๒. การจัดตั้งธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังระดับชาติและระดับชุมชน  การขึ้นทะเบียน

สิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  การดูแลในภาพรวมเกี่ยวกับความหลากหลายของพืช สัตว 

จุลินทรีย และการควบคุมการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและแบงปนผลประโยชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอยอด

ในอนาคต  

 ๓. การทำงานรวมกันอยางบูรณาการโดยเฉพาะระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวง

พาณิชย  และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสรางความเขมแข็งอยางเปนองครวมใหเกษตรกร รวมถึงการสราง

เครือขายความรวมมือระหวางชุมชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บทบาทของภาคเอกชน  

 ภาคเอกชนควรรวมมีบทบาทในการสงเสริมเกษตรกร ทั้งองคความรู เทคโนโลยี การวางแผน  

การผลิตและการตลาด รวมทั้งการแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางสมดุลและเปนธรรม   

  

๒. การบรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร 

 สมาชิกสำนักวิทยาศาสตร บรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓  

รวม ๖๙ เรื่อง ดังนี้ 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓  
๑. พืชมีกล่ินหอมใบเตยไดอยางไร  

 โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

  ๒. ศักยภาพการควบคุมทางชีวภาพโรคลำตนเนาในปาลมน้ำมันโดย Streptomyces palmae   

    CMU-AB204T 

 โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 
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การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
๑. วิศวกรรมทหาร : เรือดำน้ำเปนคำตอบสุดทายในการปองกันประเทศ 

 โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวสัดิ์  ราชบัณฑิต  

    ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก   

๒. เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก : กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุน (ภาค ๔) 

 โดย  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต 

๓. การทบทวนวรรณกรรมเรื่องนารูเกี่ยวกับการใชพาราควอตในประเทศไทย 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  ราชบัณฑิต 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
๑. การพัฒนานวัตกรรมตนแบบเมืองซับน้ำเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

โดย ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล  ราชบัณฑิต 

๒. พลังงานทดแทนจากสาหรายจุลภาค  

โดย ศาสตราจารย ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

๓. พริกพราน (หมากมาศ) กับสุขภาพชองปาก 

โดย ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
๑. ผลิตภัณฑชีวภาพจากสาหรายจุลภาค 

      โดย ศาสตราจารย ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

๒. การใชประโยชนของขอมูลขนาดใหญ 

โดย ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  ราชบัณฑิต 

๓. เกลือแรสำคัญตอสุขภาพ ตอนที่ ๒ : แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี 

โดย  ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๑. รูจกัและทำความเขาใจความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

โดย ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต 

๒. ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล 

โดย ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

๓. การกระตุนการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชโดยใชแสงจากไดโอดเปลงแสง 

โดย ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก 

๒๐ 
 
              
 
 
 

บทบาทของเกษตรกรและชุมชน 

 ชุมชนตองพึ่งพาตนเองโดยการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การคนหาความหลากหลาย

ทางชีวภาพในชุมชนของตนที่เปนอัตลักษณ เพื่อสรางตลาด และการแบงปนรายไดกลับคืนเพื่อรักษาระบบ

นิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งการนำความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

มาพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหไดผลผลิตหรือผลิตภัณฑมีคุณภาพและ

ไดมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันไดทั่วโลก 

บทบาทของภาครัฐ 

 ๑. การสงเสริม สนับสนุน และผลักดันในดานตาง ๆ ทั้งองคความรู ความเขาใจ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม งานวิจัย การพัฒนาฐานขอมูล  

 ๒. การจัดตั้งธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังระดับชาติและระดับชุมชน  การขึ้นทะเบียน

สิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  การดูแลในภาพรวมเกี่ยวกับความหลากหลายของพืช สัตว 

จุลินทรีย และการควบคุมการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและแบงปนผลประโยชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอยอด

ในอนาคต  

 ๓. การทำงานรวมกันอยางบูรณาการโดยเฉพาะระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวง

พาณิชย  และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสรางความเขมแข็งอยางเปนองครวมใหเกษตรกร รวมถึงการสราง

เครือขายความรวมมือระหวางชุมชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บทบาทของภาคเอกชน  

 ภาคเอกชนควรรวมมีบทบาทในการสงเสริมเกษตรกร ทั้งองคความรู เทคโนโลยี การวางแผน  

การผลิตและการตลาด รวมทั้งการแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางสมดุลและเปนธรรม   

  

๒. การบรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร 

 สมาชิกสำนักวิทยาศาสตร บรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓  

รวม ๖๙ เรื่อง ดังนี้ 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓  
๑. พืชมีกลิ่นหอมใบเตยไดอยางไร  

 โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

  ๒. ศักยภาพการควบคุมทางชีวภาพโรคลำตนเนาในปาลมน้ำมันโดย Streptomyces palmae   

    CMU-AB204T 

 โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 
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การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๑. ความจำกับดนตรีไทยสากลและฮอรโมนที่เก่ียวของ 

 โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวสัดิ์  ราชบัณฑิต  

 ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  ภาคีสมาชิก   

๒. การพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง   

โดย ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑. การกวาดลางไวรัสตับอักเสบใหเหลือนอยที่สุดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ 

  โดย ศาสตราจารย นพ.ยง  ภูวรวรรณ  ราชบัณฑิต  

๒. อุตสาหกรรมยาในยุคโควิด-๑๙ 

 โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล  ประคองพันธ  ราชบัณฑิต  

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก  

๓. สุขภาพชองปากในผูสูงอายุ 

 โดย ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑. ประสบการณการดูแลผูปวยโควิด-๑๙ ในหอผูปวยวิกฤต 

โดย รองศาสตราจารย ดร. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์  ภาคีสมาชิก 

๒. หนากากอนามัย 

โดย ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก 

๓. การพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

โดย ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระม่ันคง  ราชบัณฑิต 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑. แบบจำลองทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับโควิด-๑๙ 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงควิมล  เลณบุรี  ราชบัณฑิต 

๒. เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมดานปญญาประดิษฐกับภาษาไพทอน 

โดย ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระม่ันคง  ราชบัณฑิต 

๓. การปองกันภาวะสมองเสื่อม 

โดย ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  ภาคีสมาชิก 

 

๒๓ 
 
 
 
 
 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน  ราชบัณฑิต  

๒. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกองทัพ ตอนที่ ๑ : ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย 

  โดย  ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  ราชบัณฑิต 

๓. เกษตรกรไทย : ความทาทายในยุคนิวนอรมัล 

  โดย  รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก  

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑. เทคโนโลยีการผลิตจากการพิมพ ๓ มิติ สูการพิมพ ๔ มิติ 

โดย  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุดา  เกียรติกำจรวงศ  ราชบัณฑิต 

๒. พิษผึ้งและเชื้อโควิด-๑๙ 

โดย  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ  ราชบัณฑิต 

๓. การหาคำตอบที่เหมาะสมท่ีสุดแบบหลายวัตถุประสงคในการจับคูเท่ียวบินของสายการบิน

ราคาประหยัด 

โดย  ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ  ชุติมา  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑. เรื่องของหนากาก 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  ราชบัณฑิต 

๒. เกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือความม่ันคงยั่งยืน 

โดย  รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก 

๓. กลีเซอรอลดิบ-วัตถุดิบอเนกประสงค : ตอนท่ี ๑ การเพ่ิมความบริสุทธิ์  

โดย  ศาสตราจารย ดร.มะลิ  หุนสม  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๑. จิตวิญญาณนักวิจัย 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  ราชบัณฑิต 

๒. วิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวสัดิ์  ราชบัณฑิต  

   ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก    
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การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๑. ความจำกับดนตรีไทยสากลและฮอรโมนที่เก่ียวของ 

 โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวสัดิ์  ราชบัณฑิต  

 ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  ภาคีสมาชิก   

๒. การพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง   

โดย ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑. การกวาดลางไวรัสตับอักเสบใหเหลือนอยที่สุดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ 

  โดย ศาสตราจารย นพ.ยง  ภูวรวรรณ  ราชบัณฑิต  

๒. อุตสาหกรรมยาในยุคโควิด-๑๙ 

 โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล  ประคองพันธ  ราชบัณฑิต  

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก  

๓. สุขภาพชองปากในผูสูงอายุ 

 โดย ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑. ประสบการณการดูแลผูปวยโควิด-๑๙ ในหอผูปวยวิกฤต 

โดย รองศาสตราจารย ดร. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์  ภาคีสมาชิก 

๒. หนากากอนามัย 

โดย ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก 

๓. การพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

โดย ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระม่ันคง  ราชบัณฑิต 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑. แบบจำลองทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับโควิด-๑๙ 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงควิมล  เลณบุรี  ราชบัณฑิต 

๒. เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมดานปญญาประดิษฐกับภาษาไพทอน 

โดย ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระม่ันคง  ราชบัณฑิต 

๓. การปองกันภาวะสมองเสื่อม 

โดย ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  ภาคีสมาชิก 

 

๒๓ 
 
 
 
 
 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน  ราชบัณฑิต  

๒. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกองทัพ ตอนที่ ๑ : ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย 

  โดย  ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  ราชบัณฑิต 

๓. เกษตรกรไทย : ความทาทายในยุคนิวนอรมัล 

  โดย  รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก  

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑. เทคโนโลยีการผลิตจากการพิมพ ๓ มิติ สูการพิมพ ๔ มิติ 

โดย  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุดา  เกียรติกำจรวงศ  ราชบัณฑิต 

๒. พิษผึ้งและเชื้อโควิด-๑๙ 

โดย  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ  ราชบัณฑิต 

๓. การหาคำตอบที่เหมาะสมท่ีสุดแบบหลายวัตถุประสงคในการจับคูเท่ียวบินของสายการบิน

ราคาประหยัด 

โดย  ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ  ชุติมา  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑. เรื่องของหนากาก 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  ราชบัณฑิต 

๒. เกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือความม่ันคงยั่งยืน 

โดย  รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก 

๓. กลีเซอรอลดิบ-วัตถุดิบอเนกประสงค : ตอนท่ี ๑ การเพ่ิมความบริสุทธิ์  

โดย  ศาสตราจารย ดร.มะลิ  หุนสม  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๑. จิตวิญญาณนักวิจัย 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  ราชบัณฑิต 

๒. วิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวสัดิ์  ราชบัณฑิต  

   ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก    
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๒๔ 
 
              
 
 
 

๓. สถานการณการปลูกทุเรียนเพ่ือสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายชล  เกตุษา  ราชบัณฑิต  

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๑. ทองคำและเครื่องประดับทองคำ 

  โดย ศาสตราจารยกิตติคุณศักดา  ศิริพันธุ  ราชบัณฑิต 

๒. เอกโทไมคอรไรซากับการใชประโยชนดานปาไม 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 

๓. ไสเดือนดินไทยกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในหลายทศวรรษ  

ตอนที่ ๑ : กรณีวิจัยไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavates 
โดย ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ปญหา  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๑. ถั่วเขียว - พืชกูภัยแลง 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

๒. ผลิตภัณฑแปงชุบอาหารทอดไมมีกลูเทนจากแปงขาวผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก  

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรอนงค  นัยวิกุล  ภาคีสมาชิก 

๓. นวัตกรรมการตรวจสอบหาเชื้อมาลาเรียดื้อยาอารทิมิซินิน 

โดย ศาสตราจารย ดร.เกศินี  โชติวานิช  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๑. การซื้อขายพลังงานดวยเทคโนโลยีบล็อกเชนและศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของไทย 

  โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวสัดิ์  ราชบัณฑิต  

    ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

๒. การพัฒนาและผลิตวัคซีนโรคโควิด-๑๙ ของประเทศไทย 

โดย ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ภาคีสมาชิก 

๓. AI ในการศึกษา 

โดย ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระม่ันคง  ราชบัณฑิต 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
๑. พ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา...ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 

โดย ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  ราชบัณฑิต 

 

๒๕ 
 
 
 
 
 

๒. เทคโนโลยีการกลบรสในอุตสาหกรรมยา  

โดย ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

๓. การนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาเวียนใชใหม 

โดย ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
๑. เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก : กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุน (ภาค ๕) 

โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต 
๒. อิเล็กทรอนิกสพลาสติก 

โดย ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  ราชบัณฑิต  

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๑. แอมมอกซิเดชันของโพรเพนบนตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ 

โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมศักดิ์  ดำรงคเลิศ  ราชบัณฑิต 

๒. การลดปริมาณสารพิษในเมล็ดกาแฟคั่วโดยใชกระบวนการค่ัวดวยไอน้ำรอนยวดยิ่ง 

โดย ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก  

๓. ประโยชนของนิโคติน 

โดย ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  ภาคีสมาชิก 

      ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  ราชบัณฑิต   

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๑. สิ่งแวดลอมสรรคสราง 

   โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวสัดิ์  ราชบัณฑิต     

๒. นิโคตินกับโควิด-๑๙ 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  ราชบัณฑิต 

๓. การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตหลังโควิด-๑๙ 

โดย ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  ภาคีสมาชิก   

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๑. ปญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย : ผลกระทบและแนวทางแกไข 

โดย ศาสตราจารย ดร.จงรักษ  ผลประเสริฐ  ราชบัณฑิต  
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๒๔ 
 
              
 
 
 

๓. สถานการณการปลูกทุเรียนเพ่ือสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายชล  เกตุษา  ราชบัณฑิต  

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๑. ทองคำและเครื่องประดับทองคำ 

  โดย ศาสตราจารยกิตติคุณศักดา  ศิริพันธุ  ราชบัณฑิต 

๒. เอกโทไมคอรไรซากับการใชประโยชนดานปาไม 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 

๓. ไสเดือนดินไทยกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในหลายทศวรรษ  

ตอนท่ี ๑ : กรณีวิจัยไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavates 
โดย ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ปญหา  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๑. ถั่วเขียว - พืชกูภัยแลง 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

๒. ผลิตภัณฑแปงชุบอาหารทอดไมมีกลูเทนจากแปงขาวผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก  

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรอนงค  นัยวิกุล  ภาคีสมาชิก 

๓. นวัตกรรมการตรวจสอบหาเชื้อมาลาเรียดื้อยาอารทิมิซินิน 

โดย ศาสตราจารย ดร.เกศินี  โชติวานิช  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๑. การซื้อขายพลังงานดวยเทคโนโลยีบล็อกเชนและศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของไทย 

  โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวสัดิ์  ราชบัณฑิต  

    ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

๒. การพัฒนาและผลิตวัคซนีโรคโควิด-๑๙ ของประเทศไทย 

โดย ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ภาคีสมาชิก 

๓. AI ในการศึกษา 

โดย ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระม่ันคง  ราชบัณฑิต 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
๑. พ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา...ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 

โดย ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  ราชบัณฑิต 

 

๒๕ 
 
 
 
 
 

๒. เทคโนโลยีการกลบรสในอุตสาหกรรมยา  

โดย ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

๓. การนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาเวียนใชใหม 

โดย ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
๑. เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก : กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุน (ภาค ๕) 

โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต 
๒. อิเล็กทรอนิกสพลาสติก 

โดย ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  ราชบัณฑิต  

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๑. แอมมอกซิเดชันของโพรเพนบนตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ 

โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมศักดิ์  ดำรงคเลิศ  ราชบัณฑิต 

๒. การลดปริมาณสารพิษในเมล็ดกาแฟคั่วโดยใชกระบวนการค่ัวดวยไอน้ำรอนยวดยิ่ง 

โดย ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก  

๓. ประโยชนของนิโคติน 

โดย ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  ภาคีสมาชิก 

      ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  ราชบัณฑิต   

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๑. สิ่งแวดลอมสรรคสราง 

   โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวสัดิ์  ราชบัณฑิต     

๒. นิโคตินกับโควิด-๑๙ 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  ราชบัณฑิต 

๓. การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตหลังโควิด-๑๙ 

โดย ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  ภาคีสมาชิก   

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๑. ปญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย : ผลกระทบและแนวทางแกไข 

โดย ศาสตราจารย ดร.จงรักษ  ผลประเสริฐ  ราชบัณฑิต  
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บทคัดยอ 

การบรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร 
 

๒๖ 
 
              
 
 
 

๒. พฤติกรรมการเรียนรูและการตอบสนองตอสาร ๒,๔-ไดไนโตรโทลูอีนในผึ้งพันธุ  

(Apis mellifera Linnaeus, ๑๗๕๘) และผึ้งโพรง (Apis cerana Fabricius, ๑๗๙๓) 

โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ  ราชบัณฑิต 

๓. มาเปนหนอนไหมกันเถอะ 

โดย ศาสตราจารย ดร. ภกญ.พรอนงค  อรามวิทย  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๑. การออกแบบหองในโรงพยาบาลสำหรับผูปวยติดเชื้อทางเดินหายใจ 

โดย ศาสตราจารย ดร.สมชาย  วงศวิเศษ  ราชบัณฑิต 

๒. ผลิตภัณฑอาหารชุบเกล็ดขนมปงไมมีกลูเทนจากแปงขาวผสมแปงขาวกลองเร่ิมงอก 

  โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรอนงค  นัยวิกุล  ภาคีสมาชิก 

๓. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรนานาชาติ กับ ๑๐๐ ป ชาตกาล 

ศาสตราจารย ดร.เต็ม สมิตินันท อดีตประธานสำนักวิทยาศาสตร 

โดย  รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๑. การควบคุมทางชีวภาพโรคแอนแทร็กโนสและโรคขั้วผลเนาของผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยว

โดยใชยีสตปฏิปกษจากใบพืช 

โดย  ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง  ราชบัณฑิต 

๒. ความคืบหนาของวัคซีนโรคโควิด-๑๙ ทั่วโลก 

โดย ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ภาคีสมาชิก 

๓. กลีเซอรอลดิบ – วัตถุดิบอเนกประสงค ตอนที่ ๒ : อนุพันธของกลีเซอรอลดิบ 

ที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์ดวยกระบวนการเคมีไฟฟา 

โดย  ศาสตราจารย ดร.มะลิ  หุนสม  ภาคีสมาชิก 

การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๑. การเพ่ิมศักยภาพเถาลอยจีโอพอลิเมอรดวยบะซอลตไฟเบอร 

โดย  ศาสตราจารย ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ  ราชบัณฑิต    

๒. ความหลากหลายและประโยชนของสายการประกอบ 

  โดย ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ  ชุติมา  ภาคีสมาชิก 
๓. ภาวะดื้อยาอารทิมิซินินของเชื้อมาลาเรียฟลซิปารัมระยะมีเพศ 

  โดย ศาสตราจารย ดร.เกศินี  โชติวานิช  ภาคีสมาชิก 



 
 
 
 

 

 

 

บทคัดยอ 

การบรรยายทางวิชาการในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พืชมีกลิ่นหอมใบเตยไดอยางไร 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

 

 กลิ่นหอมใบเตยพบครั้งแรกจากตนเตย (pandan, Pandanus amaryllifolius) เปนกลิ่นอาหารคาว

หวานที่ผูบริโภคชาวเอเชียใตและตะวันออกเฉียงใตชื่นชอบ กล่ินหอมใบเตยเปนกล่ินของสารระเหย 2-acetyl-

1-pyrroline (2AP) ที่มีสูตรเคมีเปน C6H9NO  นอกจากใบเตยแลว พืชบางชนิดมีบางพันธุที่สรางสาร 2AP ที่มี

กลิ่นใบเตยนี้ไดดวย เชน ขาว (ทั้งขาวเจาและขาวเหนียว) มะพราว ขาวฟาง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง แตงกวา  

ฟกเขียว เผือก พันธุที่มีกลิ่นหอมใบเตยมักขายไดราคาสูงกวาพันธุทั่ว ๆ ไป เชน ขาวเจาพันธุ ‘ขาวดอกมะลิ 

105’  ขาวเหนียวพันธุ ‘เขี้ยวงู’  มะพราวน้ำหอม ฯลฯ  นักปรับปรุงพันธุพืชจึงมักตั้งวัตถุประสงคของการ

ปรับปรุงพันธุใหไดผลผลิตที่มีกลิ่นหอมใบเตยดวย การศึกษาทางพันธุศาสตรในพืชเหลาน้ีชี้วา กลิ่นหอมใบเตย

ถูกควบคุมดวยยีนหลัก (major gene) ตำแหนงเดียว โดยเกิดการกลายพันธุของยีนที่ควบคุมการสรางเอนไซม 

betaine aldehyde dehydrogenase 2 (BADH2) หรือเอนไซม amino aldehyde dehydrogenase (AADH) 

ทำใหเกิดการสะสมของ 2AP  ความแตกตางในความหอมของพืชตางพันธุ หรือพืชพันธุเดียวกันที่ปลูกตางท่ี

หรือตางฤดูกาลกัน ทำใหนักปรับปรุงพันธุพืชเชื่อวา ยังมียีนรอง (minor gene) อีกหลายตำแหนงควบคุม

ลักษณะดังกลาว นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีสวนสำคัญในการคนพบยีนควบคุมความหอมในขาว 

ขาวฟาง ถั่วเหลือง แตงกวา มะพราว และฟกเขียว 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พืชมีกลิ่นหอมใบเตยไดอยางไร 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

 

 กลิ่นหอมใบเตยพบครั้งแรกจากตนเตย (pandan, Pandanus amaryllifolius) เปนกลิ่นอาหารคาว

หวานที่ผูบริโภคชาวเอเชียใตและตะวันออกเฉียงใตชื่นชอบ กล่ินหอมใบเตยเปนกล่ินของสารระเหย 2-acetyl-

1-pyrroline (2AP) ที่มีสูตรเคมีเปน C6H9NO  นอกจากใบเตยแลว พืชบางชนิดมีบางพันธุที่สรางสาร 2AP ที่มี

กลิ่นใบเตยนี้ไดดวย เชน ขาว (ทั้งขาวเจาและขาวเหนียว) มะพราว ขาวฟาง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง แตงกวา  

ฟกเขียว เผือก พันธุที่มีกลิ่นหอมใบเตยมักขายไดราคาสูงกวาพันธุทั่ว ๆ ไป เชน ขาวเจาพันธุ ‘ขาวดอกมะลิ 

105’  ขาวเหนียวพันธุ ‘เขี้ยวงู’  มะพราวน้ำหอม ฯลฯ  นักปรับปรุงพันธุพืชจึงมักตั้งวัตถุประสงคของการ

ปรับปรุงพันธุใหไดผลผลิตที่มีกลิ่นหอมใบเตยดวย การศึกษาทางพันธุศาสตรในพืชเหลาน้ีชี้วา กลิ่นหอมใบเตย

ถูกควบคุมดวยยีนหลัก (major gene) ตำแหนงเดียว โดยเกิดการกลายพันธุของยีนที่ควบคุมการสรางเอนไซม 

betaine aldehyde dehydrogenase 2 (BADH2) หรือเอนไซม amino aldehyde dehydrogenase (AADH) 

ทำใหเกิดการสะสมของ 2AP  ความแตกตางในความหอมของพืชตางพันธุ หรือพืชพันธุเดียวกันที่ปลูกตางท่ี

หรือตางฤดูกาลกัน ทำใหนักปรับปรุงพันธุพืชเชื่อวา ยังมียีนรอง (minor gene) อีกหลายตำแหนงควบคุม

ลักษณะดังกลาว นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีสวนสำคัญในการคนพบยีนควบคุมความหอมในขาว 

ขาวฟาง ถั่วเหลือง แตงกวา มะพราว และฟกเขียว 
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พืชมีกลิ่นหอมใบเตยไดอยางไร 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

 

 กลิ่นหอมใบเตยพบครั้งแรกจากตนเตย (pandan, Pandanus amaryllifolius) เปนกลิ่นอาหารคาว

หวานที่ผูบริโภคชาวเอเชียใตและตะวันออกเฉียงใตชื่นชอบ กลิ่นหอมใบเตยเปนกล่ินของสารระเหย 2-acetyl-

1-pyrroline (2AP) ที่มีสูตรเคมีเปน C6H9NO  นอกจากใบเตยแลว พืชบางชนิดมีบางพันธุที่สรางสาร 2AP ที่มี

กลิ่นใบเตยนี้ไดดวย เชน ขาว (ทั้งขาวเจาและขาวเหนียว) มะพราว ขาวฟาง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง แตงกวา  

ฟกเขียว เผือก พันธุที่มีกลิ่นหอมใบเตยมักขายไดราคาสูงกวาพันธุทั่ว ๆ ไป เชน ขาวเจาพันธุ ‘ขาวดอกมะลิ 

105’  ขาวเหนียวพันธุ ‘เขี้ยวงู’  มะพราวน้ำหอม ฯลฯ  นักปรับปรุงพันธุพืชจึงมักตั้งวัตถุประสงคของการ

ปรับปรุงพันธุใหไดผลผลิตที่มีกลิ่นหอมใบเตยดวย การศึกษาทางพันธุศาสตรในพืชเหลานี้ชี้วา กลิ่นหอมใบเตย

ถูกควบคุมดวยยีนหลัก (major gene) ตำแหนงเดียว โดยเกิดการกลายพันธุของยีนที่ควบคุมการสรางเอนไซม 

betaine aldehyde dehydrogenase 2 (BADH2) หรือเอนไซม amino aldehyde dehydrogenase (AADH) 

ทำใหเกิดการสะสมของ 2AP  ความแตกตางในความหอมของพืชตางพันธุ หรือพืชพันธุเดียวกันที่ปลูกตางท่ี

หรือตางฤดูกาลกัน ทำใหนักปรับปรุงพันธุพืชเชื่อวา ยังมียีนรอง (minor gene) อีกหลายตำแหนงควบคุม

ลักษณะดังกลาว นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีสวนสำคัญในการคนพบยีนควบคุมความหอมในขาว 

ขาวฟาง ถั่วเหลือง แตงกวา มะพราว และฟกเขียว 
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พืชมีกลิ่นหอมใบเตยไดอยางไร 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

 

 กลิ่นหอมใบเตยพบครั้งแรกจากตนเตย (pandan, Pandanus amaryllifolius) เปนกลิ่นอาหารคาว

หวานที่ผูบริโภคชาวเอเชียใตและตะวันออกเฉียงใตชื่นชอบ กลิ่นหอมใบเตยเปนกล่ินของสารระเหย 2-acetyl-

1-pyrroline (2AP) ที่มีสูตรเคมีเปน C6H9NO  นอกจากใบเตยแลว พืชบางชนิดมีบางพันธุที่สรางสาร 2AP ที่มี

กลิ่นใบเตยนี้ไดดวย เชน ขาว (ทั้งขาวเจาและขาวเหนียว) มะพราว ขาวฟาง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง แตงกวา  

ฟกเขียว เผือก พันธุที่มีกลิ่นหอมใบเตยมักขายไดราคาสูงกวาพันธุทั่ว ๆ ไป เชน ขาวเจาพันธุ ‘ขาวดอกมะลิ 

105’  ขาวเหนียวพันธุ ‘เขี้ยวงู’  มะพราวน้ำหอม ฯลฯ  นักปรับปรุงพันธุพืชจึงมักตั้งวัตถุประสงคของการ

ปรับปรุงพันธุใหไดผลผลิตที่มีกลิ่นหอมใบเตยดวย การศึกษาทางพันธุศาสตรในพืชเหลานี้ชี้วา กลิ่นหอมใบเตย

ถูกควบคุมดวยยีนหลัก (major gene) ตำแหนงเดียว โดยเกิดการกลายพันธุของยีนที่ควบคุมการสรางเอนไซม 

betaine aldehyde dehydrogenase 2 (BADH2) หรือเอนไซม amino aldehyde dehydrogenase (AADH) 

ทำใหเกิดการสะสมของ 2AP  ความแตกตางในความหอมของพืชตางพันธุ หรือพืชพันธุเดียวกันที่ปลูกตางท่ี

หรือตางฤดูกาลกัน ทำใหนักปรับปรุงพันธุพืชเชื่อวา ยังมียีนรอง (minor gene) อีกหลายตำแหนงควบคุม

ลักษณะดังกลาว นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีสวนสำคัญในการคนพบยีนควบคุมความหอมในขาว 

ขาวฟาง ถั่วเหลือง แตงกวา มะพราว และฟกเขียว 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

ศักยภาพการควบคุมทางชีวภาพโรคลำตนเนาในปาลมนำ้มัน 

โดย Streptomyces palmae CMU-AB204T 

 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 

 

ปาลมน้ำมันเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันพืชและเชื้อเพลิงชีวภาพหลัก ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย แตมักไดรับความเสียหายจากการเขาทำลายของเชื้อราและแบคทีเรียกอโรค สงผลใหเกิดการ

สูญเสียผลผลิตและการตายของตนปาลมน้ำมัน ในปจจุบันยังไมมีวิธีใดที่ใชไดผลอยางสมบูรณ แตจะมีการใชทั้ง

สารเคมี การเผาทำลาย และการใชชีวภัณฑ  ประเทศมาเลเซียไดออกผลิตภัณฑที่เปนเชื้อราเอนโดไฟตผสมกับ 

EM มีขายในทองตลาด ในประเทศไทยมีการใชสารเคมีและการเผาทำลายเปนหลัก ซึ่งทำใหผลผลิตลดลง

เนื่องจากทำลายตนที่ใหผลแลว การใชการควบคุมทางชีวภาพนาจะสามารถลดความเสียหายใหชาวสวนได

โดยเฉพาะถาชีวภัณฑนั้นมีสมบัติในการชวยใหตนแข็งแรงรวมกับการควบคุมโรคโดยตรง จุลินทรียกลุมแอกทิโน

แบคทีเรียเปนจุลินทรียที่นำมาใชในการเปนชีวภัณฑไดเชนเดียวกับราเอนโดไฟต  โดยมีขอดีที่วา มีการสราง

สปอร สรางสารปฏิชีวนะหลายชนิดและทนตอสิ่งแวดลอมในดินไดดีกวา 

กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเชื้อแอกทิโนแบคทีเรียเพื่อใชเปนหัวเชื้อในการ

ควบคุมโรคลำตนเนาในปาลมน้ำมัน ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Garnoderma boninense โดยเก็บตัวอยางดินรอบ

รากปาลมน้ำมันที่สมบูรณจากแปลงปลูกปาลมน้ำมันมาแยก ไดเชื ้อแอกทิโนแบคทีเรีย ๒๒๖ ไอโซเลต 

ทดสอบความสามารถในการควบคุมทางช ีวภาพตานการเจร ิญของเช ื ้อรา  G. boninense ในระดับ

หองปฏิบัติการ พบวา Streptomyces ๓ สายพันธุแสดงผลการยับยั้งเชื ้อราสาเหตุโรคสูงที่สุด จากนั้นนำ

แอกทิโนแบคทีเรียทั้ง ๓ สายพันธุมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งโรคลำตนเนาในระดับโรงเรือน พบวา

สายพันธุ CMU-AB204 มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคไดมากท่ีสุดถึงรอยละ ๘๑.๖ และตนกลา

ที่ไดรับหัวเชื้อดังกลาวยังมีขนาดเสนผานศูนยกลางลำตนและน้ำหนักตนพืชสูงที่สุดดวย  

ทั้งนี้สายพันธุ CMU-AB204 มีสวนชวยใหตนกลาปาลมน้ำมันเจริญเติบโตไดดีในขณะที่กำลังถูก

ทำลายจาก G. boninense และเปนหัวเชื้อจุลินทรียที่มีศักยภาพในการควบคุมทางชีวภาพ จากการศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา องคประกอบทางเคมีของเซลล และลักษณะทางพันธุกรรม พบวาสายพันธุ  CMU-

AB204 จัดเปนสปชีสใหมและไดนำเสนอในชื่อ Streptomyces palmae CMU-AB204T เชื้อนี้มีความสามารถ

ในการสรางสารตานจุลชีพที่หลากหลาย ไดแก actinopyrone A, anguinomycin A, leptomycin A และ

สารประกอบชนิดใหม ๔ สารในกลุมของ phenyl alkenoic acids ซึ่ง leptomycin A มีฤทธิ์ในการยับยั้ง 

เชื้อราสาเหตุโรค ดังนั้นเชื้อชนิดนี้จึงมีศักยภาพท่ีจะนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑปุยชีวภาพตอไป 

๓๑ 
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      ใน พ.ศ. ๒๔๕๘  สมเด็จเจาฟากรมขุนสงขลานครินทรได ตรัสแก นต. หลวงหาญสมุทร ที่กำลังเรียน

วิชาเรือดำน้ำ ในประเทศอังกฤษ วาทรงเสียดายทหารเรือมาก และเสียดายที่ทหารเรือไมมีเรือดำน้ำเปนอาวุธ 

       ประเทศไทยมีฝ งทะเลทั้งดานอาวไทยและดานทะเลอันดามัน ยาวรวมกันกวา ๑ ,๕๐๐ กิโลเมตร 

กองทัพเรือเคยมีเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ตอจากประเทศญ่ีปุน สำหรับปองกันชายฝง ๔ ลำ ไดแก  รล. มัจฉานุ  วิรุณ  

สินสมุทร และพลายชุมพล  เรือทั้ง ๔ ลำไดเขาประจำการ ใน พ.ศ. ๒๔๘๑ และถูกปลดประจำการ ใน พ.ศ. 

๒๔๙๔  โดยมีอายุประจำการเพียง ๑๓ ป 

     เรือดำน้ำชั้นนำ ทั้งประเภทดีเซลอิเล็กทริก และนิวเคลียรในปจจุบันสามารถดำไดลึกกวา ๔๐๐ เมตร 

ในกรณีสงครามนิวเคลียร เรือดำน้ำชั้นนำก็นาจะรอดอยูได ดังที่แสดงในภาพยนตรคลาสสิกเรื่อง On the 

Beach 

       กองทัพเรือเคยเสนอใหซื้อเรือดำน้ำขนาดเล็กจากประเทศสวีเดน และเยอรมนี ซ่ึงพรอมที่จะถายทอด

เทคโนโลยีมาใหตอเรือในประเทศไทย  ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดประสานงานกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในการตอเรือดำน้ำชั้น Yuan S26T ใหแกไทย  เรือลำแรกไดเริ่มรับการตอตัวเรือแลวในอูตอเรือ

ของจีน โดยมีระวางขับน้ำประมาณ ๒,๖๐๐ ตัน ราคาเรือประมาณลำละ ๑๓,๐๐๐ ลานบาท รวมทั้งระบบ  

Air Independent Propulsion (AIP)  

      ดวยเรือดำน้ำขนาดเล็กมาก Yono class ที่มีระวางขับน้ำเพียง ๑๓๐ ตัน  เกาหลีเหนือไดแสดง

อานุภาพในการจมเรือรบ Cheonan ที่มีระวางขับน้ำถึง ๑,๒๐๐ ตันได  กองทัพเรือไทยไดมีโครงการพัฒนา

และตอเรือดำน้ำขนาดเล็กมาก โดยสงนายทหารเรือ ๖ คนไปรับการอบรมดาน naval architecture & 

marine engineering ที ่University College London ซ่ึงไดมอบใหอาจารยคนหนึ่งมาใหคำแนะนำ 

     เมียนมารเพ่ิงจะไดรับเรือดำน้ำรัสเซียชั้น kilo 636 จากประเทศอินเดียหนึ่งลำ Kilo class เปนเรือดำน้ำ

ที่มีอานุภาพและไดรับการยอมรับมาก จนไดเขาประจำการทั่วโลกกวา ๗๐ ลำ ทะเลอันดามันมีแหลงสำรอง

ปโตรเลียมในพ้ืนที่ทับซอนกับเมียนมาร 

      ถึงแมเรือดำน้ำจะจำเปนสำหรับประเทศไทยในที่สุด แตก็มีประเด็นเชิงนโยบายที่ ตองพิจารณาหลาย

ประเด็น เชน เรือดำน้ำขนาดท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยทั้ง ๒ ฝงทะเลและงบประมาณของประเทศ  ขอตกลง

ในการถายทอดเทคโนโลยีการตอเรือ  ความจำเปนในการตอเรืออีกสองลำในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ปาลมน้ำมันเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันพืชและเชื้อเพลิงชีวภาพหลัก ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย แตมักไดรับความเสียหายจากการเขาทำลายของเชื้อราและแบคทีเรียกอโรค สงผลใหเกิดการ

สูญเสียผลผลิตและการตายของตนปาลมน้ำมัน ในปจจุบันยังไมมีวิธีใดที่ใชไดผลอยางสมบูรณ แตจะมีการใชทั้ง

สารเคมี การเผาทำลาย และการใชชีวภัณฑ  ประเทศมาเลเซียไดออกผลิตภัณฑที่เปนเชื้อราเอนโดไฟตผสมกับ 

EM มีขายในทองตลาด ในประเทศไทยมีการใชสารเคมีและการเผาทำลายเปนหลัก ซึ่งทำใหผลผลิตลดลง

เนื่องจากทำลายตนที่ใหผลแลว การใชการควบคุมทางชีวภาพนาจะสามารถลดความเสียหายใหชาวสวนได

โดยเฉพาะถาชีวภัณฑนั้นมีสมบัติในการชวยใหตนแข็งแรงรวมกับการควบคุมโรคโดยตรง จุลินทรียกลุมแอกทิโน

แบคทีเรียเปนจุลินทรียที่นำมาใชในการเปนชีวภัณฑไดเชนเดียวกับราเอนโดไฟต  โดยมีขอดีที่วา มีการสราง

สปอร สรางสารปฏิชีวนะหลายชนิดและทนตอสิ่งแวดลอมในดินไดดีกวา 

กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเชื้อแอกทิโนแบคทีเรียเพื่อใชเปนหัวเชื้อในการ

ควบคุมโรคลำตนเนาในปาลมน้ำมัน ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Garnoderma boninense โดยเก็บตัวอยางดินรอบ

รากปาลมน้ำมันที่สมบูรณจากแปลงปลูกปาลมน้ำมันมาแยก ไดเชื ้อแอกทิโนแบคทีเรีย ๒๒๖ ไอโซเลต 

ทดสอบความสามารถในการควบคุมทางช ีวภาพตานการเจร ิญของเช ื ้อรา  G. boninense ในระดับ

หองปฏิบัติการ พบวา Streptomyces ๓ สายพันธุแสดงผลการยับยั้งเชื ้อราสาเหตุโรคสูงที่สุด จากนั้นนำ

แอกทิโนแบคทีเรียทั้ง ๓ สายพันธุมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งโรคลำตนเนาในระดับโรงเรือน พบวา

สายพันธุ CMU-AB204 มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคไดมากท่ีสุดถึงรอยละ ๘๑.๖ และตนกลา

ที่ไดรับหัวเชื้อดังกลาวยังมีขนาดเสนผานศูนยกลางลำตนและน้ำหนักตนพืชสูงที่สุดดวย  

ทั้งนี้สายพันธุ CMU-AB204 มีสวนชวยใหตนกลาปาลมน้ำมันเจริญเติบโตไดดีในขณะที่กำลังถูก

ทำลายจาก G. boninense และเปนหัวเชื้อจุลินทรียที่มีศักยภาพในการควบคุมทางชีวภาพ จากการศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา องคประกอบทางเคมีของเซลล และลักษณะทางพันธุกรรม พบวาสายพันธุ  CMU-

AB204 จัดเปนสปชีสใหมและไดนำเสนอในชื่อ Streptomyces palmae CMU-AB204T เชื้อนี้มีความสามารถ

ในการสรางสารตานจุลชีพที่หลากหลาย ไดแก actinopyrone A, anguinomycin A, leptomycin A และ

สารประกอบชนิดใหม ๔ สารในกลุมของ phenyl alkenoic acids ซึ่ง leptomycin A มีฤทธิ์ในการยับยั้ง 

เชื้อราสาเหตุโรค ดังนั้นเชื้อชนิดนี้จึงมีศักยภาพท่ีจะนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑปุยชีวภาพตอไป 
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กองทัพเรือเคยมีเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ตอจากประเทศญ่ีปุน สำหรับปองกันชายฝง ๔ ลำ ไดแก  รล. มัจฉานุ  วิรุณ  

สินสมุทร และพลายชุมพล  เรือทั้ง ๔ ลำไดเขาประจำการ ใน พ.ศ. ๒๔๘๑ และถูกปลดประจำการ ใน พ.ศ. 

๒๔๙๔  โดยมีอายุประจำการเพียง ๑๓ ป 

     เรือดำน้ำชั้นนำ ทั้งประเภทดีเซลอิเล็กทริก และนิวเคลียรในปจจุบันสามารถดำไดลึกกวา ๔๐๐ เมตร 

ในกรณีสงครามนิวเคลียร เรือดำน้ำชั้นนำก็นาจะรอดอยูได ดังที่แสดงในภาพยนตรคลาสสิกเรื่อง On the 

Beach 

       กองทัพเรือเคยเสนอใหซื้อเรือดำน้ำขนาดเล็กจากประเทศสวีเดน และเยอรมนี ซ่ึงพรอมที่จะถายทอด

เทคโนโลยีมาใหตอเรือในประเทศไทย  ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดประสานงานกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในการตอเรือดำน้ำชั้น Yuan S26T ใหแกไทย  เรือลำแรกไดเริ่มรับการตอตัวเรือแลวในอูตอเรือ

ของจีน โดยมีระวางขับน้ำประมาณ ๒,๖๐๐ ตัน ราคาเรือประมาณลำละ ๑๓,๐๐๐ ลานบาท รวมทั้งระบบ  

Air Independent Propulsion (AIP)  

      ดวยเรือดำน้ำขนาดเล็กมาก Yono class ที่มีระวางขับน้ำเพียง ๑๓๐ ตัน  เกาหลีเหนือไดแสดง

อานุภาพในการจมเรือรบ Cheonan ที่มีระวางขับน้ำถึง ๑,๒๐๐ ตันได  กองทัพเรือไทยไดมีโครงการพัฒนา

และตอเรือดำน้ำขนาดเล็กมาก โดยสงนายทหารเรือ ๖ คนไปรับการอบรมดาน naval architecture & 

marine engineering ที ่University College London ซ่ึงไดมอบใหอาจารยคนหนึ่งมาใหคำแนะนำ 

     เมียนมารเพ่ิงจะไดรับเรือดำน้ำรัสเซียชั้น kilo 636 จากประเทศอินเดียหนึ่งลำ Kilo class เปนเรือดำน้ำ

ที่มีอานุภาพและไดรับการยอมรับมาก จนไดเขาประจำการทั่วโลกกวา ๗๐ ลำ ทะเลอันดามันมีแหลงสำรอง

ปโตรเลียมในพ้ืนที่ทับซอนกับเมียนมาร 

      ถึงแมเรือดำน้ำจะจำเปนสำหรับประเทศไทยในที่สุด แตก็มีประเด็นเชิงนโยบายที่ ตองพิจารณาหลาย

ประเด็น เชน เรือดำน้ำขนาดท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยทั้ง ๒ ฝงทะเลและงบประมาณของประเทศ  ขอตกลง

ในการถายทอดเทคโนโลยีการตอเรือ  ความจำเปนในการตอเรืออีกสองลำในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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๓๐ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

ศักยภาพการควบคุมทางชีวภาพโรคลำตนเนาในปาลมนำ้มัน 

โดย Streptomyces palmae CMU-AB204T 

 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 

 

ปาลมน้ำมันเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันพืชและเชื้อเพลิงชีวภาพหลัก ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย แตมักไดรับความเสียหายจากการเขาทำลายของเชื้อราและแบคทีเรียกอโรค สงผลใหเกิดการ

สูญเสียผลผลิตและการตายของตนปาลมน้ำมัน ในปจจุบันยังไมมีวิธีใดที่ใชไดผลอยางสมบูรณ แตจะมีการใชทั้ง

สารเคมี การเผาทำลาย และการใชชีวภัณฑ  ประเทศมาเลเซียไดออกผลิตภัณฑที่เปนเชื้อราเอนโดไฟตผสมกับ 

EM มีขายในทองตลาด ในประเทศไทยมีการใชสารเคมีและการเผาทำลายเปนหลัก ซึ่งทำใหผลผลิตลดลง

เนื่องจากทำลายตนที่ใหผลแลว การใชการควบคุมทางชีวภาพนาจะสามารถลดความเสียหายใหชาวสวนได

โดยเฉพาะถาชีวภัณฑนั้นมีสมบัติในการชวยใหตนแข็งแรงรวมกับการควบคุมโรคโดยตรง จุลินทรียกลุมแอกทิโน

แบคทีเรียเปนจุลินทรียที่นำมาใชในการเปนชีวภัณฑไดเชนเดียวกับราเอนโดไฟต  โดยมีขอดีที่วา มีการสราง

สปอร สรางสารปฏิชีวนะหลายชนิดและทนตอสิ่งแวดลอมในดินไดดีกวา 

กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเชื้อแอกทิโนแบคทีเรียเพื่อใชเปนหัวเชื้อในการ

ควบคุมโรคลำตนเนาในปาลมน้ำมัน ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Garnoderma boninense โดยเก็บตัวอยางดินรอบ

รากปาลมน้ำมันที่สมบูรณจากแปลงปลูกปาลมน้ำมันมาแยก ไดเชื ้อแอกทิโนแบคทีเรีย ๒๒๖ ไอโซเลต 

ทดสอบความสามารถในการควบคุมทางช ีวภาพตานการเจร ิญของเช ื ้อรา  G. boninense ในระดับ

หองปฏิบัติการ พบวา Streptomyces ๓ สายพันธุแสดงผลการยับยั้งเชื ้อราสาเหตุโรคสูงที่สุด จากนั้นนำ

แอกทิโนแบคทีเรียทั้ง ๓ สายพันธุมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งโรคลำตนเนาในระดับโรงเรือน พบวา

สายพันธุ CMU-AB204 มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคไดมากท่ีสุดถึงรอยละ ๘๑.๖ และตนกลา

ที่ไดรับหัวเชื้อดังกลาวยังมีขนาดเสนผานศูนยกลางลำตนและน้ำหนักตนพืชสูงที่สุดดวย  

ทั้งนี้สายพันธุ CMU-AB204 มีสวนชวยใหตนกลาปาลมน้ำมันเจริญเติบโตไดดีในขณะที่กำลังถูก

ทำลายจาก G. boninense และเปนหัวเชื้อจุลินทรียที่มีศักยภาพในการควบคุมทางชีวภาพ จากการศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา องคประกอบทางเคมีของเซลล และลักษณะทางพันธุกรรม พบวาสายพันธุ  CMU-

AB204 จัดเปนสปชีสใหมและไดนำเสนอในชื่อ Streptomyces palmae CMU-AB204T เชื้อน้ีมีความสามารถ

ในการสรางสารตานจุลชีพที่หลากหลาย ไดแก actinopyrone A, anguinomycin A, leptomycin A และ

สารประกอบชนิดใหม ๔ สารในกลุมของ phenyl alkenoic acids ซึ่ง leptomycin A มีฤทธิ์ในการยับยั้ง 

เชื้อราสาเหตุโรค ดังนั้นเชื้อชนิดนี้จึงมีศักยภาพท่ีจะนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑปุยชีวภาพตอไป 

๓๑ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

วิศวกรรมทหาร: เรอืดำน้ำเปนคำตอบสุดทายในการปองกันประเทศ 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์  ราชบัณฑิต   

ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก 

 

      ใน พ.ศ. ๒๔๕๘  สมเด็จเจาฟากรมขุนสงขลานครินทรได ตรัสแก นต. หลวงหาญสมุทร ที่กำลังเรียน

วิชาเรือดำน้ำ ในประเทศอังกฤษ วาทรงเสียดายทหารเรือมาก และเสียดายที่ทหารเรือไมมีเรือดำน้ำเปนอาวุธ 

       ประเทศไทยมีฝ งทะเลทั้งดานอาวไทยและดานทะเลอันดามัน ยาวรวมกันกวา ๑ ,๕๐๐ กิโลเมตร 

กองทัพเรือเคยมีเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ตอจากประเทศญ่ีปุน สำหรับปองกันชายฝง ๔ ลำ ไดแก  รล. มัจฉานุ  วิรุณ  

สินสมุทร และพลายชุมพล  เรือทั้ง ๔ ลำไดเขาประจำการ ใน พ.ศ. ๒๔๘๑ และถูกปลดประจำการ ใน พ.ศ. 

๒๔๙๔  โดยมีอายุประจำการเพียง ๑๓ ป 

     เรือดำน้ำชั้นนำ ทั้งประเภทดีเซลอิเล็กทริก และนิวเคลียรในปจจุบันสามารถดำไดลึกกวา ๔๐๐ เมตร 

ในกรณีสงครามนิวเคลียร เรือดำน้ำชั้นนำก็นาจะรอดอยูได ดังที่แสดงในภาพยนตรคลาสสิกเรื่อง On the 

Beach 

       กองทัพเรือเคยเสนอใหซื้อเรือดำน้ำขนาดเล็กจากประเทศสวีเดน และเยอรมนี ซึ่งพรอมท่ีจะถายทอด

เทคโนโลยีมาใหตอเรือในประเทศไทย  ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดประสานงานกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในการตอเรือดำน้ำชั้น Yuan S26T ใหแกไทย  เรือลำแรกไดเริ่มรับการตอตัวเรือแลวในอูตอเรือ

ของจีน โดยมีระวางขับน้ำประมาณ ๒,๖๐๐ ตัน ราคาเรือประมาณลำละ ๑๓,๐๐๐ ลานบาท รวมทั้งระบบ  

Air Independent Propulsion (AIP)  

      ดวยเรือดำน้ำขนาดเล็กมาก Yono class ที่มีระวางขับน้ำเพียง ๑๓๐ ตัน  เกาหลีเหนือไดแสดง

อานุภาพในการจมเรือรบ Cheonan ที่มีระวางขับน้ำถึง ๑,๒๐๐ ตันได  กองทัพเรือไทยไดมีโครงการพัฒนา

และตอเรือดำน้ำขนาดเล็กมาก โดยสงนายทหารเรือ ๖ คนไปรับการอบรมดาน naval architecture & 

marine engineering ที ่University College London ซ่ึงไดมอบใหอาจารยคนหนึ่งมาใหคำแนะนำ 

     เมียนมารเพ่ิงจะไดรับเรือดำน้ำรัสเซียชั้น kilo 636 จากประเทศอินเดียหนึ่งลำ Kilo class เปนเรือดำน้ำ

ที่มีอานุภาพและไดรับการยอมรับมาก จนไดเขาประจำการทั่วโลกกวา ๗๐ ลำ ทะเลอันดามันมีแหลงสำรอง

ปโตรเลียมในพ้ืนที่ทับซอนกับเมียนมาร 

      ถึงแมเรือดำน้ำจะจำเปนสำหรับประเทศไทยในที่สุด แตก็มีประเด็นเชิงนโยบายที่ ตองพิจารณาหลาย

ประเด็น เชน เรือดำน้ำขนาดท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยทั้ง ๒ ฝงทะเลและงบประมาณของประเทศ  ขอตกลง

ในการถายทอดเทคโนโลยีการตอเรือ  ความจำเปนในการตอเรืออีกสองลำในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๓๐ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

ศักยภาพการควบคุมทางชีวภาพโรคลำตนเนาในปาลมนำ้มัน 

โดย Streptomyces palmae CMU-AB204T 

 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 

 

ปาลมน้ำมันเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันพืชและเชื้อเพลิงชีวภาพหลัก ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย แตมักไดรับความเสียหายจากการเขาทำลายของเชื้อราและแบคทีเรียกอโรค สงผลใหเกิดการ

สูญเสียผลผลิตและการตายของตนปาลมน้ำมัน ในปจจุบันยังไมมีวิธีใดที่ใชไดผลอยางสมบูรณ แตจะมีการใชทั้ง

สารเคมี การเผาทำลาย และการใชชีวภัณฑ  ประเทศมาเลเซียไดออกผลิตภัณฑที่เปนเชื้อราเอนโดไฟตผสมกับ 

EM มีขายในทองตลาด ในประเทศไทยมีการใชสารเคมีและการเผาทำลายเปนหลัก ซึ่งทำใหผลผลิตลดลง

เนื่องจากทำลายตนที่ใหผลแลว การใชการควบคุมทางชีวภาพนาจะสามารถลดความเสียหายใหชาวสวนได

โดยเฉพาะถาชีวภัณฑนั้นมีสมบัติในการชวยใหตนแข็งแรงรวมกับการควบคุมโรคโดยตรง จุลินทรียกลุมแอกทิโน

แบคทีเรียเปนจุลินทรียที่นำมาใชในการเปนชีวภัณฑไดเชนเดียวกับราเอนโดไฟต  โดยมีขอดีที่วา มีการสราง

สปอร สรางสารปฏิชีวนะหลายชนิดและทนตอสิ่งแวดลอมในดินไดดีกวา 

กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเชื้อแอกทิโนแบคทีเรียเพื่อใชเปนหัวเชื้อในการ

ควบคุมโรคลำตนเนาในปาลมน้ำมัน ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Garnoderma boninense โดยเก็บตัวอยางดินรอบ

รากปาลมน้ำมันที่สมบูรณจากแปลงปลูกปาลมน้ำมันมาแยก ไดเชื ้อแอกทิโนแบคทีเรีย ๒๒๖ ไอโซเลต 

ทดสอบความสามารถในการควบคุมทางช ีวภาพตานการเจร ิญของเช ื ้อรา  G. boninense ในระดับ

หองปฏิบัติการ พบวา Streptomyces ๓ สายพันธุแสดงผลการยับยั้งเชื ้อราสาเหตุโรคสูงที่สุด จากนั้นนำ

แอกทิโนแบคทีเรียทั้ง ๓ สายพันธุมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งโรคลำตนเนาในระดับโรงเรือน พบวา

สายพันธุ CMU-AB204 มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคไดมากท่ีสุดถึงรอยละ ๘๑.๖ และตนกลา

ที่ไดรับหัวเชื้อดังกลาวยังมีขนาดเสนผานศูนยกลางลำตนและน้ำหนักตนพืชสูงที่สุดดวย  

ทั้งนี้สายพันธุ CMU-AB204 มีสวนชวยใหตนกลาปาลมน้ำมันเจริญเติบโตไดดีในขณะที่กำลังถูก

ทำลายจาก G. boninense และเปนหัวเชื้อจุลินทรียที่มีศักยภาพในการควบคุมทางชีวภาพ จากการศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา องคประกอบทางเคมีของเซลล และลักษณะทางพันธุกรรม พบวาสายพันธุ  CMU-

AB204 จัดเปนสปชีสใหมและไดนำเสนอในชื่อ Streptomyces palmae CMU-AB204T เชื้อน้ีมีความสามารถ

ในการสรางสารตานจุลชีพที่หลากหลาย ไดแก actinopyrone A, anguinomycin A, leptomycin A และ

สารประกอบชนิดใหม ๔ สารในกลุมของ phenyl alkenoic acids ซึ่ง leptomycin A มีฤทธิ์ในการยับยั้ง 

เชื้อราสาเหตุโรค ดังนั้นเชื้อชนิดนี้จึงมีศักยภาพท่ีจะนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑปุยชีวภาพตอไป 
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วิศวกรรมทหาร: เรอืดำน้ำเปนคำตอบสุดทายในการปองกันประเทศ 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์  ราชบัณฑิต   

ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก 

 

      ใน พ.ศ. ๒๔๕๘  สมเด็จเจาฟากรมขุนสงขลานครินทรได ตรัสแก นต. หลวงหาญสมุทร ที่กำลังเรียน

วิชาเรือดำน้ำ ในประเทศอังกฤษ วาทรงเสียดายทหารเรือมาก และเสียดายที่ทหารเรือไมมีเรือดำน้ำเปนอาวุธ 

       ประเทศไทยมีฝ งทะเลทั้งดานอาวไทยและดานทะเลอันดามัน ยาวรวมกันกวา ๑ ,๕๐๐ กิโลเมตร 

กองทัพเรือเคยมีเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ตอจากประเทศญ่ีปุน สำหรับปองกันชายฝง ๔ ลำ ไดแก  รล. มัจฉานุ  วิรุณ  

สินสมุทร และพลายชุมพล  เรือทั้ง ๔ ลำไดเขาประจำการ ใน พ.ศ. ๒๔๘๑ และถูกปลดประจำการ ใน พ.ศ. 

๒๔๙๔  โดยมีอายุประจำการเพียง ๑๓ ป 

     เรือดำน้ำชั้นนำ ทั้งประเภทดีเซลอิเล็กทริก และนิวเคลียรในปจจุบันสามารถดำไดลึกกวา ๔๐๐ เมตร 

ในกรณีสงครามนิวเคลียร เรือดำน้ำชั้นนำก็นาจะรอดอยูได ดังที่แสดงในภาพยนตรคลาสสิกเรื่อง On the 

Beach 

       กองทัพเรือเคยเสนอใหซื้อเรือดำน้ำขนาดเล็กจากประเทศสวีเดน และเยอรมนี ซึ่งพรอมท่ีจะถายทอด

เทคโนโลยีมาใหตอเรือในประเทศไทย  ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดประสานงานกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในการตอเรือดำน้ำชั้น Yuan S26T ใหแกไทย  เรือลำแรกไดเริ่มรับการตอตัวเรือแลวในอูตอเรือ

ของจีน โดยมีระวางขับน้ำประมาณ ๒,๖๐๐ ตัน ราคาเรือประมาณลำละ ๑๓,๐๐๐ ลานบาท รวมทั้งระบบ  

Air Independent Propulsion (AIP)  

      ดวยเรือดำน้ำขนาดเล็กมาก Yono class ที่มีระวางขับน้ำเพียง ๑๓๐ ตัน  เกาหลีเหนือไดแสดง

อานุภาพในการจมเรือรบ Cheonan ที่มีระวางขับน้ำถึง ๑,๒๐๐ ตันได  กองทัพเรือไทยไดมีโครงการพัฒนา

และตอเรือดำน้ำขนาดเล็กมาก โดยสงนายทหารเรือ ๖ คนไปรับการอบรมดาน naval architecture & 

marine engineering ที ่University College London ซ่ึงไดมอบใหอาจารยคนหนึ่งมาใหคำแนะนำ 

     เมียนมารเพ่ิงจะไดรับเรือดำน้ำรัสเซียชั้น kilo 636 จากประเทศอินเดียหนึ่งลำ Kilo class เปนเรือดำน้ำ

ที่มีอานุภาพและไดรับการยอมรับมาก จนไดเขาประจำการทั่วโลกกวา ๗๐ ลำ ทะเลอันดามันมีแหลงสำรอง

ปโตรเลียมในพ้ืนที่ทับซอนกับเมียนมาร 

      ถึงแมเรือดำน้ำจะจำเปนสำหรับประเทศไทยในที่สุด แตก็มีประเด็นเชิงนโยบายที่ ตองพิจารณาหลาย

ประเด็น เชน เรือดำน้ำขนาดท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยทั้ง ๒ ฝงทะเลและงบประมาณของประเทศ  ขอตกลง

ในการถายทอดเทคโนโลยีการตอเรือ  ความจำเปนในการตอเรืออีกสองลำในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต 

 

การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้รายงานวา ขยะพลาสติกประมาณ ๑๐๐ ลานตันกำลังปนเปอนมหาสมุทรและ

ทะเลของโลก โดยท่ีมากถึงรอยละ ๙๐ มาจากแหลงที่มาทางบก  เปนที่ตระหนักแลววา ขยะพลาสติกไดบุก

พ้ืนที่หางไกลสุดโพนโลก รวมถึงภูมิภาคอารกติกและแอนตารกติก ซ่ึงควรจะสะอาดบริสุทธิ์ สัตวน้ำจำนวนมาก

เสียชีวิตโดยไมจำเปนและอยางทุกขทรมานเนื่องจากหายใจไมออกหรือบริโภคขยะพลาสติกท่ีไมสามารถยอยได

โดยเขาใจผิด  เห็นไดชัดวาในทำนองเดียวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีการรี ไซเคิลขยะพลาสติก 

(PWR) ที่มีประสิทธิภาพและแบบองครวมเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคมสมัยใหมและ

แมกระทั่งการอยูรอดในระยะยาวของมนุษยชาติ โดยยังไมเอยถึงความหายนะท่ีอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศแบบผันกลับไมได  ในการนำเสนอท่ีผานมาท้ัง ๓ ครั้ง ผูบรรยายไดเลือกประเทศญ่ีปุนเปนกรณีศึกษา 

วัตถุประสงคของการนำเสนอแบบตอเนื่องในรายการนี้คือการเรียนรูจากประสบการณอันมีคาของญี่ปุ นและ

การพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นอยางมีประสิทธิภาพโดยไมทำผิดซ้ำเดิมแบบเดียวกัน  

การนำเสนอในวันนี้จะเริ ่มตนดวยการแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับแผนที่เสนทางการรีไซเคิลพลาสติก  

ค.ศ. ๒๐๒๕ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ซึ่งลงนามและประกาศโดยกลุมพันธมิตรพลาสติกของสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส 

ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  แผนที่เสนทางนี้จะสรุปเหตุการณสำคัญที่ตองดำเนินการ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศนของเปาหมาย ๑๐ ลานตันตอป ของการใชพลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑภายในสหภาพยุโรป 

(EU) ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘  จากนั้นผูบรรยายจะนำเสนอตอในหัวขอที่เหลือตั้งแตเดือนกันยายนที่ผานมา คือ 

การรีไซเคิลความรอน (การนำพลังงานความรอนกลับมาใชใหม) จากขยะพลาสติก ซึ่งสวนใหญจะเก่ียวของกับ 

(a) เตาเผาขยะ (b) RPF (เชื้อเพลิงจากของทิ้งกระดาษและพลาสติก) และ RDF (เชื้อเพลิงที่ผลิตจากของทิ้ง) 

และ (c) เตาเผาปูนซีเมนต  เนื่องจากขอจำกัดดานเวลา หัวขอเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรีไซเคิลแนวใหม เชน  

การทำใหเหลวโดยปฏิกิริยาแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลวจากอุปกรณ FCC (Fluid Catalytic 

Cracking)  เครื่องปฏิกรณแบบชั้นวัสดุเคลื่อนที่   และสถานีผลิตไฟฟาดวยพลังงานความรอน ตลอดจนการ 

รีไซเคิลขวด PET จะนำเสนอในอนาคตอันใกล 
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ทะเลของโลก โดยท่ีมากถึงรอยละ ๙๐ มาจากแหลงที่มาทางบก  เปนที่ตระหนักแลววา ขยะพลาสติกไดบุก

พ้ืนที่หางไกลสุดโพนโลก รวมถึงภูมิภาคอารกติกและแอนตารกติก ซ่ึงควรจะสะอาดบริสุทธิ์ สัตวน้ำจำนวนมาก

เสียชีวิตโดยไมจำเปนและอยางทุกขทรมานเนื่องจากหายใจไมออกหรือบริโภคขยะพลาสติกท่ีไมสามารถยอยได

โดยเขาใจผิด  เห็นไดชัดวาในทำนองเดียวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีการรี ไซเคิลขยะพลาสติก 

(PWR) ที่มีประสิทธิภาพและแบบองครวมเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคมสมัยใหมและ

แมกระทั่งการอยูรอดในระยะยาวของมนุษยชาติ โดยยังไมเอยถึงความหายนะท่ีอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศแบบผันกลับไมได  ในการนำเสนอท่ีผานมาท้ัง ๓ ครั้ง ผูบรรยายไดเลือกประเทศญ่ีปุนเปนกรณีศึกษา 

วัตถุประสงคของการนำเสนอแบบตอเนื่องในรายการนี้คือการเรียนรูจากประสบการณอันมีคาของญี่ปุ นและ

การพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นอยางมีประสิทธิภาพโดยไมทำผิดซ้ำเดิมแบบเดียวกัน  

การนำเสนอในวันนี้จะเริ ่มตนดวยการแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับแผนที่เสนทางการรีไซเคิลพลาสติก  

ค.ศ. ๒๐๒๕ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ซึ่งลงนามและประกาศโดยกลุมพันธมิตรพลาสติกของสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส 

ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  แผนที่เสนทางนี้จะสรุปเหตุการณสำคัญที่ตองดำเนินการ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศนของเปาหมาย ๑๐ ลานตันตอป ของการใชพลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑภายในสหภาพยุโรป 

(EU) ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘  จากนั้นผูบรรยายจะนำเสนอตอในหัวขอที่เหลือตั้งแตเดือนกันยายนที่ผานมา คือ 

การรีไซเคิลความรอน (การนำพลังงานความรอนกลับมาใชใหม) จากขยะพลาสติก ซึ่งสวนใหญจะเก่ียวของกับ 

(a) เตาเผาขยะ (b) RPF (เชื้อเพลิงจากของทิ้งกระดาษและพลาสติก) และ RDF (เชื้อเพลิงที่ผลิตจากของทิ้ง) 

และ (c) เตาเผาปูนซีเมนต  เนื่องจากขอจำกัดดานเวลา หัวขอเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรีไซเคิลแนวใหม เชน  

การทำใหเหลวโดยปฏิกิริยาแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลวจากอุปกรณ FCC (Fluid Catalytic 

Cracking)  เครื่องปฏิกรณแบบชั้นวัสดุเคลื่อนที่   และสถานีผลิตไฟฟาดวยพลังงานความรอน ตลอดจนการ 

รีไซเคิลขวด PET จะนำเสนอในอนาคตอันใกล 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

       ตามขาวลาสุด กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาไดรวมกับบริษัทโบอิ ้ง พัฒนาเรือดำน้ำโดรน (droned 

submarine) ที่มีระวางขับน้ำเพียงประมาณ ๕๐ ตัน  ยาวประมาณ ๑๕ เมตร และขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ดีเซลอิเล็กทริก  เรือมีภารกิจตอตานเรือทั้งใตน้ำและบนผิวน้ำ  วางทุนระเบิด ฯลฯ  มีราคาประมาณลำละ  

๑๐ ลานเหรียญสหรัฐ 

ขอเสนอแนะ 

      เรือดำน้ำเปนอาวุธที่มีอานุภาพมากในการปองกันประเทศทางทะเล 

      เรือ Yuan S26T มีระวางขับน้ำถึง ๒,๖๐๐ ตัน นาจะเหมาะสำหรับทะเลอันดามันมากกวาอาวไทย ซึง่

ลึกที่สุดเพียงประมาณ  ๕๐ เมตร 

      การพัฒนาและการตอเรือดำน้ำขนาดเล็กมากโดยกองทัพเรือไทยควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

      การพัฒนาเรือดำน้ำขนาดจิ๋วไรคนขับของสหรัฐอเมริกานาจะเปนเทคโนโลยีทางเรือที่สำคัญในอนาคต 

และควรติดตาม 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก:  

กรณีศึกษาของประเทศญ่ีปุน (ภาค ๔) 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต 

 

การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้รายงานวา ขยะพลาสติกประมาณ ๑๐๐ ลานตันกำลังปนเปอนมหาสมุทรและ

ทะเลของโลก โดยท่ีมากถึงรอยละ ๙๐ มาจากแหลงที่มาทางบก  เปนที่ตระหนักแลววา ขยะพลาสติกไดบุก

พ้ืนที่หางไกลสุดโพนโลก รวมถึงภูมิภาคอารกติกและแอนตารกติก ซ่ึงควรจะสะอาดบริสุทธิ์ สัตวน้ำจำนวนมาก

เสียชีวิตโดยไมจำเปนและอยางทุกขทรมานเนื่องจากหายใจไมออกหรือบริโภคขยะพลาสติกท่ีไมสามารถยอยได

โดยเขาใจผิด  เห็นไดชัดวาในทำนองเดียวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีการรี ไซเคิลขยะพลาสติก 

(PWR) ที่มีประสิทธิภาพและแบบองครวมเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคมสมัยใหมและ

แมกระทั่งการอยูรอดในระยะยาวของมนุษยชาติ โดยยังไมเอยถึงความหายนะท่ีอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศแบบผันกลับไมได  ในการนำเสนอท่ีผานมาทั้ง ๓ ครั้ง ผูบรรยายไดเลือกประเทศญ่ีปุนเปนกรณีศึกษา 

วัตถุประสงคของการนำเสนอแบบตอเนื่องในรายการนี้คือการเรียนรูจากประสบการณอันมีคาของญี่ปุ นและ

การพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นอยางมีประสิทธิภาพโดยไมทำผิดซ้ำเดิมแบบเดียวกัน  

การนำเสนอในวันนี้จะเริ ่มตนดวยการแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับแผนที่เสนทางการรีไซเคิลพลาสติก  

ค.ศ. ๒๐๒๕ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ซึ่งลงนามและประกาศโดยกลุมพันธมิตรพลาสติกของสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส 

ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  แผนที่เสนทางนี้จะสรุปเหตุการณสำคัญที่ตองดำเนินการ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศนของเปาหมาย ๑๐ ลานตันตอป ของการใชพลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑภายในสหภาพยุโรป 

(EU) ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘  จากนั้นผูบรรยายจะนำเสนอตอในหัวขอที่เหลือตั้งแตเดือนกันยายนที่ผานมา คือ 

การรีไซเคิลความรอน (การนำพลังงานความรอนกลับมาใชใหม) จากขยะพลาสติก ซึ่งสวนใหญจะเก่ียวของกับ 

(a) เตาเผาขยะ (b) RPF (เชื้อเพลิงจากของทิ้งกระดาษและพลาสติก) และ RDF (เชื้อเพลิงที่ผลิตจากของทิ้ง) 

และ (c) เตาเผาปูนซีเมนต  เนื่องจากขอจำกัดดานเวลา หัวขอเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรีไซเคิลแนวใหม เชน  

การทำใหเหลวโดยปฏิกิริยาแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลวจากอุปกรณ FCC (Fluid Catalytic 

Cracking)  เครื่องปฏิกรณแบบชั้นวัสดุเคลื่อนท่ี  และสถานีผลิตไฟฟาดวยพลังงานความรอน ตลอดจนการ 

รีไซเคิลขวด PET จะนำเสนอในอนาคตอันใกล 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

       ตามขาวลาสุด กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาไดรวมกับบริษัทโบอิ ้ง พัฒนาเรือดำน้ำโดรน (droned 
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ดีเซลอิเล็กทริก  เรือมีภารกิจตอตานเรือทั้งใตน้ำและบนผิวน้ำ  วางทุนระเบิด ฯลฯ  มีราคาประมาณลำละ  

๑๐ ลานเหรียญสหรัฐ 

ขอเสนอแนะ 

      เรือดำน้ำเปนอาวุธที่มีอานุภาพมากในการปองกันประเทศทางทะเล 

      เรือ Yuan S26T มีระวางขับน้ำถึง ๒,๖๐๐ ตัน นาจะเหมาะสำหรับทะเลอันดามันมากกวาอาวไทย ซึง่

ลึกที่สุดเพียงประมาณ  ๕๐ เมตร 

      การพัฒนาและการตอเรือดำน้ำขนาดเล็กมากโดยกองทัพเรือไทยควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

      การพัฒนาเรือดำน้ำขนาดจิ๋วไรคนขับของสหรัฐอเมริกานาจะเปนเทคโนโลยีทางเรือที่สำคัญในอนาคต 

และควรติดตาม 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก:  

กรณีศึกษาของประเทศญ่ีปุน (ภาค ๔) 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต 

 

การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้รายงานวา ขยะพลาสติกประมาณ ๑๐๐ ลานตันกำลังปนเปอนมหาสมุทรและ

ทะเลของโลก โดยท่ีมากถึงรอยละ ๙๐ มาจากแหลงที่มาทางบก  เปนที่ตระหนักแลววา ขยะพลาสติกไดบุก

พ้ืนที่หางไกลสุดโพนโลก รวมถึงภูมิภาคอารกติกและแอนตารกติก ซ่ึงควรจะสะอาดบริสุทธิ์ สัตวน้ำจำนวนมาก

เสียชีวิตโดยไมจำเปนและอยางทุกขทรมานเนื่องจากหายใจไมออกหรือบริโภคขยะพลาสติกท่ีไมสามารถยอยได

โดยเขาใจผิด  เห็นไดชัดวาในทำนองเดียวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีการรี ไซเคิลขยะพลาสติก 

(PWR) ที่มีประสิทธิภาพและแบบองครวมเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคมสมัยใหมและ

แมกระทั่งการอยูรอดในระยะยาวของมนุษยชาติ โดยยังไมเอยถึงความหายนะท่ีอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศแบบผันกลับไมได  ในการนำเสนอท่ีผานมาทั้ง ๓ ครั้ง ผูบรรยายไดเลือกประเทศญ่ีปุนเปนกรณีศึกษา 

วัตถุประสงคของการนำเสนอแบบตอเนื่องในรายการนี้คือการเรียนรูจากประสบการณอันมีคาของญี่ปุ นและ

การพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นอยางมีประสิทธิภาพโดยไมทำผิดซ้ำเดิมแบบเดียวกัน  

การนำเสนอในวันนี้จะเริ ่มตนดวยการแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับแผนที่เสนทางการรีไซเคิลพลาสติก  

ค.ศ. ๒๐๒๕ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ซึ่งลงนามและประกาศโดยกลุมพันธมิตรพลาสติกของสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส 

ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  แผนที่เสนทางนี้จะสรุปเหตุการณสำคัญที่ตองดำเนินการ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศนของเปาหมาย ๑๐ ลานตันตอป ของการใชพลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑภายในสหภาพยุโรป 

(EU) ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘  จากนั้นผูบรรยายจะนำเสนอตอในหัวขอที่เหลือตั้งแตเดือนกันยายนที่ผานมา คือ 
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 ประเทศไทยใชสารฆาวัชพืชพาราควอตในเกษตรกรรมมาเกือบ ๖๐ ปแลว สารนี้ออกฤทธิ์ทำลาย

เนื้อเยื่อสวนสีเขียวของพืช (ใบ) สารฆาวัชพืชตัวนี้ถูกดูดซึมโดยดิน และทำลายฤทธิ์โดยดิน เนื่องจากสารนี้  

ทำอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอมมาก กอปญหาเกี ่ยวกับผลกระทบดานสุขภาพรายแรง จึงตองการ 

การประเมนิและกำหนดสารนี้ใหถูกตอง 

 ผูเรียบเรียงรายงานนี้ศึกษาการใชพาราควอตเนื่องจากการใชที่ตองสัมผัสสารซึ่งกอผลกระทบสุขภาพ

ไดทำการทบทวนเอกสารวิชาการ ๓๐ ฉบับ ซึ่งรายงานโดยนักวิชาการไทย และเอกสารราชการ ๑ ฉบับของ

กระทรวงสาธารณสุขท่ีแจงวา อัตวินิบาตกรรมเปนเหตุผลสำคัญของการสัมผัสสารพิษในผูใหญและจากการใช

อุปกรณท่ีชำรุดในการทำงาน ในเด็กเกิดจากอุบัติเหตุ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การพัฒนานวัตกรรมตนแบบเมืองซับน้ำ 

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล  ราชบัณฑิต 

 

          สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเปนปจจัยสำคัญของสาเหตุที่ทำใหเกิดปญหาน้ำทวมในประเทศไทย

อยูเปนประจำ โดยเฉพาะการพัฒนาและขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ซึ่งเปน

ปจจัยอีกอยางหนึ่งที่สงเสริมใหปญหาน้ำทวมเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกครั้งที่มีฝนตกหนัก  แนวคิดของ

เมืองซับน้ำเพื่อมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการซับน้ำฝนของเมือง โดยการออกแบบความพรุนน้ำของเมือง

เพื่อชวยลดปริมาณน้ำทวมไหลหลากบนผิวดิน (runoff) ประมาณรอยละ ๒๐-๓๐  และออกแบบเพิ่มพื้นที่ 

สีเขียวเมืองใหมากขึ้นรอยละ ๑๐-๑๕ ซึ่งจะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเมืองและสามารถ

จัดการน้ำฝนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั ่งยืน  ในภาพรวมจะสามารถชวยลดปญหาน้ำทวมเมืองและ 

ลดผลกระทบตอคุณภาพน้ำและระบบนิเวศ รวมทั้งสามารถชวยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ ่งมี

แนวโนมวาจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 
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ทำอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอมมาก กอปญหาเกี ่ยวกับผลกระทบดานสุขภาพรายแรง จึงตองการ 

การประเมนิและกำหนดสารนี้ใหถูกตอง 

 ผูเรียบเรียงรายงานนี้ศึกษาการใชพาราควอตเนื่องจากการใชที่ตองสัมผัสสารซึ่งกอผลกระทบสุขภาพ

ไดทำการทบทวนเอกสารวิชาการ ๓๐ ฉบับ ซึ่งรายงานโดยนักวิชาการไทย และเอกสารราชการ ๑ ฉบับของ

กระทรวงสาธารณสุขท่ีแจงวา อัตวินิบาตกรรมเปนเหตุผลสำคัญของการสัมผัสสารพิษในผูใหญและจากการใช

อุปกรณท่ีชำรุดในการทำงาน ในเด็กเกิดจากอุบัติเหตุ 
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การพัฒนานวัตกรรมตนแบบเมืองซับน้ำ 

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล  ราชบัณฑิต 

 

          สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเปนปจจัยสำคัญของสาเหตุที่ทำใหเกิดปญหาน้ำทวมในประเทศไทย

อยูเปนประจำ โดยเฉพาะการพัฒนาและขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ซึ่งเปน

ปจจัยอีกอยางหนึ่งที่สงเสริมใหปญหาน้ำทวมเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกครั้งที่มีฝนตกหนัก  แนวคิดของ

เมืองซับน้ำเพื่อมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการซับน้ำฝนของเมือง โดยการออกแบบความพรุนน้ำของเมือง

เพื่อชวยลดปริมาณน้ำทวมไหลหลากบนผิวดิน (runoff) ประมาณรอยละ ๒๐-๓๐  และออกแบบเพิ่มพื้นที่ 

สีเขียวเมืองใหมากขึ้นรอยละ ๑๐-๑๕ ซึ่งจะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเมืองและสามารถ

จัดการน้ำฝนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั ่งยืน  ในภาพรวมจะสามารถชวยลดปญหาน้ำทวมเมืองและ 

ลดผลกระทบตอคุณภาพน้ำและระบบนิเวศ รวมทั้งสามารถชวยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ ่งมี

แนวโนมวาจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 
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พลังงานทดแทนจากสาหรายจุลภาค 
 

ศาสตราจารย ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในดาน renewable energy กำลังเปนที่สนใจในทุกประเทศ เพื่อลด

การใช petroleum-based fuel และลดการเกิดภาวะโลกรอน  การใช biodiesel, bioethanol และ biohydrogen 

จากสาหรายจุลภาค เปนพลังงานทางเลือกที่นาสนใจและมีประโยชนอยางมาก เชน การลดการเผาไหมจาก

การผลิต การไมแยงพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชไร และการมีอัตราการผลิตที่ดี อีกทั้งพลังงานที่ไดมีคุณภาพสูง  

ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีในการใชสาหรายจุลภาคเพื่อเปนแหลงในการผลิต renewable energy จึงเปน

สิ่งจำเปน เพราะสามารถพัฒนาไดทั้งเทคโนโลยีทางดานโมเลกุลชีวภาพ ทางดานพันธุวิศวกรรม หรือทางดาน

เคมีกายภาพ ทำใหสามารถใชทดแทนแหลงผลิตอื่น ๆ ที่มีตนทุนต่ำกวาได 
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พริกพราน (หมากมาศ) กับสุขภาพชองปาก 
 

ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

 

พริกพราน เปนชื่อทองถิ่นของ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) C. ซึ่งมีชื่อพองวา Zanthoxylum  

limonella Alston พบในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยูในวงศ Rutaceae ชื่ออ่ืน ๆ  

ไดแก หมากมาศ กำจัดตน พริกหอม มะขวง มะแขน มะแขวน ลูกระมาศ และหมักขวง ซึ่งผลใชเปน 

เครื่องเทศ เม่ือกัดที่เปลือกผลพริกพรานจะทำใหลิ้นและปากชา จากการศึกษาวิจัยพบวา สารสกัดน้ำมันหอม

ระเหยทีไ่ดจากเปลือกของสมุนไพรพริกพรานมีคุณสมบัติฆาเชื้อ ตานการอักเสบ และมีฤทธิ์ทำใหชา 

ในระยะแรกผูวิจัยไดนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพชองปาก และเจลยาชาเฉพาะที่ โดยได 

ทดสอบความเปนพิษตอเซลล การยับยั้งจุลินทรีย ระยะเวลาในการออกฤทธิ์และหมดฤทธิ์ของเจลยาชา 

เฉพาะที่ และศึกษาความพึงพอใจตอผลิตภัณฑยาสีฟน น้ำยาบวนปาก สเปรยพนชองปาก และเจลยาชา 

เฉพาะที่ พบวาผลิตภัณฑไมเปนพิษ กลุมอาสาสมัครพึงพอใจตอผลิตภัณฑระดับสูง ยาชาเฉพาะท่ี พ้ืนผิว 

พริกพรานมีประสิทธิภาพในการควบคุมความเจ็บปวด ยาสีฟนพริกพรานมีคุณภาพและความคงตัวดี เทียบเทา

กับยาสีฟนชั้นดีที่มีจำหนาย พริกพรานในรูปน้ำยาบวนปากและสเปรยพนชองปากสามารถยับยั้ง และปองกัน

การติดเชื้อราในชองปากได   

ในระยะตอมาจึงไดพัฒนายาสีฟนพริกพรานและน้ำยาบวนปากพริกพรานเปนผลิตภัณฑตนแบบ

สมุนไพรไทยทางทันตกรรม เพ่ิมสารสกัดพริกพราน Zanthoxylum limoella pericarp extract ท่ีใชในการผลิต

ผลิตภัณฑยาสีฟนและน้ำยาบวนปากพริกพราน ผลิตภัณฑเครือ่งสำอาง จดแจงรายการผลิตภัณฑตอสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และดำเนินการผลิตขนาดทดลองโดยภาคเอกชน ซึ่งเมื่อใชในการสำรวจตลาด

เบื้องตน พบวากลุมตัวอยางผูใชยอมรับคุณภาพและประสิทธิภาพของยาสีฟนพริกพรานในระดับคะแนน

คอนขางสูงถึงสูง โดยมีจุดเดน คือ ชวยใหปากสะอาด หอมสดชื่น และระงับกลิ่นปาก เชนเดียวกับน้ำยาบวนปาก

พริกพราน ซ่ึงโดยรวมแลวเปนที่ชื่นชอบของกลุมตัวอยางและสนใจจะซื้อไปใช ขณะนี้ผลิตภัณฑยาสีฟนพริกพราน

และนำ้ยาบวนปากพริกพรานไดเริ่มออกสูทองตลาดแลว  

เจลยาชาเฉพาะท่ีพ้ืนผิวจากพริกพรานมีประสิทธิผลระงับปวดไดดีเทียบเทากับยาชาเฉพาะท่ี พ้ืนผิว  

๒๐ เปอรเซน็ตเบนโซเคนท่ีใชแพรหลายในปจจุบัน จากการศึกษาเบื้องตน พบวาระยะเวลาในการเริ่มออกฤทธ์ิชา

เฉพาะที่พ้ืนผิว (๓๐ วินาที) และระยะเวลาหมดฤทธิ์ยาชาเฉพาะที่ (๓-๕ นาที) เหมาะแกการใชงานทางทันตกรรม 

มีความปลอดภัย ไมมีอาการขางเคียงยา อาสาสมัครมีความพึงพอใจตอกลิ่ น สี และรสชาติ ในระดับมากถึง

มากที่สุดเชนกัน  ขณะน้ีอยูในระหวางการผลิตและควบคุมคุณภาพของเจลยาตามสูตรตนตำรับ รวมถึง 

การประเมินผลทางคลินิกตอการระงับความเจ็บปวด โดยมุงหวังใหสามารถนำมาใชในผูปวยท่ีมารับการรักษา
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ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในดาน renewable energy กำลังเปนที่สนใจในทุกประเทศ เพื่อลด

การใช petroleum-based fuel และลดการเกิดภาวะโลกรอน  การใช biodiesel, bioethanol และ biohydrogen 

จากสาหรายจุลภาค เปนพลังงานทางเลือกที่นาสนใจและมีประโยชนอยางมาก เชน การลดการเผาไหมจาก

การผลิต การไมแยงพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชไร และการมีอัตราการผลิตที่ดี อีกทั้งพลังงานที่ไดมีคุณภาพสูง  

ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีในการใชสาหรายจุลภาคเพื่อเปนแหลงในการผลิต renewable energy จึงเปน

สิ่งจำเปน เพราะสามารถพัฒนาไดทั้งเทคโนโลยีทางดานโมเลกุลชีวภาพ ทางดานพันธุวิศวกรรม หรือทางดาน

เคมีกายภาพ ทำใหสามารถใชทดแทนแหลงผลิตอื่น ๆ ที่มีตนทุนต่ำกวาได 
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พริกพราน (หมากมาศ) กับสุขภาพชองปาก 
 

ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

 

พริกพราน เปนชื่อทองถิ่นของ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) C. ซึ่งมีชื่อพองวา Zanthoxylum  

limonella Alston พบในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยูในวงศ Rutaceae ชื่ออ่ืน ๆ  

ไดแก หมากมาศ กำจัดตน พริกหอม มะขวง มะแขน มะแขวน ลูกระมาศ และหมักขวง ซึ่งผลใชเปน 

เครื่องเทศ เม่ือกัดที่เปลือกผลพริกพรานจะทำใหลิ้นและปากชา จากการศึกษาวิจัยพบวา สารสกัดน้ำมันหอม

ระเหยทีไ่ดจากเปลือกของสมุนไพรพริกพรานมีคุณสมบัติฆาเชื้อ ตานการอักเสบ และมีฤทธิ์ทำใหชา 

ในระยะแรกผูวิจัยไดนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพชองปาก และเจลยาชาเฉพาะที่ โดยได 

ทดสอบความเปนพิษตอเซลล การยับยั้งจุลินทรีย ระยะเวลาในการออกฤทธิ์และหมดฤทธิ์ของเจลยาชา 

เฉพาะที่ และศึกษาความพึงพอใจตอผลิตภัณฑยาสีฟน น้ำยาบวนปาก สเปรยพนชองปาก และเจลยาชา 

เฉพาะที่ พบวาผลิตภัณฑไมเปนพิษ กลุมอาสาสมัครพึงพอใจตอผลิตภัณฑระดับสูง ยาชาเฉพาะท่ี พ้ืนผิว 

พริกพรานมีประสิทธิภาพในการควบคุมความเจ็บปวด ยาสีฟนพริกพรานมีคุณภาพและความคงตัวดี เทียบเทา

กับยาสีฟนชั้นดีที่มีจำหนาย พริกพรานในรูปน้ำยาบวนปากและสเปรยพนชองปากสามารถยับยั้ง และปองกัน

การติดเชื้อราในชองปากได   

ในระยะตอมาจึงไดพัฒนายาสีฟนพริกพรานและน้ำยาบวนปากพริกพรานเปนผลิตภัณฑตนแบบ

สมุนไพรไทยทางทันตกรรม เพ่ิมสารสกัดพริกพราน Zanthoxylum limoella pericarp extract ท่ีใชในการผลิต

ผลิตภัณฑยาสีฟนและน้ำยาบวนปากพริกพราน ผลิตภัณฑเครือ่งสำอาง จดแจงรายการผลิตภัณฑตอสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และดำเนินการผลิตขนาดทดลองโดยภาคเอกชน ซึ่งเมื่อใชในการสำรวจตลาด

เบื้องตน พบวากลุมตัวอยางผูใชยอมรับคุณภาพและประสิทธิภาพของยาสีฟนพริกพรานในระดับคะแนน

คอนขางสูงถึงสูง โดยมีจุดเดน คือ ชวยใหปากสะอาด หอมสดชื่น และระงับกลิ่นปาก เชนเดียวกับน้ำยาบวนปาก

พริกพราน ซ่ึงโดยรวมแลวเปนที่ชื่นชอบของกลุมตัวอยางและสนใจจะซื้อไปใช ขณะนี้ผลิตภัณฑยาสีฟนพริกพราน

และนำ้ยาบวนปากพริกพรานไดเริ่มออกสูทองตลาดแลว  

เจลยาชาเฉพาะท่ีพ้ืนผิวจากพริกพรานมีประสิทธิผลระงับปวดไดดีเทียบเทากับยาชาเฉพาะท่ี พ้ืนผิว  

๒๐ เปอรเซน็ตเบนโซเคนท่ีใชแพรหลายในปจจุบัน จากการศึกษาเบื้องตน พบวาระยะเวลาในการเริ่มออกฤทธ์ิชา

เฉพาะที่พ้ืนผิว (๓๐ วินาที) และระยะเวลาหมดฤทธิ์ยาชาเฉพาะที่ (๓-๕ นาที) เหมาะแกการใชงานทางทันตกรรม 

มีความปลอดภัย ไมมีอาการขางเคียงยา อาสาสมัครมีความพึงพอใจตอกลิ่ น สี และรสชาติ ในระดับมากถึง

มากที่สุดเชนกัน  ขณะน้ีอยูในระหวางการผลิตและควบคุมคุณภาพของเจลยาตามสูตรตนตำรับ รวมถึง 

การประเมินผลทางคลินิกตอการระงับความเจ็บปวด โดยมุงหวังใหสามารถนำมาใชในผูปวยท่ีมารับการรักษา
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พลังงานทดแทนจากสาหรายจุลภาค 
 

ศาสตราจารย ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในดาน renewable energy กำลังเปนที่สนใจในทุกประเทศ เพื่อลด

การใช petroleum-based fuel และลดการเกิดภาวะโลกรอน  การใช biodiesel, bioethanol และ biohydrogen 

จากสาหรายจุลภาค เปนพลังงานทางเลือกที่นาสนใจและมีประโยชนอยางมาก เชน การลดการเผาไหมจาก

การผลิต การไมแยงพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชไร และการมีอัตราการผลิตที่ดี อีกทั้งพลังงานที่ไดมีคุณภาพสูง  

ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีในการใชสาหรายจุลภาคเพื่อเปนแหลงในการผลิต renewable energy จึงเปน

สิ่งจำเปน เพราะสามารถพัฒนาไดทั้งเทคโนโลยีทางดานโมเลกุลชีวภาพ ทางดานพันธุวิศวกรรม หรือทางดาน

เคมีกายภาพ ทำใหสามารถใชทดแทนแหลงผลิตอื่น ๆ ที่มีตนทุนต่ำกวาได 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พริกพราน (หมากมาศ) กับสุขภาพชองปาก 
 

ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

 

พริกพราน เปนชื่อทองถ่ินของ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) C. ซึ่งมีชื่อพองวา Zanthoxylum  

limonella Alston พบในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยูในวงศ Rutaceae ชื่ออ่ืน ๆ  

ไดแก หมากมาศ กำจัดตน พริกหอม มะขวง มะแขน มะแขวน ลูกระมาศ และหมักขวง ซึ่งผลใชเปน 

เครื่องเทศ เม่ือกัดที่เปลือกผลพริกพรานจะทำใหลิ้นและปากชา จากการศึกษาวิจัยพบวา สารสกัดน้ำมันหอม

ระเหยทีไ่ดจากเปลือกของสมุนไพรพริกพรานมีคุณสมบัติฆาเชื้อ ตานการอักเสบ และมีฤทธิ์ทำใหชา 

ในระยะแรกผูวิจัยไดนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพชองปาก และเจลยาชาเฉพาะที่ โดยได 

ทดสอบความเปนพิษตอเซลล การยับยั้งจุลินทรีย ระยะเวลาในการออกฤทธิ์และหมดฤทธิ์ของเจลยาชา 

เฉพาะที่ และศึกษาความพึงพอใจตอผลิตภัณฑยาสีฟน น้ำยาบวนปาก สเปรยพนชองปาก และเจลยาชา 

เฉพาะที่ พบวาผลิตภัณฑไมเปนพิษ กลุมอาสาสมัครพึงพอใจตอผลิตภัณฑระดับสูง ยาชาเฉพาะท่ี พ้ืนผิว 

พริกพรานมีประสิทธิภาพในการควบคุมความเจ็บปวด ยาสีฟนพริกพรานมีคุณภาพและความคงตัวดี เทียบเทา

กับยาสีฟนชั้นดีที่มีจำหนาย พริกพรานในรูปน้ำยาบวนปากและสเปรยพนชองปากสามารถยับยั้ง และปองกัน

การติดเชื้อราในชองปากได   

ในระยะตอมาจึงไดพัฒนายาสีฟนพริกพรานและน้ำยาบวนปากพริกพรานเปนผลิตภัณฑตนแบบ

สมุนไพรไทยทางทันตกรรม เพ่ิมสารสกัดพริกพราน Zanthoxylum limoella pericarp extract ท่ีใชในการผลิต

ผลิตภัณฑยาสีฟนและน้ำยาบวนปากพริกพราน ผลิตภัณฑเครือ่งสำอาง จดแจงรายการผลิตภัณฑตอสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และดำเนินการผลิตขนาดทดลองโดยภาคเอกชน ซึ่งเมื่อใชในการสำรวจตลาด

เบื้องตน พบวากลุมตัวอยางผูใชยอมรับคุณภาพและประสิทธิภาพของยาสีฟนพริกพรานในระดับคะแนน

คอนขางสูงถึงสูง โดยมีจุดเดน คือ ชวยใหปากสะอาด หอมสดชื่น และระงับกล่ินปาก เชนเดียวกับน้ำยาบวนปาก

พริกพราน ซ่ึงโดยรวมแลวเปนที่ชื่นชอบของกลุมตัวอยางและสนใจจะซ้ือไปใช ขณะนี้ผลิตภัณฑยาสีฟนพริกพราน

และนำ้ยาบวนปากพริกพรานไดเริ่มออกสูทองตลาดแลว  

เจลยาชาเฉพาะท่ีพ้ืนผิวจากพริกพรานมีประสิทธิผลระงับปวดไดดีเทียบเทากับยาชาเฉพาะท่ี พ้ืนผิว  

๒๐ เปอรเซน็ตเบนโซเคนท่ีใชแพรหลายในปจจุบัน จากการศึกษาเบ้ืองตน พบวาระยะเวลาในการเริ่มออกฤทธ์ิชา

เฉพาะที่พ้ืนผิว (๓๐ วินาที) และระยะเวลาหมดฤทธิ์ยาชาเฉพาะที่ (๓-๕ นาที) เหมาะแกการใชงานทางทันตกรรม 

มีความปลอดภัย ไมมีอาการขางเคียงยา อาสาสมัครมีความพึงพอใจตอกล่ิน สี และรสชาติ ในระดับมากถึง

มากท่ีสุดเชนกัน  ขณะน้ีอยูในระหวางการผลิตและควบคุมคุณภาพของเจลยาตามสูตรตนตำรับ รวมถึง 

การประเมินผลทางคลินิกตอการระงับความเจ็บปวด โดยมุงหวังใหสามารถนำมาใชในผูปวยที่มารับการรักษา
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ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในดาน renewable energy กำลังเปนที่สนใจในทุกประเทศ เพื่อลด

การใช petroleum-based fuel และลดการเกิดภาวะโลกรอน  การใช biodiesel, bioethanol และ biohydrogen 

จากสาหรายจุลภาค เปนพลังงานทางเลือกที่นาสนใจและมีประโยชนอยางมาก เชน การลดการเผาไหมจาก

การผลิต การไมแยงพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชไร และการมีอัตราการผลิตที่ดี อีกทั้งพลังงานที่ไดมีคุณภาพสูง  

ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีในการใชสาหรายจุลภาคเพื่อเปนแหลงในการผลิต renewable energy จึงเปน

สิ่งจำเปน เพราะสามารถพัฒนาไดทั้งเทคโนโลยีทางดานโมเลกุลชีวภาพ ทางดานพันธุวิศวกรรม หรือทางดาน

เคมีกายภาพ ทำใหสามารถใชทดแทนแหลงผลิตอื่น ๆ ที่มีตนทุนต่ำกวาได 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พริกพราน (หมากมาศ) กับสุขภาพชองปาก 
 

ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

 

พริกพราน เปนชื่อทองถ่ินของ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) C. ซึ่งมีชื่อพองวา Zanthoxylum  

limonella Alston พบในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยูในวงศ Rutaceae ชื่ออ่ืน ๆ  

ไดแก หมากมาศ กำจัดตน พริกหอม มะขวง มะแขน มะแขวน ลูกระมาศ และหมักขวง ซึ่งผลใชเปน 

เครื่องเทศ เม่ือกัดที่เปลือกผลพริกพรานจะทำใหลิ้นและปากชา จากการศึกษาวิจัยพบวา สารสกัดน้ำมันหอม

ระเหยทีไ่ดจากเปลือกของสมุนไพรพริกพรานมีคุณสมบัติฆาเชื้อ ตานการอักเสบ และมีฤทธิ์ทำใหชา 

ในระยะแรกผูวิจัยไดนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพชองปาก และเจลยาชาเฉพาะที่ โดยได 

ทดสอบความเปนพิษตอเซลล การยับยั้งจุลินทรีย ระยะเวลาในการออกฤทธิ์และหมดฤทธิ์ของเจลยาชา 

เฉพาะที่ และศึกษาความพึงพอใจตอผลิตภัณฑยาสีฟน น้ำยาบวนปาก สเปรยพนชองปาก และเจลยาชา 

เฉพาะที่ พบวาผลิตภัณฑไมเปนพิษ กลุมอาสาสมัครพึงพอใจตอผลิตภัณฑระดับสูง ยาชาเฉพาะท่ี พ้ืนผิว 

พริกพรานมีประสิทธิภาพในการควบคุมความเจ็บปวด ยาสีฟนพริกพรานมีคุณภาพและความคงตัวดี เทียบเทา

กับยาสีฟนชั้นดีที่มีจำหนาย พริกพรานในรูปน้ำยาบวนปากและสเปรยพนชองปากสามารถยับยั้ง และปองกัน

การติดเชื้อราในชองปากได   

ในระยะตอมาจึงไดพัฒนายาสีฟนพริกพรานและน้ำยาบวนปากพริกพรานเปนผลิตภัณฑตนแบบ

สมุนไพรไทยทางทันตกรรม เพ่ิมสารสกัดพริกพราน Zanthoxylum limoella pericarp extract ท่ีใชในการผลิต

ผลิตภัณฑยาสีฟนและน้ำยาบวนปากพริกพราน ผลิตภัณฑเครือ่งสำอาง จดแจงรายการผลิตภัณฑตอสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และดำเนินการผลิตขนาดทดลองโดยภาคเอกชน ซึ่งเมื่อใชในการสำรวจตลาด

เบื้องตน พบวากลุมตัวอยางผูใชยอมรับคุณภาพและประสิทธิภาพของยาสีฟนพริกพรานในระดับคะแนน

คอนขางสูงถึงสูง โดยมีจุดเดน คือ ชวยใหปากสะอาด หอมสดชื่น และระงับกล่ินปาก เชนเดียวกับน้ำยาบวนปาก

พริกพราน ซ่ึงโดยรวมแลวเปนที่ชื่นชอบของกลุมตัวอยางและสนใจจะซ้ือไปใช ขณะนี้ผลิตภัณฑยาสีฟนพริกพราน

และนำ้ยาบวนปากพริกพรานไดเริ่มออกสูทองตลาดแลว  

เจลยาชาเฉพาะท่ีพ้ืนผิวจากพริกพรานมีประสิทธิผลระงับปวดไดดีเทียบเทากับยาชาเฉพาะท่ี พ้ืนผิว  

๒๐ เปอรเซน็ตเบนโซเคนท่ีใชแพรหลายในปจจุบัน จากการศึกษาเบ้ืองตน พบวาระยะเวลาในการเริ่มออกฤทธ์ิชา

เฉพาะที่พ้ืนผิว (๓๐ วินาที) และระยะเวลาหมดฤทธิ์ยาชาเฉพาะที่ (๓-๕ นาที) เหมาะแกการใชงานทางทันตกรรม 

มีความปลอดภัย ไมมีอาการขางเคียงยา อาสาสมัครมีความพึงพอใจตอกล่ิน สี และรสชาติ ในระดับมากถึง

มากท่ีสุดเชนกัน  ขณะน้ีอยูในระหวางการผลิตและควบคุมคุณภาพของเจลยาตามสูตรตนตำรับ รวมถึง 

การประเมินผลทางคลินิกตอการระงับความเจ็บปวด โดยมุงหวังใหสามารถนำมาใชในผูปวยที่มารับการรักษา
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 วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากจะทำใหมนุษยสามารถมี

ปฏิสัมพันธติดตอสื่อสารกันในสื่อสังคมออนไลนผานอุปกรณดิจิทัล เชน โทรศัพทมือถือ (cellular phone) 

โนตบุก (notebook) หรือไอแพด (iPad) ไดในหลากหลายรูปแบบแลว อุปกรณสมารต (smart devices) ซึ่ง

เปนอุปกรณท่ีมีการฝงตัววงจรการส่ือสาร ซอฟตแวรการคำนวณ ตัวรับรู (sensor) และตัวขับเรา (actuator) ไว 

สามารถติดตอสื่อสารกันผานอินเทอรเน็ตไดดวยเชนกัน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนมา อุปกรณสมารตที่

ปรากฏบนอินเทอรเน็ตเริ่มมีจำนวนมากกวาจำนวนมนุษย อินเทอรเน็ตยุคปจจุบันจึงกลายเปนอินเทอรเน็ต

ของคน สัตว สิ่งของ หรือเรียกวาเปน อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (internet of things)  ทำใหในยุคเทคโนโลยี

ดิจิทัลนี้มนุษยและอุปกรณสมารตตางผลิตขอมูลเขาสูอินเทอรเน็ตจำนวนมาก เนื่องจากขอมูลขาวสารของยุค

ดิจิทัลมีหลากหลาย และเปนขอมูลขนาดใหญ (big data) ที่มีปริมาณมาก เปนขอมูลที่เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว มีความหลากหลายของรูปแบบ ทั้งขอมูลที่มีโครงสราง (structured) เชน ตาราง กราฟ หรือ แผนภูมิ 

และขอมูลแบบไมเปนโครงสราง (unstructured) เชน เสียง ขอความ รูปภาพ  วิดิทัศน หรือสัญลักษณ  

จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมขอมูลของโลกทุกดานรวมไวดวยกันเปนหนึ่งเดียว  และการที่เรา

สามารถเขาถึงขอมูลขนาดใหญไดโดยงาย ขอมูลขนาดใหญจึงเขามามีบทบาทสำคัญอยางมากในสังคมปจจุบัน 

ตัวอยางเชน การท่ีมนุษยผลิตและนำเขาขอมูลจำนวนมากในแตละวัน ไมวาจะเปนจากสื่อสังคมออนไลน เชน 

เฟสบุก ไลน หรือขอมูลการซื้อของในรานสะดวกซ้ือ ขอมูลการซื้อออนไลน เปนตน เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ

สามารถนำขอมูลเหลานี้มาใชในการวิเคราะหเชิงลึกถึงพฤติกรรม ลีลาการใชชีวิต ความสนใจและความชอบ

เฉพาะบุคคลได ทำใหการบริการถูกจริตและตรงเปาสำหรับแตละบุคคลได  อยางไรก็ตาม ดวยความจริงที่วา 

ในขอมูลขนาดใหญ ขอมูลบางอยางมีประโยชนและบางอยางแทบไมมีประโยชนแตอยางใดเลย และดวยขนาด

ของขอมูลที่มีมากเกินกวาความสามารถของคอมพิวเตอรและซอฟตแวรปกติจะสามารถรองรับไดนี้ องคกร  

ขนาดเล็กจึงไมจำเปนตองลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน แตสามารถพัฒนาความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล 

(data analytic) โดยผานการบริการคลาวด (cloud computing) ได   

ดังนั้น การที่เรามีความเขาใจ มีความรูที่จะสกัดนำขอมูลขนาดใหญนี้มาใชประโยชนเฉพาะดานไดจึงมี

ความสำคัญ การวิเคราะหสามารถใชชวยในการพัฒนาดานตาง ๆ เชน ดานการเงินการธนาคาร ดานการศึกษา 

ดานสุขภาพ ดานการคาปลีก การนำขอมูลขนาดใหญขางตนมาใชวิเคราะหเพื่อหาสิ่งหรือขอมูลที่ซอนแฝงอยู 

แลวนำสิ่งนั้นมาใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนทางดานสังคม ดานบริหารจัดการ ดานธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงมี

๔๑ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ความสำคัญและเปนหนาที่ของผูเกี่ยวของกับเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญที่จะเขามามีสวนชวยในการบริหาร

จัดการและใชประโยชนจากขอมูลเหลานี้  
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การใชประโยชนของขอมูลขนาดใหญ 
 

ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  ราชบัณฑิต 

 

 วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากจะทำใหมนุษยสามารถมี

ปฏิสัมพันธติดตอสื่อสารกันในสื่อสังคมออนไลนผานอุปกรณดิจิทัล เชน โทรศัพทมือถือ (cellular phone) 

โนตบุก (notebook) หรือไอแพด (iPad) ไดในหลากหลายรูปแบบแลว อุปกรณสมารต (smart devices) ซึ่ง

เปนอุปกรณท่ีมีการฝงตัววงจรการส่ือสาร ซอฟตแวรการคำนวณ ตัวรับรู (sensor) และตัวขับเรา (actuator) ไว 

สามารถติดตอสื่อสารกันผานอินเทอรเน็ตไดดวยเชนกัน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนมา อุปกรณสมารตที่

ปรากฏบนอินเทอรเน็ตเริ่มมีจำนวนมากกวาจำนวนมนุษย อินเทอรเน็ตยุคปจจุบันจึงกลายเปนอินเทอรเน็ต

ของคน สัตว สิ่งของ หรือเรียกวาเปน อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (internet of things)  ทำใหในยุคเทคโนโลยี

ดิจิทัลนี้มนุษยและอุปกรณสมารตตางผลิตขอมูลเขาสูอินเทอรเน็ตจำนวนมาก เนื่องจากขอมูลขาวสารของยุค

ดิจิทัลมีหลากหลาย และเปนขอมูลขนาดใหญ (big data) ที่มีปริมาณมาก เปนขอมูลที่เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว มีความหลากหลายของรูปแบบ ทั้งขอมูลที่มีโครงสราง (structured) เชน ตาราง กราฟ หรือ แผนภูมิ 

และขอมูลแบบไมเปนโครงสราง (unstructured) เชน เสียง ขอความ รูปภาพ  วิดิทัศน หรือสัญลักษณ  

จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมขอมูลของโลกทุกดานรวมไวดวยกันเปนหนึ่งเดียว  และการที่เรา

สามารถเขาถึงขอมูลขนาดใหญไดโดยงาย ขอมูลขนาดใหญจึงเขามามีบทบาทสำคัญอยางมากในสังคมปจจุบัน 

ตัวอยางเชน การท่ีมนุษยผลิตและนำเขาขอมูลจำนวนมากในแตละวัน ไมวาจะเปนจากสื่อสังคมออนไลน เชน 

เฟสบุก ไลน หรือขอมูลการซื้อของในรานสะดวกซ้ือ ขอมูลการซื้อออนไลน เปนตน เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ

สามารถนำขอมูลเหลานี้มาใชในการวิเคราะหเชิงลึกถึงพฤติกรรม ลีลาการใชชีวิต ความสนใจและความชอบ

เฉพาะบุคคลได ทำใหการบริการถูกจริตและตรงเปาสำหรับแตละบุคคลได  อยางไรก็ตาม ดวยความจริงที่วา 

ในขอมูลขนาดใหญ ขอมูลบางอยางมีประโยชนและบางอยางแทบไมมีประโยชนแตอยางใดเลย และดวยขนาด

ของขอมูลที่มีมากเกินกวาความสามารถของคอมพิวเตอรและซอฟตแวรปกติจะสามารถรองรับไดนี้ องคกร  

ขนาดเล็กจึงไมจำเปนตองลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน แตสามารถพัฒนาความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล 

(data analytic) โดยผานการบริการคลาวด (cloud computing) ได   

ดังนั้น การที่เรามีความเขาใจ มีความรูที่จะสกัดนำขอมูลขนาดใหญนี้มาใชประโยชนเฉพาะดานไดจึงมี

ความสำคัญ การวิเคราะหสามารถใชชวยในการพัฒนาดานตาง ๆ เชน ดานการเงินการธนาคาร ดานการศึกษา 

ดานสุขภาพ ดานการคาปลีก การนำขอมูลขนาดใหญขางตนมาใชวิเคราะหเพื่อหาสิ่งหรือขอมูลที่ซอนแฝงอยู 

แลวนำสิ่งนั้นมาใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนทางดานสังคม ดานบริหารจัดการ ดานธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงมี
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ความสำคัญและเปนหนาที่ของผูเกี่ยวของกับเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญที่จะเขามามีสวนชวยในการบริหาร
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การใชประโยชนของขอมูลขนาดใหญ 
 

ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  ราชบัณฑิต 

 

 วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากจะทำใหมนุษยสามารถมี

ปฏิสัมพันธติดตอสื่อสารกันในสื่อสังคมออนไลนผานอุปกรณดิจิทัล เชน โทรศัพทมือถือ (cellular phone) 

โนตบุก (notebook) หรือไอแพด (iPad) ไดในหลากหลายรูปแบบแลว อุปกรณสมารต (smart devices) ซึ่ง

เปนอุปกรณท่ีมีการฝงตัววงจรการส่ือสาร ซอฟตแวรการคำนวณ ตัวรับรู (sensor) และตัวขับเรา (actuator) ไว 

สามารถติดตอสื่อสารกันผานอินเทอรเน็ตไดดวยเชนกัน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนมา อุปกรณสมารตที่

ปรากฏบนอินเทอรเน็ตเริ่มมีจำนวนมากกวาจำนวนมนุษย อินเทอรเน็ตยุคปจจุบันจึงกลายเปนอินเทอรเน็ต

ของคน สัตว สิ่งของ หรือเรียกวาเปน อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (internet of things)  ทำใหในยุคเทคโนโลยี

ดิจิทัลนี้มนุษยและอุปกรณสมารตตางผลิตขอมูลเขาสูอินเทอรเน็ตจำนวนมาก เนื่องจากขอมูลขาวสารของยุค

ดิจิทัลมีหลากหลาย และเปนขอมูลขนาดใหญ (big data) ที่มีปริมาณมาก เปนขอมูลที่เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว มีความหลากหลายของรูปแบบ ทั้งขอมูลที่มีโครงสราง (structured) เชน ตาราง กราฟ หรือ แผนภูมิ 

และขอมูลแบบไมเปนโครงสราง (unstructured) เชน เสียง ขอความ รูปภาพ  วิดิทัศน หรือสัญลักษณ  

จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมขอมูลของโลกทุกดานรวมไวดวยกันเปนหนึ่งเดียว  และการที่เรา

สามารถเขาถึงขอมูลขนาดใหญไดโดยงาย ขอมูลขนาดใหญจึงเขามามีบทบาทสำคัญอยางมากในสังคมปจจุบัน 

ตัวอยางเชน การท่ีมนุษยผลิตและนำเขาขอมูลจำนวนมากในแตละวัน ไมวาจะเปนจากสื่อสังคมออนไลน เชน 

เฟสบุก ไลน หรือขอมูลการซื้อของในรานสะดวกซ้ือ ขอมูลการซื้อออนไลน เปนตน เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ

สามารถนำขอมูลเหลานี้มาใชในการวิเคราะหเชิงลึกถึงพฤติกรรม ลีลาการใชชีวิต ความสนใจและความชอบ

เฉพาะบุคคลได ทำใหการบริการถูกจริตและตรงเปาสำหรับแตละบุคคลได  อยางไรก็ตาม ดวยความจริงที่วา 

ในขอมูลขนาดใหญ ขอมูลบางอยางมีประโยชนและบางอยางแทบไมมีประโยชนแตอยางใดเลย และดวยขนาด

ของขอมูลที่มีมากเกินกวาความสามารถของคอมพิวเตอรและซอฟตแวรปกติจะสามารถรองรับไดนี้ องคกร  

ขนาดเล็กจึงไมจำเปนตองลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน แตสามารถพัฒนาความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล 

(data analytic) โดยผานการบริการคลาวด (cloud computing) ได   

ดังนั้น การที่เรามีความเขาใจ มีความรูที่จะสกัดนำขอมูลขนาดใหญนี้มาใชประโยชนเฉพาะดานไดจึงมี

ความสำคัญ การวิเคราะหสามารถใชชวยในการพัฒนาดานตาง ๆ เชน ดานการเงินการธนาคาร ดานการศึกษา 

ดานสุขภาพ ดานการคาปลีก การนำขอมูลขนาดใหญขางตนมาใชวิเคราะหเพื่อหาสิ่งหรือขอมูลที่ซอนแฝงอยู 

แลวนำสิ่งนั้นมาใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนทางดานสังคม ดานบริหารจัดการ ดานธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงมี
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ความสำคัญและเปนหนาที่ของผูเกี่ยวของกับเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญที่จะเขามามีสวนชวยในการบริหาร
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การใชประโยชนของขอมูลขนาดใหญ 
 

ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  ราชบัณฑิต 

 

 วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากจะทำใหมนุษยสามารถมี

ปฏิสัมพันธติดตอสื่อสารกันในสื่อสังคมออนไลนผานอุปกรณดิจิทัล เชน โทรศัพทมือถือ (cellular phone) 

โนตบุก (notebook) หรือไอแพด (iPad) ไดในหลากหลายรูปแบบแลว อุปกรณสมารต (smart devices) ซึ่ง

เปนอุปกรณท่ีมีการฝงตัววงจรการส่ือสาร ซอฟตแวรการคำนวณ ตัวรับรู (sensor) และตัวขับเรา (actuator) ไว 

สามารถติดตอสื่อสารกันผานอินเทอรเน็ตไดดวยเชนกัน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนมา อุปกรณสมารตที่

ปรากฏบนอินเทอรเน็ตเริ่มมีจำนวนมากกวาจำนวนมนุษย อินเทอรเน็ตยุคปจจุบันจึงกลายเปนอินเทอรเน็ต

ของคน สัตว สิ่งของ หรือเรียกวาเปน อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (internet of things)  ทำใหในยุคเทคโนโลยี

ดิจิทัลนี้มนุษยและอุปกรณสมารตตางผลิตขอมูลเขาสูอินเทอรเน็ตจำนวนมาก เนื่องจากขอมูลขาวสารของยุค

ดิจิทัลมีหลากหลาย และเปนขอมูลขนาดใหญ (big data) ที่มีปริมาณมาก เปนขอมูลที่เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว มีความหลากหลายของรูปแบบ ทั้งขอมูลที่มีโครงสราง (structured) เชน ตาราง กราฟ หรือ แผนภูมิ 

และขอมูลแบบไมเปนโครงสราง (unstructured) เชน เสียง ขอความ รูปภาพ  วิดิทัศน หรือสัญลักษณ  

จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมขอมูลของโลกทุกดานรวมไวดวยกันเปนหนึ่งเดียว  และการที่เรา

สามารถเขาถึงขอมูลขนาดใหญไดโดยงาย ขอมูลขนาดใหญจึงเขามามีบทบาทสำคัญอยางมากในสังคมปจจุบัน 

ตัวอยางเชน การท่ีมนุษยผลิตและนำเขาขอมูลจำนวนมากในแตละวัน ไมวาจะเปนจากสื่อสังคมออนไลน เชน 

เฟสบุก ไลน หรือขอมูลการซื้อของในรานสะดวกซ้ือ ขอมูลการซื้อออนไลน เปนตน เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ

สามารถนำขอมูลเหลานี้มาใชในการวิเคราะหเชิงลึกถึงพฤติกรรม ลีลาการใชชีวิต ความสนใจและความชอบ

เฉพาะบุคคลได ทำใหการบริการถูกจริตและตรงเปาสำหรับแตละบุคคลได  อยางไรก็ตาม ดวยความจริงที่วา 

ในขอมูลขนาดใหญ ขอมูลบางอยางมีประโยชนและบางอยางแทบไมมีประโยชนแตอยางใดเลย และดวยขนาด

ของขอมูลที่มีมากเกินกวาความสามารถของคอมพิวเตอรและซอฟตแวรปกติจะสามารถรองรับไดนี้ องคกร  

ขนาดเล็กจึงไมจำเปนตองลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน แตสามารถพัฒนาความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล 

(data analytic) โดยผานการบริการคลาวด (cloud computing) ได   

ดังนั้น การที่เรามีความเขาใจ มีความรูที่จะสกัดนำขอมูลขนาดใหญนี้มาใชประโยชนเฉพาะดานไดจึงมี

ความสำคัญ การวิเคราะหสามารถใชชวยในการพัฒนาดานตาง ๆ เชน ดานการเงินการธนาคาร ดานการศึกษา 

ดานสุขภาพ ดานการคาปลีก การนำขอมูลขนาดใหญขางตนมาใชวิเคราะหเพื่อหาสิ่งหรือขอมูลที่ซอนแฝงอยู 

แลวนำสิ่งนั้นมาใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนทางดานสังคม ดานบริหารจัดการ ดานธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงมี

๔๑ 
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ความสำคัญและเปนหนาที่ของผูเกี่ยวของกับเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญที่จะเขามามีสวนชวยในการบริหาร

จัดการและใชประโยชนจากขอมูลเหลานี้  
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

เกลือแรสำคัญตอสขุภาพ ตอนที่ ๒ :  

แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี 
 

ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  ภาคีสมาชิก 

 

 แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี มีความสำคัญตอเมแทบอลิซึมทั่วรางกาย ในแตละวันผูใหญในวัย 

๑๙–๕๐ ป ควรรับประทานแคลเซียม ๘๐๐ มิลลิกรัม แมกนีเซียม ๒๕๐–๓๒๐ มิลลิกรัม (ขึ้นอยูกับเพศและ

อายุ) และสังกะสี ๑๒–๑๕ มิลลิกรัม ตามลำดับ ทั้งนี้แคลเซียมชวยในการสงสัญญาณของเซลลประสาท การ

บีบตัวของหัวใจ และการจับลิ่มเลือด เปนตน สวนแมกนีเซียมชวยการทำงานของเซลล เชน การทำงานของ

เอนไซมของมนุษยกวา ๓๐๐ ชนิด การหดตัวของกลามเนื้อ และการสรางพลังงานในรูปเอทีพี (อะดีโนซีน  

ไทรฟอสเฟต) ภายในเซลล สังกะสีเกี่ยวของกับการทำงานของระบบประสาท กลามเนื้อ และการบีบตัวของ

หัวใจเชนกัน ดังนั้น ความไมไดดุลหรือการขาดธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดนี้จึงเปนเหตุใหเกิดความผิดปรกติไดทั่ว

รางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลตอระบบประสาทและระบบไหลเวียนเลือด อาการบางอยาง เชน ซึ มเศรา 

หงุดหงิด ขาดสมาธิ หรือเบื่ออาหาร อาจพบไดเมื่อขาดสังกะสีหรือแมกนีเซียม 

 นอกจากระบบหลัก ๆ ของรางกายแลว แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสียังมีความสำคัญยิ่งตอการ

ทำงานของกระดูก หากขาดธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งใน ๓ ชนิดนี้ก็อาจนำไปสูภาวะกระดูกบาง (osteopenia) หรือ

โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ได อยางไรก็ตาม ธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดนี้มีปฏิสัมพันธตอกันในระหวางการ 

ดูดซึมผานเยื่อบุผิวลำไสเล็ก กลาวคือ แคลเซียมและสังกะสีจะรบกวนซึ่งกันและกัน เมื่อความเขมขนของสังกะสี

เพิ่มสูงขึ้นในโพรงลำไส เชนที่พบในผูที่รับประทานสังกะสีเสริม จะลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไสเล็กได ดังนั้น  

ผูนิพนธจึงไดวิจัยรวมกับ ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ เพื่อใชสารโมเลกุล  

ขนาดใหญมาหุมอะตอมของสังกะสี ซึ่งจะลดปฏิสัมพันธระหวางแคลเซียมกับสังกะสีลง ทำใหธาตุทั้งสองดูดซึม

ผานเยื่อบุผิวลำไสไดดี 

 แมกนีเซียมเปนธาตุที่ลำไสดูดซึมไดดีมาก คือ สูงกวารอยละ ๔๐ ของปริมาณท่ีรับประทาน เมื่อเทียบ

กับแคลเซียมหรือเหล็กที่ดูดซึมไดเพียงรอยละ ๒๐ และ ๑๐ ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากแมกนีเซียมแพรผานชอง

ระหวางเซลล (paracellular space) ไดดี โดยไมจำเปนตองดูดซึมผานเซลล ซึ่งตองใชเวลาและพลังงานสูง 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากเซลลเยื่อบุผิวลำไสตรวจวัดความเขมขนของแคลเซียมและแมกนีเซียมภายในโพรงลำไส

ดวยตัวรับรูชนิดเดียวกัน (ซึ่งเรียกวา calcium/magnesium-sensing receptor) ซึ่งเมื่อตรวจพบความเขมขน

ของแคลเซียมที่สูงเกินไป ก็จะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเพ่ือปองกันไมใหรางกายไดรับอันตรายจากแคลเซียมสูง 

แตก็จะลดการดูดซึมแมกนีเซียดวย ดังนั้นโดยทั่วไปแลว อัตราการดูดซึมแคลเซียมจะเปนปฏิภาคผกผันกับ

อัตราการดูดซึมแมกนีเซียม กลาวคือ ธาตุชนิดหนึ่งจะรบกวนการดูดซึมธาตุอีกชนิด ซึ่งจะเปนโอกาสในการ

๔๓ 
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พัฒนาผลิตภัณฑยาและอาหารเสริมไดอีกมาก เชน การออกแบบใหดูดซึมธาตุ ๒ หรือ ๓ ชนิดไดดีโดย  

ไมรบกวนกันเอง 

 เมื่อดูดซึมเขาสูรางกายแลว ธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดจะกระจายไปทั่วรางกายทางระบบไหลเวียนเลือด 

เซลลสรางกระดูก (osteoblast) จำเปนตองใชทั้งแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีในการเจริญเติบโตและ

สรางกระดูก โดยเฉพาะกระบวนการสรางและสะสมผลึกไฮดรอกซีแอพาไทตใหกลายเปนโครงสรางแข็งของ

กระดูก กลไกของเซลลสรางกระดูกที่ใชแมกนีเซียมและสังกะสีเพ่ิมมวลกระดูกยังมีขอมูลไมมาก แตเปนไปไดวา

เกี่ยวของกับการทำงานของเอนไซมภายในเซลล และไอออนบางสวนยังเขาไปเปนสวนหนึ่งของผลึกไฮดรอกซี-

แอพาไทต ทั้งนี้สามารถตรวจพบธาตุทั้ง ๓ ชนิดในโครงสรางแข็งของกระดูกทุกสวนของรางกาย 

 ในการรับประทานแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี เราควรเลือกจากอาหารที่อุดมดวยธาตุเหลาน้ี

กอนการเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริมหรือยา อาหารแคลเซียมสูงมักผลิตหรือปรุงจากนม เชน นมสด โยเกิรต 

เนย ตลอดจนผักใบเขียว นอกจากนี้ยังพบไดในอาหารที่รับประทานพรอมกระดูกหรือโครงแข็งของสัตว เชน 

ปลาตัวเล็กตัวนอย ปลากระปอง และคางกุง สวนแมกนีเซียมพบไดมากในอาหารหลากหลายชนิดกวา เชน 

กลวย ธัญพืช ผักใบเขียว บร็อกโคลี ไข นม และเนื้ออกไก สังกะสีพบไดมากในหอยนางรม ผลิตภัณฑจากงา 

ถั่วลิสง ตับลูกวัว เนื้อวัว เนื้อแกะ และนม โดยทั่วไป การดื่มนมวันละ ๑–๒ แกว รวมกับการรับประทาน

อาหารปรกติ จะชวยใหไดรับธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดไดเพียงพอกับความตองการในแตละวัน ทั้งยังประหยัดกวา

การรับประทานอาหารเสริม 

 กลาวโดยสรุปคือ การรับประทานแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีในปริมาณที ่เพียงพอกับ  

ความตองการในแตละวันมีความสำคัญตอระบบประสาท กลามเนื้อ การบีบตัวของหัวใจ เมแทบอลิซึมของ

กระดูก อนึ่ง ควรรับประทานแตพอดีเนื่องจากการไดรับธาตุเหลานี้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจรบกวนการดูดซึม

ซึ่งกันและกัน การเลือกรับประทานอาหารที่อุดมดวยแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี เชน นมและธัญพืช 

จะชวยใหรางกายไดรับธาตุเหลานี้อยางเพียงพอและปลอดภัย อยางไรก็ตาม ยังมีพื้นที่สำหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรือยาสามัญที่ประกอบดวยธาตุทั้ง ๓ ชนิด ที่ลำไสสามารถดูดซึมไดดีและปลอดภัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑสำหรับผูสูงอายุที่รับประทานอาหารไดนอย รับประทานไดไมหลากหลาย หรือ

เปนโรคกระดูกพรุน ทั้งนี้การออกแบบผลิตภัณฑตองอาศัยความรูจากงานวิจัยในระดับเซลลและโมเลกุล  

ที่เก่ียวของกับการขนสงไอออนของธาตุเหลานี้ผานเยื่อบุผิวลำไส 

 

คำสำคัญ : การดูดซึมที่ลำไส, แคลเซียม, แมกนีเซียม, สังกะสี, โรคกระดูกพรุน 
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เกลือแรสำคัญตอสขุภาพ ตอนที่ ๒ :  

แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี 
 

ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  ภาคีสมาชิก 

 

 แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี มีความสำคัญตอเมแทบอลิซึมทั่วรางกาย ในแตละวันผูใหญในวัย 

๑๙–๕๐ ป ควรรับประทานแคลเซียม ๘๐๐ มิลลิกรัม แมกนีเซียม ๒๕๐–๓๒๐ มิลลิกรัม (ขึ้นอยูกับเพศและ

อายุ) และสังกะสี ๑๒–๑๕ มิลลิกรัม ตามลำดับ ทั้งนี้แคลเซียมชวยในการสงสัญญาณของเซลลประสาท การ

บีบตัวของหัวใจ และการจับลิ่มเลือด เปนตน สวนแมกนีเซียมชวยการทำงานของเซลล เชน การทำงานของ

เอนไซมของมนุษยกวา ๓๐๐ ชนิด การหดตัวของกลามเนื้อ และการสรางพลังงานในรูปเอทีพี (อะดีโนซีน  

ไทรฟอสเฟต) ภายในเซลล สังกะสีเกี่ยวของกับการทำงานของระบบประสาท กลามเนื้อ และการบีบตัวของ

หัวใจเชนกัน ดังนั้น ความไมไดดุลหรือการขาดธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดนี้จึงเปนเหตุใหเกิดความผิดปรกติไดทั่ว

รางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลตอระบบประสาทและระบบไหลเวียนเลือด อาการบางอยาง เชน ซึ มเศรา 

หงุดหงิด ขาดสมาธิ หรือเบื่ออาหาร อาจพบไดเมื่อขาดสังกะสีหรือแมกนีเซียม 

 นอกจากระบบหลัก ๆ ของรางกายแลว แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสียังมีความสำคัญยิ่งตอการ

ทำงานของกระดูก หากขาดธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งใน ๓ ชนิดนี้ก็อาจนำไปสูภาวะกระดูกบาง (osteopenia) หรือ

โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ได อยางไรก็ตาม ธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดนี้มีปฏิสัมพันธตอกันในระหวางการ 

ดูดซึมผานเยื่อบุผิวลำไสเล็ก กลาวคือ แคลเซียมและสังกะสีจะรบกวนซึ่งกันและกัน เมื่อความเขมขนของสังกะสี

เพิ่มสูงขึ้นในโพรงลำไส เชนที่พบในผูที่รับประทานสังกะสีเสริม จะลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไสเล็กได ดังนั้น  

ผูนิพนธจึงไดวิจัยรวมกับ ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ เพื่อใชสารโมเลกุล  

ขนาดใหญมาหุมอะตอมของสังกะสี ซึ่งจะลดปฏิสัมพันธระหวางแคลเซียมกับสังกะสีลง ทำใหธาตุทั้งสองดูดซึม

ผานเยื่อบุผิวลำไสไดดี 

 แมกนีเซียมเปนธาตุที่ลำไสดูดซึมไดดีมาก คือ สูงกวารอยละ ๔๐ ของปริมาณท่ีรับประทาน เมื่อเทียบ

กับแคลเซียมหรือเหล็กที่ดูดซึมไดเพียงรอยละ ๒๐ และ ๑๐ ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากแมกนีเซียมแพรผานชอง

ระหวางเซลล (paracellular space) ไดดี โดยไมจำเปนตองดูดซึมผานเซลล ซึ่งตองใชเวลาและพลังงานสูง 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากเซลลเยื่อบุผิวลำไสตรวจวัดความเขมขนของแคลเซียมและแมกนีเซียมภายในโพรงลำไส

ดวยตัวรับรูชนิดเดียวกัน (ซึ่งเรียกวา calcium/magnesium-sensing receptor) ซึ่งเมื่อตรวจพบความเขมขน

ของแคลเซียมที่สูงเกินไป ก็จะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเพ่ือปองกันไมใหรางกายไดรับอันตรายจากแคลเซียมสูง 

แตก็จะลดการดูดซึมแมกนีเซียดวย ดังนั้นโดยทั่วไปแลว อัตราการดูดซึมแคลเซียมจะเปนปฏิภาคผกผันกับ

อัตราการดูดซึมแมกนีเซียม กลาวคือ ธาตุชนิดหนึ่งจะรบกวนการดูดซึมธาตุอีกชนิด ซึ่งจะเปนโอกาสในการ

๔๓ 
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พัฒนาผลิตภัณฑยาและอาหารเสริมไดอีกมาก เชน การออกแบบใหดูดซึมธาตุ ๒ หรือ ๓ ชนิดไดดีโดย  

ไมรบกวนกันเอง 

 เมื่อดูดซึมเขาสูรางกายแลว ธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดจะกระจายไปทั่วรางกายทางระบบไหลเวียนเลือด 

เซลลสรางกระดูก (osteoblast) จำเปนตองใชทั้งแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีในการเจริญเติบโตและ

สรางกระดูก โดยเฉพาะกระบวนการสรางและสะสมผลึกไฮดรอกซีแอพาไทตใหกลายเปนโครงสรางแข็งของ

กระดูก กลไกของเซลลสรางกระดูกที่ใชแมกนีเซียมและสังกะสีเพ่ิมมวลกระดูกยังมีขอมูลไมมาก แตเปนไปไดวา

เกี่ยวของกับการทำงานของเอนไซมภายในเซลล และไอออนบางสวนยังเขาไปเปนสวนหนึ่งของผลึกไฮดรอกซี-

แอพาไทต ทั้งนี้สามารถตรวจพบธาตุทั้ง ๓ ชนิดในโครงสรางแข็งของกระดูกทุกสวนของรางกาย 

 ในการรับประทานแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี เราควรเลือกจากอาหารที่อุดมดวยธาตุเหลาน้ี

กอนการเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริมหรือยา อาหารแคลเซียมสูงมักผลิตหรือปรุงจากนม เชน นมสด โยเกิรต 

เนย ตลอดจนผักใบเขียว นอกจากนี้ยังพบไดในอาหารที่รับประทานพรอมกระดูกหรือโครงแข็งของสัตว เชน 

ปลาตัวเล็กตัวนอย ปลากระปอง และคางกุง สวนแมกนีเซียมพบไดมากในอาหารหลากหลายชนิดกวา เชน 

กลวย ธัญพืช ผักใบเขียว บร็อกโคลี ไข นม และเนื้ออกไก สังกะสีพบไดมากในหอยนางรม ผลิตภัณฑจากงา 

ถั่วลิสง ตับลูกวัว เนื้อวัว เนื้อแกะ และนม โดยทั่วไป การดื่มนมวันละ ๑–๒ แกว รวมกับการรับประทาน

อาหารปรกติ จะชวยใหไดรับธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดไดเพียงพอกับความตองการในแตละวัน ทั้งยังประหยัดกวา

การรับประทานอาหารเสริม 

 กลาวโดยสรุปคือ การรับประทานแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีในปริมาณที ่เพียงพอกับ  

ความตองการในแตละวันมีความสำคัญตอระบบประสาท กลามเนื้อ การบีบตัวของหัวใจ เมแทบอลิซึมของ

กระดูก อนึ่ง ควรรับประทานแตพอดีเนื่องจากการไดรับธาตุเหลานี้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจรบกวนการดูดซึม

ซึ่งกันและกัน การเลือกรับประทานอาหารที่อุดมดวยแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี เชน นมและธัญพืช 

จะชวยใหรางกายไดรับธาตุเหลานี้อยางเพียงพอและปลอดภัย อยางไรก็ตาม ยังมีพื้นที่สำหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรือยาสามัญที่ประกอบดวยธาตุทั้ง ๓ ชนิด ที่ลำไสสามารถดูดซึมไดดีและปลอดภัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑสำหรับผูสูงอายุที่รับประทานอาหารไดนอย รับประทานไดไมหลากหลาย หรือ

เปนโรคกระดูกพรุน ทั้งนี้การออกแบบผลิตภัณฑตองอาศัยความรูจากงานวิจัยในระดับเซลลและโมเลกุล  

ที่เก่ียวของกับการขนสงไอออนของธาตุเหลานี้ผานเยื่อบุผิวลำไส 

 

คำสำคัญ : การดูดซึมที่ลำไส, แคลเซียม, แมกนีเซียม, สังกะสี, โรคกระดูกพรุน 
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เกลือแรสำคัญตอสขุภาพ ตอนที่ ๒ :  

แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี 
 

ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  ภาคีสมาชิก 

 

 แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี มีความสำคัญตอเมแทบอลิซึมทั่วรางกาย ในแตละวันผูใหญในวัย 

๑๙–๕๐ ป ควรรับประทานแคลเซียม ๘๐๐ มิลลิกรัม แมกนีเซียม ๒๕๐–๓๒๐ มิลลิกรัม (ขึ้นอยูกับเพศและ

อายุ) และสังกะสี ๑๒–๑๕ มิลลิกรัม ตามลำดับ ทั้งนี้แคลเซียมชวยในการสงสัญญาณของเซลลประสาท การ

บีบตัวของหัวใจ และการจับลิ่มเลือด เปนตน สวนแมกนีเซียมชวยการทำงานของเซลล เชน การทำงานของ

เอนไซมของมนุษยกวา ๓๐๐ ชนิด การหดตัวของกลามเนื้อ และการสรางพลังงานในรูปเอทีพี (อะดีโนซีน  

ไทรฟอสเฟต) ภายในเซลล สังกะสีเกี่ยวของกับการทำงานของระบบประสาท กลามเนื้อ และการบีบตัวของ

หัวใจเชนกัน ดังนั้น ความไมไดดุลหรือการขาดธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดนี้จึงเปนเหตุใหเกิดความผิดปรกติไดทั่ว

รางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลตอระบบประสาทและระบบไหลเวียนเลือด อาการบางอยาง เชน ซึ มเศรา 

หงุดหงิด ขาดสมาธิ หรือเบื่ออาหาร อาจพบไดเมื่อขาดสังกะสีหรือแมกนีเซียม 

 นอกจากระบบหลัก ๆ ของรางกายแลว แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสียังมีความสำคัญยิ่งตอการ

ทำงานของกระดูก หากขาดธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งใน ๓ ชนิดนี้ก็อาจนำไปสูภาวะกระดูกบาง (osteopenia) หรือ

โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ได อยางไรก็ตาม ธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดนี้มีปฏิสัมพันธตอกันในระหวางการ 

ดูดซึมผานเยื่อบุผิวลำไสเล็ก กลาวคือ แคลเซียมและสังกะสีจะรบกวนซึ่งกันและกัน เมื่อความเขมขนของสังกะสี

เพิ่มสูงขึ้นในโพรงลำไส เชนที่พบในผูที่รับประทานสังกะสีเสริม จะลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไสเล็กได ดังนั้น  

ผูนิพนธจึงไดวิจัยรวมกับ ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ เพื่อใชสารโมเลกุล  

ขนาดใหญมาหุมอะตอมของสังกะสี ซึ่งจะลดปฏิสัมพันธระหวางแคลเซียมกับสังกะสีลง ทำใหธาตุทั้งสองดูดซึม

ผานเยื่อบุผิวลำไสไดดี 

 แมกนีเซียมเปนธาตุที่ลำไสดูดซึมไดดีมาก คือ สูงกวารอยละ ๔๐ ของปริมาณท่ีรับประทาน เมื่อเทียบ

กับแคลเซียมหรือเหล็กที่ดูดซึมไดเพียงรอยละ ๒๐ และ ๑๐ ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากแมกนีเซียมแพรผานชอง

ระหวางเซลล (paracellular space) ไดดี โดยไมจำเปนตองดูดซึมผานเซลล ซึ่งตองใชเวลาและพลังงานสูง 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากเซลลเยื่อบุผิวลำไสตรวจวัดความเขมขนของแคลเซียมและแมกนีเซียมภายในโพรงลำไส

ดวยตัวรับรูชนิดเดียวกัน (ซึ่งเรียกวา calcium/magnesium-sensing receptor) ซึ่งเมื่อตรวจพบความเขมขน

ของแคลเซียมที่สูงเกินไป ก็จะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเพ่ือปองกันไมใหรางกายไดรับอันตรายจากแคลเซียมสูง 

แตก็จะลดการดูดซึมแมกนีเซียดวย ดังนั้นโดยทั่วไปแลว อัตราการดูดซึมแคลเซียมจะเปนปฏิภาคผกผันกับ

อัตราการดูดซึมแมกนีเซียม กลาวคือ ธาตุชนิดหนึ่งจะรบกวนการดูดซึมธาตุอีกชนิด ซึ่งจะเปนโอกาสในการ
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พัฒนาผลิตภัณฑยาและอาหารเสริมไดอีกมาก เชน การออกแบบใหดูดซึมธาตุ ๒ หรือ ๓ ชนิดไดดีโดย  

ไมรบกวนกันเอง 

 เมื่อดูดซึมเขาสูรางกายแลว ธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดจะกระจายไปทั่วรางกายทางระบบไหลเวียนเลือด 

เซลลสรางกระดูก (osteoblast) จำเปนตองใชทั้งแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีในการเจริญเติบโตและ

สรางกระดูก โดยเฉพาะกระบวนการสรางและสะสมผลึกไฮดรอกซีแอพาไทตใหกลายเปนโครงสรางแข็งของ

กระดูก กลไกของเซลลสรางกระดูกที่ใชแมกนีเซียมและสังกะสีเพ่ิมมวลกระดูกยังมีขอมูลไมมาก แตเปนไปไดวา

เกี่ยวของกับการทำงานของเอนไซมภายในเซลล และไอออนบางสวนยังเขาไปเปนสวนหนึ่งของผลึกไฮดรอกซี-

แอพาไทต ทั้งนี้สามารถตรวจพบธาตุทั้ง ๓ ชนิดในโครงสรางแข็งของกระดูกทุกสวนของรางกาย 

 ในการรับประทานแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี เราควรเลือกจากอาหารที่อุดมดวยธาตุเหลานี้

กอนการเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริมหรือยา อาหารแคลเซียมสูงมักผลิตหรือปรุงจากนม เชน นมสด โยเกิรต 

เนย ตลอดจนผักใบเขียว นอกจากนี้ยังพบไดในอาหารที่รับประทานพรอมกระดูกหรือโครงแข็งของสัตว เชน 

ปลาตัวเล็กตัวนอย ปลากระปอง และคางกุง สวนแมกนีเซียมพบไดมากในอาหารหลากหลายชนิดกวา เชน 

กลวย ธัญพืช ผักใบเขียว บร็อกโคลี ไข นม และเนื้ออกไก สังกะสีพบไดมากในหอยนางรม ผลิตภัณฑจากงา 

ถั่วลิสง ตับลูกวัว เนื้อวัว เนื้อแกะ และนม โดยทั่วไป การดื่มนมวันละ ๑–๒ แกว รวมกับการรับประทาน

อาหารปรกติ จะชวยใหไดรับธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดไดเพียงพอกับความตองการในแตละวัน ทั้งยังประหยัดกวา

การรับประทานอาหารเสริม 

 กลาวโดยสรุปคือ การรับประทานแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีในปริมาณที ่เพียงพอกับ  

ความตองการในแตละวันมีความสำคัญตอระบบประสาท กลามเนื้อ การบีบตัวของหัวใจ เมแทบอลิซึมของ

กระดูก อนึ่ง ควรรับประทานแตพอดีเนื่องจากการไดรับธาตุเหลานี้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจรบกวนการดูดซึม

ซึ่งกันและกัน การเลือกรับประทานอาหารที่อุดมดวยแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี เชน นมและธัญพืช 

จะชวยใหรางกายไดรับธาตุเหลานี้อยางเพียงพอและปลอดภัย อยางไรก็ตาม ยังมีพื้นที่สำหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรือยาสามัญที่ประกอบดวยธาตุทั้ง ๓ ชนิด ที่ลำไสสามารถดูดซึมไดดีและปลอดภัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑสำหรับผูสูงอายุที่รับประทานอาหารไดนอย รับประทานไดไมหลากหลาย หรือ

เปนโรคกระดูกพรุน ทั้งนี้การออกแบบผลิตภัณฑตองอาศัยความรูจากงานวิจัยในระดับเซลลและโมเลกุล  

ที่เก่ียวของกับการขนสงไอออนของธาตุเหลานี้ผานเยื่อบุผิวลำไส 

 

คำสำคัญ : การดูดซึมที่ลำไส, แคลเซียม, แมกนีเซียม, สังกะสี, โรคกระดูกพรุน 
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เกลือแรสำคัญตอสขุภาพ ตอนที่ ๒ :  

แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี 
 

ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  ภาคีสมาชิก 

 

 แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี มีความสำคัญตอเมแทบอลิซึมทั่วรางกาย ในแตละวันผูใหญในวัย 

๑๙–๕๐ ป ควรรับประทานแคลเซียม ๘๐๐ มิลลิกรัม แมกนีเซียม ๒๕๐–๓๒๐ มิลลิกรัม (ขึ้นอยูกับเพศและ

อายุ) และสังกะสี ๑๒–๑๕ มิลลิกรัม ตามลำดับ ทั้งนี้แคลเซียมชวยในการสงสัญญาณของเซลลประสาท การ

บีบตัวของหัวใจ และการจับลิ่มเลือด เปนตน สวนแมกนีเซียมชวยการทำงานของเซลล เชน การทำงานของ

เอนไซมของมนุษยกวา ๓๐๐ ชนิด การหดตัวของกลามเนื้อ และการสรางพลังงานในรูปเอทีพี (อะดีโนซีน  

ไทรฟอสเฟต) ภายในเซลล สังกะสีเกี่ยวของกับการทำงานของระบบประสาท กลามเนื้อ และการบีบตัวของ

หัวใจเชนกัน ดังนั้น ความไมไดดุลหรือการขาดธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดนี้จึงเปนเหตุใหเกิดความผิดปรกติไดทั่ว

รางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลตอระบบประสาทและระบบไหลเวียนเลือด อาการบางอยาง เชน ซึ มเศรา 

หงุดหงิด ขาดสมาธิ หรือเบื่ออาหาร อาจพบไดเมื่อขาดสังกะสีหรือแมกนีเซียม 

 นอกจากระบบหลัก ๆ ของรางกายแลว แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสียังมีความสำคัญยิ่งตอการ

ทำงานของกระดูก หากขาดธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งใน ๓ ชนิดนี้ก็อาจนำไปสูภาวะกระดูกบาง (osteopenia) หรือ

โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ได อยางไรก็ตาม ธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดนี้มีปฏิสัมพันธตอกันในระหวางการ 

ดูดซึมผานเยื่อบุผิวลำไสเล็ก กลาวคือ แคลเซียมและสังกะสีจะรบกวนซึ่งกันและกัน เมื่อความเขมขนของสังกะสี

เพิ่มสูงขึ้นในโพรงลำไส เชนที่พบในผูที่รับประทานสังกะสีเสริม จะลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไสเล็กได ดังนั้น  

ผูนิพนธจึงไดวิจัยรวมกับ ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ เพื่อใชสารโมเลกุล  

ขนาดใหญมาหุมอะตอมของสังกะสี ซึ่งจะลดปฏิสัมพันธระหวางแคลเซียมกับสังกะสีลง ทำใหธาตุทั้งสองดูดซึม

ผานเยื่อบุผิวลำไสไดดี 

 แมกนีเซียมเปนธาตุที่ลำไสดูดซึมไดดีมาก คือ สูงกวารอยละ ๔๐ ของปริมาณท่ีรับประทาน เมื่อเทียบ

กับแคลเซียมหรือเหล็กที่ดูดซึมไดเพียงรอยละ ๒๐ และ ๑๐ ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากแมกนีเซียมแพรผานชอง

ระหวางเซลล (paracellular space) ไดดี โดยไมจำเปนตองดูดซึมผานเซลล ซึ่งตองใชเวลาและพลังงานสูง 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากเซลลเยื่อบุผิวลำไสตรวจวัดความเขมขนของแคลเซียมและแมกนีเซียมภายในโพรงลำไส

ดวยตัวรับรูชนิดเดียวกัน (ซึ่งเรียกวา calcium/magnesium-sensing receptor) ซึ่งเมื่อตรวจพบความเขมขน

ของแคลเซียมที่สูงเกินไป ก็จะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเพ่ือปองกันไมใหรางกายไดรับอันตรายจากแคลเซียมสูง 

แตก็จะลดการดูดซึมแมกนีเซียดวย ดังนั้นโดยทั่วไปแลว อัตราการดูดซึมแคลเซียมจะเปนปฏิภาคผกผันกับ

อัตราการดูดซึมแมกนีเซียม กลาวคือ ธาตุชนิดหนึ่งจะรบกวนการดูดซึมธาตุอีกชนิด ซึ่งจะเปนโอกาสในการ

๔๓ 
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พัฒนาผลิตภัณฑยาและอาหารเสริมไดอีกมาก เชน การออกแบบใหดูดซึมธาตุ ๒ หรือ ๓ ชนิดไดดีโดย  

ไมรบกวนกันเอง 

 เมื่อดูดซึมเขาสูรางกายแลว ธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดจะกระจายไปทั่วรางกายทางระบบไหลเวียนเลือด 

เซลลสรางกระดูก (osteoblast) จำเปนตองใชทั้งแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีในการเจริญเติบโตและ

สรางกระดูก โดยเฉพาะกระบวนการสรางและสะสมผลึกไฮดรอกซีแอพาไทตใหกลายเปนโครงสรางแข็งของ

กระดูก กลไกของเซลลสรางกระดูกที่ใชแมกนีเซียมและสังกะสีเพ่ิมมวลกระดูกยังมีขอมูลไมมาก แตเปนไปไดวา

เกี่ยวของกับการทำงานของเอนไซมภายในเซลล และไอออนบางสวนยังเขาไปเปนสวนหนึ่งของผลึกไฮดรอกซี-

แอพาไทต ทั้งนี้สามารถตรวจพบธาตุทั้ง ๓ ชนิดในโครงสรางแข็งของกระดูกทุกสวนของรางกาย 

 ในการรับประทานแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี เราควรเลือกจากอาหารที่อุดมดวยธาตุเหลานี้

กอนการเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริมหรือยา อาหารแคลเซียมสูงมักผลิตหรือปรุงจากนม เชน นมสด โยเกิรต 

เนย ตลอดจนผักใบเขียว นอกจากนี้ยังพบไดในอาหารที่รับประทานพรอมกระดูกหรือโครงแข็งของสัตว เชน 

ปลาตัวเล็กตัวนอย ปลากระปอง และคางกุง สวนแมกนีเซียมพบไดมากในอาหารหลากหลายชนิดกวา เชน 

กลวย ธัญพืช ผักใบเขียว บร็อกโคลี ไข นม และเนื้ออกไก สังกะสีพบไดมากในหอยนางรม ผลิตภัณฑจากงา 

ถั่วลิสง ตับลูกวัว เนื้อวัว เนื้อแกะ และนม โดยทั่วไป การดื่มนมวันละ ๑–๒ แกว รวมกับการรับประทาน

อาหารปรกติ จะชวยใหไดรับธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดไดเพียงพอกับความตองการในแตละวัน ทั้งยังประหยัดกวา

การรับประทานอาหารเสริม 

 กลาวโดยสรุปคือ การรับประทานแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีในปริมาณที ่เพียงพอกับ  

ความตองการในแตละวันมีความสำคัญตอระบบประสาท กลามเนื้อ การบีบตัวของหัวใจ เมแทบอลิซึมของ

กระดูก อนึ่ง ควรรับประทานแตพอดีเนื่องจากการไดรับธาตุเหลานี้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจรบกวนการดูดซึม

ซึ่งกันและกัน การเลือกรับประทานอาหารที่อุดมดวยแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี เชน นมและธัญพืช 

จะชวยใหรางกายไดรับธาตุเหลานี้อยางเพียงพอและปลอดภัย อยางไรก็ตาม ยังมีพื้นที่สำหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรือยาสามัญที่ประกอบดวยธาตุทั้ง ๓ ชนิด ที่ลำไสสามารถดูดซึมไดดีและปลอดภัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑสำหรับผูสูงอายุที่รับประทานอาหารไดนอย รับประทานไดไมหลากหลาย หรือ

เปนโรคกระดูกพรุน ทั้งนี้การออกแบบผลิตภัณฑตองอาศัยความรูจากงานวิจัยในระดับเซลลและโมเลกุล  

ที่เก่ียวของกับการขนสงไอออนของธาตุเหลานี้ผานเยื่อบุผิวลำไส 

 

คำสำคัญ : การดูดซึมที่ลำไส, แคลเซียม, แมกนีเซียม, สังกะสี, โรคกระดูกพรุน 
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รูจักและทำความเขาใจความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
 

ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต 

 

 ปจจุบันนี้แมวาระบบอินเทอรเน็ตจะมีบทบาทสำคัญยิ่งแกการใชชีวิตของคนทั้งโลก แตขณะเดียวกันก็ 

ทำใหเกิดภัยอันตรายอยางใหญหลวงแกผู คนและหนวยงานตาง ๆ ดวย  ภัยอันตรายที่วานี้ก็คือภัยจาก 

cyberwar, cyberterrorists, cyberattack, cyberbullying และอื่น ๆ  ประเทศไทยเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ 

จึงไดตราพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรออกมาบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ แลว  

 คำวา cyber นั้นโดยทั่วไปหมายถึงระบบอินเทอรเน็ต และมาจากคำเต็มวา cybernetics ซ่ึงหมายถึง

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและระบบควบคุมอัตโนมัติของคนและมนุษย วิชานี้มีสอนมานานแลว   

ตอมาบริษัท CDC ไดนำคำวา cyber ไปใชเรียกชื่อรุ นของซูเปอรคอมพิวเตอรในชวงทศวรรษท่ี ๑๙๗๐  

หลังจากมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตแลว ก็มีผู นำคำนี ้ไปใชเรียกพื ้นที ่การใชงานทั้งหมดของระบบ

อินเทอรเน็ตซึ่งเชื ่อมโยงไปทุกหนทุกแหงทั่วโลกวา cyberspace  หลังจากนั้นเมื่อจะกลาวถึงอะไรก็ตาม 

ที่เกี่ยวของกับพื้นที่หรืองานอินเทอรเน็ต ก็มักจะนำคำ cyber มาใชนำหนาดวย เชน cyberwar คือ สงคราม 

ที ่ใชอินเทอรเน็ตเปนเครื ่องมือ, cyberattack คือ การโจมตีหนวยงานหรือผู ใชระบบอินเทอรเน็ตโดย 

นักกอการรายอินเทอรเน็ต (cyberterrorists) ฯลฯ 

 Cybersecurity หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร เปนคำที่ใชเรียกหลักการและวิธีการตาง ๆ สำหรับ

การปกปองความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลที่เชื่อมโยงเปนเครือขายพวงตอกับ

ระบบอินเทอรเน็ต  ทุกวันนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา การคุกคามไซเบอร (cyberthreats) มีรูปแบบและ

วิธีการตาง ๆ นานาที่ซับซอนขึ้น เชน denial of services, advanced persistent threat, phishing, social 

engineering, malware, unpatched software, website defacing, identity theft, ransomware 

 หนวยงานไมวาใหญหรือเล็กจะตองกำหนดนโยบายทางดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร, ประกาศ

นโยบายใหทุกคนตระหนัก, จัดทำระบบ Information Security Management System ตามมาตรฐาน

สำคัญตาง ๆ และปกปองคุมครองระบบตาง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลใหทุกคนในหนวยงานปฏิบัติตามอยางจริงจัง 

 

 

 

 

 

๔๕ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล  
 

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

 การรักษาสุขอนามัยโดยการทำความสะอาดมือเปนสวนที่สำคัญในการปองกันการติดเชื้อในชุมชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19)  การลางมือบอย ๆ 

ดวยสบูและน้ำอยางนอย ๒๐ วินาที นับเปนวิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุด อยางไรก็ตาม หากอยูในพื้นที่ที่มี

ขอจำกัด ไมสามารถหาสถานที่ลางมือได หรือตองเดินทางดวยรถสาธารณะ การใชผลิตภัณฑทำความสะอาดมือ

ที ่มีส วนผสมของแอลกอฮอล เชน เจลหรือสเปรยแอลกอฮอล  จะเปนทางเลือกท่ีทำไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส โดยพนหรือทาใหครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมดของมือและ 

ถูดวยกันจนกวาจะรูสึกแหง   

แอลกอฮอลที่ใชฆาเชื้อโรคน้ันโดยทั่วไปมี ๒ ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล 

เอกสารของศูนยควบคุมและปองกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกาแนะนำวา เอทิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน

รอยละ ๖๐-๘๐ โดยปริมาตร เปนสารฆาเชื้อไวรัสที่มีศักยภาพในการยับยั้งไวรัสที่มีชั้นไขมันหุมทุกชนิด (เชน 

เริม ไวรัสไขหวัดใหญ) และไวรัสที่ไมมีชั้นไขมันหุมบางชนิด (เชน ไวรัสอะดีโน ไวรัสเอนเทอโร ไวรัสโรตา) แต

ไมมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสโปลิโอ  ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อลดลงอยาง

รวดเร็วเมื่อเจือจางใหมีความเขมขนต่ำกวารอยละ ๕๐ โดยปริมาตร  อยางไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดวา ผลิตภัณฑดังกลาวที่มีจำหนายในทองตลาดตองประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลหรือ  

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอลตั้งแตหรือมากกวารอยละ ๗๐ โดยปริมาตรในน้ำ และตองทดสอบประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑดังกลาวตามมาตรฐานสหภาพยุโรปวาดวยมาตรฐานสารเคมีฆาเชื้อบนพื้นผิวและผลิตภัณฑฆาเชื้อ

เพ่ือสุขอนามัยสำหรับมือโดยไมใชน้ำ   

ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลที่มีจำหนายในประเทศไทย สวนใหญเปน

ผลิตภัณฑในรูปแบบเจลแอลกอฮอลและสเปรยแอลกอฮอล ซึ่งประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลมากกวารอยละ ๗๐ 

โดยปริมาตรในน้ำ (หรือไมนอยกวารอยละ ๖๒.๔ โดยน้ำหนักในน้ำ) แอลกอฮอลในสูตรตำรับของผลิตภัณฑ 

ทำความสะอาดมือชนิดความเขมขนสูงอาจทำใหผิวแหง และระคายเคืองได จึงมักเติมสารใหความชุมชื้น เชน 

กลีเซอรีนประมาณรอยละ ๑-๕ ซึ่งชวยทำใหผิวไมแหงภายหลังการทำความสะอาด แตการเติมกลีเซอรีน 

ในความเขมขนสูงข้ึนสงผลใหผลิตภัณฑเหนียวเหนอะหนะมากข้ึน ผลิตภัณฑรูปแบบเจลแอลกอฮอลจะถูกเติม

ดวยสารกอเจลเพ่ือใหผลิตภัณฑหนืดมากข้ึน อยางไรก็ตาม เอกสารขององคการอนามัยโลก (Guide to Local 

Production: WHO-recommended Handrub Formulations) ระบุวา สารกอเจลอาจทำใหประสิทธิภาพของ

๔๔ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

รูจักและทำความเขาใจความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
 

ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต 

 

 ปจจุบันนี้แมวาระบบอินเทอรเน็ตจะมีบทบาทสำคัญยิ่งแกการใชชีวิตของคนทั้งโลก แตขณะเดียวกันก็ 

ทำใหเกิดภัยอันตรายอยางใหญหลวงแกผู คนและหนวยงานตาง ๆ ดวย  ภัยอันตรายที่วานี้ก็คือภัยจาก 

cyberwar, cyberterrorists, cyberattack, cyberbullying และอื่น ๆ  ประเทศไทยเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ 

จึงไดตราพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรออกมาบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ แลว  

 คำวา cyber นั้นโดยทั่วไปหมายถึงระบบอินเทอรเน็ต และมาจากคำเต็มวา cybernetics ซ่ึงหมายถึง

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและระบบควบคุมอัตโนมัติของคนและมนุษย วิชานี้มีสอนมานานแลว   

ตอมาบริษัท CDC ไดนำคำวา cyber ไปใชเรียกชื่อรุ นของซูเปอรคอมพิวเตอรในชวงทศวรรษท่ี ๑๙๗๐  

หลังจากมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตแลว ก็มีผู นำคำนี ้ไปใชเรียกพื ้นที ่การใชงานทั้งหมดของระบบ

อินเทอรเน็ตซึ่งเชื ่อมโยงไปทุกหนทุกแหงทั่วโลกวา cyberspace  หลังจากนั้นเมื่อจะกลาวถึงอะไรก็ตาม 

ที่เกี่ยวของกับพื้นที่หรืองานอินเทอรเน็ต ก็มักจะนำคำ cyber มาใชนำหนาดวย เชน cyberwar คือ สงคราม 

ที ่ใชอินเทอรเน็ตเปนเครื ่องมือ, cyberattack คือ การโจมตีหนวยงานหรือผู ใชระบบอินเทอรเน็ตโดย 

นักกอการรายอินเทอรเน็ต (cyberterrorists) ฯลฯ 

 Cybersecurity หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร เปนคำที่ใชเรียกหลักการและวิธีการตาง ๆ สำหรับ

การปกปองความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลที่เชื่อมโยงเปนเครือขายพวงตอกับ

ระบบอินเทอรเน็ต  ทุกวันนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา การคุกคามไซเบอร (cyberthreats) มีรูปแบบและ

วิธีการตาง ๆ นานาที่ซับซอนขึ้น เชน denial of services, advanced persistent threat, phishing, social 

engineering, malware, unpatched software, website defacing, identity theft, ransomware 

 หนวยงานไมวาใหญหรือเล็กจะตองกำหนดนโยบายทางดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร, ประกาศ

นโยบายใหทุกคนตระหนัก, จัดทำระบบ Information Security Management System ตามมาตรฐาน

สำคัญตาง ๆ และปกปองคุมครองระบบตาง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลใหทุกคนในหนวยงานปฏิบัติตามอยางจริงจัง 

 

 

 

 

 

๔๕ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล  
 

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

 การรักษาสุขอนามัยโดยการทำความสะอาดมือเปนสวนที่สำคัญในการปองกันการติดเชื้อในชุมชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19)  การลางมือบอย ๆ 

ดวยสบูและน้ำอยางนอย ๒๐ วินาที นับเปนวิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุด อยางไรก็ตาม หากอยูในพื้นที่ที่มี

ขอจำกัด ไมสามารถหาสถานที่ลางมือได หรือตองเดินทางดวยรถสาธารณะ การใชผลิตภัณฑทำความสะอาดมือ

ที ่มีส วนผสมของแอลกอฮอล เชน เจลหรือสเปรยแอลกอฮอล  จะเปนทางเลือกท่ีทำไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส โดยพนหรือทาใหครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมดของมือและ 

ถูดวยกันจนกวาจะรูสึกแหง   

แอลกอฮอลที่ใชฆาเชื้อโรคน้ันโดยทั่วไปมี ๒ ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล 

เอกสารของศูนยควบคุมและปองกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกาแนะนำวา เอทิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน

รอยละ ๖๐-๘๐ โดยปริมาตร เปนสารฆาเชื้อไวรัสที่มีศักยภาพในการยับยั้งไวรัสที่มีชั้นไขมันหุมทุกชนิด (เชน 

เริม ไวรัสไขหวัดใหญ) และไวรัสที่ไมมีชั้นไขมันหุมบางชนิด (เชน ไวรัสอะดีโน ไวรัสเอนเทอโร ไวรัสโรตา) แต

ไมมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสโปลิโอ  ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อลดลงอยาง

รวดเร็วเมื่อเจือจางใหมีความเขมขนต่ำกวารอยละ ๕๐ โดยปริมาตร  อยางไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดวา ผลิตภัณฑดังกลาวที่มีจำหนายในทองตลาดตองประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลหรือ  

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอลตั้งแตหรือมากกวารอยละ ๗๐ โดยปริมาตรในน้ำ และตองทดสอบประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑดังกลาวตามมาตรฐานสหภาพยุโรปวาดวยมาตรฐานสารเคมีฆาเชื้อบนพื้นผิวและผลิตภัณฑฆาเชื้อ

เพ่ือสุขอนามัยสำหรับมือโดยไมใชน้ำ   

ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลที่มีจำหนายในประเทศไทย สวนใหญเปน

ผลิตภัณฑในรูปแบบเจลแอลกอฮอลและสเปรยแอลกอฮอล ซึ่งประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลมากกวารอยละ ๗๐ 

โดยปริมาตรในน้ำ (หรือไมนอยกวารอยละ ๖๒.๔ โดยน้ำหนักในน้ำ) แอลกอฮอลในสูตรตำรับของผลิตภัณฑ 

ทำความสะอาดมือชนิดความเขมขนสูงอาจทำใหผิวแหง และระคายเคืองได จึงมักเติมสารใหความชุมชื้น เชน 

กลีเซอรีนประมาณรอยละ ๑-๕ ซึ่งชวยทำใหผิวไมแหงภายหลังการทำความสะอาด แตการเติมกลีเซอรีน 

ในความเขมขนสูงข้ึนสงผลใหผลิตภัณฑเหนียวเหนอะหนะมากข้ึน ผลิตภัณฑรูปแบบเจลแอลกอฮอลจะถูกเติม

ดวยสารกอเจลเพ่ือใหผลิตภัณฑหนืดมากข้ึน อยางไรก็ตาม เอกสารขององคการอนามัยโลก (Guide to Local 

Production: WHO-recommended Handrub Formulations) ระบุวา สารกอเจลอาจทำใหประสิทธิภาพของ
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๔๔ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

รูจักและทำความเขาใจความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
 

ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต 

 

 ปจจุบันนี้แมวาระบบอินเทอรเน็ตจะมีบทบาทสำคัญยิ่งแกการใชชีวิตของคนทั้งโลก แตขณะเดียวกันก็ 

ทำใหเกิดภัยอันตรายอยางใหญหลวงแกผู คนและหนวยงานตาง ๆ ดวย  ภัยอันตรายที่วานี้ก็คือภัยจาก 

cyberwar, cyberterrorists, cyberattack, cyberbullying และอื่น ๆ  ประเทศไทยเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ 

จึงไดตราพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรออกมาบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ แลว  

 คำวา cyber นั้นโดยทั่วไปหมายถึงระบบอินเทอรเน็ต และมาจากคำเต็มวา cybernetics ซ่ึงหมายถึง

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและระบบควบคุมอัตโนมัติของคนและมนุษย วิชานี้มีสอนมานานแลว   

ตอมาบริษัท CDC ไดนำคำวา cyber ไปใชเรียกชื่อรุ นของซูเปอรคอมพิวเตอรในชวงทศวรรษท่ี ๑๙๗๐  

หลังจากมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตแลว ก็มีผู นำคำนี ้ไปใชเรียกพื ้นที ่การใชงานทั้งหมดของระบบ

อินเทอรเน็ตซึ่งเชื ่อมโยงไปทุกหนทุกแหงทั่วโลกวา cyberspace  หลังจากนั้นเมื่อจะกลาวถึงอะไรก็ตาม 

ที่เกี่ยวของกับพื้นที่หรืองานอินเทอรเน็ต ก็มักจะนำคำ cyber มาใชนำหนาดวย เชน cyberwar คือ สงคราม 

ที ่ใชอินเทอรเน็ตเปนเครื ่องมือ, cyberattack คือ การโจมตีหนวยงานหรือผู ใชระบบอินเทอรเน็ตโดย 

นักกอการรายอินเทอรเน็ต (cyberterrorists) ฯลฯ 

 Cybersecurity หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร เปนคำที่ใชเรียกหลักการและวิธีการตาง ๆ สำหรับ

การปกปองความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลที่เชื่อมโยงเปนเครือขายพวงตอกับ

ระบบอินเทอรเน็ต  ทุกวันนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา การคุกคามไซเบอร (cyberthreats) มีรูปแบบและ

วิธีการตาง ๆ นานาที่ซับซอนขึ้น เชน denial of services, advanced persistent threat, phishing, social 

engineering, malware, unpatched software, website defacing, identity theft, ransomware 

 หนวยงานไมวาใหญหรือเล็กจะตองกำหนดนโยบายทางดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร, ประกาศ

นโยบายใหทุกคนตระหนัก, จัดทำระบบ Information Security Management System ตามมาตรฐาน

สำคัญตาง ๆ และปกปองคุมครองระบบตาง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลใหทุกคนในหนวยงานปฏิบัติตามอยางจริงจัง 

 

 

 

 

 

๔๕ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล  
 

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

 การรักษาสุขอนามัยโดยการทำความสะอาดมือเปนสวนที่สำคัญในการปองกันการติดเชื้อในชุมชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19)  การลางมือบอย ๆ 

ดวยสบูและน้ำอยางนอย ๒๐ วินาที นับเปนวิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุด อยางไรก็ตาม หากอยูในพื้นที่ที่มี

ขอจำกัด ไมสามารถหาสถานที่ลางมือได หรือตองเดินทางดวยรถสาธารณะ การใชผลิตภัณฑทำความสะอาดมือ

ที ่มีส วนผสมของแอลกอฮอล เชน เจลหรือสเปรยแอลกอฮอล  จะเปนทางเลือกที่ทำไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส โดยพนหรือทาใหครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมดของมือและ 

ถูดวยกันจนกวาจะรูสึกแหง   

แอลกอฮอลที่ใชฆาเชื้อโรคน้ันโดยท่ัวไปมี ๒ ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล 

เอกสารของศูนยควบคุมและปองกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกาแนะนำวา เอทิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน

รอยละ ๖๐-๘๐ โดยปริมาตร เปนสารฆาเชื้อไวรัสที่มีศักยภาพในการยับยั้งไวรัสที่มีชั้นไขมันหุมทุกชนิด (เชน 

เริม ไวรัสไขหวัดใหญ) และไวรัสที่ไมมีชั้นไขมันหุมบางชนิด (เชน ไวรัสอะดีโน ไวรัสเอนเทอโร ไวรัสโรตา) แต

ไมมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสโปลิโอ  ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อลดลงอยาง

รวดเร็วเมื่อเจือจางใหมีความเขมขนต่ำกวารอยละ ๕๐ โดยปริมาตร  อยางไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดวา ผลิตภัณฑดังกลาวที่มีจำหนายในทองตลาดตองประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลหรือ  

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอลตั้งแตหรือมากกวารอยละ ๗๐ โดยปริมาตรในน้ำ และตองทดสอบประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑดังกลาวตามมาตรฐานสหภาพยุโรปวาดวยมาตรฐานสารเคมีฆาเชื้อบนพื้นผิวและผลิตภัณฑฆาเชื้อ

เพ่ือสุขอนามัยสำหรับมือโดยไมใชน้ำ   

ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลที่มีจำหนายในประเทศไทย สวนใหญเปน

ผลิตภัณฑในรูปแบบเจลแอลกอฮอลและสเปรยแอลกอฮอล ซึ่งประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลมากกวารอยละ ๗๐ 

โดยปริมาตรในน้ำ (หรือไมนอยกวารอยละ ๖๒.๔ โดยน้ำหนักในน้ำ) แอลกอฮอลในสูตรตำรับของผลิตภัณฑ 

ทำความสะอาดมือชนิดความเขมขนสูงอาจทำใหผิวแหง และระคายเคืองได จึงมักเติมสารใหความชุมชื้น เชน 

กลีเซอรีนประมาณรอยละ ๑-๕ ซึ่งชวยทำใหผิวไมแหงภายหลังการทำความสะอาด แตการเติมกลีเซอรีน 

ในความเขมขนสูงขึ้นสงผลใหผลิตภัณฑเหนียวเหนอะหนะมากขึ้น ผลิตภัณฑรูปแบบเจลแอลกอฮอลจะถูกเติม

ดวยสารกอเจลเพ่ือใหผลิตภัณฑหนืดมากขึ้น อยางไรก็ตาม เอกสารขององคการอนามัยโลก (Guide to Local 

Production: WHO-recommended Handrub Formulations) ระบุวา สารกอเจลอาจทำใหประสิทธิภาพของ

๔๔ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

รูจักและทำความเขาใจความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
 

ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต 

 

 ปจจุบันนี้แมวาระบบอินเทอรเน็ตจะมีบทบาทสำคัญยิ่งแกการใชชีวิตของคนทั้งโลก แตขณะเดียวกันก็ 

ทำใหเกิดภัยอันตรายอยางใหญหลวงแกผู คนและหนวยงานตาง ๆ ดวย  ภัยอันตรายที่วานี้ก็คือภัยจาก 

cyberwar, cyberterrorists, cyberattack, cyberbullying และอื่น ๆ  ประเทศไทยเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ 

จึงไดตราพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรออกมาบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ แลว  

 คำวา cyber นั้นโดยทั่วไปหมายถึงระบบอินเทอรเน็ต และมาจากคำเต็มวา cybernetics ซ่ึงหมายถึง

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและระบบควบคุมอัตโนมัติของคนและมนุษย วิชานี้มีสอนมานานแลว   

ตอมาบริษัท CDC ไดนำคำวา cyber ไปใชเรียกชื่อรุ นของซูเปอรคอมพิวเตอรในชวงทศวรรษท่ี ๑๙๗๐  

หลังจากมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตแลว ก็มีผู นำคำนี ้ไปใชเรียกพื ้นที ่การใชงานทั้งหมดของระบบ

อินเทอรเน็ตซึ่งเชื ่อมโยงไปทุกหนทุกแหงทั่วโลกวา cyberspace  หลังจากนั้นเมื่อจะกลาวถึงอะไรก็ตาม 

ที่เกี่ยวของกับพื้นที่หรืองานอินเทอรเน็ต ก็มักจะนำคำ cyber มาใชนำหนาดวย เชน cyberwar คือ สงคราม 

ที ่ใชอินเทอรเน็ตเปนเครื ่องมือ, cyberattack คือ การโจมตีหนวยงานหรือผู ใชระบบอินเทอรเน็ตโดย 

นักกอการรายอินเทอรเน็ต (cyberterrorists) ฯลฯ 

 Cybersecurity หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร เปนคำที่ใชเรียกหลักการและวิธีการตาง ๆ สำหรับ

การปกปองความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลที่เชื่อมโยงเปนเครือขายพวงตอกับ

ระบบอินเทอรเน็ต  ทุกวันนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา การคุกคามไซเบอร (cyberthreats) มีรูปแบบและ

วิธีการตาง ๆ นานาที่ซับซอนขึ้น เชน denial of services, advanced persistent threat, phishing, social 

engineering, malware, unpatched software, website defacing, identity theft, ransomware 

 หนวยงานไมวาใหญหรือเล็กจะตองกำหนดนโยบายทางดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร, ประกาศ

นโยบายใหทุกคนตระหนัก, จัดทำระบบ Information Security Management System ตามมาตรฐาน

สำคัญตาง ๆ และปกปองคุมครองระบบตาง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลใหทุกคนในหนวยงานปฏิบัติตามอยางจริงจัง 

 

 

 

 

 

๔๕ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล  
 

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

 การรักษาสุขอนามัยโดยการทำความสะอาดมือเปนสวนที่สำคัญในการปองกันการติดเชื้อในชุมชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19)  การลางมือบอย ๆ 

ดวยสบูและน้ำอยางนอย ๒๐ วินาที นับเปนวิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุด อยางไรก็ตาม หากอยูในพื้นที่ที่มี

ขอจำกัด ไมสามารถหาสถานที่ลางมือได หรือตองเดินทางดวยรถสาธารณะ การใชผลิตภัณฑทำความสะอาดมือ

ที ่มีส วนผสมของแอลกอฮอล เชน เจลหรือสเปรยแอลกอฮอล  จะเปนทางเลือกที่ทำไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส โดยพนหรือทาใหครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมดของมือและ 

ถูดวยกันจนกวาจะรูสึกแหง   

แอลกอฮอลที่ใชฆาเชื้อโรคน้ันโดยท่ัวไปมี ๒ ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล 

เอกสารของศูนยควบคุมและปองกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกาแนะนำวา เอทิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน

รอยละ ๖๐-๘๐ โดยปริมาตร เปนสารฆาเชื้อไวรัสที่มีศักยภาพในการยับยั้งไวรัสที่มีชั้นไขมันหุมทุกชนิด (เชน 

เริม ไวรัสไขหวัดใหญ) และไวรัสที่ไมมีชั้นไขมันหุมบางชนิด (เชน ไวรัสอะดีโน ไวรัสเอนเทอโร ไวรัสโรตา) แต

ไมมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสโปลิโอ  ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อลดลงอยาง

รวดเร็วเมื่อเจือจางใหมีความเขมขนต่ำกวารอยละ ๕๐ โดยปริมาตร  อยางไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดวา ผลิตภัณฑดังกลาวที่มีจำหนายในทองตลาดตองประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลหรือ  

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอลตั้งแตหรือมากกวารอยละ ๗๐ โดยปริมาตรในน้ำ และตองทดสอบประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑดังกลาวตามมาตรฐานสหภาพยุโรปวาดวยมาตรฐานสารเคมีฆาเชื้อบนพื้นผิวและผลิตภัณฑฆาเชื้อ

เพ่ือสุขอนามัยสำหรับมือโดยไมใชน้ำ   

ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลที่มีจำหนายในประเทศไทย สวนใหญเปน

ผลิตภัณฑในรูปแบบเจลแอลกอฮอลและสเปรยแอลกอฮอล ซึ่งประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลมากกวารอยละ ๗๐ 

โดยปริมาตรในน้ำ (หรือไมนอยกวารอยละ ๖๒.๔ โดยน้ำหนักในน้ำ) แอลกอฮอลในสูตรตำรับของผลิตภัณฑ 

ทำความสะอาดมือชนิดความเขมขนสูงอาจทำใหผิวแหง และระคายเคืองได จึงมักเติมสารใหความชุมชื้น เชน 

กลีเซอรีนประมาณรอยละ ๑-๕ ซึ่งชวยทำใหผิวไมแหงภายหลังการทำความสะอาด แตการเติมกลีเซอรีน 

ในความเขมขนสูงขึ้นสงผลใหผลิตภัณฑเหนียวเหนอะหนะมากขึ้น ผลิตภัณฑรูปแบบเจลแอลกอฮอลจะถูกเติม

ดวยสารกอเจลเพ่ือใหผลิตภัณฑหนืดมากขึ้น อยางไรก็ตาม เอกสารขององคการอนามัยโลก (Guide to Local 

Production: WHO-recommended Handrub Formulations) ระบุวา สารกอเจลอาจทำใหประสิทธิภาพของ
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๔๖ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การฆาเชื้อลดลง จึงแนะนำการใชในรูปแบบของเหลว เชน สเปรยแอลกอฮอล ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่งายกวา 

และราคาถูกกวาเจลแอลกอฮอล ๒-๓ เทา  

ดังนั้น ในการเลือกใชผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เราควรเลือกใช

ผลิตภัณฑที่ผลิตจากแหลงผลิตที่นาเชื่อถือ มีมาตรฐานการผลิตที่ดี หากไมสามารถหาซื้อได อาจใชแอลกอฮอล

ลางแผลชนิดน้ำ (รอยละ ๗๐ โดยปริมาตร) ใสขวดสเปรยแทนไดเชนเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๗ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การกระตุนการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช 

โดยใชแสงจากไดโอดเปลงแสง 
 

ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก 

 

 พืช โดยเฉพาะผักและผลไม เปนแหลงของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญและเปนประโยชนแก

รางกายมนุษย สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญกลุมหนึ่งในพืช  ไดแก สารประกอบฟนอลิก (phenolic 

compounds) ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ สารประกอบดังกลาวมีความสำคัญ ทั้งในแงของการบริโภคเพ่ือ

เสริมสรางสุขภาพ และการสกัดเพื่อนำไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ เชน ใชเปนสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ 

(แทนการใชสารสังเคราะห) เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอันไมพึงประสงคตาง ๆ ในอาหาร (เชน การเกิดสีน้ำตาล 

การเกิดกลิ่นหืน) ระหวางการแปรรูปและการเก็บรักษา โดยทั่วไป สารประกอบฟนอลิกมักสลายตัวเมื่อไดรับ

ความรอน สารดังกลาวจึงสูญสลายไปมากเมื่อแปรรูปผักและผลไมดวยความรอน ดวยเหตุนี้ จึงจำเปนตองหา

วิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณสารประกอบฟนอลิกในผักและผลไม เพื่อชดเชยกับปริมาณสารที่อาจ

สูญเสียไปหลังกระบวนการแปรรูป หรือแมกระทั่งเพ่ือเพิ่มปริมาณสารดังกลาวในผักและผลไมสด เพื่อใหได

ผลิตภัณฑที่มีคุณคาสำหรับการบริโภคมากย่ิงข้ึน ผูวจิัยและคณะไดศึกษาผลของการใชแสงจากไดโอดเปลงแสง 

(แอลอีดี) ที่ความยาวคลื่นตาง ๆ (หรือสีตาง ๆ ไดแก สีขาว สีแดง สีฟา และสีเขียว) ที่มีตอกิจกรรมของ

เอนไซมดีเอเอชพีซินเทส (DAHP synthase) โคริสเบตมิวเทส (chorismate mutase) แอนทรานิเลตซินเทส 

(anthranilate synthase) และฟนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส (phenylalanine ammonia lyase) รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบฟนอลิกในกระเจ๊ียบเขียว ซึ่งใชเปนพืชทดสอบ ทั้งน้ี เริ่มจากการทดลอง

ใชแสงสีขาวในการกระตุนกระเจี๊ยบเขียวเปนเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับใชกระตุนการ

ผลิตสารประกอบฟนอลิก ผูวิจัยพบวา เวลาที่เหมาะสมคือ ๘ ชั่วโมง เนื่องจากเปนเวลาที่ทำใหกระเจี๊ยบเขียว 

มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงสุด ผลจากการทดลองในข้ันถัดมาแสดงใหเห็นวา การกระตุนดวยแสง

สีขาวและสีน้ำเงินเปนเวลา ๒ ชั่วโมงสามารถเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิกในกระเจี๊ยบเขียวได เนื่องจาก

แสงสีขาวและสีน้ำเงินชวยกระตุนการทำงานของเอนไซมดีเอเอชพีซินเทส โคริสเบตมิวเทสและฟนิลอะลานีน

แอมโมเนียไลเอส ในทางตรงกันขาม แสงสีแดงและสีเขียวไมชวยเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิก แมหลังการ

กระตุ นเปนเวลา ๘ ชั ่วโมง เนื ่องจากแสงสีแดงไมสามารถกระตุ นการทำงานของเอนไซมฟนิลอะลานีน

แอมโมเนียไลเอส ซึ่งเปนเอนไซมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนฟนิลอะลานีน (phenylalanine) เปนสารประกอบ 

ฟนอลิก ในกรณีของแสงสีเขียว พบวาไมสามารถเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิกได เนื่องจากแสงสีเขียว

กระตุนการทำงานของเอนไซมแอนทรานิเลตซินเทสแทนการกระตุนการทำงานของฟนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส 

ผลการศึกษาดังกลาวขางตนชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการกระตุนการผลิตเอนไซมและสารประกอบ  

๔๖ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การฆาเชื้อลดลง จึงแนะนำการใชในรูปแบบของเหลว เชน สเปรยแอลกอฮอล ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่งายกวา 

และราคาถูกกวาเจลแอลกอฮอล ๒-๓ เทา  

ดังนั้น ในการเลือกใชผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เราควรเลือกใช

ผลิตภัณฑที่ผลิตจากแหลงผลิตที่นาเชื่อถือ มีมาตรฐานการผลิตที่ดี หากไมสามารถหาซื้อได อาจใชแอลกอฮอล

ลางแผลชนิดน้ำ (รอยละ ๗๐ โดยปริมาตร) ใสขวดสเปรยแทนไดเชนเดียวกัน  
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การกระตุนการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช 

โดยใชแสงจากไดโอดเปลงแสง 
 

ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก 

 

 พืช โดยเฉพาะผักและผลไม เปนแหลงของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญและเปนประโยชนแก

รางกายมนุษย สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญกลุมหนึ่งในพืช  ไดแก สารประกอบฟนอลิก (phenolic 

compounds) ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ สารประกอบดังกลาวมีความสำคัญ ทั้งในแงของการบริโภคเพ่ือ

เสริมสรางสุขภาพ และการสกัดเพื่อนำไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ เชน ใชเปนสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ 

(แทนการใชสารสังเคราะห) เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอันไมพึงประสงคตาง ๆ ในอาหาร (เชน การเกิดสีน้ำตาล 

การเกิดกลิ่นหืน) ระหวางการแปรรูปและการเก็บรักษา โดยทั่วไป สารประกอบฟนอลิกมักสลายตัวเมื่อไดรับ

ความรอน สารดังกลาวจึงสูญสลายไปมากเมื่อแปรรูปผักและผลไมดวยความรอน ดวยเหตุนี้ จึงจำเปนตองหา

วิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณสารประกอบฟนอลิกในผักและผลไม เพื่อชดเชยกับปริมาณสารที่อาจ

สูญเสียไปหลังกระบวนการแปรรูป หรือแมกระทั่งเพ่ือเพิ่มปริมาณสารดังกลาวในผักและผลไมสด เพื่อใหได

ผลิตภัณฑที่มีคุณคาสำหรับการบริโภคมากย่ิงข้ึน ผูวจิัยและคณะไดศึกษาผลของการใชแสงจากไดโอดเปลงแสง 

(แอลอีดี) ที่ความยาวคลื่นตาง ๆ (หรือสีตาง ๆ ไดแก สีขาว สีแดง สีฟา และสีเขียว) ที่มีตอกิจกรรมของ

เอนไซมดีเอเอชพีซินเทส (DAHP synthase) โคริสเบตมิวเทส (chorismate mutase) แอนทรานิเลตซินเทส 

(anthranilate synthase) และฟนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส (phenylalanine ammonia lyase) รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบฟนอลิกในกระเจ๊ียบเขียว ซึ่งใชเปนพืชทดสอบ ทั้งน้ี เริ่มจากการทดลอง

ใชแสงสีขาวในการกระตุนกระเจี๊ยบเขียวเปนเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับใชกระตุนการ

ผลิตสารประกอบฟนอลิก ผูวิจัยพบวา เวลาที่เหมาะสมคือ ๘ ชั่วโมง เนื่องจากเปนเวลาที่ทำใหกระเจี๊ยบเขียว 

มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงสุด ผลจากการทดลองในข้ันถัดมาแสดงใหเห็นวา การกระตุนดวยแสง

สีขาวและสีน้ำเงินเปนเวลา ๒ ชั่วโมงสามารถเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิกในกระเจี๊ยบเขียวได เนื่องจาก

แสงสีขาวและสีน้ำเงินชวยกระตุนการทำงานของเอนไซมดีเอเอชพีซินเทส โคริสเบตมิวเทสและฟนิลอะลานีน

แอมโมเนียไลเอส ในทางตรงกันขาม แสงสีแดงและสีเขียวไมชวยเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิก แมหลังการ

กระตุ นเปนเวลา ๘ ชั ่วโมง เนื ่องจากแสงสีแดงไมสามารถกระตุ นการทำงานของเอนไซมฟนิลอะลานีน

แอมโมเนียไลเอส ซึ่งเปนเอนไซมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนฟนิลอะลานีน (phenylalanine) เปนสารประกอบ 

ฟนอลิก ในกรณีของแสงสีเขียว พบวาไมสามารถเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิกได เนื่องจากแสงสีเขียว

กระตุนการทำงานของเอนไซมแอนทรานิเลตซินเทสแทนการกระตุนการทำงานของฟนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส 

ผลการศึกษาดังกลาวขางตนชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการกระตุนการผลิตเอนไซมและสารประกอบ  
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๔๖ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การฆาเชื้อลดลง จึงแนะนำการใชในรูปแบบของเหลว เชน สเปรยแอลกอฮอล ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่งายกวา 

และราคาถูกกวาเจลแอลกอฮอล ๒-๓ เทา  

ดังนั้น ในการเลือกใชผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เราควรเลือกใช

ผลิตภัณฑที่ผลิตจากแหลงผลิตที่นาเชื่อถือ มีมาตรฐานการผลิตที่ดี หากไมสามารถหาซื้อได อาจใชแอลกอฮอล

ลางแผลชนิดน้ำ (รอยละ ๗๐ โดยปริมาตร) ใสขวดสเปรยแทนไดเชนเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๗ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การกระตุนการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช 

โดยใชแสงจากไดโอดเปลงแสง 
 

ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก 

 

 พืช โดยเฉพาะผักและผลไม เปนแหลงของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญและเปนประโยชนแก

รางกายมนุษย สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญกลุมหนึ่งในพืช  ไดแก สารประกอบฟนอลิก (phenolic 

compounds) ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ สารประกอบดังกลาวมีความสำคัญ ทั้งในแงของการบริโภคเพ่ือ

เสริมสรางสุขภาพ และการสกัดเพื่อนำไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ เชน ใชเปนสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ 

(แทนการใชสารสังเคราะห) เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอันไมพึงประสงคตาง ๆ ในอาหาร (เชน การเกิดสีน้ำตาล 

การเกิดกลิ่นหืน) ระหวางการแปรรูปและการเก็บรักษา โดยทั่วไป สารประกอบฟนอลิกมักสลายตัวเมื่อไดรับ

ความรอน สารดังกลาวจึงสูญสลายไปมากเมื่อแปรรูปผักและผลไมดวยความรอน ดวยเหตุนี้ จึงจำเปนตองหา

วิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณสารประกอบฟนอลิกในผักและผลไม เพื่อชดเชยกับปริมาณสารที่อาจ

สูญเสียไปหลังกระบวนการแปรรูป หรือแมกระทั่งเพ่ือเพิ่มปริมาณสารดังกลาวในผักและผลไมสด เพื่อใหได

ผลิตภัณฑที่มีคุณคาสำหรับการบริโภคมากย่ิงข้ึน ผูวิจัยและคณะไดศึกษาผลของการใชแสงจากไดโอดเปลงแสง 

(แอลอีดี) ที่ความยาวคลื่นตาง ๆ (หรือสีตาง ๆ ไดแก สีขาว สีแดง สีฟา และสีเขียว) ที่มีตอกิจกรรมของ

เอนไซมดีเอเอชพีซินเทส (DAHP synthase) โคริสเบตมิวเทส (chorismate mutase) แอนทรานิเลตซินเทส 

(anthranilate synthase) และฟนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส (phenylalanine ammonia lyase) รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบฟนอลิกในกระเจ๊ียบเขียว ซึ่งใชเปนพืชทดสอบ ทั้งน้ี เริ่มจากการทดลอง

ใชแสงสีขาวในการกระตุนกระเจี๊ยบเขียวเปนเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับใชกระตุนการ

ผลิตสารประกอบฟนอลิก ผูวิจัยพบวา เวลาที่เหมาะสมคือ ๘ ชั่วโมง เนื่องจากเปนเวลาที่ทำใหกระเจี๊ยบเขียว 

มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงสุด ผลจากการทดลองในข้ันถัดมาแสดงใหเห็นวา การกระตุนดวยแสง

สีขาวและสีน้ำเงินเปนเวลา ๒ ชั่วโมงสามารถเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิกในกระเจี๊ยบเขียวได เนื่องจาก

แสงสีขาวและสีน้ำเงินชวยกระตุนการทำงานของเอนไซมดีเอเอชพีซินเทส โคริสเบตมิวเทสและฟนิลอะลานีน

แอมโมเนียไลเอส ในทางตรงกันขาม แสงสีแดงและสีเขียวไมชวยเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิก แมหลังการ

กระตุ นเปนเวลา ๘ ชั ่วโมง เนื ่องจากแสงสีแดงไมสามารถกระตุ นการทำงานของเอนไซมฟนิลอะลานีน

แอมโมเนียไลเอส ซึ่งเปนเอนไซมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนฟนิลอะลานีน (phenylalanine) เปนสารประกอบ 

ฟนอลิก ในกรณีของแสงสีเขียว พบวาไมสามารถเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิกได เนื่องจากแสงสีเขียว

กระตุนการทำงานของเอนไซมแอนทรานิเลตซินเทสแทนการกระตุนการทำงานของฟนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส 

ผลการศึกษาดังกลาวขางตนชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการกระตุนการผลิตเอนไซมและสารประกอบ  

๔๖ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การฆาเชื้อลดลง จึงแนะนำการใชในรูปแบบของเหลว เชน สเปรยแอลกอฮอล ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่งายกวา 

และราคาถูกกวาเจลแอลกอฮอล ๒-๓ เทา  

ดังนั้น ในการเลือกใชผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เราควรเลือกใช

ผลิตภัณฑที่ผลิตจากแหลงผลิตที่นาเชื่อถือ มีมาตรฐานการผลิตที่ดี หากไมสามารถหาซื้อได อาจใชแอลกอฮอล

ลางแผลชนิดน้ำ (รอยละ ๗๐ โดยปริมาตร) ใสขวดสเปรยแทนไดเชนเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๗ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การกระตุนการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช 

โดยใชแสงจากไดโอดเปลงแสง 
 

ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก 

 

 พืช โดยเฉพาะผักและผลไม เปนแหลงของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญและเปนประโยชนแก

รางกายมนุษย สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญกลุมหนึ่งในพืช  ไดแก สารประกอบฟนอลิก (phenolic 

compounds) ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ สารประกอบดังกลาวมีความสำคัญ ทั้งในแงของการบริโภคเพ่ือ

เสริมสรางสุขภาพ และการสกัดเพื่อนำไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ เชน ใชเปนสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ 

(แทนการใชสารสังเคราะห) เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอันไมพึงประสงคตาง ๆ ในอาหาร (เชน การเกิดสีน้ำตาล 

การเกิดกลิ่นหืน) ระหวางการแปรรูปและการเก็บรักษา โดยทั่วไป สารประกอบฟนอลิกมักสลายตัวเมื่อไดรับ

ความรอน สารดังกลาวจึงสูญสลายไปมากเมื่อแปรรูปผักและผลไมดวยความรอน ดวยเหตุนี้ จึงจำเปนตองหา

วิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณสารประกอบฟนอลิกในผักและผลไม เพื่อชดเชยกับปริมาณสารที่อาจ

สูญเสียไปหลังกระบวนการแปรรูป หรือแมกระทั่งเพ่ือเพิ่มปริมาณสารดังกลาวในผักและผลไมสด เพื่อใหได

ผลิตภัณฑที่มีคุณคาสำหรับการบริโภคมากย่ิงข้ึน ผูวจิัยและคณะไดศึกษาผลของการใชแสงจากไดโอดเปลงแสง 

(แอลอีดี) ที่ความยาวคลื่นตาง ๆ (หรือสีตาง ๆ ไดแก สีขาว สีแดง สีฟา และสีเขียว) ที่มีตอกิจกรรมของ

เอนไซมดีเอเอชพีซินเทส (DAHP synthase) โคริสเบตมิวเทส (chorismate mutase) แอนทรานิเลตซินเทส 

(anthranilate synthase) และฟนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส (phenylalanine ammonia lyase) รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบฟนอลิกในกระเจ๊ียบเขียว ซึ่งใชเปนพืชทดสอบ ทั้งน้ี เริ่มจากการทดลอง

ใชแสงสีขาวในการกระตุนกระเจี๊ยบเขียวเปนเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับใชกระตุนการ

ผลิตสารประกอบฟนอลิก ผูวิจัยพบวา เวลาที่เหมาะสมคือ ๘ ชั่วโมง เนื่องจากเปนเวลาที่ทำใหกระเจี๊ยบเขียว 

มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงสุด ผลจากการทดลองในข้ันถัดมาแสดงใหเห็นวา การกระตุนดวยแสง

สีขาวและสีน้ำเงินเปนเวลา ๒ ชั่วโมงสามารถเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิกในกระเจี๊ยบเขียวได เนื่องจาก

แสงสีขาวและสีน้ำเงินชวยกระตุนการทำงานของเอนไซมดีเอเอชพีซินเทส โคริสเบตมิวเทสและฟนิลอะลานีน

แอมโมเนียไลเอส ในทางตรงกันขาม แสงสีแดงและสีเขียวไมชวยเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิก แมหลังการ

กระตุ นเปนเวลา ๘ ชั ่วโมง เนื ่องจากแสงสีแดงไมสามารถกระตุ นการทำงานของเอนไซมฟนิลอะลานีน

แอมโมเนียไลเอส ซึ่งเปนเอนไซมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนฟนิลอะลานีน (phenylalanine) เปนสารประกอบ 

ฟนอลิก ในกรณีของแสงสีเขียว พบวาไมสามารถเพิ่มการผลิตสารประกอบฟนอลิกได เนื่องจากแสงสีเขียว

กระตุนการทำงานของเอนไซมแอนทรานิเลตซินเทสแทนการกระตุนการทำงานของฟนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส 

ผลการศึกษาดังกลาวขางตนชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการกระตุนการผลิตเอนไซมและสารประกอบ  
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๔๘ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

ฟนอลิกในพืช ซึ่งทำใหเลือกใชแสงที่ความยาวคลื่นตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม การศึกษาตอไปในอนาคตอาจ

มุงเนนไปที่การใชแสงผสมในการกระตุนการผลิตเอนไซมและสารประกอบฟนอลิก ตลอดจนศึกษาองคประกอบ

ของสารประกอบฟนอลิกในพืชชนิดตาง ๆ อยางละเอียด 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ความจำกับดนตรีไทยสากลและฮอรโมนที่เกี่ยวของ 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์  ราชบัณฑิต  

ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  ภาคีสมาชิก 

 

 ใน ค.ศ. ๑๙๙๑ A. A. Tomatis ไดเสนอสมมติฐาน Mozart Effect ที่กลาววา ดนตรีของโมทซารทชวย

การบำบัดและพัฒนาสมอง จากนั้นใน ค.ศ. ๑๙๙๓ Raucher และคณะ ไดเริ่มการทดลองดวยเพลง Mozart 

Sonata for Two Pianos ซึ่งยืนยันสมมติฐานดังกลาว 

 ดนตรี รวมถึงเสียงเพลงและคลื่นเสียงที่มีความถี่เฉพาะ เชน ๙๐–๑๒๐ เฮิรตซ มีผลตอการทำงานของ

สมองหลาย ๆ ดานคลายการนั่งสมาธิ ไมวาจะเปนความจำ การเรียนรู อารมณ หรือความเชื่อมโยงของเหตุ

และผล ซึ่งลวนเปนแขนงของงานวิจัยที่มีความสำคัญในสาขาปริชานศาสตร (cognitive science) ไมเพียงแต

มนุษยที่ตอบสนองในเชิงบวกตอเสียงเพลงและดนตรี สัตวเลี้ยงลูกดวยนมอีกหลายชนิด เชน หนูขาว ก็เชนกัน 

หลายครั้งที่งานวิจัยในสัตวทำใหมนุษยไดเขาใจถึงกลไกในระดับเซลลและโมเลกุลที่ดนตรีสงผลตอการทำงาน

ของเซลลประสาทบริเวณเปลือกสมองสวนตาง ๆ เชน สมองสวนฮิปโพแคมพัส  (hippocampus) ซึ่งเปน

ศูนยกลางหลักของการเรียนรูและความจำทั้งของมนุษยและสัตว ตลอดจนเปนสมองสวนควบคุมเครียดและ

วิตกกังวล การท่ีดนตรีไทยสากลใหเสียงหลายชวงความถี่ ซ่ึงรวมถึง ๙๐–๑๒๐ เฮิรตซ จึงสงผลดีแกการเรียนรู

และความจำได 

 เสียงเพลงและดนตรีเปลี่ยนแปลงความจำของมนุษยไดจริงหรือ  มีงานวิจัยในมนุษยที่สนับสนุนวา 

ดนตรีเพิ่มความสามารถเรื่องความจำในทารกและผูสูงอายุ รวมถึงผูสูงอายุที่เปนโรคอัลไซเมอรหรือมีภาวะ

สมองเสื่อม ทั้งการจำเหตุการณและความจำซึ่งทำใหเกิดการเรียนรูมอเตอร (motor learning เปนความจำ

และการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ทำใหเกิดเปนทักษะการเคลื่อนไหวของรางกาย) ทารกที่ฟงดนตรีอยางสม่ำเสมอ

ตั้งแตยังอยูในครรภมารดานั้นพบวามีพัฒนาการดานการเรียนรูมอเตอรเร็วขึ้น เชน นั่ง และเดินไดกอนเด็ก  

ในวัยเดียวกัน และยังสงผลดีแกผูที่เปนโรคออทิสติก อนึ่ง โนตดนตรี จี -๒ (โนตซอล G2), เอ-๒ (โนตลา A2) 

และ บี-๒ (โนตที B2) ซึ่งมีความถี่เสียง ๙๘, ๑๑๐ และ ๑๒๓.๔๗๑ เฮิรตซ ตามลำดับ มีผลดีแกความจำ  

ผลการทดลองในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรแสดงวา หลังจากผูปวยโรคอัลไซเมอรฟงไดเพลง

คลาสสิกประมาณ ๓ เดือน ก็สามารถฟนความจำบางสวนได  เพลงไทยสากลหลายเพลง เชน กฎแหงกรรม 

คนึงครวญ๑ ที่มีโนตทั้ง ๓ ตัวอยูดวย นาจะชวยชะลอความจำเสื่อมไดเชนเดียวกับเพลงคลาสสิก แตยังไมมผีล

การทดลองสนับสนุน 
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หลายครั้งที่งานวิจัยในสัตวทำใหมนุษยไดเขาใจถึงกลไกในระดับเซลลและโมเลกุลที่ดนตรีสงผลตอการทำงาน

ของเซลลประสาทบริเวณเปลือกสมองสวนตาง ๆ เชน สมองสวนฮิปโพแคมพัส  (hippocampus) ซึ่งเปน

ศูนยกลางหลักของการเรียนรูและความจำทั้งของมนุษยและสัตว ตลอดจนเปนสมองสวนควบคุมเครียดและ

วิตกกังวล การท่ีดนตรีไทยสากลใหเสียงหลายชวงความถี่ ซึ่งรวมถึง ๙๐–๑๒๐ เฮิรตซ จึงสงผลดีแกการเรียนรู

และความจำได 

 เสียงเพลงและดนตรีเปลี่ยนแปลงความจำของมนุษยไดจริงหรือ  มีงานวิจัยในมนุษยที่สนับสนุนวา 

ดนตรีเพิ่มความสามารถเรื่องความจำในทารกและผูสูงอายุ รวมถึงผูสูงอายุที่เปนโรคอัลไซเมอรหรือมีภาวะ

สมองเสื่อม ทั้งการจำเหตุการณและความจำซึ่งทำใหเกิดการเรียนรูมอเตอร (motor learning เปนความจำ

และการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ทำใหเกิดเปนทักษะการเคลื่อนไหวของรางกาย) ทารกที่ฟงดนตรีอยางสม่ำเสมอ

ตั้งแตยังอยูในครรภมารดานั้นพบวามีพัฒนาการดานการเรียนรูมอเตอรเร็วขึ้น เชน นั่ง และเดินไดกอนเด็ก  

ในวัยเดียวกัน และยังสงผลดีแกผูที่เปนโรคออทิสติก อนึ่ง โนตดนตรี จี -๒ (โนตซอล G2), เอ-๒ (โนตลา A2) 

และ บี-๒ (โนตที B2) ซึ่งมีความถี่เสียง ๙๘, ๑๑๐ และ ๑๒๓.๔๗๑ เฮิรตซ ตามลำดับ มีผลดีแกความจำ  

ผลการทดลองในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรแสดงวา หลังจากผูปวยโรคอัลไซเมอรฟงไดเพลง

คลาสสิกประมาณ ๓ เดือน ก็สามารถฟนความจำบางสวนได  เพลงไทยสากลหลายเพลง เชน กฎแหงกรรม 

คนึงครวญ๑ ที่มีโนตทั้ง ๓ ตัวอยูดวย นาจะชวยชะลอความจำเสื่อมไดเชนเดียวกับเพลงคลาสสิก แตยังไมมผีล

การทดลองสนับสนุน 

 
๑ ตนฉบับเพลงใชวา “คนึง” แตในพจนานุกรมปจจุบันใช “คะนึง” 



50
๕๐ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

 นอกจากน้ี เสียงเพลงและดนตรีมีสวนชวยลดความเครียดและคลายกังวลไดอยางดี การลดความกังวล

และควบคุมความเครียดในระดับที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมความจำไดทางออม ในขณะที่มนุษยมีความเครียด 

สมองจะสงสัญญาณผานระบบประสาทอัตโนวัติและระบบฮอรโมน โดยเฉพาะฮอรโมนในระบบแกน 

ไฮโพทาลามัส–ตอมใตสมอง–ตอมหมวกไต (hypothalamic–pituitary–adrenal axis) นำไปส ู การหล่ัง

ฮอรโมนคอรทิซอลจากตอมหมวกไต เพ่ือเตรียมรางกายใหพรอมตอการตอบสนองตอความเครียด และคอรทิซอล

นี้เองที่นักวิจัยใชเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพเพ่ือประเมินความเครียดของมนุษย มีรายงานวิจัยหลายเรื่องท่ียืนยันวา 

การฟงดนตรีเพียง ๖๐–๙๐ นาที ชวยลดระดับคอรทิซอลในเลือดได โดยที่สมองสวนไฮโพทาลามัสจะเพิ่มการ

สรางสารออกซิโทซินและลดการสรางคอรทิโคโทรฟน รีลีสซิงฮอรโมน ซึ่งจะลดการสรางคอรทิซอลในที่สุด 

นอกจากน้ียังลดระดับของสารชนิดอื่น ๆ ที่สัมพันธกับความเครียด เชน อินเทอรลิวคิน-๖ และอิพิเนฟริน 

 ปจจุบันมีแพทยนำดนตรีมาชวยบำบัดความเครียดในหลาย ๆ เหตุการณ เชน ระหวางการรอเจาะ

ตรวจน้ำคร่ำของผูที่ตั้งครรภ ระหวางผูปวยรอผาตัด หรือใชรวมกับยาลดความดันในผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูง 

ซึ่งรวมถึงการฟงดนตรีไทยพื้นบานเพื่อชวยลดความดันโลหิต อยางไรก็ตาม ยังไมมีการศึกษาผลเชิ งบวกของ

ดนตรีไทยสากล โดยเฉพาะความสัมพันธกับความถี่ของเสียงดนตรี กับความจำของมนุษยหรือสัตวทดลองอยาง

เปนระบบ ซึ่งนาจะเปนทิศทางการวิจัยที่ควรไดรับการสนับสนุน เนื่องจากอาจชวยลดความเครียด ความวิตก

กังวล ซึมเศรา เพิ่มความสามารถดานความจำของสมอง หรือลดความเสื่อมของสมองได ทั้งนี้ผูปวยและญาติ

สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองที่บาน ขณะเดียวกันก็เปนกิจกรรมที่สรางความผอนคลายและความสุขใหผูปวย

และสมาชิกในครอบครัว 

 

คำสำคัญ : ความจำ, ความเครียด, ดนตรีไทยสากล 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง 
 

ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  ภาคีสมาชิก 

 

ในปจจุบัน การจัดตั้งธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง หรือที่เรียกวา Deep Tech Company หรือ Deep 

Tech Startup เปนสวนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเชื่อวาจะเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ ศัพทคำวา Deep Tech ถูกใชครั้งแรกใน ค.ศ. ๒๐๑๔  โดย Swati Chaturvedi ซึ่งเปน 

Co-founder และ CEO ของบริษัทลงทุน Propel (x) ทั้งนี้เพ่ือบริษัทลงทุนจะไดสามารถแยกธุรกิจที่จะลงทุน

ออกตามเทคโนโลยีได  Deep Tech จะหมายถึงเทคโนโลยีที่มีสมบัติหลัก ๆ อยู ๓ ดาน คือ (๑) เปนเทคโนโลยี

ที่ตองการงานวิจัยและพัฒนาในระยะยาวจนกวาจะเขาสูเชิงพาณิชย  (๒) เปนเทคโนโลยีที่ตองการเงินลงทุน

จำนวนมากเพื่อจะใหสำเร็จในเชิงพาณิชย และ (๓) เปนเทคโนโลยีที่สรางผลกระทบที่สูง (high impact) ตอ

สังคม ทรัพยสินทางปญญา (intellectual property)  Deep Tech น้ันยากท่ีจะลอกเลียนหรือผลิตซ้ำ ทำใหมี

ความไดเปรียบในการแขงขัน และยากที่จะมีคูแขงได  Deep Tech ในปจจุบันสามารถแบงออกเปน ๘ กลุมใหญ 

ไดแก Advance Materials, Artificial Intelligence, Bio Technology, Blockchain, Robotics, Photonics, 

Electronics และ Quantum Computing  ปจจุบันมี Deep Tech start up มากกวา ๘,๕๐๐ แหง กระจาย

อยูทั่วโลก มากกวาครึ่งอยูในสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยยังไมมีธุรกิจที่เปน Deep Tech เลย 

สวนสำคัญของการสรางธุรกิจ Deep Tech คือการสรางระบบนิเวศ (ecosystem) ที่รองรับและ

เอื้ออำนวยแกการเกิดเทคโนโลยี ระบบนิเวศดังกลาวตองมีองคประกอบสำคัญดังนี้ (๑) ธุรกิจเกิดใหมหรือ 

start up  (๒) ความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ (corporation)  (๓) นักลงทุน (investors)  (๔) มหาวิทยาลัย

และสถาบันวิจัย  (๕) การสนับสนุนจากภาครัฐ  และ (๖) หนวยสนับสนุนหรือชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ 

(facilitators) องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ตองทำงานเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบจึงจะสงผลใหสามารถ 

สรางธุรกิจ Deep Tech ขึ้นไดในประเทศไทย  
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

 นอกจากน้ี เสียงเพลงและดนตรีมีสวนชวยลดความเครียดและคลายกังวลไดอยางดี การลดความกังวล

และควบคุมความเครียดในระดับที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมความจำไดทางออม ในขณะที่มนุษยมีความเครียด 

สมองจะสงสัญญาณผานระบบประสาทอัตโนวัติและระบบฮอรโมน โดยเฉพาะฮอรโมนในระบบแกน 

ไฮโพทาลามัส–ตอมใตสมอง–ตอมหมวกไต (hypothalamic–pituitary–adrenal axis) นำไปส ู การหล่ัง

ฮอรโมนคอรทิซอลจากตอมหมวกไต เพ่ือเตรียมรางกายใหพรอมตอการตอบสนองตอความเครียด และคอรทิซอล

นี้เองที่นักวิจัยใชเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพเพ่ือประเมินความเครียดของมนุษย มีรายงานวิจัยหลายเรื่องท่ียืนยันวา 

การฟงดนตรีเพียง ๖๐–๙๐ นาที ชวยลดระดับคอรทิซอลในเลือดได โดยที่สมองสวนไฮโพทาลามัสจะเพิ่มการ

สรางสารออกซิโทซินและลดการสรางคอรทิโคโทรฟน รีลีสซิงฮอรโมน ซึ่งจะลดการสรางคอรทิซอลในที่สุด 

นอกจากน้ียังลดระดับของสารชนิดอื่น ๆ ที่สัมพันธกับความเครียด เชน อินเทอรลิวคิน-๖ และอิพิเนฟริน 

 ปจจุบันมีแพทยนำดนตรีมาชวยบำบัดความเครียดในหลาย ๆ เหตุการณ เชน ระหวางการรอเจาะ

ตรวจน้ำคร่ำของผูที่ตั้งครรภ ระหวางผูปวยรอผาตัด หรือใชรวมกับยาลดความดันในผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูง 

ซึ่งรวมถึงการฟงดนตรีไทยพื้นบานเพื่อชวยลดความดันโลหิต อยางไรก็ตาม ยังไมมีการศึกษาผลเชิ งบวกของ

ดนตรีไทยสากล โดยเฉพาะความสัมพันธกับความถี่ของเสียงดนตรี กับความจำของมนุษยหรือสัตวทดลองอยาง

เปนระบบ ซึ่งนาจะเปนทิศทางการวิจัยที่ควรไดรับการสนับสนุน เนื่องจากอาจชวยลดความเครียด ความวิตก

กังวล ซึมเศรา เพิ่มความสามารถดานความจำของสมอง หรือลดความเสื่อมของสมองได ทั้งนี้ผูปวยและญาติ

สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองที่บาน ขณะเดียวกันก็เปนกิจกรรมที่สรางความผอนคลายและความสุขใหผูปวย

และสมาชิกในครอบครัว 

 

คำสำคัญ : ความจำ, ความเครียด, ดนตรีไทยสากล 
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การพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง 
 

ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  ภาคีสมาชิก 

 

ในปจจุบัน การจัดตั้งธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง หรือที่เรียกวา Deep Tech Company หรือ Deep 

Tech Startup เปนสวนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเชื่อวาจะเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ ศัพทคำวา Deep Tech ถูกใชครั้งแรกใน ค.ศ. ๒๐๑๔  โดย Swati Chaturvedi ซึ่งเปน 

Co-founder และ CEO ของบริษัทลงทุน Propel (x) ทั้งนี้เพ่ือบริษัทลงทุนจะไดสามารถแยกธุรกิจที่จะลงทุน

ออกตามเทคโนโลยีได  Deep Tech จะหมายถึงเทคโนโลยีที่มีสมบัติหลัก ๆ อยู ๓ ดาน คือ (๑) เปนเทคโนโลยี

ที่ตองการงานวิจัยและพัฒนาในระยะยาวจนกวาจะเขาสูเชิงพาณิชย  (๒) เปนเทคโนโลยีที่ตองการเงินลงทุน

จำนวนมากเพื่อจะใหสำเร็จในเชิงพาณิชย และ (๓) เปนเทคโนโลยีที่สรางผลกระทบที่สูง (high impact) ตอ

สังคม ทรัพยสินทางปญญา (intellectual property)  Deep Tech น้ันยากท่ีจะลอกเลียนหรือผลิตซ้ำ ทำใหมี

ความไดเปรียบในการแขงขัน และยากที่จะมีคูแขงได  Deep Tech ในปจจุบันสามารถแบงออกเปน ๘ กลุมใหญ 

ไดแก Advance Materials, Artificial Intelligence, Bio Technology, Blockchain, Robotics, Photonics, 

Electronics และ Quantum Computing  ปจจุบันมี Deep Tech start up มากกวา ๘,๕๐๐ แหง กระจาย

อยูทั่วโลก มากกวาครึ่งอยูในสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยยังไมมีธุรกิจที่เปน Deep Tech เลย 

สวนสำคัญของการสรางธุรกิจ Deep Tech คือการสรางระบบนิเวศ (ecosystem) ที่รองรับและ

เอื้ออำนวยแกการเกิดเทคโนโลยี ระบบนิเวศดังกลาวตองมีองคประกอบสำคัญดังนี้ (๑) ธุรกิจเกิดใหมหรือ 

start up  (๒) ความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ (corporation)  (๓) นักลงทุน (investors)  (๔) มหาวิทยาลัย

และสถาบันวิจัย  (๕) การสนับสนุนจากภาครัฐ  และ (๖) หนวยสนับสนุนหรือชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ 

(facilitators) องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ตองทำงานเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบจึงจะสงผลใหสามารถ 

สรางธุรกิจ Deep Tech ขึ้นไดในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 



51
๕๐ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

 นอกจากน้ี เสียงเพลงและดนตรีมีสวนชวยลดความเครียดและคลายกังวลไดอยางดี การลดความกังวล

และควบคุมความเครียดในระดับที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมความจำไดทางออม ในขณะที่มนุษยมีความเครียด 

สมองจะสงสัญญาณผานระบบประสาทอัตโนวัติและระบบฮอรโมน โดยเฉพาะฮอรโมนในระบบแกน 

ไฮโพทาลามัส–ตอมใตสมอง–ตอมหมวกไต (hypothalamic–pituitary–adrenal axis) นำไปส ู การหล่ัง

ฮอรโมนคอรทิซอลจากตอมหมวกไต เพ่ือเตรียมรางกายใหพรอมตอการตอบสนองตอความเครียด และคอรทิซอล

นี้เองที่นักวิจัยใชเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพเพ่ือประเมินความเครียดของมนุษย มีรายงานวิจัยหลายเรื่องท่ียืนยันวา 

การฟงดนตรีเพียง ๖๐–๙๐ นาที ชวยลดระดับคอรทิซอลในเลือดได โดยที่สมองสวนไฮโพทาลามัสจะเพิ่มการ

สรางสารออกซิโทซินและลดการสรางคอรทิโคโทรฟน รีลีสซิงฮอรโมน ซึ่งจะลดการสรางคอรทิซอลในที่สุด 

นอกจากน้ียังลดระดับของสารชนิดอื่น ๆ ที่สัมพันธกับความเครียด เชน อินเทอรลิวคิน-๖ และอิพิเนฟริน 

 ปจจุบันมีแพทยนำดนตรีมาชวยบำบัดความเครียดในหลาย ๆ เหตุการณ เชน ระหวางการรอเจาะ

ตรวจน้ำคร่ำของผูที่ตั้งครรภ ระหวางผูปวยรอผาตัด หรือใชรวมกับยาลดความดันในผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูง 

ซึ่งรวมถึงการฟงดนตรีไทยพื้นบานเพื่อชวยลดความดันโลหิต อยางไรก็ตาม ยังไมมีการศึกษาผลเชิ งบวกของ

ดนตรีไทยสากล โดยเฉพาะความสัมพันธกับความถี่ของเสียงดนตรี กับความจำของมนุษยหรือสัตวทดลองอยาง

เปนระบบ ซึ่งนาจะเปนทิศทางการวิจัยที่ควรไดรับการสนับสนุน เนื่องจากอาจชวยลดความเครียด ความวิตก

กังวล ซึมเศรา เพิ่มความสามารถดานความจำของสมอง หรือลดความเสื่อมของสมองได ทั้งนี้ผูปวยและญาติ

สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองที่บาน ขณะเดียวกันก็เปนกิจกรรมที่สรางความผอนคลายและความสุขใหผูปวย

และสมาชิกในครอบครัว 

 

คำสำคัญ : ความจำ, ความเครียด, ดนตรีไทยสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๑ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง 
 

ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  ภาคีสมาชิก 

 

ในปจจุบัน การจัดตั้งธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง หรือที่เรียกวา Deep Tech Company หรือ Deep 

Tech Startup เปนสวนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเชื่อวาจะเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ ศัพทคำวา Deep Tech ถูกใชครั้งแรกใน ค.ศ. ๒๐๑๔  โดย Swati Chaturvedi ซึ่งเปน 

Co-founder และ CEO ของบริษัทลงทุน Propel (x) ทั้งนี้เพ่ือบริษัทลงทุนจะไดสามารถแยกธุรกิจที่จะลงทุน

ออกตามเทคโนโลยีได  Deep Tech จะหมายถึงเทคโนโลยีที่มีสมบัติหลัก ๆ อยู ๓ ดาน คือ (๑) เปนเทคโนโลยี

ที่ตองการงานวิจัยและพัฒนาในระยะยาวจนกวาจะเขาสูเชิงพาณิชย  (๒) เปนเทคโนโลยีที่ตองการเงินลงทุน

จำนวนมากเพื่อจะใหสำเร็จในเชิงพาณิชย และ (๓) เปนเทคโนโลยีที่สรางผลกระทบที่สูง (high impact) ตอ

สังคม ทรัพยสินทางปญญา (intellectual property)  Deep Tech น้ันยากท่ีจะลอกเลียนหรือผลิตซ้ำ ทำใหมี

ความไดเปรียบในการแขงขัน และยากที่จะมีคูแขงได  Deep Tech ในปจจุบันสามารถแบงออกเปน ๘ กลุมใหญ 

ไดแก Advance Materials, Artificial Intelligence, Bio Technology, Blockchain, Robotics, Photonics, 

Electronics และ Quantum Computing  ปจจุบันมี Deep Tech start up มากกวา ๘,๕๐๐ แหง กระจาย

อยูทั่วโลก มากกวาครึ่งอยูในสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยยังไมมีธุรกิจที่เปน Deep Tech เลย 

สวนสำคัญของการสรางธุรกิจ Deep Tech คือการสรางระบบนิเวศ (ecosystem) ที่รองรับและ

เอื้ออำนวยแกการเกิดเทคโนโลยี ระบบนิเวศดังกลาวตองมีองคประกอบสำคัญดังนี้ (๑) ธุรกิจเกิดใหมหรือ 

start up  (๒) ความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ (corporation)  (๓) นักลงทุน (investors)  (๔) มหาวิทยาลัย

และสถาบันวิจัย  (๕) การสนับสนุนจากภาครัฐ  และ (๖) หนวยสนับสนุนหรือชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ 

(facilitators) องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ตองทำงานเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบจึงจะสงผลใหสามารถ 

สรางธุรกิจ Deep Tech ขึ้นไดในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๐ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

 นอกจากน้ี เสียงเพลงและดนตรีมีสวนชวยลดความเครียดและคลายกังวลไดอยางดี การลดความกังวล

และควบคุมความเครียดในระดับที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมความจำไดทางออม ในขณะที่มนุษยมีความเครียด 

สมองจะสงสัญญาณผานระบบประสาทอัตโนวัติและระบบฮอรโมน โดยเฉพาะฮอรโมนในระบบแกน 

ไฮโพทาลามัส–ตอมใตสมอง–ตอมหมวกไต (hypothalamic–pituitary–adrenal axis) นำไปส ู การหล่ัง

ฮอรโมนคอรทิซอลจากตอมหมวกไต เพ่ือเตรียมรางกายใหพรอมตอการตอบสนองตอความเครียด และคอรทิซอล

นี้เองที่นักวิจัยใชเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพเพ่ือประเมินความเครียดของมนุษย มีรายงานวิจัยหลายเรื่องท่ียืนยันวา 

การฟงดนตรีเพียง ๖๐–๙๐ นาที ชวยลดระดับคอรทิซอลในเลือดได โดยที่สมองสวนไฮโพทาลามัสจะเพิ่มการ

สรางสารออกซิโทซินและลดการสรางคอรทิโคโทรฟน รีลีสซิงฮอรโมน ซึ่งจะลดการสรางคอรทิซอลในที่สุด 

นอกจากน้ียังลดระดับของสารชนิดอื่น ๆ ที่สัมพันธกับความเครียด เชน อินเทอรลิวคิน-๖ และอิพิเนฟริน 

 ปจจุบันมีแพทยนำดนตรีมาชวยบำบัดความเครียดในหลาย ๆ เหตุการณ เชน ระหวางการรอเจาะ

ตรวจน้ำคร่ำของผูที่ตั้งครรภ ระหวางผูปวยรอผาตัด หรือใชรวมกับยาลดความดันในผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูง 

ซึ่งรวมถึงการฟงดนตรีไทยพื้นบานเพื่อชวยลดความดันโลหิต อยางไรก็ตาม ยังไมมีการศึกษาผลเชิ งบวกของ

ดนตรีไทยสากล โดยเฉพาะความสัมพันธกับความถี่ของเสียงดนตรี กับความจำของมนุษยหรือสัตวทดลองอยาง

เปนระบบ ซึ่งนาจะเปนทิศทางการวิจัยที่ควรไดรับการสนับสนุน เนื่องจากอาจชวยลดความเครียด ความวิตก

กังวล ซึมเศรา เพิ่มความสามารถดานความจำของสมอง หรือลดความเสื่อมของสมองได ทั้งนี้ผูปวยและญาติ

สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองที่บาน ขณะเดียวกันก็เปนกิจกรรมที่สรางความผอนคลายและความสุขใหผูปวย

และสมาชิกในครอบครัว 

 

คำสำคัญ : ความจำ, ความเครียด, ดนตรีไทยสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๑ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง 
 

ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  ภาคีสมาชิก 

 

ในปจจุบัน การจัดตั้งธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง หรือที่เรียกวา Deep Tech Company หรือ Deep 

Tech Startup เปนสวนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเชื่อวาจะเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ ศัพทคำวา Deep Tech ถูกใชครั้งแรกใน ค.ศ. ๒๐๑๔  โดย Swati Chaturvedi ซึ่งเปน 

Co-founder และ CEO ของบริษัทลงทุน Propel (x) ทั้งนี้เพ่ือบริษัทลงทุนจะไดสามารถแยกธุรกิจที่จะลงทุน

ออกตามเทคโนโลยีได  Deep Tech จะหมายถึงเทคโนโลยีที่มีสมบัติหลัก ๆ อยู ๓ ดาน คือ (๑) เปนเทคโนโลยี

ที่ตองการงานวิจัยและพัฒนาในระยะยาวจนกวาจะเขาสูเชิงพาณิชย  (๒) เปนเทคโนโลยีที่ตองการเงินลงทุน

จำนวนมากเพื่อจะใหสำเร็จในเชิงพาณิชย และ (๓) เปนเทคโนโลยีที่สรางผลกระทบที่สูง (high impact) ตอ

สังคม ทรัพยสินทางปญญา (intellectual property)  Deep Tech น้ันยากท่ีจะลอกเลียนหรือผลิตซ้ำ ทำใหมี

ความไดเปรียบในการแขงขัน และยากที่จะมีคูแขงได  Deep Tech ในปจจุบันสามารถแบงออกเปน ๘ กลุมใหญ 

ไดแก Advance Materials, Artificial Intelligence, Bio Technology, Blockchain, Robotics, Photonics, 

Electronics และ Quantum Computing  ปจจุบันมี Deep Tech start up มากกวา ๘,๕๐๐ แหง กระจาย

อยูทั่วโลก มากกวาครึ่งอยูในสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยยังไมมีธุรกิจที่เปน Deep Tech เลย 

สวนสำคัญของการสรางธุรกิจ Deep Tech คือการสรางระบบนิเวศ (ecosystem) ที่รองรับและ

เอื้ออำนวยแกการเกิดเทคโนโลยี ระบบนิเวศดังกลาวตองมีองคประกอบสำคัญดังนี้ (๑) ธุรกิจเกิดใหมหรือ 

start up  (๒) ความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ (corporation)  (๓) นักลงทุน (investors)  (๔) มหาวิทยาลัย

และสถาบันวิจัย  (๕) การสนับสนุนจากภาครัฐ  และ (๖) หนวยสนับสนุนหรือชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ 

(facilitators) องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ตองทำงานเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบจึงจะสงผลใหสามารถ 

สรางธุรกิจ Deep Tech ขึ้นไดในประเทศไทย  
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๕๒ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การกวาดลางไวรัสตับอักเสบใหเหลือนอยที่สุดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
 

ศาสตราจารย นพ.ยง  ภูวรวรรณ  ราชบัณฑิต 

 

 ไวรัสตับอักเสบเปนปญหาของประชากรโลก โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ซึง่เปนสาเหตุของโรค

ตับเรื ้อรัง ตับแข็ง และ มะเร็งตับ มีผูสูญเสียชีวิตมากกวาประชากรโลกที่สูญเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV  

วัณโรค และมาลาเรียรวมกัน องคการอนามัยโลกมีนโยบายตั้งแต ค.ศ. ๒๐๑๖ ท่ีจะลดการสูญเสียชีวิตจากโรค

ไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหไดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีนโยบายเปาหมายจะตอง

ลดการติดเชื้อรายใหมใหไดมากกวารอยละ ๙๐ ผูปวยไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจฉัยใหได 

ไมนอยกวารอยละ ๙๐ และในจำนวนที่ไดรับการวินิจฉัยจะตองไดรับการรักษาไมนอยกวารอยละ ๘๐  เพ่ือลด

อัตราการตายจากโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ใหไดไมนอยกวารอยละ ๖๕  ดังนั้น ในระยะเวลาที่เหลืออีก  

๑๐ ป ประเทศไทยควรจะมีวิธีการดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก ในปจจุบัน 

การปองกันการติดเชื้อรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี ในประเทศไทยไดรับผลดีมากจากการฉีดวัคซีนใหแกทารก 

แรกเกิดทุกรายในประเทศไทย และการตรวจคัดกรองเลือดจากผูบริจาคมีประสิทธิภาพสูง การใชยาเสพติด

ชนิดฉีดในประเทศไทยก็มีจำนวนลดนอยลง ทำใหผูปวยรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี และซี เกิดขึ้นลดนอยลง 

เปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก แตในปจจุบันปญหาของประเทศไทยคือผูปวยที่ติดเชื้อเร้ือรังของ

ไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจฉัยใหไดรอยละ ๙๐  เพ่ือจะนำมาสูการรักษาทั้งไวรัสตับอักเสบบี 

และซี ไวรัสตับอักเสบซี อาจรักษาใหหายขาดไดดวยยารับประทานเพียง ๑๒ สัปดาห และยาที่ใชรักษา 

มีแนวโนมที่จะมีราคาถูกลง  มีความเปนไปไดที่จะทำใหไวรัสตับอักเสบซีหมดไป สวนไวรัสตับอักเสบบี นั้น

วิธีการรักษายังคอนขางยุงยาก และใชเวลาในการรักษายาวนานหรือตลอดไป การตรวจคัดกรองผูเขาสู 

การรักษาจึงยังเปนปญหาพอสมควร  

 ทางศูนยเชี ่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ ในโครงการนำรองในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี  และซี 

ทั้งจังหวัด โดยเลือกจังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดเปาหมายในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี  ใหหมดไป

ตามนโยบายองคการอนามัยโลก จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดที่มีปญหาไวรัสตับอักเสบบี และซี โดยพบวา ผูที่

มีอายุเกินกวา ๓๕ ปติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณรอยละ ๖ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประมาณ

รอยละ ๘ และเปนจังหวัดที่มีผูปวยโรคตับเรื้อรัง และมะเร็งตับสูงมากในประเทศไทย ประกอบกับภาพรวม

ของประเทศไทย ดานปญหาของไวรัสตับอักเสบบี และซี พบวาประชากรที่มีปญหาการติดเชื้อเรื้อรังสวนมากมี

อายุมากกวา ๓๕ ป ทั้งนี้เพราะการใหวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกเกิดในประเทศไทยนั้นทำมา

เกือบ ๓๐ ป และไวรัสตับอักเสบซีมีการปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากท่ีมีการปองกันการติดเชื้อ HIV 

๕๓ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ในประเทศไทยทำใหประชากรในวัยเด็กหรือที่มีอายุนอยกวา ๓๕ ปมีอุบัติการณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี 

นอยลง โครงการนี้จึงตั้งเปาหมายในการตรวจคัดกรองประชากรทุกคนที่มีอายุเกิน ๓๕ ป จะสมัครใจโดยชุด

ตรวจคัดกรองแบบรวดเร็วในระดับตำบลเพื่อตรวจคัดกรองหาผูที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี และจะมีการ

ตรวจยืนยันในระดับอำเภอ เพื่อเขาสูกระบวนการรักษาตามระบบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปน

ตนแบบใหจังหวัดอื่น ๆ ดำเนินการในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหหมดไปจากประเทศไทยภายใน 

ค.ศ. ๒๐๓๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๒ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การกวาดลางไวรัสตับอักเสบใหเหลือนอยที่สุดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
 

ศาสตราจารย นพ.ยง  ภูวรวรรณ  ราชบัณฑิต 

 

 ไวรัสตับอักเสบเปนปญหาของประชากรโลก โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ซึง่เปนสาเหตุของโรค

ตับเรื ้อรัง ตับแข็ง และ มะเร็งตับ มีผูสูญเสียชีวิตมากกวาประชากรโลกที่สูญเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV  

วัณโรค และมาลาเรียรวมกัน องคการอนามัยโลกมีนโยบายตั้งแต ค.ศ. ๒๐๑๖ ท่ีจะลดการสูญเสียชีวิตจากโรค

ไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหไดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีนโยบายเปาหมายจะตอง

ลดการติดเชื้อรายใหมใหไดมากกวารอยละ ๙๐ ผูปวยไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจฉัยใหได 

ไมนอยกวารอยละ ๙๐ และในจำนวนที่ไดรับการวินิจฉัยจะตองไดรับการรักษาไมนอยกวารอยละ ๘๐  เพ่ือลด

อัตราการตายจากโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ใหไดไมนอยกวารอยละ ๖๕  ดังนั้น ในระยะเวลาที่เหลืออีก  

๑๐ ป ประเทศไทยควรจะมีวิธีการดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก ในปจจุบัน 

การปองกันการติดเชื้อรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี ในประเทศไทยไดรับผลดีมากจากการฉีดวัคซีนใหแกทารก 

แรกเกิดทุกรายในประเทศไทย และการตรวจคัดกรองเลือดจากผูบริจาคมีประสิทธิภาพสูง การใชยาเสพติด

ชนิดฉีดในประเทศไทยก็มีจำนวนลดนอยลง ทำใหผูปวยรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี และซี เกิดขึ้นลดนอยลง 

เปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก แตในปจจุบันปญหาของประเทศไทยคือผูปวยที่ติดเชื้อเร้ือรังของ

ไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจฉัยใหไดรอยละ ๙๐  เพ่ือจะนำมาสูการรักษาทั้งไวรัสตับอักเสบบี 

และซี ไวรัสตับอักเสบซี อาจรักษาใหหายขาดไดดวยยารับประทานเพียง ๑๒ สัปดาห และยาที่ใชรักษา 

มีแนวโนมที่จะมีราคาถูกลง  มีความเปนไปไดที่จะทำใหไวรัสตับอักเสบซีหมดไป สวนไวรัสตับอักเสบบี นั้น

วิธีการรักษายังคอนขางยุงยาก และใชเวลาในการรักษายาวนานหรือตลอดไป การตรวจคัดกรองผูเขาสู 

การรักษาจึงยังเปนปญหาพอสมควร  

 ทางศูนยเชี ่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ ในโครงการนำรองในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี  และซี 

ทั้งจังหวัด โดยเลือกจังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดเปาหมายในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี  ใหหมดไป

ตามนโยบายองคการอนามัยโลก จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดที่มีปญหาไวรัสตับอักเสบบี และซี โดยพบวา ผูที่

มีอายุเกินกวา ๓๕ ปติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณรอยละ ๖ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประมาณ

รอยละ ๘ และเปนจังหวัดที่มีผูปวยโรคตับเรื้อรัง และมะเร็งตับสูงมากในประเทศไทย ประกอบกับภาพรวม

ของประเทศไทย ดานปญหาของไวรัสตับอักเสบบี และซี พบวาประชากรที่มีปญหาการติดเชื้อเรื้อรังสวนมากมี

อายุมากกวา ๓๕ ป ทั้งนี้เพราะการใหวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกเกิดในประเทศไทยนั้นทำมา

เกือบ ๓๐ ป และไวรัสตับอักเสบซีมีการปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากท่ีมีการปองกันการติดเชื้อ HIV 

๕๓ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ในประเทศไทยทำใหประชากรในวัยเด็กหรือที่มีอายุนอยกวา ๓๕ ปมีอุบัติการณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี 

นอยลง โครงการนี้จึงตั้งเปาหมายในการตรวจคัดกรองประชากรทุกคนที่มีอายุเกิน ๓๕ ป จะสมัครใจโดยชุด

ตรวจคัดกรองแบบรวดเร็วในระดับตำบลเพื่อตรวจคัดกรองหาผูที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี และจะมีการ

ตรวจยืนยันในระดับอำเภอ เพื่อเขาสูกระบวนการรักษาตามระบบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปน

ตนแบบใหจังหวัดอื่น ๆ ดำเนินการในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหหมดไปจากประเทศไทยภายใน 

ค.ศ. ๒๐๓๐  
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๕๒ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การกวาดลางไวรัสตับอักเสบใหเหลือนอยที่สุดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
 

ศาสตราจารย นพ.ยง  ภูวรวรรณ  ราชบัณฑิต 

 

 ไวรัสตับอักเสบเปนปญหาของประชากรโลก โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ซ่ึงเปนสาเหตุของโรค

ตับเรื ้อรัง ตับแข็ง และ มะเร็งตับ มีผูสูญเสียชีวิตมากกวาประชากรโลกที่สูญเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV  

วัณโรค และมาลาเรียรวมกัน องคการอนามัยโลกมีนโยบายตั้งแต ค.ศ. ๒๐๑๖ ท่ีจะลดการสูญเสียชีวิตจากโรค

ไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหไดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีนโยบายเปาหมายจะตอง

ลดการติดเชื้อรายใหมใหไดมากกวารอยละ ๙๐ ผูปวยไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจฉัยใหได 

ไมนอยกวารอยละ ๙๐ และในจำนวนที่ไดรับการวินิจฉัยจะตองไดรับการรักษาไมนอยกวารอยละ ๘๐  เพ่ือลด

อัตราการตายจากโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ใหไดไมนอยกวารอยละ ๖๕  ดังนั้น ในระยะเวลาที่เหลืออีก  

๑๐ ป ประเทศไทยควรจะมีวิธีการดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก ในปจจุบัน 

การปองกันการติดเชื้อรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี ในประเทศไทยไดรับผลดีมากจากการฉีดวัคซีนใหแกทารก 

แรกเกิดทุกรายในประเทศไทย และการตรวจคัดกรองเลือดจากผูบริจาคมีประสิทธิภาพสูง การใชยาเสพติด

ชนิดฉีดในประเทศไทยก็มีจำนวนลดนอยลง ทำใหผูปวยรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี และซี เกิดขึ้นลดนอยลง 

เปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก แตในปจจุบันปญหาของประเทศไทยคือผูปวยที่ติดเชื้อเรื้อรังของ

ไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจฉัยใหไดรอยละ ๙๐  เพ่ือจะนำมาสูการรักษาทั้งไวรัสตับอักเสบบี 

และซี ไวรัสตับอักเสบซี อาจรักษาใหหายขาดไดดวยยารับประทานเพียง ๑๒ สัปดาห และยาที่ใชรักษา 

มีแนวโนมที่จะมีราคาถูกลง  มีความเปนไปไดที่จะทำใหไวรัสตับอักเสบซีหมดไป สวนไวรัสตับอักเสบบี นั้น

วิธีการรักษายังคอนขางยุงยาก และใชเวลาในการรักษายาวนานหรือตลอดไป การตรวจคัดกรองผูเขาสู 

การรักษาจึงยังเปนปญหาพอสมควร  

 ทางศูนยเชี ่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ ในโครงการนำรองในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี  และซี 

ทั้งจังหวัด โดยเลือกจังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดเปาหมายในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี  ใหหมดไป

ตามนโยบายองคการอนามัยโลก จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดที่มีปญหาไวรัสตับอักเสบบี และซี โดยพบวา ผูที่

มีอายุเกินกวา ๓๕ ปติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณรอยละ ๖ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประมาณ

รอยละ ๘ และเปนจังหวัดที่มีผูปวยโรคตับเรื้อรัง และมะเร็งตับสูงมากในประเทศไทย ประกอบกับภาพรวม

ของประเทศไทย ดานปญหาของไวรัสตับอักเสบบี และซี พบวาประชากรที่มีปญหาการติดเชื้อเรื้อรังสวนมากมี

อายุมากกวา ๓๕ ป ทั้งนี้เพราะการใหวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกเกิดในประเทศไทยนั้นทำมา

เกือบ ๓๐ ป และไวรัสตับอักเสบซีมีการปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากท่ีมีการปองกันการติดเชื้อ HIV 

๕๓ 
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ในประเทศไทยทำใหประชากรในวัยเด็กหรือที่มีอายุนอยกวา ๓๕ ปมีอุบัติการณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี 

นอยลง โครงการนี้จึงตั้งเปาหมายในการตรวจคัดกรองประชากรทุกคนที่มีอายุเกิน ๓๕ ป จะสมัครใจโดยชุด

ตรวจคัดกรองแบบรวดเร็วในระดับตำบลเพื่อตรวจคัดกรองหาผูที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี และจะมีการ

ตรวจยืนยันในระดับอำเภอ เพื่อเขาสูกระบวนการรักษาตามระบบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปน

ตนแบบใหจังหวัดอื่น ๆ ดำเนินการในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหหมดไปจากประเทศไทยภายใน 

ค.ศ. ๒๐๓๐  
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การกวาดลางไวรัสตับอักเสบใหเหลือนอยที่สุดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
 

ศาสตราจารย นพ.ยง  ภูวรวรรณ  ราชบัณฑิต 

 

 ไวรัสตับอักเสบเปนปญหาของประชากรโลก โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ซ่ึงเปนสาเหตุของโรค

ตับเรื ้อรัง ตับแข็ง และ มะเร็งตับ มีผูสูญเสียชีวิตมากกวาประชากรโลกที่สูญเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV  

วัณโรค และมาลาเรียรวมกัน องคการอนามัยโลกมีนโยบายตั้งแต ค.ศ. ๒๐๑๖ ท่ีจะลดการสูญเสียชีวิตจากโรค

ไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหไดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีนโยบายเปาหมายจะตอง

ลดการติดเชื้อรายใหมใหไดมากกวารอยละ ๙๐ ผูปวยไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจฉัยใหได 

ไมนอยกวารอยละ ๙๐ และในจำนวนที่ไดรับการวินิจฉัยจะตองไดรับการรักษาไมนอยกวารอยละ ๘๐  เพ่ือลด

อัตราการตายจากโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ใหไดไมนอยกวารอยละ ๖๕  ดังนั้น ในระยะเวลาที่เหลืออีก  

๑๐ ป ประเทศไทยควรจะมีวิธีการดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก ในปจจุบัน 

การปองกันการติดเชื้อรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี ในประเทศไทยไดรับผลดีมากจากการฉีดวัคซีนใหแกทารก 

แรกเกิดทุกรายในประเทศไทย และการตรวจคัดกรองเลือดจากผูบริจาคมีประสิทธิภาพสูง การใชยาเสพติด

ชนิดฉีดในประเทศไทยก็มีจำนวนลดนอยลง ทำใหผูปวยรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี และซี เกิดขึ้นลดนอยลง 

เปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก แตในปจจุบันปญหาของประเทศไทยคือผูปวยที่ติดเชื้อเรื้อรังของ

ไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจฉัยใหไดรอยละ ๙๐  เพ่ือจะนำมาสูการรักษาทั้งไวรัสตับอักเสบบี 

และซี ไวรัสตับอักเสบซี อาจรักษาใหหายขาดไดดวยยารับประทานเพียง ๑๒ สัปดาห และยาที่ใชรักษา 

มีแนวโนมที่จะมีราคาถูกลง  มีความเปนไปไดที่จะทำใหไวรัสตับอักเสบซีหมดไป สวนไวรัสตับอักเสบบี นั้น

วิธีการรักษายังคอนขางยุงยาก และใชเวลาในการรักษายาวนานหรือตลอดไป การตรวจคัดกรองผูเขาสู 

การรักษาจึงยังเปนปญหาพอสมควร  

 ทางศูนยเชี ่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ ในโครงการนำรองในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี  และซี 

ทั้งจังหวัด โดยเลือกจังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดเปาหมายในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี  ใหหมดไป

ตามนโยบายองคการอนามัยโลก จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดที่มีปญหาไวรัสตับอักเสบบี และซี โดยพบวา ผูที่

มีอายุเกินกวา ๓๕ ปติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณรอยละ ๖ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประมาณ

รอยละ ๘ และเปนจังหวัดที่มีผูปวยโรคตับเรื้อรัง และมะเร็งตับสูงมากในประเทศไทย ประกอบกับภาพรวม

ของประเทศไทย ดานปญหาของไวรัสตับอักเสบบี และซี พบวาประชากรที่มีปญหาการติดเชื้อเรื้อรังสวนมากมี

อายุมากกวา ๓๕ ป ทั้งนี้เพราะการใหวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกเกิดในประเทศไทยนั้นทำมา

เกือบ ๓๐ ป และไวรัสตับอักเสบซีมีการปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากท่ีมีการปองกันการติดเชื้อ HIV 
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ในประเทศไทยทำใหประชากรในวัยเด็กหรือที่มีอายุนอยกวา ๓๕ ปมีอุบัติการณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี 

นอยลง โครงการนี้จึงตั้งเปาหมายในการตรวจคัดกรองประชากรทุกคนที่มีอายุเกิน ๓๕ ป จะสมัครใจโดยชุด

ตรวจคัดกรองแบบรวดเร็วในระดับตำบลเพื่อตรวจคัดกรองหาผูที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี และจะมีการ

ตรวจยืนยันในระดับอำเภอ เพื่อเขาสูกระบวนการรักษาตามระบบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปน

ตนแบบใหจังหวัดอื่น ๆ ดำเนินการในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหหมดไปจากประเทศไทยภายใน 

ค.ศ. ๒๐๓๐  
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๕๔ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

อุตสาหกรรมยาในยุคโควิด-๑๙ 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล  ประคองพันธ  ราชบัณฑิต  

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

 อุตสาหกรรมยาถือเปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญแกความมั่นคงและการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติ 

โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยตองนำวัตถุดิบสำหรับ

การผลิตยาสวนใหญ (ประมาณรอยละ ๙๐) จากภายนอกเขามาในประเทศ วัตถุดิบที่ผลิตไดเองในปจจุบัน

เกือบทั้งหมดเปนชนิดที่ไมใชสารเคมีตัวใหมเนื่องจากขอจำกัดดานการลงทุนและเทคโนโลยี จึงเนนการนำเขา

วัตถุดิบมาผสมตามตำรับใหเปนยาสำเร็จรูป  

 ในชวงที่ประเทศไทยเริ่มพบการเพิ่มจำนวนของผูติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด -๑๙) นั้น 

สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันไดเสนอใหโรงพยาบาลตาง ๆ พิจารณาเพ่ิมจำนวนคงคลังของยาท่ี

จำเปนเพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนยาหากประเทศไทยเขาสูระยะที่ ๓ และไดประชุมรวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจัดทำรายการยาที่จำเปนและตรวจสอบกำลังการผลิต วัตถุดิบสำหรับ

การผลิตยา ผลิตภัณฑยาคงคลัง  เมื่อเกิดการระบาดทั่วโลกสงผลใหเกิดปญหาการสงวัตถุดิบจากประเทศจีน

และอินเดีย ทั้งในดานการปดโรงงานจากเหตุการณการระบาดในพื้นที่ การยกเลิกหรือลดเที่ยวบินซึ่งทำให

กระทบตอการขนสงวัตถุดิบที่สั่งซื้อ และอุปสงคของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากผูซื้อในประเทศอื่นที่เริ่มมีการ

ระบาด ทำใหวัตถุดิบไมเพียงพอหรือการจัดสงลาชาออกไป  

 ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙ ที่มีผลการทดลองทางคลินิก

หรืออยูระหวางการทดลองทางคลินิก ไดแก ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR)  เรมเดซิเวียร (REMDESIVIR)  

คลอโรควิน (CHLOROQUINE)  โทซิลิซูแมบ (TOCILIZUMAB) 

 

ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเช้ือไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙ 
  

๑) ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR) 

ฟาวิพิราเวียรเปนยาตานไวรัสกอโรคไขหวัดใหญที่พัฒนาโดยบริษัท Toyama Chemical (ประเทศ

ญี่ปุน) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของฟูจิฟลม มีชื่อการคาวา Avigan� ไดรับการรับรองใน พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับ

รักษาผูปวยไขหวัดใหญ ตอมามีการนำมาใชรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสที่มีอารเอ็นเอเปนสารพันธุกรรม 

(RNA virus) เชน SARS, MERS ซึ่งใหผลการรักษาที่ดี โดยที่กลไกหลักคือตัวยาจะไปยับยั้งกระบวนการสราง

สารพันธุกรรมสำหรับการเพ่ิมจำนวนของไวรัส ผลของการยับยั้งทำใหลดความรุนแรงของโรคได 

๕๕ 
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ในประเทศจีนมีการผลิตยานี้โดยใชชื่อการคา Favipivir� ในชวงที่มีการระบาดไดมีการนำมาทดลองใช

ในผูปวยโรคโควิด-๑๙ ในนครเซินเจิ้น พบวายาตัวนี้ชวยใหผูปวยมีผลตรวจไวรัสออกมาเปนลบไดในเวลา 

อันสั้น (หลังจากไดรับยา ๓-๔ วัน) ไมปรากฏอาการไมพึงประสงคที่ชัดเจน และการทดลองทางคลินิกใน 

นครอูฮ่ัน พบวามีประสิทธิภาพการรักษาของยาน้ีเชนกัน โดยทีผ่ลออกมาดีกวาผลของกลุมควบคุม   

ยาฟาวิพิราเวียร (สำหรับผูใหญ) ใชรับประทานครั้งละ ๑,๖๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ คร้ังในวันแรก และ 

๖๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้งในวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๐  แตยานี้ยังไมไดขึ ้นทะเบียนในประเทศไทย จึงไมมี

จำหนายทั่วไป แตกรมควบคุมโรคไดนำเขามาสำรองไวในสถานการณฉุกเฉิน 

๒) คลอโรควิน (CHLOROQUINE) 

คลอโรควินเปนยารักษาและปองกันการติดเชื้อมาลาเรียที่มีการใชกันมายาวนานกวา ๗๐ ป มีราคาถูก

หลังจากรับประทานยาเขาไปจะถูกเปลี่ยนเปนไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine) ซึ่งเปนสาร 

ออกฤทธิ์ แตปจจุบันมีใชนอยในประเทศไทยเน่ืองจากจากเชื้อมาลาเรียดื้อยา 

คลอโรควินถูกนำมาใชรักษาผูปวยโรคโควิด-๑๙ ท่ีมีอาการวิกฤตในโรงพยาบาลแหงหนึ่งของอูฮ่ัน และ

ยังไมพบอาการไมพึงประสงคที่ปรากฏชัดจากการใชยา  กรอบแนวทางการรักษาฉบับลาสุดของจีนระบุให 

คลอโรควินเปนยาแนะนำสำหรับผูปวยโรคโควิด-๑๙ ที ่มีอายุ ๑๘-๖๕ ป หากผู ปวยมีน้ำหนักมากกวา  

๕๐ กิโลกรัม ใหใชยาขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง เปนเวลา ๗ วัน แตไมควรใชในผูปวยกลุมเสี่ยง  

๙ กลุม เชน หญิงมีครรภ ผูปวยโรคหัวใจ ผูปวยโรคตับและไตเร้ือรัง 

 ๓) เรมเดซิเวียร (REMDESIVIR) 

ยาเรมเดซิเวียรพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Gilead Sciences (สหรัฐอเมริกา) เพื่อตานเชื้อไวรัสอีโบลาการ

ทดลองทางคลินิกสำหรับการรักษาโรคโควิด-๑๙ ในประเทศจีนพบวา ยาชนิดนี้สามารถออกฤทธิ์ตานไวรัสใน

ระดับเซลลไดดีพอสมควร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาประกาศใหยาเรมเดซเิวียร

เปน “ยากำพรา” โดยกำหนดใหบริษัทยาสามารถผลิตและขายเพียงผูเดียวเปนเวลาเจ็ดป  

๔) โทซิลิซูแมบ (TOCILIZUMAB) 

กรอบแนวทางการรักษาฉบับลาสุดของจีนแนะนำใหใชยาโทซิลิซูแมบ ซึ่งใชชื่อทางการคาวา Actemra� 

ในผูปวยที่มีระดับอินเทอรลิวคิน-๖ (IL-6) เพิ่มสูงขึ้น และมีรอยโรคระดับสูงในปอดทั้ง ๒ ขาง หรือมีอาการ

รุนแรง (เนื่องจากผูปวยโรคโควิด-๑๙ ที่มีอาการรุนแรงและอาการวิกฤตจำนวนมากไดรับการตรวจพบระดับ 

อินเทอรลิวคิน-๖ ที่สูงขึ้นในเลือด ซึ่งเปนสัญญาณเตือนวา อาการของผูปวยอาจทรุดลงได) ยาโทซิลิซูแมบยังอยู

ระหวางการทดลองทางคลินิกในโรงพยาบาล ๑๔ แหงในอูฮ่ัน และมีการใชยาชนิดนี้รักษาผูปวยอาการรุนแรงแลว 

๒๗๒ ราย (ขอมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓)  

 นอกจากนี้ ยังมียาอีกหลายชนิดที่อยูระหวางการทดลองทางคลินิกตามแนวทางการรักษาของประเทศจีน 

(Chinese Clinical Guidance for COVID-19 Pneumonia Diagnosis and Treatment, 7th edition) 

 

๕๔ 
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 อุตสาหกรรมยาถือเปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญแกความมั่นคงและการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติ 

โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยตองนำวัตถุดิบสำหรับ

การผลิตยาสวนใหญ (ประมาณรอยละ ๙๐) จากภายนอกเขามาในประเทศ วัตถุดิบที่ผลิตไดเองในปจจุบัน

เกือบทั้งหมดเปนชนิดที่ไมใชสารเคมีตัวใหมเนื่องจากขอจำกัดดานการลงทุนและเทคโนโลยี จึงเนนการนำเขา

วัตถุดิบมาผสมตามตำรับใหเปนยาสำเร็จรูป  

 ในชวงที่ประเทศไทยเริ่มพบการเพิ่มจำนวนของผูติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด -๑๙) นั้น 

สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันไดเสนอใหโรงพยาบาลตาง ๆ พิจารณาเพ่ิมจำนวนคงคลังของยาท่ี

จำเปนเพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนยาหากประเทศไทยเขาสูระยะที่ ๓ และไดประชุมรวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจัดทำรายการยาที่จำเปนและตรวจสอบกำลังการผลิต วัตถุดิบสำหรับ

การผลิตยา ผลิตภัณฑยาคงคลัง  เมื่อเกิดการระบาดทั่วโลกสงผลใหเกิดปญหาการสงวัตถุดิบจากประเทศจีน

และอินเดีย ทั้งในดานการปดโรงงานจากเหตุการณการระบาดในพื้นที่ การยกเลิกหรือลดเที่ยวบินซึ่งทำให

กระทบตอการขนสงวัตถุดิบที่สั่งซื้อ และอุปสงคของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากผูซื้อในประเทศอื่นที่เริ่มมีการ

ระบาด ทำใหวัตถุดิบไมเพียงพอหรือการจัดสงลาชาออกไป  

 ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙ ที่มีผลการทดลองทางคลินิก

หรืออยูระหวางการทดลองทางคลินิก ไดแก ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR)  เรมเดซิเวียร (REMDESIVIR)  

คลอโรควิน (CHLOROQUINE)  โทซิลิซูแมบ (TOCILIZUMAB) 

 

ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเช้ือไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙ 
  

๑) ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR) 

ฟาวิพิราเวียรเปนยาตานไวรัสกอโรคไขหวัดใหญที่พัฒนาโดยบริษัท Toyama Chemical (ประเทศ

ญี่ปุน) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของฟูจิฟลม มีชื่อการคาวา Avigan� ไดรับการรับรองใน พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับ

รักษาผูปวยไขหวัดใหญ ตอมามีการนำมาใชรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสที่มีอารเอ็นเอเปนสารพันธุกรรม 

(RNA virus) เชน SARS, MERS ซึ่งใหผลการรักษาที่ดี โดยที่กลไกหลักคือตัวยาจะไปยับยั้งกระบวนการสราง

สารพันธุกรรมสำหรับการเพ่ิมจำนวนของไวรัส ผลของการยับยั้งทำใหลดความรุนแรงของโรคได 

๕๕ 
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ในประเทศจีนมีการผลิตยานี้โดยใชชื่อการคา Favipivir� ในชวงที่มีการระบาดไดมีการนำมาทดลองใช

ในผูปวยโรคโควิด-๑๙ ในนครเซินเจิ้น พบวายาตัวนี้ชวยใหผูปวยมีผลตรวจไวรัสออกมาเปนลบไดในเวลา 

อันสั้น (หลังจากไดรับยา ๓-๔ วัน) ไมปรากฏอาการไมพึงประสงคที่ชัดเจน และการทดลองทางคลินิกใน 

นครอูฮ่ัน พบวามีประสิทธิภาพการรักษาของยาน้ีเชนกัน โดยทีผ่ลออกมาดีกวาผลของกลุมควบคุม   

ยาฟาวิพิราเวียร (สำหรับผูใหญ) ใชรับประทานครั้งละ ๑,๖๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ คร้ังในวันแรก และ 

๖๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้งในวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๐  แตยานี้ยังไมไดขึ ้นทะเบียนในประเทศไทย จึงไมมี

จำหนายทั่วไป แตกรมควบคุมโรคไดนำเขามาสำรองไวในสถานการณฉุกเฉิน 

๒) คลอโรควิน (CHLOROQUINE) 

คลอโรควินเปนยารักษาและปองกันการติดเชื้อมาลาเรียที่มีการใชกันมายาวนานกวา ๗๐ ป มีราคาถูก

หลังจากรับประทานยาเขาไปจะถูกเปลี่ยนเปนไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine) ซึ่งเปนสาร 

ออกฤทธิ์ แตปจจุบันมีใชนอยในประเทศไทยเน่ืองจากจากเชื้อมาลาเรียดื้อยา 

คลอโรควินถูกนำมาใชรักษาผูปวยโรคโควิด-๑๙ ท่ีมีอาการวิกฤตในโรงพยาบาลแหงหนึ่งของอูฮ่ัน และ

ยังไมพบอาการไมพึงประสงคที่ปรากฏชัดจากการใชยา  กรอบแนวทางการรักษาฉบับลาสุดของจีนระบุให 

คลอโรควินเปนยาแนะนำสำหรับผูปวยโรคโควิด-๑๙ ที ่มีอายุ ๑๘-๖๕ ป หากผู ปวยมีน้ำหนักมากกวา  

๕๐ กิโลกรัม ใหใชยาขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง เปนเวลา ๗ วัน แตไมควรใชในผูปวยกลุมเสี่ยง  

๙ กลุม เชน หญิงมีครรภ ผูปวยโรคหัวใจ ผูปวยโรคตับและไตเร้ือรัง 

 ๓) เรมเดซิเวียร (REMDESIVIR) 

ยาเรมเดซิเวียรพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Gilead Sciences (สหรัฐอเมริกา) เพื่อตานเชื้อไวรัสอีโบลาการ

ทดลองทางคลินิกสำหรับการรักษาโรคโควิด-๑๙ ในประเทศจีนพบวา ยาชนิดนี้สามารถออกฤทธิ์ตานไวรัสใน

ระดับเซลลไดดีพอสมควร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาประกาศใหยาเรมเดซเิวียร

เปน “ยากำพรา” โดยกำหนดใหบริษัทยาสามารถผลิตและขายเพียงผูเดียวเปนเวลาเจ็ดป  

๔) โทซิลิซูแมบ (TOCILIZUMAB) 

กรอบแนวทางการรักษาฉบับลาสุดของจีนแนะนำใหใชยาโทซิลิซูแมบ ซึ่งใชชื่อทางการคาวา Actemra� 

ในผูปวยที่มีระดับอินเทอรลิวคิน-๖ (IL-6) เพิ่มสูงขึ้น และมีรอยโรคระดับสูงในปอดทั้ง ๒ ขาง หรือมีอาการ

รุนแรง (เนื่องจากผูปวยโรคโควิด-๑๙ ที่มีอาการรุนแรงและอาการวิกฤตจำนวนมากไดรับการตรวจพบระดับ 

อินเทอรลิวคิน-๖ ที่สูงขึ้นในเลือด ซึ่งเปนสัญญาณเตือนวา อาการของผูปวยอาจทรุดลงได) ยาโทซิลิซูแมบยังอยู

ระหวางการทดลองทางคลินิกในโรงพยาบาล ๑๔ แหงในอูฮ่ัน และมีการใชยาชนิดนี้รักษาผูปวยอาการรุนแรงแลว 

๒๗๒ ราย (ขอมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓)  

 นอกจากนี้ ยังมียาอีกหลายชนิดที่อยูระหวางการทดลองทางคลินิกตามแนวทางการรักษาของประเทศจีน 

(Chinese Clinical Guidance for COVID-19 Pneumonia Diagnosis and Treatment, 7th edition) 
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อุตสาหกรรมยาในยุคโควิด-๑๙ 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล  ประคองพันธ  ราชบัณฑิต  

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

 อุตสาหกรรมยาถือเปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญแกความมั่นคงและการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติ 

โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยตองนำวัตถุดิบสำหรับ

การผลิตยาสวนใหญ (ประมาณรอยละ ๙๐) จากภายนอกเขามาในประเทศ วัตถุดิบที่ผลิตไดเองในปจจุบัน

เกือบทั้งหมดเปนชนิดที่ไมใชสารเคมีตัวใหมเนื่องจากขอจำกัดดานการลงทุนและเทคโนโลยี จึงเนนการนำเขา

วัตถุดิบมาผสมตามตำรับใหเปนยาสำเร็จรูป  

 ในชวงที่ประเทศไทยเริ่มพบการเพิ่มจำนวนของผูติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด -๑๙) นั้น 

สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันไดเสนอใหโรงพยาบาลตาง ๆ พิจารณาเพ่ิมจำนวนคงคลังของยาท่ี

จำเปนเพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนยาหากประเทศไทยเขาสูระยะที่ ๓ และไดประชุมรวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจัดทำรายการยาที่จำเปนและตรวจสอบกำลังการผลิต วัตถุดิบสำหรับ

การผลิตยา ผลิตภัณฑยาคงคลัง  เมื่อเกิดการระบาดทั่วโลกสงผลใหเกิดปญหาการสงวัตถุดิบจากประเทศจีน

และอินเดีย ทั้งในดานการปดโรงงานจากเหตุการณการระบาดในพื้นที่ การยกเลิกหรือลดเที่ยวบินซึ่งทำให

กระทบตอการขนสงวัตถุดิบที่สั่งซื้อ และอุปสงคของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากผูซื้อในประเทศอื่นที่เริ่มมีการ

ระบาด ทำใหวัตถุดิบไมเพียงพอหรือการจัดสงลาชาออกไป  

 ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙ ที่มีผลการทดลองทางคลินิก

หรืออยูระหวางการทดลองทางคลินิก ไดแก ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR)  เรมเดซิเวียร (REMDESIVIR)  

คลอโรควิน (CHLOROQUINE)  โทซิลิซูแมบ (TOCILIZUMAB) 

 

ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเช้ือไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙ 
  

๑) ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR) 

ฟาวิพิราเวียรเปนยาตานไวรัสกอโรคไขหวัดใหญที่พัฒนาโดยบริษัท Toyama Chemical (ประเทศ

ญี่ปุน) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของฟูจิฟลม มีชื่อการคาวา Avigan� ไดรับการรับรองใน พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับ

รักษาผูปวยไขหวัดใหญ ตอมามีการนำมาใชรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสที่มีอารเอ็นเอเปนสารพันธุกรรม 

(RNA virus) เชน SARS, MERS ซึ่งใหผลการรักษาที่ดี โดยที่กลไกหลักคือตัวยาจะไปยับยั้งกระบวนการสราง

สารพันธุกรรมสำหรับการเพ่ิมจำนวนของไวรัส ผลของการยับยั้งทำใหลดความรุนแรงของโรคได 

๕๕ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ในประเทศจีนมีการผลิตยานี้โดยใชชื่อการคา Favipivir� ในชวงที่มีการระบาดไดมีการนำมาทดลองใช

ในผูปวยโรคโควิด-๑๙ ในนครเซินเจิ้น พบวายาตัวนี้ชวยใหผูปวยมีผลตรวจไวรัสออกมาเปนลบไดในเวลา 

อันสั้น (หลังจากไดรับยา ๓-๔ วัน) ไมปรากฏอาการไมพึงประสงคที่ชัดเจน และการทดลองทางคลินิกใน 

นครอูฮ่ัน พบวามีประสิทธิภาพการรักษาของยาน้ีเชนกัน โดยทีผ่ลออกมาดีกวาผลของกลุมควบคุม   

ยาฟาวิพิราเวียร (สำหรับผูใหญ) ใชรับประทานครั้งละ ๑,๖๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ คร้ังในวันแรก และ 

๖๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้งในวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๐  แตยานี้ยังไมไดขึ ้นทะเบียนในประเทศไทย จึงไมมี

จำหนายทั่วไป แตกรมควบคุมโรคไดนำเขามาสำรองไวในสถานการณฉุกเฉิน 

๒) คลอโรควิน (CHLOROQUINE) 

คลอโรควินเปนยารักษาและปองกันการติดเชื้อมาลาเรียที่มีการใชกันมายาวนานกวา ๗๐ ป มีราคาถูก

หลังจากรับประทานยาเขาไปจะถูกเปลี่ยนเปนไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine) ซึ่งเปนสาร 

ออกฤทธิ์ แตปจจุบันมีใชนอยในประเทศไทยเน่ืองจากจากเชื้อมาลาเรียดื้อยา 

คลอโรควินถูกนำมาใชรักษาผูปวยโรคโควิด-๑๙ ท่ีมีอาการวิกฤตในโรงพยาบาลแหงหนึ่งของอูฮ่ัน และ

ยังไมพบอาการไมพึงประสงคที่ปรากฏชัดจากการใชยา  กรอบแนวทางการรักษาฉบับลาสุดของจีนระบุให 

คลอโรควินเปนยาแนะนำสำหรับผูปวยโรคโควิด-๑๙ ที ่มีอายุ ๑๘-๖๕ ป หากผู ปวยมีน้ำหนักมากกวา  

๕๐ กิโลกรัม ใหใชยาขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง เปนเวลา ๗ วัน แตไมควรใชในผูปวยกลุมเสี่ยง  

๙ กลุม เชน หญิงมีครรภ ผูปวยโรคหัวใจ ผูปวยโรคตับและไตเร้ือรัง 

 ๓) เรมเดซิเวียร (REMDESIVIR) 

ยาเรมเดซิเวียรพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Gilead Sciences (สหรัฐอเมริกา) เพื่อตานเชื้อไวรัสอีโบลาการ

ทดลองทางคลินิกสำหรับการรักษาโรคโควิด-๑๙ ในประเทศจีนพบวา ยาชนิดนี้สามารถออกฤทธิ์ตานไวรัสใน

ระดับเซลลไดดีพอสมควร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาประกาศใหยาเรมเดซเิวียร

เปน “ยากำพรา” โดยกำหนดใหบริษัทยาสามารถผลิตและขายเพียงผูเดียวเปนเวลาเจ็ดป  

๔) โทซิลิซูแมบ (TOCILIZUMAB) 

กรอบแนวทางการรักษาฉบับลาสุดของจีนแนะนำใหใชยาโทซิลิซูแมบ ซึ่งใชชื่อทางการคาวา Actemra� 

ในผูปวยที่มีระดับอินเทอรลิวคิน-๖ (IL-6) เพิ่มสูงขึ้น และมีรอยโรคระดับสูงในปอดทั้ง ๒ ขาง หรือมีอาการ

รุนแรง (เนื่องจากผูปวยโรคโควิด-๑๙ ที่มีอาการรุนแรงและอาการวิกฤตจำนวนมากไดรับการตรวจพบระดับ 

อินเทอรลิวคิน-๖ ที่สูงขึ้นในเลือด ซึ่งเปนสัญญาณเตือนวา อาการของผูปวยอาจทรุดลงได) ยาโทซิลิซูแมบยังอยู

ระหวางการทดลองทางคลินิกในโรงพยาบาล ๑๔ แหงในอูฮ่ัน และมีการใชยาชนิดนี้รักษาผูปวยอาการรุนแรงแลว 

๒๗๒ ราย (ขอมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓)  

 นอกจากนี้ ยังมียาอีกหลายชนิดที่อยูระหวางการทดลองทางคลินิกตามแนวทางการรักษาของประเทศจีน 

(Chinese Clinical Guidance for COVID-19 Pneumonia Diagnosis and Treatment, 7th edition) 

 

๕๔ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

อุตสาหกรรมยาในยุคโควิด-๑๙ 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล  ประคองพันธ  ราชบัณฑิต  

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

 อุตสาหกรรมยาถือเปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญแกความมั่นคงและการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติ 

โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยตองนำวัตถุดิบสำหรับ

การผลิตยาสวนใหญ (ประมาณรอยละ ๙๐) จากภายนอกเขามาในประเทศ วัตถุดิบที่ผลิตไดเองในปจจุบัน

เกือบทั้งหมดเปนชนิดที่ไมใชสารเคมีตัวใหมเนื่องจากขอจำกัดดานการลงทุนและเทคโนโลยี จึงเนนการนำเขา

วัตถุดิบมาผสมตามตำรับใหเปนยาสำเร็จรูป  

 ในชวงที่ประเทศไทยเริ่มพบการเพิ่มจำนวนของผูติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด -๑๙) นั้น 

สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันไดเสนอใหโรงพยาบาลตาง ๆ พิจารณาเพ่ิมจำนวนคงคลังของยาท่ี

จำเปนเพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนยาหากประเทศไทยเขาสูระยะที่ ๓ และไดประชุมรวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจัดทำรายการยาที่จำเปนและตรวจสอบกำลังการผลิต วัตถุดิบสำหรับ

การผลิตยา ผลิตภัณฑยาคงคลัง  เมื่อเกิดการระบาดทั่วโลกสงผลใหเกิดปญหาการสงวัตถุดิบจากประเทศจีน

และอินเดีย ทั้งในดานการปดโรงงานจากเหตุการณการระบาดในพื้นที่ การยกเลิกหรือลดเที่ยวบินซึ่งทำให

กระทบตอการขนสงวัตถุดิบที่สั่งซื้อ และอุปสงคของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากผูซื้อในประเทศอื่นที่เริ่มมีการ

ระบาด ทำใหวัตถุดิบไมเพียงพอหรือการจัดสงลาชาออกไป  

 ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙ ที่มีผลการทดลองทางคลินิก

หรืออยูระหวางการทดลองทางคลินิก ไดแก ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR)  เรมเดซิเวียร (REMDESIVIR)  

คลอโรควิน (CHLOROQUINE)  โทซิลิซูแมบ (TOCILIZUMAB) 

 

ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเช้ือไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙ 
  

๑) ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR) 

ฟาวิพิราเวียรเปนยาตานไวรัสกอโรคไขหวัดใหญที่พัฒนาโดยบริษัท Toyama Chemical (ประเทศ

ญี่ปุน) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของฟูจิฟลม มีชื่อการคาวา Avigan� ไดรับการรับรองใน พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับ

รักษาผูปวยไขหวัดใหญ ตอมามีการนำมาใชรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสที่มีอารเอ็นเอเปนสารพันธุกรรม 

(RNA virus) เชน SARS, MERS ซึ่งใหผลการรักษาที่ดี โดยที่กลไกหลักคือตัวยาจะไปยับยั้งกระบวนการสราง

สารพันธุกรรมสำหรับการเพ่ิมจำนวนของไวรัส ผลของการยับยั้งทำใหลดความรุนแรงของโรคได 

๕๕ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ในประเทศจีนมีการผลิตยานี้โดยใชชื่อการคา Favipivir� ในชวงที่มีการระบาดไดมีการนำมาทดลองใช

ในผูปวยโรคโควิด-๑๙ ในนครเซินเจิ้น พบวายาตัวนี้ชวยใหผูปวยมีผลตรวจไวรัสออกมาเปนลบไดในเวลา 

อันสั้น (หลังจากไดรับยา ๓-๔ วัน) ไมปรากฏอาการไมพึงประสงคที่ชัดเจน และการทดลองทางคลินิกใน 

นครอูฮ่ัน พบวามีประสิทธิภาพการรักษาของยาน้ีเชนกัน โดยทีผ่ลออกมาดีกวาผลของกลุมควบคุม   

ยาฟาวิพิราเวียร (สำหรับผูใหญ) ใชรับประทานครั้งละ ๑,๖๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ คร้ังในวันแรก และ 

๖๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้งในวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๐  แตยานี้ยังไมไดขึ ้นทะเบียนในประเทศไทย จึงไมมี

จำหนายทั่วไป แตกรมควบคุมโรคไดนำเขามาสำรองไวในสถานการณฉุกเฉิน 

๒) คลอโรควิน (CHLOROQUINE) 

คลอโรควินเปนยารักษาและปองกันการติดเชื้อมาลาเรียที่มีการใชกันมายาวนานกวา ๗๐ ป มีราคาถูก

หลังจากรับประทานยาเขาไปจะถูกเปลี่ยนเปนไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine) ซึ่งเปนสาร 

ออกฤทธิ์ แตปจจุบันมีใชนอยในประเทศไทยเน่ืองจากจากเชื้อมาลาเรียดื้อยา 

คลอโรควินถูกนำมาใชรักษาผูปวยโรคโควิด-๑๙ ท่ีมีอาการวิกฤตในโรงพยาบาลแหงหนึ่งของอูฮ่ัน และ

ยังไมพบอาการไมพึงประสงคที่ปรากฏชัดจากการใชยา  กรอบแนวทางการรักษาฉบับลาสุดของจีนระบุให 

คลอโรควินเปนยาแนะนำสำหรับผูปวยโรคโควิด-๑๙ ที ่มีอายุ ๑๘-๖๕ ป หากผู ปวยมีน้ำหนักมากกวา  

๕๐ กิโลกรัม ใหใชยาขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง เปนเวลา ๗ วัน แตไมควรใชในผูปวยกลุมเสี่ยง  

๙ กลุม เชน หญิงมีครรภ ผูปวยโรคหัวใจ ผูปวยโรคตับและไตเร้ือรัง 

 ๓) เรมเดซิเวียร (REMDESIVIR) 

ยาเรมเดซิเวียรพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Gilead Sciences (สหรัฐอเมริกา) เพื่อตานเชื้อไวรัสอีโบลาการ

ทดลองทางคลินิกสำหรับการรักษาโรคโควิด-๑๙ ในประเทศจีนพบวา ยาชนิดนี้สามารถออกฤทธิ์ตานไวรัสใน

ระดับเซลลไดดีพอสมควร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาประกาศใหยาเรมเดซเิวียร

เปน “ยากำพรา” โดยกำหนดใหบริษัทยาสามารถผลิตและขายเพียงผูเดียวเปนเวลาเจ็ดป  

๔) โทซิลิซูแมบ (TOCILIZUMAB) 

กรอบแนวทางการรักษาฉบับลาสุดของจีนแนะนำใหใชยาโทซิลิซูแมบ ซึ่งใชชื่อทางการคาวา Actemra� 

ในผูปวยที่มีระดับอินเทอรลิวคิน-๖ (IL-6) เพิ่มสูงขึ้น และมีรอยโรคระดับสูงในปอดทั้ง ๒ ขาง หรือมีอาการ

รุนแรง (เนื่องจากผูปวยโรคโควิด-๑๙ ที่มีอาการรุนแรงและอาการวิกฤตจำนวนมากไดรับการตรวจพบระดับ 

อินเทอรลิวคิน-๖ ที่สูงขึ้นในเลือด ซึ่งเปนสัญญาณเตือนวา อาการของผูปวยอาจทรุดลงได) ยาโทซิลิซูแมบยังอยู

ระหวางการทดลองทางคลินิกในโรงพยาบาล ๑๔ แหงในอูฮ่ัน และมีการใชยาชนิดนี้รักษาผูปวยอาการรุนแรงแลว 

๒๗๒ ราย (ขอมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓)  

 นอกจากนี้ ยังมียาอีกหลายชนิดที่อยูระหวางการทดลองทางคลินิกตามแนวทางการรักษาของประเทศจีน 

(Chinese Clinical Guidance for COVID-19 Pneumonia Diagnosis and Treatment, 7th edition) 

 



56๕๖ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

สุขภาพชองปากในผูสูงอาย ุ
 

ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

 

 จากขอมูลของกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  แสดงสถิติ

ผูสูงอายุของประเทศไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ วา จำนวนประชากรผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปของประเทศไทย

มีประมาณ ๑๑ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๖ ของประชากรทั้งประเทศ 

เมื่ออายุสูงขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือกชองปาก และการเปลี่ยนแปลงของฟน ไดแก   

เยื่อเมือกชองปากบางลง ลดความยืดหยุน ลิ้นเลี่ยน เสนเลือดขอดใตลิ้น ติดเชื้อราไดงาย แผลหายชาลง ฟนสึก 

ฟนสีเขมขึ้น และเคลือบฟนเปราะ นอกจากน้ี ผูสูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวและไดรับยาหลายชนิด ทั้งจาก

แพทยและอาจซื้อยารับประทานเอง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอปญหาแทรกซอนตาง ๆ ทางยา  ผูสูงอายุยังมี

ความเสื่อมถอยทางกายภาพ การรับรู และความทรงจำ อันมีผลตอการดูแลสุขภาพชองปากตนเอง  

สุขภาพชองปากท่ีดียอมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทำใหรูสึกสบาย รับประทานอาหารไดอรอย

และหลากหลายประเภท ทำใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง  นอกจากนี้ ผูสูงอายุที่มีสุขภาพชองปากดีสามารถ 

ออกเสียงพูดไดอยางชัดเจน ไมตองกังวลตอการเขาสังคม  จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ และ

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบวาผูสูงอายุมักสูญเสียฟน ทำใหมีปญหาดานการบดเคี้ยว ภาวะ 

ทุพโภชนาการ และการออกเสียง  นอกจากนี้ กวารอยละ ๕๐ ของผูสูงอายุเปนโรคปริทันตอักเสบระดับปานกลาง

ถึงรุนแรง อาจพบรอยโรคกอนมะเร็ง และมะเร็งชองปาก ในกรณีที่มีโรคเรื้อรังรวมดวย ยาที่รับประทานอาจ

ทำใหเกิดภาวะปากแหง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคในชองปาก มักพบคอฟนผุและรากฟนผุไดบอย 

งานวิจัยในชวง ๒-๓ ปที่ผานมาแสดงถึงผลกระทบของสุขภาพชองปากตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพรางกาย 

ดังนั้น การดูแลสุขภาพชองปากจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง การควบคุมอนามัยในชองปากโดยการกำจัดคราบ

จุลินทรีย และการพบทันตแพทยอยางสม่ำเสมอ ยอมนำไปสูสุขภาพชองปากท่ีดีและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ประสบการณการดูแลผูปวยโควิด-๑๙ ในหอผูปวยวิกฤต 
 

รองศาสตราจารย ดร. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

 โรคโควิด-๑๙ ในปจจุบันไดกลายเปนโรคระบาดทั่วโลก มีผูปวย ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ทั่วโลกมากกวา ๒ ลานราย มีผูเสียชีวิตมากกวา ๑๕๐,๐๐๐ ราย ประมาณรอยละ ๕ ของผูปวยจะเกิดภาวะ

วิกฤตและตองเขารับการรักษาในหอผู ปวยวิกฤต  ขอมูลใน พ.ศ.  ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีจำนวนเตียง 

ในการดูแลผูปวยวิกฤตอยูที่ ๘,๕๘๙ เตียง โดยที่รอยละ ๒๕ อยูในกรุงเทพมหานคร  จัดเปนลำดับที่ ๘ ของ

ภูมิภาคอาเซียน (สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีจำนวนเตียงในหอผูปวยวิกฤตสูงที่สุดในโลกที่รอยละ ๓๔.๗)  

สำหรับเครื่องชวยหายใจ จากการสำรวจลาสุดพบวา มีจำนวนเครื่องชวยหายใจอยูที่ ๑๐,๖๓๙ เครื่อง  ในชวง 

๑๕ มีนาคม ถึง ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผูปวยโรคโควิด-๑๙ เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

รวมทั้งหมด ๑๘๗ ราย เปนผูปวยอาการหนัก ๒๐ ราย  ผูปวยที่มีภาวะวิกฤตสวนใหญอาการจะเลวลงในวันที่ ๗ 

หลังจากเริ่มมีอาการ มีผูปวยใสทอชวยหายใจ ๑๑ ราย ฟอกไต ๓ ราย ใชเครื่องพยุงการทำงานของปอด ๑ ราย  

การรักษาทำใหสามารถถอดทอชวยหายใจไดรอยละ ๙๐ ยังไมมีผู เสียชีวิต  ปจจุบันมีผู ปวยอาการหนัก  

เหลอืเพียง ๓ ราย  จำนวนผูปวยลดลง ซึ่งเปนเร่ืองที่นายินดี แตในขณะเดียวกันก็เปนชวงเวลาที่เหมาะแกการ

เตรียมทรัพยากรท้ังดานบุคลากร อุปกรณปองกันตาง ๆ เพื่อรับมือกับการระบาดระลอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อันใกล รวมถึงการตรวจคนหาผูปวย เพื่อหาทางลดจำนวนลงในระหวางที่รอการพัฒนาวัคซีนตอไป 
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สุขภาพชองปากในผูสูงอาย ุ
 

ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

 

 จากขอมูลของกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  แสดงสถิติ

ผูสูงอายุของประเทศไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ วา จำนวนประชากรผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปของประเทศไทย

มีประมาณ ๑๑ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๖ ของประชากรทั้งประเทศ 

เมื่ออายุสูงขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือกชองปาก และการเปลี่ยนแปลงของฟน ไดแก   

เยื่อเมือกชองปากบางลง ลดความยืดหยุน ลิ้นเลี่ยน เสนเลือดขอดใตลิ้น ติดเชื้อราไดงาย แผลหายชาลง ฟนสึก 

ฟนสีเขมขึ้น และเคลือบฟนเปราะ นอกจากน้ี ผูสูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวและไดรับยาหลายชนิด ทั้งจาก

แพทยและอาจซื้อยารับประทานเอง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอปญหาแทรกซอนตาง ๆ ทางยา  ผูสูงอายุยังมี

ความเสื่อมถอยทางกายภาพ การรับรู และความทรงจำ อันมีผลตอการดูแลสุขภาพชองปากตนเอง  

สุขภาพชองปากท่ีดียอมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทำใหรูสึกสบาย รับประทานอาหารไดอรอย

และหลากหลายประเภท ทำใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง  นอกจากนี้ ผูสูงอายุที่มีสุขภาพชองปากดีสามารถ 

ออกเสียงพูดไดอยางชัดเจน ไมตองกังวลตอการเขาสังคม  จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ และ

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบวาผูสูงอายุมักสูญเสียฟน ทำใหมีปญหาดานการบดเคี้ยว ภาวะ 

ทุพโภชนาการ และการออกเสียง  นอกจากนี้ กวารอยละ ๕๐ ของผูสูงอายุเปนโรคปริทันตอักเสบระดับปานกลาง

ถึงรุนแรง อาจพบรอยโรคกอนมะเร็ง และมะเร็งชองปาก ในกรณีที่มีโรคเรื้อรังรวมดวย ยาที่รับประทานอาจ

ทำใหเกิดภาวะปากแหง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคในชองปาก มักพบคอฟนผุและรากฟนผุไดบอย 

งานวิจัยในชวง ๒-๓ ปที่ผานมาแสดงถึงผลกระทบของสุขภาพชองปากตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพรางกาย 

ดังนั้น การดูแลสุขภาพชองปากจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง การควบคุมอนามัยในชองปากโดยการกำจัดคราบ

จุลินทรีย และการพบทันตแพทยอยางสม่ำเสมอ ยอมนำไปสูสุขภาพชองปากท่ีดีและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ประสบการณการดูแลผูปวยโควิด-๑๙ ในหอผูปวยวิกฤต 
 

รองศาสตราจารย ดร. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

 โรคโควิด-๑๙ ในปจจุบันไดกลายเปนโรคระบาดทั่วโลก มีผูปวย ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ทั่วโลกมากกวา ๒ ลานราย มีผูเสียชีวิตมากกวา ๑๕๐,๐๐๐ ราย ประมาณรอยละ ๕ ของผูปวยจะเกิดภาวะ

วิกฤตและตองเขารับการรักษาในหอผู ปวยวิกฤต  ขอมูลใน พ.ศ.  ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีจำนวนเตียง 

ในการดูแลผูปวยวิกฤตอยูที่ ๘,๕๘๙ เตียง โดยที่รอยละ ๒๕ อยูในกรุงเทพมหานคร  จัดเปนลำดับที่ ๘ ของ

ภูมิภาคอาเซียน (สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีจำนวนเตียงในหอผูปวยวิกฤตสูงที่สุดในโลกที่รอยละ ๓๔.๗)  

สำหรับเครื่องชวยหายใจ จากการสำรวจลาสุดพบวา มีจำนวนเครื่องชวยหายใจอยูที่ ๑๐,๖๓๙ เครื่อง  ในชวง 

๑๕ มีนาคม ถึง ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผูปวยโรคโควิด-๑๙ เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

รวมทั้งหมด ๑๘๗ ราย เปนผูปวยอาการหนัก ๒๐ ราย  ผูปวยที่มีภาวะวิกฤตสวนใหญอาการจะเลวลงในวันที่ ๗ 

หลังจากเริ่มมีอาการ มีผูปวยใสทอชวยหายใจ ๑๑ ราย ฟอกไต ๓ ราย ใชเครื่องพยุงการทำงานของปอด ๑ ราย  

การรักษาทำใหสามารถถอดทอชวยหายใจไดรอยละ ๙๐ ยังไมมีผู เสียชีวิต  ปจจุบันมีผู ปวยอาการหนัก  

เหลอืเพียง ๓ ราย  จำนวนผูปวยลดลง ซึ่งเปนเร่ืองที่นายินดี แตในขณะเดียวกันก็เปนชวงเวลาที่เหมาะแกการ

เตรียมทรัพยากรท้ังดานบุคลากร อุปกรณปองกันตาง ๆ เพื่อรับมือกับการระบาดระลอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อันใกล รวมถึงการตรวจคนหาผูปวย เพื่อหาทางลดจำนวนลงในระหวางที่รอการพัฒนาวัคซีนตอไป 
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สุขภาพชองปากในผูสูงอาย ุ
 

ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

 

 จากขอมูลของกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  แสดงสถิติ

ผูสูงอายุของประเทศไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ วา จำนวนประชากรผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปของประเทศไทย

มีประมาณ ๑๑ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๖ ของประชากรทั้งประเทศ 

เมื่ออายุสูงขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือกชองปาก และการเปลี่ยนแปลงของฟน ไดแก   

เยื่อเมือกชองปากบางลง ลดความยืดหยุน ลิ้นเลี่ยน เสนเลือดขอดใตลิ้น ติดเชื้อราไดงาย แผลหายชาลง ฟนสึก 

ฟนสีเขมขึ้น และเคลือบฟนเปราะ นอกจากน้ี ผูสูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวและไดรับยาหลายชนิด ทั้งจาก

แพทยและอาจซื้อยารับประทานเอง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอปญหาแทรกซอนตาง ๆ ทางยา  ผูสูงอายุยังมี

ความเสื่อมถอยทางกายภาพ การรับรู และความทรงจำ อันมีผลตอการดูแลสุขภาพชองปากตนเอง  

สุขภาพชองปากที่ดียอมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทำใหรูสึกสบาย รับประทานอาหารไดอรอย

และหลากหลายประเภท ทำใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง  นอกจากนี้ ผูสูงอายุที่มีสุขภาพชองปากดีสามารถ 

ออกเสียงพูดไดอยางชัดเจน ไมตองกังวลตอการเขาสังคม  จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ และ

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบวาผูสูงอายุมักสูญเสียฟน ทำใหมีปญหาดานการบดเคี้ยว ภาวะ 

ทุพโภชนาการ และการออกเสียง  นอกจากนี้ กวารอยละ ๕๐ ของผูสูงอายุเปนโรคปริทันตอักเสบระดับปานกลาง

ถึงรุนแรง อาจพบรอยโรคกอนมะเร็ง และมะเร็งชองปาก ในกรณีที่มีโรคเรื้อรังรวมดวย ยาที่รับประทานอาจ

ทำใหเกิดภาวะปากแหง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคในชองปาก มักพบคอฟนผุและรากฟนผุไดบอย 

งานวิจัยในชวง ๒-๓ ปที่ผานมาแสดงถึงผลกระทบของสุขภาพชองปากตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพรางกาย 

ดังนั้น การดูแลสุขภาพชองปากจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง การควบคุมอนามัยในชองปากโดยการกำจัดคราบ

จุลินทรีย และการพบทันตแพทยอยางสม่ำเสมอ ยอมนำไปสูสุขภาพชองปากท่ีดีและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ประสบการณการดูแลผูปวยโควิด-๑๙ ในหอผูปวยวิกฤต 
 

รองศาสตราจารย ดร. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

 โรคโควิด-๑๙ ในปจจุบันไดกลายเปนโรคระบาดทั่วโลก มีผูปวย ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ทั่วโลกมากกวา ๒ ลานราย มีผูเสียชีวิตมากกวา ๑๕๐,๐๐๐ ราย ประมาณรอยละ ๕ ของผูปวยจะเกิดภาวะ

วิกฤตและตองเขารับการรักษาในหอผู ปวยวิกฤต  ขอมูลใน พ.ศ.  ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีจำนวนเตียง 

ในการดูแลผูปวยวิกฤตอยูที่ ๘,๕๘๙ เตียง โดยที่รอยละ ๒๕ อยูในกรุงเทพมหานคร  จัดเปนลำดับที่ ๘ ของ

ภูมิภาคอาเซียน (สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีจำนวนเตียงในหอผูปวยวิกฤตสูงที่สุดในโลกที่รอยละ ๓๔.๗)  

สำหรับเครื่องชวยหายใจ จากการสำรวจลาสุดพบวา มีจำนวนเครื่องชวยหายใจอยูที่ ๑๐,๖๓๙ เครื่อง  ในชวง 

๑๕ มีนาคม ถึง ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผูปวยโรคโควิด-๑๙ เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

รวมทั้งหมด ๑๘๗ ราย เปนผูปวยอาการหนัก ๒๐ ราย  ผูปวยท่ีมีภาวะวิกฤตสวนใหญอาการจะเลวลงในวันที่ ๗ 

หลังจากเริ่มมีอาการ มีผูปวยใสทอชวยหายใจ ๑๑ ราย ฟอกไต ๓ ราย ใชเครื่องพยุงการทำงานของปอด ๑ ราย  

การรักษาทำใหสามารถถอดทอชวยหายใจไดรอยละ ๙๐ ยังไมมีผู เสียชีวิต  ปจจุบันมีผู ปวยอาการหนัก  

เหลือเพียง ๓ ราย  จำนวนผูปวยลดลง ซึ่งเปนเร่ืองที่นายินดี แตในขณะเดียวกันก็เปนชวงเวลาที่เหมาะแกการ

เตรียมทรัพยากรท้ังดานบุคลากร อุปกรณปองกันตาง ๆ เพื่อรับมือกับการระบาดระลอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อันใกล รวมถึงการตรวจคนหาผูปวย เพื่อหาทางลดจำนวนลงในระหวางที่รอการพัฒนาวัคซีนตอไป 
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สุขภาพชองปากในผูสูงอาย ุ
 

ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท  บัวจีบ  ภาคีสมาชิก 

 

 จากขอมูลของกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  แสดงสถิติ

ผูสูงอายุของประเทศไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ วา จำนวนประชากรผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปของประเทศไทย

มีประมาณ ๑๑ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๖ ของประชากรทั้งประเทศ 

เมื่ออายุสูงขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือกชองปาก และการเปลี่ยนแปลงของฟน ไดแก   

เยื่อเมือกชองปากบางลง ลดความยืดหยุน ลิ้นเลี่ยน เสนเลือดขอดใตลิ้น ติดเชื้อราไดงาย แผลหายชาลง ฟนสึก 

ฟนสีเขมขึ้น และเคลือบฟนเปราะ นอกจากน้ี ผูสูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวและไดรับยาหลายชนิด ทั้งจาก

แพทยและอาจซื้อยารับประทานเอง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอปญหาแทรกซอนตาง ๆ ทางยา  ผูสูงอายุยังมี

ความเสื่อมถอยทางกายภาพ การรับรู และความทรงจำ อันมีผลตอการดูแลสุขภาพชองปากตนเอง  

สุขภาพชองปากที่ดียอมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทำใหรูสึกสบาย รับประทานอาหารไดอรอย

และหลากหลายประเภท ทำใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง  นอกจากนี้ ผูสูงอายุที่มีสุขภาพชองปากดีสามารถ 

ออกเสียงพูดไดอยางชัดเจน ไมตองกังวลตอการเขาสังคม  จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ และ

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบวาผูสูงอายุมักสูญเสียฟน ทำใหมีปญหาดานการบดเคี้ยว ภาวะ 

ทุพโภชนาการ และการออกเสียง  นอกจากนี้ กวารอยละ ๕๐ ของผูสูงอายุเปนโรคปริทันตอักเสบระดับปานกลาง

ถึงรุนแรง อาจพบรอยโรคกอนมะเร็ง และมะเร็งชองปาก ในกรณีที่มีโรคเรื้อรังรวมดวย ยาที่รับประทานอาจ

ทำใหเกิดภาวะปากแหง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคในชองปาก มักพบคอฟนผุและรากฟนผุไดบอย 

งานวิจัยในชวง ๒-๓ ปที่ผานมาแสดงถึงผลกระทบของสุขภาพชองปากตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพรางกาย 

ดังนั้น การดูแลสุขภาพชองปากจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง การควบคุมอนามัยในชองปากโดยการกำจัดคราบ

จุลินทรีย และการพบทันตแพทยอยางสม่ำเสมอ ยอมนำไปสูสุขภาพชองปากท่ีดีและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ประสบการณการดูแลผูปวยโควิด-๑๙ ในหอผูปวยวิกฤต 
 

รองศาสตราจารย ดร. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

 โรคโควิด-๑๙ ในปจจุบันไดกลายเปนโรคระบาดทั่วโลก มีผูปวย ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ทั่วโลกมากกวา ๒ ลานราย มีผูเสียชีวิตมากกวา ๑๕๐,๐๐๐ ราย ประมาณรอยละ ๕ ของผูปวยจะเกิดภาวะ

วิกฤตและตองเขารับการรักษาในหอผู ปวยวิกฤต  ขอมูลใน พ.ศ.  ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีจำนวนเตียง 

ในการดูแลผูปวยวิกฤตอยูที่ ๘,๕๘๙ เตียง โดยที่รอยละ ๒๕ อยูในกรุงเทพมหานคร  จัดเปนลำดับที่ ๘ ของ

ภูมิภาคอาเซียน (สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีจำนวนเตียงในหอผูปวยวิกฤตสูงที่สุดในโลกที่รอยละ ๓๔.๗)  

สำหรับเครื่องชวยหายใจ จากการสำรวจลาสุดพบวา มีจำนวนเครื่องชวยหายใจอยูที่ ๑๐,๖๓๙ เครื่อง  ในชวง 

๑๕ มีนาคม ถึง ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผูปวยโรคโควิด-๑๙ เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

รวมทั้งหมด ๑๘๗ ราย เปนผูปวยอาการหนัก ๒๐ ราย  ผูปวยท่ีมีภาวะวิกฤตสวนใหญอาการจะเลวลงในวันที่ ๗ 

หลังจากเริ่มมีอาการ มีผูปวยใสทอชวยหายใจ ๑๑ ราย ฟอกไต ๓ ราย ใชเครื่องพยุงการทำงานของปอด ๑ ราย  

การรักษาทำใหสามารถถอดทอชวยหายใจไดรอยละ ๙๐ ยังไมมีผู เสียชีวิต  ปจจุบันมีผู ปวยอาการหนัก  

เหลือเพียง ๓ ราย  จำนวนผูปวยลดลง ซึ่งเปนเร่ืองที่นายินดี แตในขณะเดียวกันก็เปนชวงเวลาที่เหมาะแกการ

เตรียมทรัพยากรท้ังดานบุคลากร อุปกรณปองกันตาง ๆ เพื่อรับมือกับการระบาดระลอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อันใกล รวมถึงการตรวจคนหาผูปวย เพื่อหาทางลดจำนวนลงในระหวางที่รอการพัฒนาวัคซีนตอไป 
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หนากากอนามัย 
 

ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก 

 

สถานการณปจจุบันที่มีปญหาดานมลพิษทั้งอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการแพรกระจาย

โรคติดตอท่ีเกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ เชน เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-๑๙ ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 

ทำใหประชาชนสวนใหญตองเผชิญกับปญหาดานสุขภาพ การเจ็บปวย และลมตาย ดังนั้น การดูแลสุขภาพ

และการปองกันตนเองจากมลพิษเหลานี้จึงเปนสิ่งจำเปนอยางมาก วิธีหนึ่งที่นิยมใชเพื่อปองกันตนเองคือ  

การสวมหนากากอนามัย ประโยชนของหนากากอนามัยคือชวยปองกันมลพิษและเชื้อโรคจากสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งเชื้อโรคจากผูปวย และปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังผูอื่นไดเปนอยางดี จึงทำใหวงการแพทย

สวนใหญแนะนำใหคนทั่วไปสวมหนากากอนามัยเมื่อเกิดมลพิษทางอากาศหรือ เกิดการแพรระบาดของโรค 

เพราะสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อระหวางคนสูคนได มูลคาของหนากากอนามัยหรือหนากากปองกัน

มลพิษทางอากาศในตลาดโลกในพ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเปน ๓,๒๖๖.๗ ลานเหรียญสหรัฐฯ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นถึง 

๖,๐๐๙.๑ ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๑ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ ๖.๓ 

ทั้งนีห้นากากอนามัยแบบใชครั้งเดียวจะมีดัชนีมูลคาตลาดสูงกวาหนากากอนามัยแบบใชซ้ำได ปจจุบันมีผูผลิต

หนากากอนามัยจำนวนมาก ท้ังขนาดเล็กและใหญ แบงออกไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับองคประกอบและการใชงาน 

เชน หนากากอนามัยแบบ ๓ ชั้น (ประกอบดวยผาที่ผลิตจากเสนใยพอลิโพรพิลีนชนิดไมถักทอจำนวน ๓ ชั้น) 

ซึ่งชั ้นนอกเปนผาแบบสปนบอนด (spunbond) ที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยางหาง ๆ มี

ชองวางระหวางเสนใยและเคลือบดวยสารกันน้ำเพื่อปองกันการซึมผานของละอองน้ำหรือสารคัดหลั่งจาก

รางกาย ชั้นตรงกลางเปนแบบเมลตโบลน (meltblown) ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยาง

หนาแนน มีชองวางระหวางเสนใยที่มีขนาดเล็กกวาของผาแบบสปนบอนด ทำหนาที่เปนชั้นกรองอนุภาค 

ขนาดเล็ก และชั้นในเปนผาแบบสปนบอนดที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยคลายกับชั้นนอกแตไมเคลือบดวย

สารกันน้ำเพื่อใหสามารถดูดซับความชื้นหรือของเหลวไดดี ปองกันการแพรกระจายของเชื้อและเพื่อความ

ปลอดภัยตอผิวหนาของผูสวมใส  ผาหนากากอนามัยแบบ ๔ ชั้นมีชั้นผาที่ผลิตจากเสนใยสังเคราะหผสม

คารบอนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองและดูดซับกลิ่น  หนากากอนามัยแบบ ๕ ชั้น  หนากาก

อนามัยแบบ ๖ ชั ้น  หนากากอนามัยแบบ N95  หนากากอนามัยแบบ FFP1, FFP2 และ FFP3  ขึ ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค (Particle Filtration Efficiency, PFE) โดยระบุเปนเปอรเซ็นตความสามารถ

ในการกรองอนุภาคขนาด ๐.๑ หรือ ๐.๓ ไมครอน และประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial 

Filtration Efficiency, BFE) โดยระบุเปนเปอรเซ็นตความสามารถในการกรองอนุภาคเฉลี่ยที่มีเชื ้ออยู คือ  

๓.๐ ± ๐.๓ ไมครอน ตามลำดับ รวมถึงหนากากอนามัยที่ผลิตจากเสนใยนาโน และยังมีหนากากชนิดที่ไมได

๕๙ 
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ผลิตจากเสนใยหรือผา เชน หนากากฟองน้ำ ซึ่งผลิตจากโฟมพอลิยูรีเทน (polyurethane foam) และในยามท่ี

ขาดแคลนหนากากอนามัย วัสดุที่หางาย ราคาถูก เชน ผาหลากหลายชนิด ผามัสลิน ผาฝาย ผาใยสังเคราะห 

รวมถึงกระดาษทิชชู ถูกนำมาผลิตหรือใชเปนสวนประกอบของหนากาก ขอดีของหนากากผาคือสามารถซัก 

ทำความสะอาดและนำกลับมาใชใหมได แตตองคำนึงถึงประสิทธิภาพการกรองดวยเชนกัน ซึ่งขึ ้นอยูกับ

โครงสรางของผา ชนิดของเสนใย สมบัติการดูดซึมน้ำ ความชื้น หรือกันน้ำ เปนตน แมวาหนากากอนามัย

สามารถปองกันการติดเชื้อได แตตองสวมใสใหถูกตอง เก็บทิ้งอยางระมัดระวัง เพื่อปองกันการแพรกระจาย

ของโรค และตองใชรวมกับวิธีอื่น ๆ เชน การลางมืออยางสม่ำเสมอโดยเฉพาะกอนและหลังสัมผัสผูปวย หรือ

การไดรับวัคซีนปองโรคติดตอระบบทางเดินหายใจบางชนิดเพื่อลดความเสี ่ยงในการติดเชื ้อ อีกทั ้ง ควร

ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการอยูทามกลางผูปวยที่ติดเชื้อแลว เพราะแมจะใสหนากากอนามัยแลว แตหากไดรับ

เชื้อในปริมาณมาก หรือตองใชของรวมกับผูปวย ก็เสี่ยงติดเชื้อไดงาย 

 
คำสำคัญ : หนากากอนามัย, มลพิษทางอากาศ, อนุภาคฝุ นละอองขนาดเล็ก (PM2.5), เชื ้อไวรัสโคโรนา,  

   โรคโควิด-๑๙, เชื้อกอโรคระบบทางเดินหายใจ 
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สถานการณปจจุบันที่มีปญหาดานมลพิษทั้งอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการแพรกระจาย

โรคติดตอท่ีเกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ เชน เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-๑๙ ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 

ทำใหประชาชนสวนใหญตองเผชิญกับปญหาดานสุขภาพ การเจ็บปวย และลมตาย ดังนั้น การดูแลสุขภาพ

และการปองกันตนเองจากมลพิษเหลานี้จึงเปนสิ่งจำเปนอยางมาก วิธีหนึ่งที่นิยมใชเพื่อปองกันตนเองคือ  

การสวมหนากากอนามัย ประโยชนของหนากากอนามัยคือชวยปองกันมลพิษและเชื้อโรคจากสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งเชื้อโรคจากผูปวย และปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังผูอื่นไดเปนอยางดี จึงทำใหวงการแพทย

สวนใหญแนะนำใหคนทั่วไปสวมหนากากอนามัยเมื่อเกิดมลพิษทางอากาศหรือ เกิดการแพรระบาดของโรค 

เพราะสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อระหวางคนสูคนได มูลคาของหนากากอนามัยหรือหนากากปองกัน

มลพิษทางอากาศในตลาดโลกในพ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเปน ๓,๒๖๖.๗ ลานเหรียญสหรัฐฯ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นถึง 

๖,๐๐๙.๑ ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๑ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ ๖.๓ 

ทั้งนีห้นากากอนามัยแบบใชครั้งเดียวจะมีดัชนีมูลคาตลาดสูงกวาหนากากอนามัยแบบใชซ้ำได ปจจุบันมีผูผลิต

หนากากอนามัยจำนวนมาก ท้ังขนาดเล็กและใหญ แบงออกไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับองคประกอบและการใชงาน 

เชน หนากากอนามัยแบบ ๓ ชั้น (ประกอบดวยผาที่ผลิตจากเสนใยพอลิโพรพิลีนชนิดไมถักทอจำนวน ๓ ชั้น) 

ซึ่งชั ้นนอกเปนผาแบบสปนบอนด (spunbond) ที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยางหาง ๆ มี

ชองวางระหวางเสนใยและเคลือบดวยสารกันน้ำเพื่อปองกันการซึมผานของละอองน้ำหรือสารคัดหลั่งจาก

รางกาย ชั้นตรงกลางเปนแบบเมลตโบลน (meltblown) ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยาง

หนาแนน มีชองวางระหวางเสนใยที่มีขนาดเล็กกวาของผาแบบสปนบอนด ทำหนาที่เปนชั้นกรองอนุภาค 

ขนาดเล็ก และชั้นในเปนผาแบบสปนบอนดที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยคลายกับชั้นนอกแตไมเคลือบดวย

สารกันน้ำเพื่อใหสามารถดูดซับความชื้นหรือของเหลวไดดี ปองกันการแพรกระจายของเชื้อและเพื่อความ

ปลอดภัยตอผิวหนาของผูสวมใส  ผาหนากากอนามัยแบบ ๔ ชั้นมีชั้นผาที่ผลิตจากเสนใยสังเคราะหผสม

คารบอนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองและดูดซับกลิ่น  หนากากอนามัยแบบ ๕ ชั้น  หนากาก

อนามัยแบบ ๖ ชั ้น  หนากากอนามัยแบบ N95  หนากากอนามัยแบบ FFP1, FFP2 และ FFP3  ขึ ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค (Particle Filtration Efficiency, PFE) โดยระบุเปนเปอรเซ็นตความสามารถ

ในการกรองอนุภาคขนาด ๐.๑ หรือ ๐.๓ ไมครอน และประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial 

Filtration Efficiency, BFE) โดยระบุเปนเปอรเซ็นตความสามารถในการกรองอนุภาคเฉลี่ยที่มีเชื ้ออยู คือ  

๓.๐ ± ๐.๓ ไมครอน ตามลำดับ รวมถึงหนากากอนามัยที่ผลิตจากเสนใยนาโน และยังมีหนากากชนิดที่ไมได
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ผลิตจากเสนใยหรือผา เชน หนากากฟองน้ำ ซึ่งผลิตจากโฟมพอลิยูรีเทน (polyurethane foam) และในยามท่ี

ขาดแคลนหนากากอนามัย วัสดุที่หางาย ราคาถูก เชน ผาหลากหลายชนิด ผามัสลิน ผาฝาย ผาใยสังเคราะห 

รวมถึงกระดาษทิชชู ถูกนำมาผลิตหรือใชเปนสวนประกอบของหนากาก ขอดีของหนากากผาคือสามารถซัก 

ทำความสะอาดและนำกลับมาใชใหมได แตตองคำนึงถึงประสิทธิภาพการกรองดวยเชนกัน ซึ่งขึ ้นอยูกับ

โครงสรางของผา ชนิดของเสนใย สมบัติการดูดซึมน้ำ ความชื้น หรือกันน้ำ เปนตน แมวาหนากากอนามัย

สามารถปองกันการติดเชื้อได แตตองสวมใสใหถูกตอง เก็บทิ้งอยางระมัดระวัง เพื่อปองกันการแพรกระจาย

ของโรค และตองใชรวมกับวิธีอื่น ๆ เชน การลางมืออยางสม่ำเสมอโดยเฉพาะกอนและหลังสัมผัสผูปวย หรือ

การไดรับวัคซีนปองโรคติดตอระบบทางเดินหายใจบางชนิดเพื่อลดความเสี ่ยงในการติดเชื ้อ อีกทั ้ง ควร

ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการอยูทามกลางผูปวยที่ติดเชื้อแลว เพราะแมจะใสหนากากอนามัยแลว แตหากไดรับ

เชื้อในปริมาณมาก หรือตองใชของรวมกับผูปวย ก็เสี่ยงติดเชื้อไดงาย 

 
คำสำคัญ : หนากากอนามัย, มลพิษทางอากาศ, อนุภาคฝุ นละอองขนาดเล็ก (PM2.5), เชื ้อไวรัสโคโรนา,  

   โรคโควิด-๑๙, เชื้อกอโรคระบบทางเดินหายใจ 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

หนากากอนามัย 
 

ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก 

 

สถานการณปจจุบันที่มีปญหาดานมลพิษทั้งอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการแพรกระจาย

โรคติดตอที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ เชน เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-๑๙ ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 

ทำใหประชาชนสวนใหญตองเผชิญกับปญหาดานสุขภาพ การเจ็บปวย และลมตาย ดังนั้น การดูแลสุขภาพ

และการปองกันตนเองจากมลพิษเหลานี้จึงเปนสิ่งจำเปนอยางมาก วิธีหนึ่งที่นิยมใชเพื่อปองกันตนเองคือ  

การสวมหนากากอนามัย ประโยชนของหนากากอนามัยคือชวยปองกันมลพิษและเชื้อโรคจากสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งเชื้อโรคจากผูปวย และปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังผูอื่นไดเปนอยางดี จึงทำใหวงการแพทย

สวนใหญแนะนำใหคนทั่วไปสวมหนากากอนามัยเมื่อเกิดมลพิษทางอากาศหรือ เกิดการแพรระบาดของโรค 

เพราะสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อระหวางคนสูคนได มูลคาของหนากากอนามัยหรือหนากากปองกัน

มลพิษทางอากาศในตลาดโลกในพ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเปน ๓,๒๖๖.๗ ลานเหรียญสหรัฐฯ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นถึง 

๖,๐๐๙.๑ ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๑ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ ๖.๓ 

ทั้งนีห้นากากอนามัยแบบใชครั้งเดียวจะมดีัชนีมูลคาตลาดสูงกวาหนากากอนามัยแบบใชซ้ำได ปจจุบันมีผูผลิต

หนากากอนามัยจำนวนมาก ท้ังขนาดเล็กและใหญ แบงออกไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับองคประกอบและการใชงาน 

เชน หนากากอนามัยแบบ ๓ ชั้น (ประกอบดวยผาที่ผลิตจากเสนใยพอลิโพรพิลีนชนิดไมถักทอจำนวน ๓ ชั้น) 

ซึ่งชั ้นนอกเปนผาแบบสปนบอนด (spunbond) ที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยางหาง ๆ มี

ชองวางระหวางเสนใยและเคลือบดวยสารกันน้ำเพื่อปองกันการซึมผานของละอองน้ำหรือสารคัดหลั่งจาก

รางกาย ชั้นตรงกลางเปนแบบเมลตโบลน (meltblown) ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยาง

หนาแนน มีชองวางระหวางเสนใยที่มีขนาดเล็กกวาของผาแบบสปนบอนด ทำหนาที่เปนชั้นกรองอนุภาค 

ขนาดเล็ก และชั้นในเปนผาแบบสปนบอนดที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยคลายกับชั้นนอกแตไมเคลือบดวย

สารกันน้ำเพื่อใหสามารถดูดซับความชื้นหรือของเหลวไดดี ปองกันการแพรกระจายของเชื้อและเพื่อความ

ปลอดภัยตอผิวหนาของผูสวมใส  ผาหนากากอนามัยแบบ ๔ ชั้นมีชั้นผาที่ผลิตจากเสนใยสังเคราะหผสม

คารบอนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองและดูดซับกลิ่น  หนากากอนามัยแบบ ๕ ชั้น  หนากาก

อนามัยแบบ ๖ ชั ้น  หนากากอนามัยแบบ N95  หนากากอนามัยแบบ FFP1, FFP2 และ FFP3  ขึ ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค (Particle Filtration Efficiency, PFE) โดยระบุเปนเปอรเซ็นตความสามารถ

ในการกรองอนุภาคขนาด ๐.๑ หรือ ๐.๓ ไมครอน และประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial 

Filtration Efficiency, BFE) โดยระบุเปนเปอรเซ็นตความสามารถในการกรองอนุภาคเฉลี่ยที่มีเชื ้ออยู คือ  

๓.๐ ± ๐.๓ ไมครอน ตามลำดับ รวมถึงหนากากอนามัยที่ผลิตจากเสนใยนาโน และยังมีหนากากชนิดที่ไมได

๕๙ 
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ผลิตจากเสนใยหรือผา เชน หนากากฟองน้ำ ซึ่งผลิตจากโฟมพอลิยูรีเทน (polyurethane foam) และในยามท่ี

ขาดแคลนหนากากอนามัย วัสดุที่หางาย ราคาถูก เชน ผาหลากหลายชนิด ผามัสลิน ผาฝาย ผาใยสังเคราะห 

รวมถึงกระดาษทิชชู ถูกนำมาผลิตหรือใชเปนสวนประกอบของหนากาก ขอดีของหนากากผาคือสามารถซัก 

ทำความสะอาดและนำกลับมาใชใหมได แตตองคำนึงถึงประสิทธิภาพการกรองดวยเชนกัน ซึ่งขึ ้นอยูกับ

โครงสรางของผา ชนิดของเสนใย สมบัติการดูดซึมน้ำ ความชื้น หรือกันน้ำ เปนตน แมวาหนากากอนามัย

สามารถปองกันการติดเชื้อได แตตองสวมใสใหถูกตอง เก็บทิ้งอยางระมัดระวัง เพื่อปองกันการแพรกระจาย

ของโรค และตองใชรวมกับวิธีอื่น ๆ เชน การลางมืออยางสม่ำเสมอโดยเฉพาะกอนและหลังสัมผัสผูปวย หรือ

การไดรับวัคซีนปองโรคติดตอระบบทางเดินหายใจบางชนิดเพื่อลดความเสี ่ยงในการติดเชื ้อ อีกทั ้ง ควร

ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการอยูทามกลางผูปวยท่ีติดเชื้อแลว เพราะแมจะใสหนากากอนามัยแลว แตหากไดรับ

เชื้อในปริมาณมาก หรือตองใชของรวมกับผูปวย ก็เสี่ยงติดเชื้อไดงาย 

 
คำสำคัญ : หนากากอนามัย, มลพิษทางอากาศ, อนุภาคฝุ นละอองขนาดเล็ก (PM2.5), เชื ้อไวรัสโคโรนา,  

   โรคโควิด-๑๙, เชื้อกอโรคระบบทางเดินหายใจ 
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หนากากอนามัย 
 

ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก 

 

สถานการณปจจุบันที่มีปญหาดานมลพิษทั้งอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการแพรกระจาย

โรคติดตอที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ เชน เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-๑๙ ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 

ทำใหประชาชนสวนใหญตองเผชิญกับปญหาดานสุขภาพ การเจ็บปวย และลมตาย ดังนั้น การดูแลสุขภาพ

และการปองกันตนเองจากมลพิษเหลานี้จึงเปนสิ่งจำเปนอยางมาก วิธีหนึ่งที่นิยมใชเพื่อปองกันตนเองคือ  

การสวมหนากากอนามัย ประโยชนของหนากากอนามัยคือชวยปองกันมลพิษและเชื้อโรคจากสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งเชื้อโรคจากผูปวย และปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังผูอื่นไดเปนอยางดี จึงทำใหวงการแพทย

สวนใหญแนะนำใหคนทั่วไปสวมหนากากอนามัยเมื่อเกิดมลพิษทางอากาศหรือ เกิดการแพรระบาดของโรค 

เพราะสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อระหวางคนสูคนได มูลคาของหนากากอนามัยหรือหนากากปองกัน

มลพิษทางอากาศในตลาดโลกในพ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเปน ๓,๒๖๖.๗ ลานเหรียญสหรัฐฯ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นถึง 

๖,๐๐๙.๑ ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๑ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ ๖.๓ 

ทั้งนีห้นากากอนามัยแบบใชครั้งเดียวจะมดีัชนีมูลคาตลาดสูงกวาหนากากอนามัยแบบใชซ้ำได ปจจุบันมีผูผลิต

หนากากอนามัยจำนวนมาก ท้ังขนาดเล็กและใหญ แบงออกไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับองคประกอบและการใชงาน 

เชน หนากากอนามัยแบบ ๓ ชั้น (ประกอบดวยผาที่ผลิตจากเสนใยพอลิโพรพิลีนชนิดไมถักทอจำนวน ๓ ชั้น) 

ซึ่งชั ้นนอกเปนผาแบบสปนบอนด (spunbond) ที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยางหาง ๆ มี

ชองวางระหวางเสนใยและเคลือบดวยสารกันน้ำเพื่อปองกันการซึมผานของละอองน้ำหรือสารคัดหลั่งจาก

รางกาย ชั้นตรงกลางเปนแบบเมลตโบลน (meltblown) ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยาง

หนาแนน มีชองวางระหวางเสนใยที่มีขนาดเล็กกวาของผาแบบสปนบอนด ทำหนาที่เปนชั้นกรองอนุภาค 

ขนาดเล็ก และชั้นในเปนผาแบบสปนบอนดที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยคลายกับชั้นนอกแตไมเคลือบดวย

สารกันน้ำเพื่อใหสามารถดูดซับความชื้นหรือของเหลวไดดี ปองกันการแพรกระจายของเชื้อและเพื่อความ

ปลอดภัยตอผิวหนาของผูสวมใส  ผาหนากากอนามัยแบบ ๔ ชั้นมีชั้นผาที่ผลิตจากเสนใยสังเคราะหผสม

คารบอนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองและดูดซับกลิ่น  หนากากอนามัยแบบ ๕ ชั้น  หนากาก

อนามัยแบบ ๖ ชั ้น  หนากากอนามัยแบบ N95  หนากากอนามัยแบบ FFP1, FFP2 และ FFP3  ขึ ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค (Particle Filtration Efficiency, PFE) โดยระบุเปนเปอรเซ็นตความสามารถ

ในการกรองอนุภาคขนาด ๐.๑ หรือ ๐.๓ ไมครอน และประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial 

Filtration Efficiency, BFE) โดยระบุเปนเปอรเซ็นตความสามารถในการกรองอนุภาคเฉลี่ยที่มีเชื ้ออยู คือ  

๓.๐ ± ๐.๓ ไมครอน ตามลำดับ รวมถึงหนากากอนามัยที่ผลิตจากเสนใยนาโน และยังมีหนากากชนิดที่ไมได

๕๙ 
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ผลิตจากเสนใยหรือผา เชน หนากากฟองน้ำ ซึ่งผลิตจากโฟมพอลิยูรีเทน (polyurethane foam) และในยามท่ี

ขาดแคลนหนากากอนามัย วัสดุที่หางาย ราคาถูก เชน ผาหลากหลายชนิด ผามัสลิน ผาฝาย ผาใยสังเคราะห 

รวมถึงกระดาษทิชชู ถูกนำมาผลิตหรือใชเปนสวนประกอบของหนากาก ขอดีของหนากากผาคือสามารถซัก 

ทำความสะอาดและนำกลับมาใชใหมได แตตองคำนึงถึงประสิทธิภาพการกรองดวยเชนกัน ซึ่งขึ ้นอยูกับ

โครงสรางของผา ชนิดของเสนใย สมบัติการดูดซึมน้ำ ความชื้น หรือกันน้ำ เปนตน แมวาหนากากอนามัย

สามารถปองกันการติดเชื้อได แตตองสวมใสใหถูกตอง เก็บทิ้งอยางระมัดระวัง เพื่อปองกันการแพรกระจาย

ของโรค และตองใชรวมกับวิธีอื่น ๆ เชน การลางมืออยางสม่ำเสมอโดยเฉพาะกอนและหลังสัมผัสผูปวย หรือ

การไดรับวัคซีนปองโรคติดตอระบบทางเดินหายใจบางชนิดเพื่อลดความเสี ่ยงในการติดเชื ้อ อีกทั ้ง ควร

ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการอยูทามกลางผูปวยท่ีติดเชื้อแลว เพราะแมจะใสหนากากอนามัยแลว แตหากไดรับ

เชื้อในปริมาณมาก หรือตองใชของรวมกับผูปวย ก็เสี่ยงติดเชื้อไดงาย 

 
คำสำคัญ : หนากากอนามัย, มลพิษทางอากาศ, อนุภาคฝุ นละอองขนาดเล็ก (PM2.5), เชื ้อไวรัสโคโรนา,  

   โรคโควิด-๑๙, เชื้อกอโรคระบบทางเดินหายใจ 
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การพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

ปญญาประดิษฐเปนศาสตรที่คนกลาวถึงกันมากในยุคปจจุบัน ความสนใจในปญญาประดิษฐใน  

วงกวางนี้มีจุดเริ่มตนมาจาก ขาวช็อกโลกท่ีวา ลีเซดอล นักกีฬาชาวเกาหลีใตผูเปนแชมปโลกหมากลอม “โกะ” 

ไดปราชัยแกโปรแกรมปญญาประดิษฐ (เอไอ)  ชื่อแอลฟาโกะ (อังกฤษ: AlphaGo) ของกูเกิลดีปไมด ภายใต

บริษัท แอลฟาเบต อิงก ในการแขงขันที่กรุงลอนดอน วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จากการดวลเกมแรก และ 

ผลจาก ๕ กระดานแขงขันเปน ๔ ตอ ๑ โดยที่แอลฟาโกะมีชัยชนะเหนือแชมปโลก หมากลอมในวันที่  

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  นอกจากน้ี โปรแกรมที่กลาวขวัญกันมากในชวง ๑๐ ป (๒๕๕๓-๒๕๖๒) ไดแก โปรแกรม

โยโล เพื ่อตรวจจับวัตถุในภาพ (อังกฤษ: YOLO หรือ you only look once) (๒๕๕๗), โปรแกรมกูเก้ิล 

ดูเพล็กซ (อังกฤษ: Google Duplex) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัว (๒๕๖๑), โปรแกรมกูเกิลเลนส (อังกฤษ: 

Google Lens) เพื่อการวิเคราะหและเขาภาพ (๒๕๖๐), ไอบีเอ็ม วัตสัน คอนนิทีฟ คอมพิวติง (อังกฤษ: IBM 

Watson Cognitive Computing) (๒๕๕๔) เพื ่อตอบคำถามทุกเรื ่อง, ไมโครซอฟทคอรทานา (อังกฤษ: 

Microsoft Cortana) (๒๕๕๗) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัวที่เชื่อมไปยังแพล็ตฟอรม คลาวดไมโครซอฟท 

อาซัวร (อังกฤษ: Cloud Microsoft Azure) (๒๕๕๗) เพ่ือทำความเขาใจและวิเคราะหโลกรอบตัวเรามาตอบโจทย

ทางธุรกิจ เปนตน  ในอดีต ปญญาประดิษฐเปนศาสตรที ่ร ู จักกันในกลุ มของนักวิจัย นักคอมพิวเตอร  

แตปจจุบันเทคโนโลยีปญญาประดิษฐไมใชเปนศาสตรที ่เขาถึงยากอีกแลว บุคคลทั ่วไปก็สามารถนำ

ปญญาประดิษฐมาใชประโยชนไดงายแลว ทุกคนเริ่มตะหนักวา การใชงานปญญาประดิษฐอาจมีเปลี่ยนแปลง

สังคมของเราในอนาคต  การศึกษาของ Microsoft-IDC ไดประมาณการไววา รอยละ ๙๕ ของงานในประเทศไทย

จะถูกเปลี่ยนไปภายในป ๒๕๖๕ ในขณะที่ รอยละ ๓๐ ของงานจะถูกแทนที่ดวยระบบอัตโนมัติ แตโครงสราง

งานใหม ๆ ที่เกิดข้ึนจากระบบดิจิทัลจะเพ่ิมโอกาสในการทำงานใหแกพนักงานแรงงานอีกรอยละ ๓๕ 

 งานวิจัยปญญาประดิษฐสมัยใหมมีพัฒนาการเริ่มมาตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ตอนนั้น นักวิทยาศาสตร

มีความเชื่อมั่นคอนขางสูงวา ปญญาประดิษฐแบบเต็มรูปแบบ (artificial general intelligence) สามารถ 

ทำใหเกิดไดในเวลาเพียงไมกี่สิบปขางหนา ตามหลักฐานที่ปรากฏอยูในหนังสือ "machines will be capable, 

within twenty years, of doing any work a man can do"  เขียนโดยเฮอรเบิรต ไซมอน ใน ค.ศ. ๑๙๖๕ 

ความเชื่อเหลานี้นำไปสูการแตงนิยายวิทยาศาสตรชื่อดังของอารเทอรซี คลารก ที่กลาวถึงเครื่องจักรที่แสนฉลาด

ชื่อ HAL 9000  หลังจากนั้น ชวง ค.ศ. ๑๙๘๐-๒๐๐๐ นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยดานปญญาประดิษฐจึงได 

คนพบวา การสรางที่ชาญฉลาดเชนนั ้นยังตองการองคความรูตาง ๆ อีกมากมาย ทั้งที่เปนวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร และอักษรศาสตร  ในระยะนี้มีการพัฒนาที่เกิดขึ้น ๒ กระแส คือ 
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ปญญาประดิษฐที่ใชกฎ (rule-based AI) และปญญาประดิษฐที่ใชการเชื่อมโยง (connectionist-based AI) 

ประเภทแรกเปนการสรางกลไกที่นำเอาความรูของมนุษยมาใส ไวในคอมพิวเตอรแลวเพ่ิมสวนท่ีเปนสถิติเขาไป 

สวนประเภทที่สองเปนกลุ มที ่เลียนแบบเสนประสาทของมนุษยที ่เรียกวา โคร งขายเสนประสาทเทียม 

(artificial neural network)  แมวาในชวง ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐ นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยสวนใหญสนใจ 

งานวิจัยในกลุ มแรกที่ใชขอมูลสถิติเปนเครื่องมือในการประมวลผล แตหลังจากนั้นในชวง ค.ศ. ๒๐๑๐  

เปนตนมา นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยสวนใหญเริ่มหันมาใหความสำคัญแกงานวิจัยในกลุมที่สอง ท่ีกลาวขานกันวา 

การเรียนรูเชิงลึก (deep learning) ปจจุบันเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในทุกแขนง ตั้งแตการประมวลผลภาพ 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลสัญญาณจากไอโอที การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และ 

การควบคุมอัจฉริยะ และหุนยนตไดเขามามีบทบาทในทุกภาคสวน ตั้งแตการเงินการธนาคาร การสาธารณสุข

และการแพทย อุตสาหกรรม การเกษตร การศึกษา การพาณิชย การคมนาคม กฎหมาย และเศรษฐกิจ 

ในทุกแขนง รวมไปถึงการดำรงชีวิตประจำวัน  การพัฒนาแผนที่นำทางของการพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ

จะทำใหเราเดินทางไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมองทั้งขอดีและขอเสียของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐนี้ 
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ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

ปญญาประดิษฐเปนศาสตรที่คนกลาวถึงกันมากในยุคปจจุบัน ความสนใจในปญญาประดิษฐใน  

วงกวางนี้มีจุดเริ่มตนมาจาก ขาวช็อกโลกท่ีวา ลีเซดอล นักกีฬาชาวเกาหลีใตผูเปนแชมปโลกหมากลอม “โกะ” 

ไดปราชัยแกโปรแกรมปญญาประดิษฐ (เอไอ)  ชื่อแอลฟาโกะ (อังกฤษ: AlphaGo) ของกูเกิลดีปไมด ภายใต

บริษัท แอลฟาเบต อิงก ในการแขงขันที่กรุงลอนดอน วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จากการดวลเกมแรก และ 

ผลจาก ๕ กระดานแขงขันเปน ๔ ตอ ๑ โดยที่แอลฟาโกะมีชัยชนะเหนือแชมปโลก หมากลอมในวันที่  

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  นอกจากน้ี โปรแกรมที่กลาวขวัญกันมากในชวง ๑๐ ป (๒๕๕๓-๒๕๖๒) ไดแก โปรแกรม

โยโล เพื ่อตรวจจับวัตถุในภาพ (อังกฤษ: YOLO หรือ you only look once) (๒๕๕๗), โปรแกรมกูเก้ิล 

ดูเพล็กซ (อังกฤษ: Google Duplex) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัว (๒๕๖๑), โปรแกรมกูเกิลเลนส (อังกฤษ: 

Google Lens) เพื่อการวิเคราะหและเขาภาพ (๒๕๖๐), ไอบีเอ็ม วัตสัน คอนนิทีฟ คอมพิวติง (อังกฤษ: IBM 

Watson Cognitive Computing) (๒๕๕๔) เพื ่อตอบคำถามทุกเรื ่อง, ไมโครซอฟทคอรทานา (อังกฤษ: 

Microsoft Cortana) (๒๕๕๗) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัวที่เชื่อมไปยังแพล็ตฟอรม คลาวดไมโครซอฟท 

อาซัวร (อังกฤษ: Cloud Microsoft Azure) (๒๕๕๗) เพ่ือทำความเขาใจและวิเคราะหโลกรอบตัวเรามาตอบโจทย

ทางธุรกิจ เปนตน  ในอดีต ปญญาประดิษฐเปนศาสตรที ่ร ู จักกันในกลุ มของนักวิจัย นักคอมพิวเตอร  

แตปจจุบันเทคโนโลยีปญญาประดิษฐไมใชเปนศาสตรที ่เขาถึงยากอีกแลว บุคคลทั ่วไปก็สามารถนำ

ปญญาประดิษฐมาใชประโยชนไดงายแลว ทุกคนเริ่มตะหนักวา การใชงานปญญาประดิษฐอาจมีเปลี่ยนแปลง

สังคมของเราในอนาคต  การศึกษาของ Microsoft-IDC ไดประมาณการไววา รอยละ ๙๕ ของงานในประเทศไทย

จะถูกเปลี่ยนไปภายในป ๒๕๖๕ ในขณะที่ รอยละ ๓๐ ของงานจะถูกแทนที่ดวยระบบอัตโนมัติ แตโครงสราง

งานใหม ๆ ที่เกิดข้ึนจากระบบดิจิทัลจะเพ่ิมโอกาสในการทำงานใหแกพนักงานแรงงานอีกรอยละ ๓๕ 

 งานวิจัยปญญาประดิษฐสมัยใหมมีพัฒนาการเริ่มมาตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ตอนนั้น นักวิทยาศาสตร

มีความเชื่อมั่นคอนขางสูงวา ปญญาประดิษฐแบบเต็มรูปแบบ (artificial general intelligence) สามารถ 

ทำใหเกิดไดในเวลาเพียงไมกี่สิบปขางหนา ตามหลักฐานที่ปรากฏอยูในหนังสือ "machines will be capable, 

within twenty years, of doing any work a man can do"  เขียนโดยเฮอรเบิรต ไซมอน ใน ค.ศ. ๑๙๖๕ 

ความเชื่อเหลานี้นำไปสูการแตงนิยายวิทยาศาสตรชื่อดังของอารเทอรซี คลารก ที่กลาวถึงเครื่องจักรที่แสนฉลาด

ชื่อ HAL 9000  หลังจากนั้น ชวง ค.ศ. ๑๙๘๐-๒๐๐๐ นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยดานปญญาประดิษฐจึงได 

คนพบวา การสรางที่ชาญฉลาดเชนนั ้นยังตองการองคความรูตาง ๆ อีกมากมาย ทั้งที่เปนวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร และอักษรศาสตร  ในระยะนี้มีการพัฒนาที่เกิดขึ้น ๒ กระแส คือ 
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ปญญาประดิษฐที่ใชกฎ (rule-based AI) และปญญาประดิษฐที่ใชการเชื่อมโยง (connectionist-based AI) 

ประเภทแรกเปนการสรางกลไกที่นำเอาความรูของมนุษยมาใส ไวในคอมพิวเตอรแลวเพ่ิมสวนท่ีเปนสถิติเขาไป 

สวนประเภทที่สองเปนกลุ มที ่เลียนแบบเสนประสาทของมนุษยที ่เรียกวา โคร งขายเสนประสาทเทียม 

(artificial neural network)  แมวาในชวง ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐ นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยสวนใหญสนใจ 

งานวิจัยในกลุ มแรกที่ใชขอมูลสถิติเปนเครื่องมือในการประมวลผล แตหลังจากนั้นในชวง ค.ศ. ๒๐๑๐  

เปนตนมา นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยสวนใหญเริ่มหันมาใหความสำคัญแกงานวิจัยในกลุมที่สอง ท่ีกลาวขานกันวา 

การเรียนรูเชิงลึก (deep learning) ปจจุบันเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในทุกแขนง ตั้งแตการประมวลผลภาพ 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลสัญญาณจากไอโอที การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และ 

การควบคุมอัจฉริยะ และหุนยนตไดเขามามีบทบาทในทุกภาคสวน ตั้งแตการเงินการธนาคาร การสาธารณสุข

และการแพทย อุตสาหกรรม การเกษตร การศึกษา การพาณิชย การคมนาคม กฎหมาย และเศรษฐกิจ 

ในทุกแขนง รวมไปถึงการดำรงชีวิตประจำวัน  การพัฒนาแผนที่นำทางของการพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ

จะทำใหเราเดินทางไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมองทั้งขอดีและขอเสียของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐนี้ 
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๖๐ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

ปญญาประดิษฐเปนศาสตรที่คนกลาวถึงกันมากในยุคปจจุบัน ความสนใจในปญญาประดิษฐใน  

วงกวางนี้มีจุดเริ่มตนมาจาก ขาวช็อกโลกท่ีวา ลีเซดอล นักกีฬาชาวเกาหลีใตผูเปนแชมปโลกหมากลอม “โกะ” 

ไดปราชัยแกโปรแกรมปญญาประดิษฐ (เอไอ)  ชื่อแอลฟาโกะ (อังกฤษ: AlphaGo) ของกูเกิลดีปไมด ภายใต

บริษัท แอลฟาเบต อิงก ในการแขงขันที่กรุงลอนดอน วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จากการดวลเกมแรก และ 

ผลจาก ๕ กระดานแขงขันเปน ๔ ตอ ๑ โดยที่แอลฟาโกะมีชัยชนะเหนือแชมปโลก หมากลอมในวันที่  

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  นอกจากน้ี โปรแกรมที่กลาวขวัญกันมากในชวง ๑๐ ป (๒๕๕๓-๒๕๖๒) ไดแก โปรแกรม

โยโล เพื ่อตรวจจับวัตถุในภาพ (อังกฤษ: YOLO หรือ you only look once) (๒๕๕๗), โปรแกรมกูเกิ้ล 

ดูเพล็กซ (อังกฤษ: Google Duplex) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัว (๒๕๖๑), โปรแกรมกูเกิลเลนส (อังกฤษ: 

Google Lens) เพื่อการวิเคราะหและเขาภาพ (๒๕๖๐), ไอบีเอ็ม วัตสัน คอนนิทีฟ คอมพิวติง (อังกฤษ: IBM 

Watson Cognitive Computing) (๒๕๕๔) เพื ่อตอบคำถามทุกเรื ่อง, ไมโครซอฟทคอรทานา (อังกฤษ: 

Microsoft Cortana) (๒๕๕๗) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัวที่เชื่อมไปยังแพล็ตฟอรม คลาวดไมโครซอฟท 

อาซัวร (อังกฤษ: Cloud Microsoft Azure) (๒๕๕๗) เพ่ือทำความเขาใจและวิเคราะหโลกรอบตัวเรามาตอบโจทย

ทางธุรกิจ เปนตน  ในอดีต ปญญาประดิษฐเปนศาสตรที ่ร ู จักกันในกลุ มของนักวิจัย นักคอมพิวเตอร  

แตปจจุบันเทคโนโลยีปญญาประดิษฐไมใชเปนศาสตรที ่เขาถึงยากอีกแลว บุคคลทั ่วไปก็สามารถนำ

ปญญาประดิษฐมาใชประโยชนไดงายแลว ทุกคนเริ่มตะหนักวา การใชงานปญญาประดิษฐอาจมีเปลี่ยนแปลง

สังคมของเราในอนาคต  การศึกษาของ Microsoft-IDC ไดประมาณการไววา รอยละ ๙๕ ของงานในประเทศไทย

จะถูกเปลี่ยนไปภายในป ๒๕๖๕ ในขณะที่ รอยละ ๓๐ ของงานจะถูกแทนที่ดวยระบบอัตโนมัติ แตโครงสราง

งานใหม ๆ ที่เกิดข้ึนจากระบบดิจิทัลจะเพ่ิมโอกาสในการทำงานใหแกพนักงานแรงงานอีกรอยละ ๓๕ 

 งานวิจัยปญญาประดิษฐสมัยใหมมีพัฒนาการเริ่มมาตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ตอนนั้น นักวิทยาศาสตร

มีความเชื่อมั่นคอนขางสูงวา ปญญาประดิษฐแบบเต็มรูปแบบ (artificial general intelligence) สามารถ 

ทำใหเกิดไดในเวลาเพียงไมกี่สิบปขางหนา ตามหลักฐานที่ปรากฏอยูในหนังสือ "machines will be capable, 

within twenty years, of doing any work a man can do"  เขียนโดยเฮอรเบิรต ไซมอน ใน ค.ศ. ๑๙๖๕ 

ความเชื่อเหลานี้นำไปสูการแตงนิยายวิทยาศาสตรชื่อดังของอารเทอรซี คลารก ที่กลาวถึงเครื่องจักรที่แสนฉลาด

ชื่อ HAL 9000  หลังจากนั้น ชวง ค.ศ. ๑๙๘๐-๒๐๐๐ นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยดานปญญาประดิษฐจึงได 

คนพบวา การสรางที่ชาญฉลาดเชนนั ้นยังตองการองคความรูตาง ๆ อีกมากมาย ทั้งที่เปนวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร และอักษรศาสตร  ในระยะนี้มีการพัฒนาที่เกิดขึ้น ๒ กระแส คือ 

๖๑ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ปญญาประดิษฐที่ใชกฎ (rule-based AI) และปญญาประดิษฐที่ใชการเชื่อมโยง (connectionist-based AI) 

ประเภทแรกเปนการสรางกลไกที่นำเอาความรูของมนุษยมาใส ไวในคอมพิวเตอรแลวเพ่ิมสวนที่เปนสถิติเขาไป 

สวนประเภทที่สองเปนกลุ มที ่เลียนแบบเสนประสาทของมนุษยที ่เรียกวา โคร งขายเสนประสาทเทียม 

(artificial neural network)  แมวาในชวง ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐ นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยสวนใหญสนใจ 

งานวิจัยในกลุ มแรกที่ใชขอมูลสถิติเปนเครื่องมือในการประมวลผล แตหลังจากนั้นในชวง ค.ศ. ๒๐๑๐  

เปนตนมา นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยสวนใหญเริ่มหันมาใหความสำคัญแกงานวิจัยในกลุมที่สอง ท่ีกลาวขานกันวา 

การเรียนรูเชิงลึก (deep learning) ปจจุบันเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในทุกแขนง ตั้งแตการประมวลผลภาพ 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลสัญญาณจากไอโอที การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และ 

การควบคุมอัจฉริยะ และหุนยนตไดเขามามีบทบาทในทุกภาคสวน ตั้งแตการเงินการธนาคาร การสาธารณสุข

และการแพทย อุตสาหกรรม การเกษตร การศึกษา การพาณิชย การคมนาคม กฎหมาย และเศรษฐกิจ 

ในทุกแขนง รวมไปถึงการดำรงชีวิตประจำวัน  การพัฒนาแผนที่นำทางของการพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ

จะทำใหเราเดินทางไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมองทั้งขอดีและขอเสียของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐนี้ 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

ปญญาประดิษฐเปนศาสตรที่คนกลาวถึงกันมากในยุคปจจุบัน ความสนใจในปญญาประดิษฐใน  

วงกวางนี้มีจุดเริ่มตนมาจาก ขาวช็อกโลกท่ีวา ลีเซดอล นักกีฬาชาวเกาหลีใตผูเปนแชมปโลกหมากลอม “โกะ” 

ไดปราชัยแกโปรแกรมปญญาประดิษฐ (เอไอ)  ชื่อแอลฟาโกะ (อังกฤษ: AlphaGo) ของกูเกิลดีปไมด ภายใต

บริษัท แอลฟาเบต อิงก ในการแขงขันที่กรุงลอนดอน วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จากการดวลเกมแรก และ 

ผลจาก ๕ กระดานแขงขันเปน ๔ ตอ ๑ โดยที่แอลฟาโกะมีชัยชนะเหนือแชมปโลก หมากลอมในวันที่  

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  นอกจากน้ี โปรแกรมที่กลาวขวัญกันมากในชวง ๑๐ ป (๒๕๕๓-๒๕๖๒) ไดแก โปรแกรม

โยโล เพื ่อตรวจจับวัตถุในภาพ (อังกฤษ: YOLO หรือ you only look once) (๒๕๕๗), โปรแกรมกูเกิ้ล 

ดูเพล็กซ (อังกฤษ: Google Duplex) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัว (๒๕๖๑), โปรแกรมกูเกิลเลนส (อังกฤษ: 

Google Lens) เพื่อการวิเคราะหและเขาภาพ (๒๕๖๐), ไอบีเอ็ม วัตสัน คอนนิทีฟ คอมพิวติง (อังกฤษ: IBM 

Watson Cognitive Computing) (๒๕๕๔) เพื ่อตอบคำถามทุกเรื ่อง, ไมโครซอฟทคอรทานา (อังกฤษ: 

Microsoft Cortana) (๒๕๕๗) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัวที่เชื่อมไปยังแพล็ตฟอรม คลาวดไมโครซอฟท 

อาซัวร (อังกฤษ: Cloud Microsoft Azure) (๒๕๕๗) เพ่ือทำความเขาใจและวิเคราะหโลกรอบตัวเรามาตอบโจทย

ทางธุรกิจ เปนตน  ในอดีต ปญญาประดิษฐเปนศาสตรที ่ร ู จักกันในกลุ มของนักวิจัย นักคอมพิวเตอร  

แตปจจุบันเทคโนโลยีปญญาประดิษฐไมใชเปนศาสตรที ่เขาถึงยากอีกแลว บุคคลทั ่วไปก็สามารถนำ

ปญญาประดิษฐมาใชประโยชนไดงายแลว ทุกคนเริ่มตะหนักวา การใชงานปญญาประดิษฐอาจมีเปลี่ยนแปลง

สังคมของเราในอนาคต  การศึกษาของ Microsoft-IDC ไดประมาณการไววา รอยละ ๙๕ ของงานในประเทศไทย

จะถูกเปลี่ยนไปภายในป ๒๕๖๕ ในขณะที่ รอยละ ๓๐ ของงานจะถูกแทนที่ดวยระบบอัตโนมัติ แตโครงสราง

งานใหม ๆ ที่เกิดข้ึนจากระบบดิจิทัลจะเพ่ิมโอกาสในการทำงานใหแกพนักงานแรงงานอีกรอยละ ๓๕ 

 งานวิจัยปญญาประดิษฐสมัยใหมมีพัฒนาการเริ่มมาตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ตอนนั้น นักวิทยาศาสตร

มีความเชื่อมั่นคอนขางสูงวา ปญญาประดิษฐแบบเต็มรูปแบบ (artificial general intelligence) สามารถ 

ทำใหเกิดไดในเวลาเพียงไมกี่สิบปขางหนา ตามหลักฐานที่ปรากฏอยูในหนังสือ "machines will be capable, 

within twenty years, of doing any work a man can do"  เขียนโดยเฮอรเบิรต ไซมอน ใน ค.ศ. ๑๙๖๕ 

ความเชื่อเหลานี้นำไปสูการแตงนิยายวิทยาศาสตรชื่อดังของอารเทอรซี คลารก ที่กลาวถึงเครื่องจักรที่แสนฉลาด

ชื่อ HAL 9000  หลังจากนั้น ชวง ค.ศ. ๑๙๘๐-๒๐๐๐ นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยดานปญญาประดิษฐจึงได 

คนพบวา การสรางที่ชาญฉลาดเชนนั ้นยังตองการองคความรูตาง ๆ อีกมากมาย ทั้งที่เปนวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร และอักษรศาสตร  ในระยะนี้มีการพัฒนาที่เกิดขึ้น ๒ กระแส คือ 

๖๑ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ปญญาประดิษฐที่ใชกฎ (rule-based AI) และปญญาประดิษฐที่ใชการเชื่อมโยง (connectionist-based AI) 

ประเภทแรกเปนการสรางกลไกที่นำเอาความรูของมนุษยมาใส ไวในคอมพิวเตอรแลวเพ่ิมสวนที่เปนสถิติเขาไป 

สวนประเภทที่สองเปนกลุ มที ่เลียนแบบเสนประสาทของมนุษยที ่เรียกวา โคร งขายเสนประสาทเทียม 

(artificial neural network)  แมวาในชวง ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐ นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยสวนใหญสนใจ 

งานวิจัยในกลุ มแรกที่ใชขอมูลสถิติเปนเครื่องมือในการประมวลผล แตหลังจากนั้นในชวง ค.ศ. ๒๐๑๐  

เปนตนมา นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยสวนใหญเริ่มหันมาใหความสำคัญแกงานวิจัยในกลุมที่สอง ท่ีกลาวขานกันวา 

การเรียนรูเชิงลึก (deep learning) ปจจุบันเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในทุกแขนง ตั้งแตการประมวลผลภาพ 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลสัญญาณจากไอโอที การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และ 

การควบคุมอัจฉริยะ และหุนยนตไดเขามามีบทบาทในทุกภาคสวน ตั้งแตการเงินการธนาคาร การสาธารณสุข

และการแพทย อุตสาหกรรม การเกษตร การศึกษา การพาณิชย การคมนาคม กฎหมาย และเศรษฐกิจ 

ในทุกแขนง รวมไปถึงการดำรงชีวิตประจำวัน  การพัฒนาแผนที่นำทางของการพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ

จะทำใหเราเดินทางไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมองทั้งขอดีและขอเสียของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62
๖๒ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

แบบจำลองทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับโควิด-๑๙ 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงควิมล  เลณบุรี  ราชบัณฑิต 

 รองศาสตราจารย ดร.ชนมทิตา  รัตนกุล 

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 

สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ในการแขงขันระหวางวิทยาศาสตรกับ SARS-CoV-2, coronavirus ยังคงชนะอยู (https://qz.com/ 

1834521/scientific-papers-on-novel-coronavirus-doubling-every-14-days/) ไวรัสชนิดนี้เจริญเติบโต

อยางไมหยุดยั ้งตามกราฟ exponential ในชวงแรกของการระบาด ขณะนี้ โควิด-๑๙ มีผลใหมีผู ติดเชื้อ 

อยางนอยกวา ๒.๘ ลานคน และประมาณ ๒ แสนคนเสียชีวิต (๒๕ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๐) แตกระแสกำลังเปลี่ยน 

เพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ปรกติใชเวลาเปนเดือนหรือป ตอนนี้ใชเวลาเปนเศษสวนของเวลานั้น 

นักวิจัยไดทำใหเกิดความกาวหนาอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน ตั้งแตชวงตนของการเกิด coronavirus โดยได

แกะรอยโครงสราง ทดสอบการรักษาและการทดลองวัคซีน  ตอนน้ี นักวิจัยมีเสนโคง exponential ของตนเอง 

บทความวารสารและตนฉบับ (preprints) เกี่ยวกับ coronavirus เกิดขึ้นในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร  

เพิ่มเปน ๒ เทาทุก ๒ สัปดาห และเพื่อตอบสนองตอการระบาดของโควิด-๑๙, สถาบันอัลเลนสำหรับ AI ได

รวมมือกับกลุ มวิจัยชั ้นนำเพื ่อเตรียมความพรอมและจัดเผยแพร COVID-19 Open Research Dataset 

(CORD-19) เปนทรัพยากรฟรีกวา ๕๒,๐๐๐ บทความ รวมทั้ง full text กวา ๔๑,๐๐๐ บทความ เกี่ยวกับ 

โควิด-๑๙ สำหรับการใชงานโดยชุมชนทั่วโลก ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร ไดดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับ

การระบาดของโควิด-๑๙ โดยใชแบบจำลองทางคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร เพื่อพยากรณเหตุการณ

และปริมาณลวงหนาไปในอนาคต เนื่องจากผูมีอำนาจในการตัดสินใจมีคำถามหลายขอที่ตองการคำตอบ

เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตองอาศัยแบบจำลองที่มีความสามารถคาดการณไปในอนาคตได  ทีมวิจัย

ของศูนยฯ ไดสรางแบบจำลองพยากรณผูติดเชื้อ และจำนวนอุปกรณการแพทยที่เกี่ยวกับโควิด-๑๙ เพื่อใชได

บนเว็บ (http://cem.sc.mahidol.ac.th/covid_19/index.php) โดยเฉพาะคำถามที่กำลังตองการคำตอบ 

ที่ยากแกการตัดสินใจ คือ ควรผอนคลายมาตรการกักกันเมื่อใด ผอนคลายระดับใด ผลกระทบของมาตรการ

กักกันตอเศรษฐกิจของประเทศจะอยูในขั้นใด  ถาผอนคลายเร็ว หรือชา และผอนคลายระดับนอยมาก ผลจะ

เปนอยางไร เราอยูในระหวางสรางสมการแบบจำลองเพ่ือชวยในการตัดสินใจเหลานี้ 
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เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมดานปญญาประดิษฐกับภาษาไพทอน 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

 ปจจุบันปญญาประดิษฐไดพัฒนาไปถึงระดับที่สามารถนำมาใชงานไดจริงและใชกันแพรหลายมาก  

ทั้งในวงวิชาการดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี รวมไปถึงดานสังคมและดานอุตสาหกรรม 

เชนเดียวกับการสรางสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาระบบปญญาประดิษฐจำเปนตองมี

อุปกรณที่ชวยในการสรางสรรคสิ ่งของเหลานั้น เครื่องมือเปนสิ่งสำคัญทำใหผู สรางสรรคผลงาน /ชิ้นงาน

สามารถทำผลงาน/ชิ้นงานออกมาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยำ ไมผิดพลาดหรือผิดพลาดนอย  ในการ

พัฒนาระบบหรือโปรแกรมปญญาประดิษฐนั้น เราสามารถประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณที่ใชพัฒนาโปรแกรม

หรือใชสรางระบบคอมพิวเตอรทั่วไปได  อยางไรก็ตาม ปจจุบันหลักการและเทคนิคในระบบปญญาประดิษฐ

เริ่มมีมาตรฐานที่ชัดเจนขึ้น ทำใหเกิดการพัฒนากลองอุปกรณเครื่องมือในลักษณะของฟงกชัน ( function) 

หรือมอดูล (module) โดยบอยครั ้งก็จะเก็บรวบรวมออกมาเปนไลบรารี (library) /มอดูล (module)/ 

แพ็กเกจ (package) ที่เปนชุดคำสั่งงานที่รวบรวมไวเปนหมวดหมู ทำใหการพัฒนาโปรแกรมทำไดอยางสะดวก 

รวดเร็วและแมนยำ ประเภทของอุปกรณในการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอรนั้น มีตั้งแตภาษา

โปรแกรมหรือภาษาเพื่อการโปรแกรม (อังกฤษ: programming language), แพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอม

สำหรับการพัฒนา (development environment), ไปจนถึงไลบรารี (library) ตาง ๆ  

ดานภาษาโปรแกรมในการพัฒนาระบบปญญาประดิษฐนั้น ภาษาท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดคือ ภาษา

ไพทอน (Python) เปนภาษาระดับสูงที่สรางโดยคีโด ฟาน โรสซัม (Guido van Rossum) ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ภาษาน้ีเนนการเขียนงาย รวดเร็ว มีแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในตัวภาษา งายแกการบำรุงรักษาและ

แกไข และยังเปนภาษาที่มาพรอมกับไลบรารีมาตรฐานจำนวนมาก เชน ไลบรารีสำหรับคณิตศาสตร , ไลบรารี

สำหรับการจัดการฐานขอมูล, ไลบรารีสำหรับการจัดการไฟลตารางขอมูล ไฟลขอความ ไฟลภาพ ไฟลเสียง

และไฟลมัลติมีเดีย, ไลบรารีสำหรับการแสดงผลกราฟหรือพล็อตกราฟขอมูล, ไลบรารีสำหรับวิทยาการขอมูล 

(data science) และการเรียนรูของเครื่อง (machine learning) จุดเดนตาง ๆ เหลานี้ทำใหเปนที่นิยมในหมู

โปรแกรมเมอร วิศวกรซอฟตแวรและนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร นักวิเคราะหขอมูล ในกลุมวิทยาการขอมูล 

(data science) ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) ระบบอินเทอรเน็ตของสรรพสิ ่ง (internet of 

things) และหุนยนต (robotics)  นอกจากนี้ ภาษาไพทอน ยังมีภาษาอาร (R) ซึ่งเนนประสิทธิภาพในการ

วิเคราะหและจัดการขอมูลเชิงสถิติ และการพล็อตกราฟขอมูล, ภาษาลิสป (Lisp) ซึง่เปนภาษาเกาที่สุดคิดคนขึ้น

โดยจอหน แม็กคารที (John McCarthy) บิดาแหงปญญาประดิษฐและเหมาะแกการพัฒนา AI ที่ตองจัดการ

กับหลักเกณฑ (rule) และการประมวลผลสัญลักษณ (symbolic processing), ภาษาโพรล็อก (Prolog)  
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ในการแขงขันระหวางวิทยาศาสตรกับ SARS-CoV-2, coronavirus ยังคงชนะอยู (https://qz.com/ 

1834521/scientific-papers-on-novel-coronavirus-doubling-every-14-days/) ไวรัสชนิดนี้เจริญเติบโต

อยางไมหยุดยั ้งตามกราฟ exponential ในชวงแรกของการระบาด ขณะนี้ โควิด-๑๙ มีผลใหมีผู ติดเชื้อ 

อยางนอยกวา ๒.๘ ลานคน และประมาณ ๒ แสนคนเสียชีวิต (๒๕ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๐) แตกระแสกำลังเปลี่ยน 

เพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ปรกติใชเวลาเปนเดือนหรือป ตอนนี้ใชเวลาเปนเศษสวนของเวลานั้น 

นักวิจัยไดทำใหเกิดความกาวหนาอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน ตั้งแตชวงตนของการเกิด coronavirus โดยได

แกะรอยโครงสราง ทดสอบการรักษาและการทดลองวัคซีน  ตอนน้ี นักวิจัยมีเสนโคง exponential ของตนเอง 

บทความวารสารและตนฉบับ (preprints) เกี่ยวกับ coronavirus เกิดขึ้นในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร  

เพิ่มเปน ๒ เทาทุก ๒ สัปดาห และเพื่อตอบสนองตอการระบาดของโควิด-๑๙, สถาบันอัลเลนสำหรับ AI ได

รวมมือกับกลุ มวิจัยชั ้นนำเพื ่อเตรียมความพรอมและจัดเผยแพร COVID-19 Open Research Dataset 

(CORD-19) เปนทรัพยากรฟรีกวา ๕๒,๐๐๐ บทความ รวมทั้ง full text กวา ๔๑,๐๐๐ บทความ เกี่ยวกับ 

โควิด-๑๙ สำหรับการใชงานโดยชุมชนทั่วโลก ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร ไดดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับ

การระบาดของโควิด-๑๙ โดยใชแบบจำลองทางคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร เพื่อพยากรณเหตุการณ

และปริมาณลวงหนาไปในอนาคต เนื่องจากผูมีอำนาจในการตัดสินใจมีคำถามหลายขอที่ตองการคำตอบ

เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตองอาศัยแบบจำลองที่มีความสามารถคาดการณไปในอนาคตได  ทีมวิจัย

ของศูนยฯ ไดสรางแบบจำลองพยากรณผูติดเชื้อ และจำนวนอุปกรณการแพทยที่เกี่ยวกับโควิด-๑๙ เพื่อใชได

บนเว็บ (http://cem.sc.mahidol.ac.th/covid_19/index.php) โดยเฉพาะคำถามที่กำลังตองการคำตอบ 

ที่ยากแกการตัดสินใจ คือ ควรผอนคลายมาตรการกักกันเมื่อใด ผอนคลายระดับใด ผลกระทบของมาตรการ

กักกันตอเศรษฐกิจของประเทศจะอยูในขั้นใด  ถาผอนคลายเร็ว หรือชา และผอนคลายระดับนอยมาก ผลจะ

เปนอยางไร เราอยูในระหวางสรางสมการแบบจำลองเพ่ือชวยในการตัดสินใจเหลานี้ 
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เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมดานปญญาประดิษฐกับภาษาไพทอน 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

 ปจจุบันปญญาประดิษฐไดพัฒนาไปถึงระดับที่สามารถนำมาใชงานไดจริงและใชกันแพรหลายมาก  

ทั้งในวงวิชาการดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี รวมไปถึงดานสังคมและดานอุตสาหกรรม 

เชนเดียวกับการสรางสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาระบบปญญาประดิษฐจำเปนตองมี

อุปกรณที่ชวยในการสรางสรรคสิ ่งของเหลานั้น เครื่องมือเปนสิ่งสำคัญทำใหผู สรางสรรคผลงาน /ชิ้นงาน

สามารถทำผลงาน/ชิ้นงานออกมาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยำ ไมผิดพลาดหรือผิดพลาดนอย  ในการ

พัฒนาระบบหรือโปรแกรมปญญาประดิษฐนั้น เราสามารถประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณที่ใชพัฒนาโปรแกรม

หรือใชสรางระบบคอมพิวเตอรทั่วไปได  อยางไรก็ตาม ปจจุบันหลักการและเทคนิคในระบบปญญาประดิษฐ

เริ่มมีมาตรฐานที่ชัดเจนขึ้น ทำใหเกิดการพัฒนากลองอุปกรณเครื่องมือในลักษณะของฟงกชัน ( function) 

หรือมอดูล (module) โดยบอยครั ้งก็จะเก็บรวบรวมออกมาเปนไลบรารี (library) /มอดูล (module)/ 

แพ็กเกจ (package) ที่เปนชุดคำสั่งงานที่รวบรวมไวเปนหมวดหมู ทำใหการพัฒนาโปรแกรมทำไดอยางสะดวก 

รวดเร็วและแมนยำ ประเภทของอุปกรณในการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอรนั้น มีตั้งแตภาษา

โปรแกรมหรือภาษาเพื่อการโปรแกรม (อังกฤษ: programming language), แพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอม

สำหรับการพัฒนา (development environment), ไปจนถึงไลบรารี (library) ตาง ๆ  

ดานภาษาโปรแกรมในการพัฒนาระบบปญญาประดิษฐนั้น ภาษาท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดคือ ภาษา

ไพทอน (Python) เปนภาษาระดับสูงที่สรางโดยคีโด ฟาน โรสซัม (Guido van Rossum) ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ภาษาน้ีเนนการเขียนงาย รวดเร็ว มีแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในตัวภาษา งายแกการบำรุงรักษาและ

แกไข และยังเปนภาษาที่มาพรอมกับไลบรารีมาตรฐานจำนวนมาก เชน ไลบรารีสำหรับคณิตศาสตร , ไลบรารี

สำหรับการจัดการฐานขอมูล, ไลบรารีสำหรับการจัดการไฟลตารางขอมูล ไฟลขอความ ไฟลภาพ ไฟลเสียง

และไฟลมัลติมีเดีย, ไลบรารีสำหรับการแสดงผลกราฟหรือพล็อตกราฟขอมูล, ไลบรารีสำหรับวิทยาการขอมูล 

(data science) และการเรียนรูของเครื่อง (machine learning) จุดเดนตาง ๆ เหลานี้ทำใหเปนที่นิยมในหมู

โปรแกรมเมอร วิศวกรซอฟตแวรและนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร นักวิเคราะหขอมูล ในกลุมวิทยาการขอมูล 

(data science) ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) ระบบอินเทอรเน็ตของสรรพสิ ่ง (internet of 

things) และหุนยนต (robotics)  นอกจากนี้ ภาษาไพทอน ยังมีภาษาอาร (R) ซึ่งเนนประสิทธิภาพในการ

วิเคราะหและจัดการขอมูลเชิงสถิติ และการพล็อตกราฟขอมูล, ภาษาลิสป (Lisp) ซึง่เปนภาษาเกาที่สุดคิดคนขึ้น

โดยจอหน แม็กคารที (John McCarthy) บิดาแหงปญญาประดิษฐและเหมาะแกการพัฒนา AI ที่ตองจัดการ

กับหลักเกณฑ (rule) และการประมวลผลสัญลักษณ (symbolic processing), ภาษาโพรล็อก (Prolog)  



63
๖๒ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

แบบจำลองทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับโควิด-๑๙ 
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ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 

สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ในการแขงขันระหวางวิทยาศาสตรกับ SARS-CoV-2, coronavirus ยังคงชนะอยู (https://qz.com/ 

1834521/scientific-papers-on-novel-coronavirus-doubling-every-14-days/) ไวรัสชนิดนี้เจริญเติบโต

อยางไมหยุดยั ้งตามกราฟ exponential ในชวงแรกของการระบาด ขณะนี้ โควิด-๑๙ มีผลใหมีผู ติดเชื้อ 

อยางนอยกวา ๒.๘ ลานคน และประมาณ ๒ แสนคนเสียชีวิต (๒๕ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๐) แตกระแสกำลังเปลี่ยน 

เพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ปรกติใชเวลาเปนเดือนหรือป ตอนนี้ใชเวลาเปนเศษสวนของเวลานั้น 

นักวิจัยไดทำใหเกิดความกาวหนาอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน ตั้งแตชวงตนของการเกิด coronavirus โดยได

แกะรอยโครงสราง ทดสอบการรักษาและการทดลองวัคซีน  ตอนน้ี นักวิจัยมีเสนโคง exponential ของตนเอง 

บทความวารสารและตนฉบับ (preprints) เกี่ยวกับ coronavirus เกิดขึ้นในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร  

เพิ่มเปน ๒ เทาทุก ๒ สัปดาห และเพื่อตอบสนองตอการระบาดของโควิด-๑๙, สถาบันอัลเลนสำหรับ AI ได

รวมมือกับกลุ มวิจัยชั ้นนำเพื ่อเตรียมความพรอมและจัดเผยแพร COVID-19 Open Research Dataset 

(CORD-19) เปนทรัพยากรฟรีกวา ๕๒,๐๐๐ บทความ รวมทั้ง full text กวา ๔๑,๐๐๐ บทความ เกี่ยวกับ 

โควิด-๑๙ สำหรับการใชงานโดยชุมชนทั่วโลก ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร ไดดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับ

การระบาดของโควิด-๑๙ โดยใชแบบจำลองทางคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร เพื่อพยากรณเหตุการณ

และปริมาณลวงหนาไปในอนาคต เนื่องจากผูมีอำนาจในการตัดสินใจมีคำถามหลายขอที่ตองการคำตอบ

เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตองอาศัยแบบจำลองที่มีความสามารถคาดการณไปในอนาคตได  ทีมวิจัย

ของศูนยฯ ไดสรางแบบจำลองพยากรณผูติดเชื้อ และจำนวนอุปกรณการแพทยที่เกี่ยวกับโควิด-๑๙ เพื่อใชได

บนเว็บ (http://cem.sc.mahidol.ac.th/covid_19/index.php) โดยเฉพาะคำถามที่กำลังตองการคำตอบ 

ที่ยากแกการตัดสินใจ คือ ควรผอนคลายมาตรการกักกันเมื่อใด ผอนคลายระดับใด ผลกระทบของมาตรการ

กักกันตอเศรษฐกิจของประเทศจะอยูในขั้นใด  ถาผอนคลายเร็ว หรือชา และผอนคลายระดับนอยมาก ผลจะ

เปนอยางไร เราอยูในระหวางสรางสมการแบบจำลองเพ่ือชวยในการตัดสินใจเหลานี้ 
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เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมดานปญญาประดิษฐกับภาษาไพทอน 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

 ปจจุบันปญญาประดิษฐไดพัฒนาไปถึงระดับที่สามารถนำมาใชงานไดจริงและใชกันแพรหลายมาก  

ทั้งในวงวิชาการดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี รวมไปถึงดานสังคมและดานอุตสาหกรรม 

เชนเดียวกับการสรางสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาระบบปญญาประดิษฐจำเปนตองมี

อุปกรณที่ชวยในการสรางสรรคสิ ่งของเหลานั้น เครื่องมือเปนสิ่งสำคัญทำใหผู สรางสรรคผลงาน /ชิ้นงาน

สามารถทำผลงาน/ชิ้นงานออกมาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยำ ไมผิดพลาดหรือผิดพลาดนอย  ในการ

พัฒนาระบบหรือโปรแกรมปญญาประดิษฐนั้น เราสามารถประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณที่ใชพัฒนาโปรแกรม

หรือใชสรางระบบคอมพิวเตอรทั่วไปได  อยางไรก็ตาม ปจจุบันหลักการและเทคนิคในระบบปญญาประดิษฐ

เริ่มมีมาตรฐานที่ชัดเจนขึ้น ทำใหเกิดการพัฒนากลองอุปกรณเครื่องมือในลักษณะของฟงกชัน ( function) 

หรือมอดูล (module) โดยบอยครั ้งก็จะเก็บรวบรวมออกมาเปนไลบรารี (library) /มอดูล (module)/ 

แพ็กเกจ (package) ที่เปนชุดคำสั่งงานที่รวบรวมไวเปนหมวดหมู ทำใหการพัฒนาโปรแกรมทำไดอยางสะดวก 

รวดเร็วและแมนยำ ประเภทของอุปกรณในการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอรนั้น มีตั้งแตภาษา

โปรแกรมหรือภาษาเพื่อการโปรแกรม (อังกฤษ: programming language), แพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอม

สำหรับการพัฒนา (development environment), ไปจนถึงไลบรารี (library) ตาง ๆ  

ดานภาษาโปรแกรมในการพัฒนาระบบปญญาประดิษฐนั้น ภาษาท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดคือ ภาษา

ไพทอน (Python) เปนภาษาระดับสูงที่สรางโดยคีโด ฟาน โรสซัม (Guido van Rossum) ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ภาษาน้ีเนนการเขียนงาย รวดเร็ว มีแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในตัวภาษา งายแกการบำรุงรักษาและ

แกไข และยังเปนภาษาที่มาพรอมกับไลบรารีมาตรฐานจำนวนมาก เชน ไลบรารีสำหรับคณิตศาสตร , ไลบรารี

สำหรับการจัดการฐานขอมูล, ไลบรารีสำหรับการจัดการไฟลตารางขอมูล ไฟลขอความ ไฟลภาพ ไฟลเสียง

และไฟลมัลติมีเดีย, ไลบรารีสำหรับการแสดงผลกราฟหรือพล็อตกราฟขอมูล, ไลบรารีสำหรับวิทยาการขอมูล 

(data science) และการเรียนรูของเครื่อง (machine learning) จุดเดนตาง ๆ เหลานี้ทำใหเปนที่นิยมในหมู

โปรแกรมเมอร วิศวกรซอฟตแวรและนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร นักวิเคราะหขอมูล ในกลุมวิทยาการขอมูล 

(data science) ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) ระบบอินเทอรเน็ตของสรรพสิ ่ง (internet of 

things) และหุนยนต (robotics)  นอกจากนี้ ภาษาไพทอน ยังมีภาษาอาร (R) ซึ่งเนนประสิทธิภาพในการ

วิเคราะหและจัดการขอมูลเชิงสถิติ และการพล็อตกราฟขอมูล, ภาษาลิสป (Lisp) ซึง่เปนภาษาเกาที่สุดคิดคนข้ึน

โดยจอหน แม็กคารที (John McCarthy) บิดาแหงปญญาประดิษฐและเหมาะแกการพัฒนา AI ที่ตองจัดการ

กับหลักเกณฑ (rule) และการประมวลผลสัญลักษณ (symbolic processing), ภาษาโพรล็อก (Prolog)  
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงควิมล  เลณบุรี  ราชบัณฑิต 

 รองศาสตราจารย ดร.ชนมทิตา  รัตนกุล 

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 

สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ในการแขงขันระหวางวิทยาศาสตรกับ SARS-CoV-2, coronavirus ยังคงชนะอยู (https://qz.com/ 

1834521/scientific-papers-on-novel-coronavirus-doubling-every-14-days/) ไวรัสชนิดนี้เจริญเติบโต

อยางไมหยุดยั ้งตามกราฟ exponential ในชวงแรกของการระบาด ขณะนี้ โควิด-๑๙ มีผลใหมีผู ติดเชื้อ 

อยางนอยกวา ๒.๘ ลานคน และประมาณ ๒ แสนคนเสียชีวิต (๒๕ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๐) แตกระแสกำลังเปลี่ยน 

เพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ปรกติใชเวลาเปนเดือนหรือป ตอนนี้ใชเวลาเปนเศษสวนของเวลานั้น 

นักวิจัยไดทำใหเกิดความกาวหนาอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน ตั้งแตชวงตนของการเกิด coronavirus โดยได

แกะรอยโครงสราง ทดสอบการรักษาและการทดลองวัคซีน  ตอนน้ี นักวิจัยมีเสนโคง exponential ของตนเอง 

บทความวารสารและตนฉบับ (preprints) เกี่ยวกับ coronavirus เกิดขึ้นในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร  

เพิ่มเปน ๒ เทาทุก ๒ สัปดาห และเพื่อตอบสนองตอการระบาดของโควิด-๑๙, สถาบันอัลเลนสำหรับ AI ได

รวมมือกับกลุ มวิจัยชั ้นนำเพื ่อเตรียมความพรอมและจัดเผยแพร COVID-19 Open Research Dataset 

(CORD-19) เปนทรัพยากรฟรีกวา ๕๒,๐๐๐ บทความ รวมทั้ง full text กวา ๔๑,๐๐๐ บทความ เกี่ยวกับ 

โควิด-๑๙ สำหรับการใชงานโดยชุมชนทั่วโลก ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร ไดดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับ

การระบาดของโควิด-๑๙ โดยใชแบบจำลองทางคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร เพื่อพยากรณเหตุการณ

และปริมาณลวงหนาไปในอนาคต เนื่องจากผูมีอำนาจในการตัดสินใจมีคำถามหลายขอที่ตองการคำตอบ

เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตองอาศัยแบบจำลองที่มีความสามารถคาดการณไปในอนาคตได  ทีมวิจัย

ของศูนยฯ ไดสรางแบบจำลองพยากรณผูติดเชื้อ และจำนวนอุปกรณการแพทยที่เกี่ยวกับโควิด-๑๙ เพื่อใชได

บนเว็บ (http://cem.sc.mahidol.ac.th/covid_19/index.php) โดยเฉพาะคำถามที่กำลังตองการคำตอบ 

ที่ยากแกการตัดสินใจ คือ ควรผอนคลายมาตรการกักกันเมื่อใด ผอนคลายระดับใด ผลกระทบของมาตรการ

กักกันตอเศรษฐกิจของประเทศจะอยูในขั้นใด  ถาผอนคลายเร็ว หรือชา และผอนคลายระดับนอยมาก ผลจะ

เปนอยางไร เราอยูในระหวางสรางสมการแบบจำลองเพ่ือชวยในการตัดสินใจเหลานี้ 
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เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมดานปญญาประดิษฐกับภาษาไพทอน 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

 ปจจุบันปญญาประดิษฐไดพัฒนาไปถึงระดับที่สามารถนำมาใชงานไดจริงและใชกันแพรหลายมาก  

ทั้งในวงวิชาการดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี รวมไปถึงดานสังคมและดานอุตสาหกรรม 

เชนเดียวกับการสรางสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาระบบปญญาประดิษฐจำเปนตองมี

อุปกรณที่ชวยในการสรางสรรคสิ ่งของเหลานั้น เครื่องมือเปนสิ่งสำคัญทำใหผู สรางสรรคผลงาน /ชิ้นงาน

สามารถทำผลงาน/ชิ้นงานออกมาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยำ ไมผิดพลาดหรือผิดพลาดนอย  ในการ

พัฒนาระบบหรือโปรแกรมปญญาประดิษฐนั้น เราสามารถประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณที่ใชพัฒนาโปรแกรม

หรือใชสรางระบบคอมพิวเตอรทั่วไปได  อยางไรก็ตาม ปจจุบันหลักการและเทคนิคในระบบปญญาประดิษฐ

เริ่มมีมาตรฐานที่ชัดเจนขึ้น ทำใหเกิดการพัฒนากลองอุปกรณเครื่องมือในลักษณะของฟงกชัน ( function) 

หรือมอดูล (module) โดยบอยครั ้งก็จะเก็บรวบรวมออกมาเปนไลบรารี (library) /มอดูล (module)/ 

แพ็กเกจ (package) ที่เปนชุดคำสั่งงานที่รวบรวมไวเปนหมวดหมู ทำใหการพัฒนาโปรแกรมทำไดอยางสะดวก 

รวดเร็วและแมนยำ ประเภทของอุปกรณในการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอรนั้น มีตั้งแตภาษา

โปรแกรมหรือภาษาเพื่อการโปรแกรม (อังกฤษ: programming language), แพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอม

สำหรับการพัฒนา (development environment), ไปจนถึงไลบรารี (library) ตาง ๆ  

ดานภาษาโปรแกรมในการพัฒนาระบบปญญาประดิษฐนั้น ภาษาท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดคือ ภาษา

ไพทอน (Python) เปนภาษาระดับสูงที่สรางโดยคีโด ฟาน โรสซัม (Guido van Rossum) ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ภาษาน้ีเนนการเขียนงาย รวดเร็ว มีแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในตัวภาษา งายแกการบำรุงรักษาและ

แกไข และยังเปนภาษาที่มาพรอมกับไลบรารีมาตรฐานจำนวนมาก เชน ไลบรารีสำหรับคณิตศาสตร , ไลบรารี

สำหรับการจัดการฐานขอมูล, ไลบรารีสำหรับการจัดการไฟลตารางขอมูล ไฟลขอความ ไฟลภาพ ไฟลเสียง

และไฟลมัลติมีเดีย, ไลบรารีสำหรับการแสดงผลกราฟหรือพล็อตกราฟขอมูล, ไลบรารีสำหรับวิทยาการขอมูล 

(data science) และการเรียนรูของเครื่อง (machine learning) จุดเดนตาง ๆ เหลานี้ทำใหเปนที่นิยมในหมู

โปรแกรมเมอร วิศวกรซอฟตแวรและนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร นักวิเคราะหขอมูล ในกลุมวิทยาการขอมูล 

(data science) ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) ระบบอินเทอรเน็ตของสรรพสิ ่ง (internet of 

things) และหุนยนต (robotics)  นอกจากนี้ ภาษาไพทอน ยังมีภาษาอาร (R) ซึ่งเนนประสิทธิภาพในการ

วิเคราะหและจัดการขอมูลเชิงสถิติ และการพล็อตกราฟขอมูล, ภาษาลิสป (Lisp) ซึง่เปนภาษาเกาที่สุดคิดคนข้ึน

โดยจอหน แม็กคารที (John McCarthy) บิดาแหงปญญาประดิษฐและเหมาะแกการพัฒนา AI ที่ตองจัดการ

กับหลักเกณฑ (rule) และการประมวลผลสัญลักษณ (symbolic processing), ภาษาโพรล็อก (Prolog)  
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ซึ่งเนนการจับคูแบบรูป (pattern matching), โครงสรางขอมูลตนไม (tree-based data structure), และ

การถอยกลับไปตามทางเดิม (backtracking) เปนที่นิยมในวงการแพทยและการสรางระบบ AI อัจฉริยะตั้งแตอดีต, 

ภาษาจาวา (Java) และภาษาซี (C/C++) ซึ่งมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกหลายอยางในการพัฒนาระบบ

ปญญาประดิษฐ เชน อัลกอริทึมการคนหา (search algorithm), โครงขายประสาทเทียม (artificial neural 

network) และการเขียนโปรแกรมเชิงพันธุกรรม (genetic programming) โดยมีจุดเดนที่การใชงานงาย,  

การหาจุดบกพรอง (bug) ไดงาย, มีไลบรารี/แพ็กเกจตาง ๆ มากมาย 

สำหรับแพล็ตฟอรมหรือส่ิงแวดลอมสำหรับการพัฒนาระบบน้ัน ตั้งแตอดีตไดมีการพัฒนาแพล็ตฟอรม

หรือสิ่งแวดลอมสำหรับชวยการโปรแกรมในภาษาแตละภาษา ซึ่งชวยทำใหแกไขโปรแกรมไดสะดวกรวดเร็ว 

แสดงผลออกหนาจอไดงาย นำโปรแกรมออกไปสู การใชงานไดทันทีและเปนมาตรฐาน และชวยจัดการ

โครงสรางซอฟตแวรหรือสิ่งแวดลอมเชิงโครงสราง (structure-oriented environments)  การจัดการคา

ขอมูลระบบ (configuration) บางครั้งรวมไปถึงการควบคุมเวอรชัน (version control)  หลังจากนี้ จะขอ

กลาวเฉพาะสวนของโปรแกรมไพทอนเพราะเปนภาษาที่มีผูใชในการพัฒนาปญญาประดิษฐอยางแพร หลาย

มากที่สุดและเปนภาษาที่ใชงานงายที่สุดภาษาหนึ่ง ภาษาไพทอนมีแพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอมมากมาย เชน 

Google Colab, PyCharm, Spyder, PyDev, Idle, Wing, Eric, Rodeo, Thonny และโปรแกรมแกไขรหัส

เริ่มแรกหรือโปรแกรมบรรณาธิการรหัส (code editor) เชน  Sublime Text, Atom, Vim, Visual Studio 

Code  แพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอมเหลานี้สามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการวินโดวส  (Windows), 

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux), ระบบปฏิบัติการแม็กโอเอส (MAC OS), ระบบปฏิบัติการคิวต (Qt) เปนตน 

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือในการจัดการแพ็กเกจ (packages) เชน Anaconda, ActivePython, CPython, 

Enthought Canopy, WinPython 

ไลบรารี/แพ็กเกจของไพทอนที่ใชกันแพรหลาย ไดแก Conda สำหรับการจัดการแพ็กเกจ, Jupyter 

สำหรับเว็บเพื่อจัดการเอกสารและเขียนโปรแกรม, Numpy สำหรับการคำนวณตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร , 

Pandas สำหรับการจัดการและวิเคราะหขอมูล , SciPy สำหรับการคำนวณฟงกช ันทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร, Scikit-Learn สำหรับการทำเหมืองขอมูลและการเรียนรูของเครื ่อง, 

Matplotlib สำหรับการแสดงผลขอมูลเปนกราฟเพื่อใหเห็นภาพแบบรูปการกระจายตัวของขอมูล, Seaborn 

สำหรับการแสดงผลขอมูลขั้นสูง และวิชวลไลเซชันของรูปแบบปฏิสัมพันธ, Theano  สำหรับการจัดการ 

เมทริกซหรืออารเรยหลายมิติไดรวดเร็ว, Pytorch สำหรับการประมวลผลภาพและการประมวลผลภาษา, 

Caffe สำหรับการเรียนรูเชิงลึก, HoloViews สำหรับการวิเคราะหขอมูลและวิชวลไลเซชันของแบบรูปชนิด 

ไรรอยตอ, Keras สำหรับการเรียนรูดวยโครงขายเสนประสาทเทียม/การเรียนรูเชิงลึก, TensorFlow สำหรับ

การเรียนรูของเครื่อง, Natural Language Toolkit (NLTK) สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ , Dask 

สำหรับการประมวลผลแบบขนาน, Numba สำหรับการเรงความเร็วรหัสในไพทอน, Panel สำหรับการสราง

เว็บแอปพลิเคชันแบบมีปฏิสัมพันธและสรางแดชบอรดหรือกระดานสรุปขอมูลผูบริหาร  
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เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมเหลานี้เปนองคประกอบสำคัญที่ทำใหเกิดความกาวหนาในการสรางระบบ

ปญญาประดิษฐใหแกสังคมและอุตสาหกรรมในปจจุบัน ผูนิพนธจึงขอแนะนำใหเยาวชนและผู ที ่มีสนใจ 

ไปศึกษาและทดลองใชระบบเหลานี้ เพ่ือนำไปตอยอดความสามารถของตนเองใหเปนแบบกาวกระโดด 
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ซึ่งเนนการจับคูแบบรูป (pattern matching), โครงสรางขอมูลตนไม (tree-based data structure), และ

การถอยกลับไปตามทางเดิม (backtracking) เปนที่นิยมในวงการแพทยและการสรางระบบ AI อัจฉริยะตั้งแตอดีต, 

ภาษาจาวา (Java) และภาษาซี (C/C++) ซึ่งมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกหลายอยางในการพัฒนาระบบ

ปญญาประดิษฐ เชน อัลกอริทึมการคนหา (search algorithm), โครงขายประสาทเทียม (artificial neural 

network) และการเขียนโปรแกรมเชิงพันธุกรรม (genetic programming) โดยมีจุดเดนที่การใชงานงาย,  

การหาจุดบกพรอง (bug) ไดงาย, มีไลบรารี/แพ็กเกจตาง ๆ มากมาย 

สำหรับแพล็ตฟอรมหรือส่ิงแวดลอมสำหรับการพัฒนาระบบน้ัน ตั้งแตอดีตไดมีการพัฒนาแพล็ตฟอรม

หรือสิ่งแวดลอมสำหรับชวยการโปรแกรมในภาษาแตละภาษา ซึ่งชวยทำใหแกไขโปรแกรมไดสะดวกรวดเร็ว 

แสดงผลออกหนาจอไดงาย นำโปรแกรมออกไปสู การใชงานไดทันทีและเปนมาตรฐาน และชวยจัดการ

โครงสรางซอฟตแวรหรือสิ่งแวดลอมเชิงโครงสราง (structure-oriented environments)  การจัดการคา

ขอมูลระบบ (configuration) บางครั้งรวมไปถึงการควบคุมเวอรชัน (version control)  หลังจากนี้ จะขอ

กลาวเฉพาะสวนของโปรแกรมไพทอนเพราะเปนภาษาที่มีผูใชในการพัฒนาปญญาประดิษฐอยางแพร หลาย

มากที่สุดและเปนภาษาที่ใชงานงายที่สุดภาษาหนึ่ง ภาษาไพทอนมีแพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอมมากมาย เชน 

Google Colab, PyCharm, Spyder, PyDev, Idle, Wing, Eric, Rodeo, Thonny และโปรแกรมแกไขรหัส

เริ่มแรกหรือโปรแกรมบรรณาธิการรหัส (code editor) เชน  Sublime Text, Atom, Vim, Visual Studio 

Code  แพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอมเหลานี้สามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการวินโดวส  (Windows), 

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux), ระบบปฏิบัติการแม็กโอเอส (MAC OS), ระบบปฏิบัติการคิวต (Qt) เปนตน 

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือในการจัดการแพ็กเกจ (packages) เชน Anaconda, ActivePython, CPython, 

Enthought Canopy, WinPython 

ไลบรารี/แพ็กเกจของไพทอนที่ใชกันแพรหลาย ไดแก Conda สำหรับการจัดการแพ็กเกจ, Jupyter 

สำหรับเว็บเพื่อจัดการเอกสารและเขียนโปรแกรม, Numpy สำหรับการคำนวณตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร , 

Pandas สำหรับการจัดการและวิเคราะหขอมูล , SciPy สำหรับการคำนวณฟงกช ันทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร, Scikit-Learn สำหรับการทำเหมืองขอมูลและการเรียนรูของเครื ่อง, 

Matplotlib สำหรับการแสดงผลขอมูลเปนกราฟเพื่อใหเห็นภาพแบบรูปการกระจายตัวของขอมูล, Seaborn 

สำหรับการแสดงผลขอมูลขั้นสูง และวิชวลไลเซชันของรูปแบบปฏิสัมพันธ, Theano  สำหรับการจัดการ 

เมทริกซหรืออารเรยหลายมิติไดรวดเร็ว, Pytorch สำหรับการประมวลผลภาพและการประมวลผลภาษา, 

Caffe สำหรับการเรียนรูเชิงลึก, HoloViews สำหรับการวิเคราะหขอมูลและวิชวลไลเซชันของแบบรูปชนิด 

ไรรอยตอ, Keras สำหรับการเรียนรูดวยโครงขายเสนประสาทเทียม/การเรียนรูเชิงลึก, TensorFlow สำหรับ

การเรียนรูของเครื่อง, Natural Language Toolkit (NLTK) สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ , Dask 

สำหรับการประมวลผลแบบขนาน, Numba สำหรับการเรงความเร็วรหัสในไพทอน, Panel สำหรับการสราง

เว็บแอปพลิเคชันแบบมีปฏิสัมพันธและสรางแดชบอรดหรือกระดานสรุปขอมูลผูบริหาร  

๖๕ 
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เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมเหลานี้เปนองคประกอบสำคัญที่ทำใหเกิดความกาวหนาในการสรางระบบ

ปญญาประดิษฐใหแกสังคมและอุตสาหกรรมในปจจุบัน ผูนิพนธจึงขอแนะนำใหเยาวชนและผู ที ่มีสนใจ 

ไปศึกษาและทดลองใชระบบเหลานี้ เพ่ือนำไปตอยอดความสามารถของตนเองใหเปนแบบกาวกระโดด 
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ซึ่งเนนการจับคูแบบรูป (pattern matching), โครงสรางขอมูลตนไม (tree-based data structure), และ

การถอยกลับไปตามทางเดิม (backtracking) เปนที่นิยมในวงการแพทยและการสรางระบบ AI อัจฉริยะตั้งแตอดีต, 

ภาษาจาวา (Java) และภาษาซี (C/C++) ซึ่งมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกหลายอยางในการพัฒนาระบบ

ปญญาประดิษฐ เชน อัลกอริทึมการคนหา (search algorithm), โครงขายประสาทเทียม (artificial neural 

network) และการเขียนโปรแกรมเชิงพันธุกรรม (genetic programming) โดยมีจุดเดนที่การใชงานงาย,  

การหาจุดบกพรอง (bug) ไดงาย, มีไลบรารี/แพ็กเกจตาง ๆ มากมาย 

สำหรับแพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอมสำหรับการพัฒนาระบบน้ัน ตั้งแตอดีตไดมีการพัฒนาแพล็ตฟอรม

หรือสิ่งแวดลอมสำหรับชวยการโปรแกรมในภาษาแตละภาษา ซึ่งชวยทำใหแกไขโปรแกรมไดสะดวกรวดเร็ว 

แสดงผลออกหนาจอไดงาย นำโปรแกรมออกไปสู การใชงานไดทันทีและเปนมาตรฐาน และชวยจัดการ

โครงสรางซอฟตแวรหรือสิ่งแวดลอมเชิงโครงสราง (structure-oriented environments)  การจัดการคา

ขอมูลระบบ (configuration) บางครั้งรวมไปถึงการควบคุมเวอรชัน (version control)  หลังจากนี้ จะขอ

กลาวเฉพาะสวนของโปรแกรมไพทอนเพราะเปนภาษาที่มีผูใชในการพัฒนาปญญาประดิษฐอยางแพร หลาย

มากที่สุดและเปนภาษาที่ใชงานงายที่สุดภาษาหนึ่ง ภาษาไพทอนมีแพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอมมากมาย เชน 

Google Colab, PyCharm, Spyder, PyDev, Idle, Wing, Eric, Rodeo, Thonny และโปรแกรมแกไขรหัส

เริ่มแรกหรือโปรแกรมบรรณาธิการรหัส (code editor) เชน  Sublime Text, Atom, Vim, Visual Studio 

Code  แพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอมเหลานี้สามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการวินโดวส  (Windows), 

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux), ระบบปฏิบัติการแม็กโอเอส (MAC OS), ระบบปฏิบัติการคิวต (Qt) เปนตน 

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือในการจัดการแพ็กเกจ (packages) เชน Anaconda, ActivePython, CPython, 

Enthought Canopy, WinPython 

ไลบรารี/แพ็กเกจของไพทอนที่ใชกันแพรหลาย ไดแก Conda สำหรับการจัดการแพ็กเกจ, Jupyter 

สำหรับเว็บเพื่อจัดการเอกสารและเขียนโปรแกรม, Numpy สำหรับการคำนวณตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร , 

Pandas สำหรับการจัดการและวิเคราะหขอมูล , SciPy สำหรับการคำนวณฟงกช ันทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร, Scikit-Learn สำหรับการทำเหมืองขอมูลและการเรียนรูของเครื ่อง, 

Matplotlib สำหรับการแสดงผลขอมูลเปนกราฟเพื่อใหเห็นภาพแบบรูปการกระจายตัวของขอมูล, Seaborn 

สำหรับการแสดงผลขอมูลขั้นสูง และวิชวลไลเซชันของรูปแบบปฏิสัมพันธ, Theano  สำหรับการจัดการ 

เมทริกซหรืออารเรยหลายมิติไดรวดเร็ว, Pytorch สำหรับการประมวลผลภาพและการประมวลผลภาษา, 

Caffe สำหรับการเรียนรูเชิงลึก, HoloViews สำหรับการวิเคราะหขอมูลและวิชวลไลเซชันของแบบรูปชนิด 

ไรรอยตอ, Keras สำหรับการเรียนรูดวยโครงขายเสนประสาทเทียม/การเรียนรูเชิงลึก, TensorFlow สำหรับ

การเรียนรูของเครื่อง, Natural Language Toolkit (NLTK) สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ , Dask 

สำหรับการประมวลผลแบบขนาน, Numba สำหรับการเรงความเร็วรหัสในไพทอน, Panel สำหรับการสราง

เว็บแอปพลิเคชันแบบมีปฏิสัมพันธและสรางแดชบอรดหรือกระดานสรุปขอมูลผูบริหาร  
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เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมเหลานี้เปนองคประกอบสำคัญที่ทำใหเกิดความกาวหนาในการสรางระบบ

ปญญาประดิษฐใหแกสังคมและอุตสาหกรรมในปจจุบัน ผูนิพนธจึงขอแนะนำใหเยาวชนและผู ที ่มีสนใจ 
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ซึ่งเนนการจับคูแบบรูป (pattern matching), โครงสรางขอมูลตนไม (tree-based data structure), และ

การถอยกลับไปตามทางเดิม (backtracking) เปนที่นิยมในวงการแพทยและการสรางระบบ AI อัจฉริยะตั้งแตอดีต, 

ภาษาจาวา (Java) และภาษาซี (C/C++) ซึ่งมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกหลายอยางในการพัฒนาระบบ

ปญญาประดิษฐ เชน อัลกอริทึมการคนหา (search algorithm), โครงขายประสาทเทียม (artificial neural 

network) และการเขียนโปรแกรมเชิงพันธุกรรม (genetic programming) โดยมีจุดเดนที่การใชงานงาย,  

การหาจุดบกพรอง (bug) ไดงาย, มีไลบรารี/แพ็กเกจตาง ๆ มากมาย 

สำหรับแพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอมสำหรับการพัฒนาระบบน้ัน ตั้งแตอดีตไดมีการพัฒนาแพล็ตฟอรม

หรือสิ่งแวดลอมสำหรับชวยการโปรแกรมในภาษาแตละภาษา ซึ่งชวยทำใหแกไขโปรแกรมไดสะดวกรวดเร็ว 

แสดงผลออกหนาจอไดงาย นำโปรแกรมออกไปสู การใชงานไดทันทีและเปนมาตรฐาน และชวยจัดการ

โครงสรางซอฟตแวรหรือสิ่งแวดลอมเชิงโครงสราง (structure-oriented environments)  การจัดการคา

ขอมูลระบบ (configuration) บางครั้งรวมไปถึงการควบคุมเวอรชัน (version control)  หลังจากนี้ จะขอ

กลาวเฉพาะสวนของโปรแกรมไพทอนเพราะเปนภาษาที่มีผูใชในการพัฒนาปญญาประดิษฐอยางแพร หลาย

มากที่สุดและเปนภาษาที่ใชงานงายที่สุดภาษาหนึ่ง ภาษาไพทอนมีแพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอมมากมาย เชน 

Google Colab, PyCharm, Spyder, PyDev, Idle, Wing, Eric, Rodeo, Thonny และโปรแกรมแกไขรหัส

เริ่มแรกหรือโปรแกรมบรรณาธิการรหัส (code editor) เชน  Sublime Text, Atom, Vim, Visual Studio 

Code  แพล็ตฟอรมหรือสิ่งแวดลอมเหลานี้สามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการวินโดวส  (Windows), 

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux), ระบบปฏิบัติการแม็กโอเอส (MAC OS), ระบบปฏิบัติการคิวต (Qt) เปนตน 

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือในการจัดการแพ็กเกจ (packages) เชน Anaconda, ActivePython, CPython, 

Enthought Canopy, WinPython 

ไลบรารี/แพ็กเกจของไพทอนที่ใชกันแพรหลาย ไดแก Conda สำหรับการจัดการแพ็กเกจ, Jupyter 

สำหรับเว็บเพื่อจัดการเอกสารและเขียนโปรแกรม, Numpy สำหรับการคำนวณตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร , 

Pandas สำหรับการจัดการและวิเคราะหขอมูล , SciPy สำหรับการคำนวณฟงกช ันทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร, Scikit-Learn สำหรับการทำเหมืองขอมูลและการเรียนรูของเครื ่อง, 

Matplotlib สำหรับการแสดงผลขอมูลเปนกราฟเพื่อใหเห็นภาพแบบรูปการกระจายตัวของขอมูล, Seaborn 
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การปองกันภาวะสมองเสื่อม 
 

ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  ภาคีสมาชิก 

 

ปจจุบันสังคมโลกไดกาวไปสูสังคมผูสูงอายุ ในประเทศไทยเองก็มีสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ 

มีการประมาณการวาผูที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไปทั่วโลกมีราว ๙๖๒ ลานคนใน ค.ศ. ๒๐๑๗ และเปน ๒ เทาของ

จำนวนเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๐ ซ่ึงมีเพียง ๓๘๒ ลานคน และเพ่ิมเปน ๒ เทาใน ค.ศ. ๒๐๕๐  ใน ค.ศ. ๒๐๓๐ จำนวน

ผูสูงอายุจะมากกวาจำนวนประชากรเด็กที่อายุนอยกวา ๑๐ ป  ในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา ๘๐ ป ก็จะ

สูงขึ้นจำนวนมากเชนกัน ซึ่งทำใหประชากรทีเ่สี่ยงตอโรคสมองเสื่อมมีจำนวนสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  

ในอดีตเชื่อกันวาภาวะสมองเสื่อมเปนภาวะที่ปองกันไมได หรือรักษาไมได แตในปจจุบันมีขอมูลมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ ในดานปจจัยเสี่ยงตาง ๆ การปองกัน และการรักษาตั้งแตระยะตนจนระยะทาย ภาวะน้ีมักเร่ิมจาก

ความจำบกพรอง โดยท่ีผูปวยยังคงชวยเหลือตนเองได และโรคจะดำเนินตอไป ทำใหมีระดับการรูคิดลดลง  

มีปญหาทางจิตเวชและพฤติกรรม ทำใหความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันลดลงจนตองพึ่งพาผูดูแล  

มากขึ้นเรื่อย ๆ และเสียชีวิตในที่สุด  การปองกันโรคและการชะลอโรคจึงมีความสำคัญมากในระดับบุคคล

จนกระทั่งระดับโลกเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว เนื่องจากสาเหตุตาง  ๆ ของภาวะสมองเสื่อมมีหลากหลาย  

แตโรคอัลไซเมอรเปนโรคที่พบบอยที่สุด และมีความเกี่ยวพันกับเหตุอื่น  ๆ รวมกันที่เกี่ยวของ  ดังนั้น ในที่นี้ 

จึงจะกลาวถึงโรคนี้เปนหลักและกลาวถึงปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได 

การปองกันภาวะสมองเสื่อมนั้น สามารถทำไดทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร สามารถเริ่มได

ตั้งแตวัยเด็ก โดยควรสงเสริมการศึกษาและระดับสติปญญาเปนพื้นฐาน การควบคุมปจจัยเสี่ยงดานหัวใจและ 

หลอดเลือดมีสวนสำคัญมากโดยเฉพาะในประชากรตั้งแตวัยผูใหญ ซึ่งไดประโยชนทั้งสุขภาพโดยรวมและ

ปองกันโรคตาง ๆ ทั้งนี้ควรรวมกับการสงเสริมใหมีสุขนิสัยที่ดี เชน บริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ ออกกำลังกาย 

ฝกการใชความคิด และกลไกทางสังคม เชน การจัดการดานสิ่งแวดลอม ภาวะมลพิษ เพิ่มปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลเพื่อลดโรคซึมเศรา การใหวิตามินและอาหารเสริมนั้นยังไมมีคำแนะนำหรือประโยชนอยางชัดเจน  

แตเนนที่การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารใหครบถวนมากกวาการใหเปนยาเสริม 
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ตารางท่ี ๑  ปจจัยท่ีอาจปรับเปลี่ยนไดในระดับประชากร   

วัยเด็กและวัยรุน (อายุนอยกวา ๑๘ ป) 

- ไดรับการศึกษานอย (ไมไดรับหรือระดับประถมศึกษา) 

วัยกลางคน (อายุระหวาง ๔๕-๖๕ ป) 

- ความดันโลหิตสูง 

- ภาวะอวน 

- ภาวะสูญเสียการไดยิน 

วัยสูงอายุ (อายุมากกวา ๖๕ ป) 

- การสูบบุหรี่ 

- ภาวะซึมเศรา 

- การไมออกกำลังกาย 

- ภาวะแยกตัวจากสังคม 

- เบาหวาน 

Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. 

Lancet 2017;390:2673-2734.  

 

ตารางท่ี ๒  คำแนะนำในการบริโภคอาหารเพื่อปองกันภาวะสมองเสื่อม   

๑. ลดการบริโภคไขมันอ่ิมตัว (saturated fat) และไขมันทรานส (trans-fat) เชน ไขมันที่อยูในผลิตภัณฑจาก

เนื้อสัตว นม น้ำมันมะพราว น้ำมันปาลม 

๒. บริโภคผัก ถั่ว ธัญพืชไมขัดสีหลากหลายชนิดโดยใชน้ำมันมะกอกหรือคาโนลาเพ่ิมข้ึน 

๓. บริโภควิตามินอี บี๑๒ และโฟเลต ใหเพียงพอ ควรไดสารอาหารเหลานี้จากอาหารมากกวาการใชวิตามินเสริม 

๔. หากใชวิตามินรวมเสริม ควรระมัดระวังชนิดที่มีธาตุเหล็ก สังกะสี และอะลูมิเนียม ในปริมาณสูง  

ควรปรึกษาแพทยกอนเสมอ 

๕. ลดการบริโภคเกลือ โดยใชสมุนไพรและเคร่ืองเทศแทนเกลือ 

๖. ลดการบริโภคเนื้อแดง โดยใชปลา และผลิตภัณฑจากนมที่มีไขมันต่ำแทน 

๗. อาจด่ืมไวนโดยเฉพาะไวนแดง แตในปริมาณที่เกิน ๑ ครั้งตอวัน 

 

Barnard ND, Bush AI, Ceccarelli A, et al. Dietary and lifestyle guidelines for the prevention of 

Alzheimer's disease. Neurobiol Aging 2014 Sep;35 Suppl 2:S74-8. 
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๕. ลดการบริโภคเกลือ โดยใชสมุนไพรและเคร่ืองเทศแทนเกลือ 

๖. ลดการบริโภคเนื้อแดง โดยใชปลา และผลิตภัณฑจากนมที่มีไขมันต่ำแทน 

๗. อาจด่ืมไวนโดยเฉพาะไวนแดง แตในปริมาณที่เกิน ๑ ครั้งตอวัน 
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๖๖ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การปองกันภาวะสมองเสื่อม 
 

ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  ภาคีสมาชิก 

 

ปจจุบันสังคมโลกไดกาวไปสูสังคมผูสูงอายุ ในประเทศไทยเองก็มีสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ 

มีการประมาณการวาผูที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไปทั่วโลกมีราว ๙๖๒ ลานคนใน ค.ศ. ๒๐๑๗ และเปน ๒ เทาของ

จำนวนเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๐ ซ่ึงมีเพียง ๓๘๒ ลานคน และเพ่ิมเปน ๒ เทาใน ค.ศ. ๒๐๕๐  ใน ค.ศ. ๒๐๓๐ จำนวน

ผูสูงอายุจะมากกวาจำนวนประชากรเด็กที่อายุนอยกวา ๑๐ ป  ในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา ๘๐ ป ก็จะ

สูงขึ้นจำนวนมากเชนกัน ซึ่งทำใหประชากรทีเ่สี่ยงตอโรคสมองเสื่อมมีจำนวนสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  

ในอดีตเชื่อกันวาภาวะสมองเสื่อมเปนภาวะที่ปองกันไมได หรือรักษาไมได แตในปจจุบันมีขอมูลมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ ในดานปจจัยเสี่ยงตาง ๆ การปองกัน และการรักษาตั้งแตระยะตนจนระยะทาย ภาวะน้ีมักเริ่มจาก

ความจำบกพรอง โดยท่ีผูปวยยังคงชวยเหลือตนเองได และโรคจะดำเนินตอไป ทำใหมีระดับการรูคิดลดลง  

มีปญหาทางจิตเวชและพฤติกรรม ทำใหความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันลดลงจนตองพึ่งพาผูดูแล  

มากขึ้นเรื่อย ๆ และเสียชีวิตในที่สุด  การปองกันโรคและการชะลอโรคจึงมีความสำคัญมากในระดับบุคคล

จนกระทั่งระดับโลกเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว เนื่องจากสาเหตุตาง  ๆ ของภาวะสมองเสื่อมมีหลากหลาย  

แตโรคอัลไซเมอรเปนโรคที่พบบอยที่สุด และมีความเกี่ยวพันกับเหตุอื่น  ๆ รวมกันที่เกี่ยวของ  ดังนั้น ในที่นี้ 

จึงจะกลาวถึงโรคนี้เปนหลักและกลาวถึงปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได 

การปองกันภาวะสมองเสื่อมนั้น สามารถทำไดทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร สามารถเริ่มได

ตั้งแตวัยเด็ก โดยควรสงเสริมการศึกษาและระดับสติปญญาเปนพื้นฐาน การควบคุมปจจัยเสี่ยงดานหัวใจและ 

หลอดเลือดมีสวนสำคัญมากโดยเฉพาะในประชากรตั้งแตวัยผูใหญ ซึ่งไดประโยชนทั้งสุขภาพโดยรวมและ

ปองกันโรคตาง ๆ ทั้งนี้ควรรวมกับการสงเสริมใหมีสุขนิสัยที่ดี เชน บริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ ออกกำลังกาย 

ฝกการใชความคิด และกลไกทางสังคม เชน การจัดการดานสิ่งแวดลอม ภาวะมลพิษ เพิ่มปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลเพื่อลดโรคซึมเศรา การใหวิตามินและอาหารเสริมนั้นยังไมมีคำแนะนำหรือประโยชนอยางชัดเจน  

แตเนนที่การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารใหครบถวนมากกวาการใหเปนยาเสริม 

  

๖๗ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ตารางท่ี ๑  ปจจัยที่อาจปรับเปลี่ยนไดในระดับประชากร   

วัยเด็กและวัยรุน (อายุนอยกวา ๑๘ ป) 

- ไดรับการศึกษานอย (ไมไดรับหรือระดับประถมศึกษา) 

วัยกลางคน (อายุระหวาง ๔๕-๖๕ ป) 

- ความดันโลหิตสูง 

- ภาวะอวน 

- ภาวะสูญเสียการไดยิน 

วัยสูงอายุ (อายุมากกวา ๖๕ ป) 

- การสูบบุหรี่ 

- ภาวะซึมเศรา 

- การไมออกกำลังกาย 

- ภาวะแยกตัวจากสังคม 

- เบาหวาน 

Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. 

Lancet 2017;390:2673-2734.  

 

ตารางท่ี ๒  คำแนะนำในการบริโภคอาหารเพื่อปองกันภาวะสมองเสื่อม   

๑. ลดการบริโภคไขมันอ่ิมตัว (saturated fat) และไขมันทรานส (trans-fat) เชน ไขมันที่อยูในผลิตภัณฑจาก

เนื้อสัตว นม น้ำมันมะพราว น้ำมันปาลม 

๒. บริโภคผัก ถั่ว ธัญพืชไมขัดสีหลากหลายชนิดโดยใชน้ำมันมะกอกหรือคาโนลาเพ่ิมข้ึน 

๓. บริโภควิตามินอี บี๑๒ และโฟเลต ใหเพียงพอ ควรไดสารอาหารเหลานี้จากอาหารมากกวาการใชวิตามินเสริม 

๔. หากใชวิตามินรวมเสริม ควรระมัดระวังชนิดที่มีธาตุเหล็ก สังกะสี และอะลูมิเนียม ในปริมาณสูง  

ควรปรึกษาแพทยกอนเสมอ 

๕. ลดการบริโภคเกลือ โดยใชสมุนไพรและเคร่ืองเทศแทนเกลือ 

๖. ลดการบริโภคเนื้อแดง โดยใชปลา และผลิตภัณฑจากนมที่มีไขมันต่ำแทน 

๗. อาจด่ืมไวนโดยเฉพาะไวนแดง แตในปริมาณที่เกิน ๑ ครั้งตอวัน 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การปองกันภาวะสมองเสื่อม 
 

ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  ภาคีสมาชิก 

 

ปจจุบันสังคมโลกไดกาวไปสูสังคมผูสูงอายุ ในประเทศไทยเองก็มีสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ 

มีการประมาณการวาผูที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไปทั่วโลกมีราว ๙๖๒ ลานคนใน ค.ศ. ๒๐๑๗ และเปน ๒ เทาของ

จำนวนเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๐ ซ่ึงมีเพียง ๓๘๒ ลานคน และเพ่ิมเปน ๒ เทาใน ค.ศ. ๒๐๕๐  ใน ค.ศ. ๒๐๓๐ จำนวน

ผูสูงอายุจะมากกวาจำนวนประชากรเด็กที่อายุนอยกวา ๑๐ ป  ในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา ๘๐ ป ก็จะ

สูงขึ้นจำนวนมากเชนกัน ซึ่งทำใหประชากรทีเ่สี่ยงตอโรคสมองเสื่อมมีจำนวนสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  

ในอดีตเชื่อกันวาภาวะสมองเสื่อมเปนภาวะที่ปองกันไมได หรือรักษาไมได แตในปจจุบันมีขอมูลมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ ในดานปจจัยเสี่ยงตาง ๆ การปองกัน และการรักษาตั้งแตระยะตนจนระยะทาย ภาวะน้ีมักเริ่มจาก

ความจำบกพรอง โดยท่ีผูปวยยังคงชวยเหลือตนเองได และโรคจะดำเนินตอไป ทำใหมีระดับการรูคิดลดลง  

มีปญหาทางจิตเวชและพฤติกรรม ทำใหความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันลดลงจนตองพึ่งพาผูดูแล  

มากขึ้นเรื่อย ๆ และเสียชีวิตในที่สุด  การปองกันโรคและการชะลอโรคจึงมีความสำคัญมากในระดับบุคคล

จนกระทั่งระดับโลกเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว เนื่องจากสาเหตุตาง  ๆ ของภาวะสมองเสื่อมมีหลากหลาย  

แตโรคอัลไซเมอรเปนโรคที่พบบอยที่สุด และมีความเกี่ยวพันกับเหตุอื่น  ๆ รวมกันที่เกี่ยวของ  ดังนั้น ในที่นี้ 

จึงจะกลาวถึงโรคนี้เปนหลักและกลาวถึงปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได 

การปองกันภาวะสมองเสื่อมนั้น สามารถทำไดทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร สามารถเริ่มได

ตั้งแตวัยเด็ก โดยควรสงเสริมการศึกษาและระดับสติปญญาเปนพื้นฐาน การควบคุมปจจัยเสี่ยงดานหัวใจและ 

หลอดเลือดมีสวนสำคัญมากโดยเฉพาะในประชากรตั้งแตวัยผูใหญ ซึ่งไดประโยชนทั้งสุขภาพโดยรวมและ

ปองกันโรคตาง ๆ ทั้งนี้ควรรวมกับการสงเสริมใหมีสุขนิสัยที่ดี เชน บริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ ออกกำลังกาย 

ฝกการใชความคิด และกลไกทางสังคม เชน การจัดการดานสิ่งแวดลอม ภาวะมลพิษ เพิ่มปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลเพื่อลดโรคซึมเศรา การใหวิตามินและอาหารเสริมนั้นยังไมมีคำแนะนำหรือประโยชนอยางชัดเจน  

แตเนนที่การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารใหครบถวนมากกวาการใหเปนยาเสริม 

  

๖๗ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ตารางท่ี ๑  ปจจัยที่อาจปรับเปลี่ยนไดในระดับประชากร   

วัยเด็กและวัยรุน (อายุนอยกวา ๑๘ ป) 

- ไดรับการศึกษานอย (ไมไดรับหรือระดับประถมศึกษา) 

วัยกลางคน (อายุระหวาง ๔๕-๖๕ ป) 

- ความดันโลหิตสูง 

- ภาวะอวน 

- ภาวะสูญเสียการไดยิน 

วัยสูงอายุ (อายุมากกวา ๖๕ ป) 

- การสูบบุหรี่ 

- ภาวะซึมเศรา 

- การไมออกกำลังกาย 

- ภาวะแยกตัวจากสังคม 

- เบาหวาน 

Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. 

Lancet 2017;390:2673-2734.  

 

ตารางท่ี ๒  คำแนะนำในการบริโภคอาหารเพื่อปองกันภาวะสมองเสื่อม   

๑. ลดการบริโภคไขมันอ่ิมตัว (saturated fat) และไขมันทรานส (trans-fat) เชน ไขมันที่อยูในผลิตภัณฑจาก

เนื้อสัตว นม น้ำมันมะพราว น้ำมันปาลม 

๒. บริโภคผัก ถั่ว ธัญพืชไมขัดสีหลากหลายชนิดโดยใชน้ำมันมะกอกหรือคาโนลาเพ่ิมข้ึน 

๓. บริโภควิตามินอี บี๑๒ และโฟเลต ใหเพียงพอ ควรไดสารอาหารเหลานี้จากอาหารมากกวาการใชวิตามินเสริม 

๔. หากใชวิตามินรวมเสริม ควรระมัดระวังชนิดที่มีธาตุเหล็ก สังกะสี และอะลูมิเนียม ในปริมาณสูง  

ควรปรึกษาแพทยกอนเสมอ 

๕. ลดการบริโภคเกลือ โดยใชสมุนไพรและเคร่ืองเทศแทนเกลือ 

๖. ลดการบริโภคเนื้อแดง โดยใชปลา และผลิตภัณฑจากนมที่มีไขมันต่ำแทน 

๗. อาจด่ืมไวนโดยเฉพาะไวนแดง แตในปริมาณที่เกิน ๑ ครั้งตอวัน 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน  ราชบัณฑิต 

 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนสวนหนึ่งของระบบทรัพยสินทางปญญาของแตละประเทศ สำหรับประเทศไทย

มีพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖  แตละประเทศจะมีกฎหมายคุมครองของตนเอง 

ในขณะที่ระดับนานาชาติมีขอตกลง “Lisbon Agreement” ค.ศ. ๑๙๕๘ และ “Geneva Act” ค.ศ. ๒๐๑๕ 

เจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ คือใหความคุมครองผลิตภัณฑหรือ

กระบวนการที่มีความเปนเอกลักษณทางภูมิศาสตรทองถิ่น ในปจจุบันผลิตภัณฑของประเทศไทยที่ไดรับการ

คุมครองในประเทศมีอยู ๑๒๐ ชนิด จากทั้งหมด ๑๓๗ ชนิด เปนของตางประเทศ ๑๗ ชนิด สวนผลิตภัณฑ

ของไทยที่ไดรับการคุมครองในตางประเทศคือขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห กาแฟดอยชาง กาแฟดอยตุง ขาว

สังขหยดเมืองพัทลุง ซึ่งลวนไดรับการขึ้นทะเบียนในสหภาพยุโรป เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน ไดรับการ 

ขึ้นทะเบียนที่ประเทศเวียดนาม และผาไหมยกดอกลำพูนไดรับการขึ้นทะเบียนที่ประเทศอินเดียและประเทศ

อินโดนีเซีย เปนตน เนื่องจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนตัวกระตุนที่สำคัญในการกอใหเกิดความรุงเรือง 

ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ตัวบงชี้นี้จึงเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ กอใหเกิดผลกระทบเชิงบวกตอ

เศรษฐกิจ และเปนสิ่งดึงดูดการทองเที่ยวของพื้นที่ของประเทศไทย เปนการอนุรักษความเปนไทย โดยจะ

กอใหเกิดความเจริญรุ งเรืองของชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึ งจะเปนผลสำคัญ 

ในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ผลิตภัณฑที่มีลักษณะบงชี้ทางภูมิศาสตรควรจะมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรที่มีความลึกซึ้งถูกตอง

และแมนยำเปนเครื่องมือในการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันศาสตรและเทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ 

มีความกาวหนามากขึน้ ไมวาจะเปน Genomics,  Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics, Interatomics 

หรืออื่น ๆ  หากประเทศไทยสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เปนหรือมีแนวโนมที่จะมีศั กยภาพเปน 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแลว จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิง

เศรษฐกิจในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

๖๙ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ 

ตอนที่ ๑ : ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย  
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  ราชบัณฑิต 

 

ในชวงเวลาไมนานมานี้ ประเทศไทยเริ่มมีนโยบายในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

กองทัพ โดยสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม และ

นักวิจัยในกองทัพ เพื่อนำไปสูการพึ่งพาตนเองในกิจการดานความมั่นคงของประเทศ ทั้งในดานยุทโธปกรณ 

เทคโนโลยีใหมในการปองกันประเทศ และกิจการดานอื ่น ๆ ของกองทัพ เชน ดานสุขภาพของกำลังพล  

ดานเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยที่เกี ่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน การวิจัยและพัฒนาโดยมีเปาหมายรวมกับ 

ผูใชประโยชนจากผลการวิจัย จะกอใหเกิดประโยชนที่เปนรูปธรรม และสามารถนำไปตอยอดในการพัฒนา

นวัตกรรมที่สามารถใชทั้งในภารกิจของกองทัพ และในดานอื่น ๆ ที่ไมใชดานความมั่นคง ซึ่งถือวาเกิดประโยชน  

ไดหลาย ๆ ดาน (Dual Use/Multiple Use)  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ หรือสำนักงานการวิจัยแหงชาติ  (วช.) รวมมือกับสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการ

สงเสริมสนับสนุนเรื่องการวิจัยตอเนื่องมา และกอใหเกิดผลนาพึงพอใจหลายประการ ไดแก 

๑. ไดสรางศักยภาพของนักวิจัย ทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษาและของกองทัพ ในการศึกษาวิจัย

ดานยุทโธปกรณและดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ใหเขาใจและเพ่ิมพูนความรูในดานนี้ 

๒. สามารถสรางกระบวนการเพื่อการวิจัยในเรื่องนี้ ที่เดิมกองทัพจัดเปนขอมูลเชิงลับ จนเกิดเปน

ระบบการวิจัยรวมระหวางภาควิชาการกับกองทัพ รวมไปถึงการรวมวิเคราะหหาโจทยวิจัย หรือประเด็นปญหา

ที่กองทัพตองการแกไข การรวมคิดหาแนวทางแกไข ตลอดจนการดำเนินการในการรักษาความลับตามชั้นความลับ

ของกองทัพในระหวางการวิจัย 

๓. ไดสรางผลงานหรือผลผลิตที่เปนรูปธรรมที่กองทัพนำเอาผลไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางมาก  

เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ลงทุน 

๓.๑ ผลผลิตที่สามารถใชดำรงสภาพยุทโธปกรณ 

๓.๒ ผลผลิตจากนวัตกรรมเพ่ือสถานการณทางทหาร 

๓.๓ ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย 

 

 

 

๖๘ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน  ราชบัณฑิต 

 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนสวนหนึ่งของระบบทรัพยสินทางปญญาของแตละประเทศ สำหรับประเทศไทย

มีพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖  แตละประเทศจะมีกฎหมายคุมครองของตนเอง 

ในขณะที่ระดับนานาชาติมีขอตกลง “Lisbon Agreement” ค.ศ. ๑๙๕๘ และ “Geneva Act” ค.ศ. ๒๐๑๕ 

เจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ คือใหความคุมครองผลิตภัณฑหรือ

กระบวนการที่มีความเปนเอกลักษณทางภูมิศาสตรทองถิ่น ในปจจุบันผลิตภัณฑของประเทศไทยที่ไดรับการ

คุมครองในประเทศมีอยู ๑๒๐ ชนิด จากทั้งหมด ๑๓๗ ชนิด เปนของตางประเทศ ๑๗ ชนิด สวนผลิตภัณฑ

ของไทยที่ไดรับการคุมครองในตางประเทศคือขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห กาแฟดอยชาง กาแฟดอยตุง ขาว

สังขหยดเมืองพัทลุง ซึ่งลวนไดรับการขึ้นทะเบียนในสหภาพยุโรป เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน ไดรับการ 

ขึ้นทะเบียนที่ประเทศเวียดนาม และผาไหมยกดอกลำพูนไดรับการขึ้นทะเบียนที่ประเทศอินเดียและประเทศ

อินโดนีเซีย เปนตน เนื่องจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนตัวกระตุนที่สำคัญในการกอใหเกิดความรุงเรือง 

ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ตัวบงชี้นี้จึงเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ กอใหเกิดผลกระทบเชิงบวกตอ

เศรษฐกิจ และเปนสิ่งดึงดูดการทองเที่ยวของพื้นที่ของประเทศไทย เปนการอนุรักษความเปนไทย โดยจะ

กอใหเกิดความเจริญรุ งเรืองของชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึ งจะเปนผลสำคัญ 

ในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ผลิตภัณฑที่มีลักษณะบงชี้ทางภูมิศาสตรควรจะมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรที่มีความลึกซึ้งถูกตอง

และแมนยำเปนเครื่องมือในการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันศาสตรและเทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ 

มีความกาวหนามากขึน้ ไมวาจะเปน Genomics,  Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics, Interatomics 

หรืออื่น ๆ  หากประเทศไทยสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เปนหรือมีแนวโนมที่จะมีศั กยภาพเปน 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแลว จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิง

เศรษฐกิจในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

๖๙ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ 

ตอนที่ ๑ : ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย  
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  ราชบัณฑิต 

 

ในชวงเวลาไมนานมานี้ ประเทศไทยเริ่มมีนโยบายในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

กองทัพ โดยสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม และ

นักวิจัยในกองทัพ เพื่อนำไปสูการพึ่งพาตนเองในกิจการดานความมั่นคงของประเทศ ทั้งในดานยุทโธปกรณ 

เทคโนโลยีใหมในการปองกันประเทศ และกิจการดานอื ่น ๆ ของกองทัพ เชน ดานสุขภาพของกำลังพล  

ดานเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยที่เกี ่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน การวิจัยและพัฒนาโดยมีเปาหมายรวมกับ 

ผูใชประโยชนจากผลการวิจัย จะกอใหเกิดประโยชนที่เปนรูปธรรม และสามารถนำไปตอยอดในการพัฒนา

นวัตกรรมที่สามารถใชทั้งในภารกิจของกองทัพ และในดานอื่น ๆ ที่ไมใชดานความมั่นคง ซึ่งถือวาเกิดประโยชน  

ไดหลาย ๆ ดาน (Dual Use/Multiple Use)  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ หรือสำนักงานการวิจัยแหงชาติ  (วช.) รวมมือกับสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการ

สงเสริมสนับสนุนเรื่องการวิจัยตอเนื่องมา และกอใหเกิดผลนาพึงพอใจหลายประการ ไดแก 

๑. ไดสรางศักยภาพของนักวิจัย ทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษาและของกองทัพ ในการศึกษาวิจัย

ดานยุทโธปกรณและดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ใหเขาใจและเพ่ิมพูนความรูในดานนี้ 

๒. สามารถสรางกระบวนการเพื่อการวิจัยในเรื่องนี้ ที่เดิมกองทัพจัดเปนขอมูลเชิงลับ จนเกิดเปน

ระบบการวิจัยรวมระหวางภาควิชาการกับกองทัพ รวมไปถึงการรวมวิเคราะหหาโจทยวิจัย หรือประเด็นปญหา

ที่กองทัพตองการแกไข การรวมคิดหาแนวทางแกไข ตลอดจนการดำเนินการในการรักษาความลับตามชั้นความลับ

ของกองทัพในระหวางการวิจัย 

๓. ไดสรางผลงานหรือผลผลิตที่เปนรูปธรรมที่กองทัพนำเอาผลไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางมาก  

เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ลงทุน 

๓.๑ ผลผลิตที่สามารถใชดำรงสภาพยุทโธปกรณ 

๓.๒ ผลผลิตจากนวัตกรรมเพ่ือสถานการณทางทหาร 

๓.๓ ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย 
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๖๘ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน  ราชบัณฑิต 

 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนสวนหนึ่งของระบบทรัพยสินทางปญญาของแตละประเทศ สำหรับประเทศไทย

มีพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖  แตละประเทศจะมีกฎหมายคุมครองของตนเอง 

ในขณะที่ระดับนานาชาติมีขอตกลง “Lisbon Agreement” ค.ศ. ๑๙๕๘ และ “Geneva Act” ค.ศ. ๒๐๑๕ 

เจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ คือใหความคุมครองผลิตภัณฑหรือ

กระบวนการที่มีความเปนเอกลักษณทางภูมิศาสตรทองถิ่น ในปจจุบันผลิตภัณฑของประเทศไทยที่ไดรับการ

คุมครองในประเทศมีอยู ๑๒๐ ชนิด จากท้ังหมด ๑๓๗ ชนิด เปนของตางประเทศ ๑๗ ชนิด สวนผลิตภัณฑ

ของไทยที่ไดรับการคุมครองในตางประเทศคือขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห กาแฟดอยชาง กาแฟดอยตุง ขาว

สังขหยดเมืองพัทลุง ซึ่งลวนไดรับการขึ้นทะเบียนในสหภาพยุโรป เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน ไดรับการ 

ขึ้นทะเบียนที่ประเทศเวียดนาม และผาไหมยกดอกลำพูนไดรับการขึ้นทะเบียนที่ประเทศอินเดียและประเทศ

อินโดนีเซีย เปนตน เนื่องจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนตัวกระตุนที่สำคัญในการกอใหเกิดความรุงเรือง 

ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ตัวบงชี้นี้จึงเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ กอใหเกิดผลกระทบเชิงบวกตอ

เศรษฐกิจ และเปนสิ่งดึงดูดการทองเที่ยวของพื้นที่ของประเทศไทย เปนการอนุรักษความเปนไทย โดยจะ

กอใหเกิดความเจริญรุ งเรืองของชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึ งจะเปนผลสำคัญ 

ในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ผลิตภัณฑที่มีลักษณะบงชี้ทางภูมิศาสตรควรจะมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรที่มีความลึกซึ้งถูกตอง

และแมนยำเปนเครื่องมือในการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันศาสตรและเทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ 

มีความกาวหนามากขึน้ ไมวาจะเปน Genomics,  Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics, Interatomics 

หรืออื่น ๆ  หากประเทศไทยสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เปนหรือมีแนวโนมที่จะมีศั กยภาพเปน 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแลว จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิง

เศรษฐกิจในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

๖๙ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ 

ตอนที่ ๑ : ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย  
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  ราชบัณฑิต 

 

ในชวงเวลาไมนานมานี้ ประเทศไทยเริ่มมีนโยบายในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

กองทัพ โดยสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม และ

นักวิจัยในกองทัพ เพื่อนำไปสูการพึ่งพาตนเองในกิจการดานความมั่นคงของประเทศ ทั้งในดานยุทโธปกรณ 

เทคโนโลยีใหมในการปองกันประเทศ และกิจการดานอื ่น ๆ ของกองทัพ เชน ดานสุขภาพของกำลังพล  

ดานเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยที่เกี ่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน การวิจัยและพัฒนาโดยมีเปาหมายรวมกับ 

ผูใชประโยชนจากผลการวิจัย จะกอใหเกิดประโยชนที่เปนรูปธรรม และสามารถนำไปตอยอดในการพัฒนา

นวัตกรรมที่สามารถใชทั้งในภารกิจของกองทัพ และในดานอื่น ๆ ที่ไมใชดานความมั่นคง ซึ่งถือวาเกิดประโยชน  

ไดหลาย ๆ ดาน (Dual Use/Multiple Use)  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ หรือสำนักงานการวิจัยแหงชาติ  (วช.) รวมมือกับสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการ

สงเสริมสนับสนุนเรื่องการวิจัยตอเนื่องมา และกอใหเกิดผลนาพึงพอใจหลายประการ ไดแก 

๑. ไดสรางศักยภาพของนักวิจัย ทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษาและของกองทัพ ในการศึกษาวิจัย

ดานยุทโธปกรณและดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ใหเขาใจและเพ่ิมพูนความรูในดานนี้ 

๒. สามารถสรางกระบวนการเพื่อการวิจัยในเรื่องนี้ ที่เดิมกองทัพจัดเปนขอมูลเชิงลับ จนเกิดเปน

ระบบการวิจัยรวมระหวางภาควิชาการกับกองทัพ รวมไปถึงการรวมวิเคราะหหาโจทยวิจัย หรือประเด็นปญหา

ที่กองทัพตองการแกไข การรวมคิดหาแนวทางแกไข ตลอดจนการดำเนินการในการรักษาความลับตามชั้นความลับ

ของกองทัพในระหวางการวิจัย 

๓. ไดสรางผลงานหรือผลผลิตที่เปนรูปธรรมที่กองทัพนำเอาผลไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางมาก  

เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ลงทุน 

๓.๑ ผลผลิตที่สามารถใชดำรงสภาพยุทโธปกรณ 

๓.๒ ผลผลิตจากนวัตกรรมเพ่ือสถานการณทางทหาร 

๓.๓ ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน  ราชบัณฑิต 

 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนสวนหนึ่งของระบบทรัพยสินทางปญญาของแตละประเทศ สำหรับประเทศไทย

มีพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖  แตละประเทศจะมีกฎหมายคุมครองของตนเอง 

ในขณะที่ระดับนานาชาติมีขอตกลง “Lisbon Agreement” ค.ศ. ๑๙๕๘ และ “Geneva Act” ค.ศ. ๒๐๑๕ 

เจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ คือใหความคุมครองผลิตภัณฑหรือ

กระบวนการที่มีความเปนเอกลักษณทางภูมิศาสตรทองถิ่น ในปจจุบันผลิตภัณฑของประเทศไทยที่ไดรับการ

คุมครองในประเทศมีอยู ๑๒๐ ชนิด จากท้ังหมด ๑๓๗ ชนิด เปนของตางประเทศ ๑๗ ชนิด สวนผลิตภัณฑ

ของไทยที่ไดรับการคุมครองในตางประเทศคือขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห กาแฟดอยชาง กาแฟดอยตุง ขาว

สังขหยดเมืองพัทลุง ซึ่งลวนไดรับการขึ้นทะเบียนในสหภาพยุโรป เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน ไดรับการ 

ขึ้นทะเบียนที่ประเทศเวียดนาม และผาไหมยกดอกลำพูนไดรับการขึ้นทะเบียนที่ประเทศอินเดียและประเทศ

อินโดนีเซีย เปนตน เนื่องจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนตัวกระตุนที่สำคัญในการกอใหเกิดความรุงเรือง 

ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ตัวบงชี้นี้จึงเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ กอใหเกิดผลกระทบเชิงบวกตอ

เศรษฐกิจ และเปนสิ่งดึงดูดการทองเที่ยวของพื้นที่ของประเทศไทย เปนการอนุรักษความเปนไทย โดยจะ

กอใหเกิดความเจริญรุ งเรืองของชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึ งจะเปนผลสำคัญ 

ในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ผลิตภัณฑที่มีลักษณะบงชี้ทางภูมิศาสตรควรจะมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรที่มีความลึกซึ้งถูกตอง

และแมนยำเปนเครื่องมือในการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันศาสตรและเทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ 

มีความกาวหนามากขึน้ ไมวาจะเปน Genomics,  Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics, Interatomics 

หรืออื่น ๆ  หากประเทศไทยสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เปนหรือมีแนวโนมที่จะมีศั กยภาพเปน 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแลว จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิง

เศรษฐกิจในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

๖๙ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ 

ตอนที่ ๑ : ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย  
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  ราชบัณฑิต 

 

ในชวงเวลาไมนานมานี้ ประเทศไทยเริ่มมีนโยบายในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

กองทัพ โดยสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม และ

นักวิจัยในกองทัพ เพื่อนำไปสูการพึ่งพาตนเองในกิจการดานความมั่นคงของประเทศ ทั้งในดานยุทโธปกรณ 

เทคโนโลยีใหมในการปองกันประเทศ และกิจการดานอื ่น ๆ ของกองทัพ เชน ดานสุขภาพของกำลังพล  

ดานเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยที่เกี ่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน การวิจัยและพัฒนาโดยมีเปาหมายรวมกับ 

ผูใชประโยชนจากผลการวิจัย จะกอใหเกิดประโยชนที่เปนรูปธรรม และสามารถนำไปตอยอดในการพัฒนา

นวัตกรรมที่สามารถใชทั้งในภารกิจของกองทัพ และในดานอื่น ๆ ที่ไมใชดานความมั่นคง ซึ่งถือวาเกิดประโยชน  

ไดหลาย ๆ ดาน (Dual Use/Multiple Use)  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ หรือสำนักงานการวิจัยแหงชาติ  (วช.) รวมมือกับสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการ

สงเสริมสนับสนุนเรื่องการวิจัยตอเนื่องมา และกอใหเกิดผลนาพึงพอใจหลายประการ ไดแก 

๑. ไดสรางศักยภาพของนักวิจัย ทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษาและของกองทัพ ในการศึกษาวิจัย

ดานยุทโธปกรณและดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ใหเขาใจและเพ่ิมพูนความรูในดานนี้ 

๒. สามารถสรางกระบวนการเพื่อการวิจัยในเรื่องนี้ ที่เดิมกองทัพจัดเปนขอมูลเชิงลับ จนเกิดเปน

ระบบการวิจัยรวมระหวางภาควิชาการกับกองทัพ รวมไปถึงการรวมวิเคราะหหาโจทยวิจัย หรือประเด็นปญหา

ที่กองทัพตองการแกไข การรวมคิดหาแนวทางแกไข ตลอดจนการดำเนินการในการรักษาความลับตามชั้นความลับ

ของกองทัพในระหวางการวิจัย 

๓. ไดสรางผลงานหรือผลผลิตที่เปนรูปธรรมที่กองทัพนำเอาผลไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางมาก  

เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ลงทุน 

๓.๑ ผลผลิตที่สามารถใชดำรงสภาพยุทโธปกรณ 

๓.๒ ผลผลิตจากนวัตกรรมเพ่ือสถานการณทางทหาร 

๓.๓ ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

 ในที่นี้ขอเนนดานการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพและการแพทย ซึ่งประกอบดวย 

๑. การดูแลบาดแผลฉกรรจ 

ในสถานการณการสูรบ มีความจำเปนตองใชวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑเพื่อดูแลบุคลากรในภาวะ

เรงดวน ซ่ึงมักเกิดบาดแผลฉกรรจ งานวิจัยและพัฒนาประกอบดวย 

  ๑.๑ แผนวัสดุดูดซับเลือดที่ทำจากสารสกัดโปรตีนกาวไหมและไคโทซาน ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับ

เลือดหรือน้ำเหลืองและสารคัดหลั่งไดปริมาณมากกวา มีฤทธิ์ฆาเชื้อ สามารถปดแผลไดนานกวาและไมติด

ผิวหนัง ขณะนี้สามารถพัฒนาถึงขั้นผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

๑.๒ เวชภัณฑหามเลือดในรูปแบบของผงโรยแผล สะดวกสบายในการใชงาน 

๑.๓ วัสดุในรูปแบบของไมโครนีดเดิล (Microneedle) ที่บรรจุสารทำใหเกิดการชาและกานพลู 

เพ่ือลดความเจ็บปวดในขณะที่เกิดบาดแผลฉกรรจ สามารถพกติดตัวได 

๑.๔ สารทดแทนเลือด ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยนำฮีโมโกลบินจากจระเขสายพันธุไทยมาพัฒนาแทน

เลือด เนื่องจากความสามารถและประสิทธิภาพในการปลอยออกซิเจนแกเนื้อเยื่อสูงกวาโปรตีนฮีโมโกลบินของ

มนุษย แตตองวิจัยการเชื่อมโยงระหวางโมเลกุลที่เหมาะสมซึ่งดำเนินการเสร็จแลว ขณะนี้อยูระหวางการ

ทดสอบในสัตวทดลอง 

๑.๕ แขนกลที่ควบคุมดวยคลื่นสมอง สำหรับผูพิการมือและแขนสวนปลาย 

๑.๖ ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับการตรวจวิเคราะหเชื้อกอโรคในอาหารดวยเซนเซอรแอปทาเมอร

แบบเคมีไฟฟา 

๑.๗ เครื่องตรวจสอบสารพิษภาคสนาม 

๒. โปรแกรมและเคร่ืองตรวจวัดสภาพความพรอมของรางกายเพ่ือใชสำหรับการฝกกำลังพล (ทหารเกณฑ

ฝกใหม) และเพ่ือคัดกรอง เม่ือพบวาอยูในภาวะความเสี่ยง เพ่ือแกปญหาทหารเกณฑใหมเสียชีวิตระหวางการฝก

ในแตละป รวมถึงการพัฒนาเครื่องตรวจจับสารจากเหงื่อ/กลิ่นกาย หรือจมูกอิเล็กทรอนิกส เพื่อวิเคราะห

ความลาของรางกาย 

 การนำเสนอนี้นอกจากขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผานมา ยังหวังจะไดรับความคิดเห็นใน

ประเด็นที่ควรวิจัยในลักษณะน้ีอีก เพ่ือใหไดผลผลิตตามระบุในผลการวิจัยขอ ๓ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เกษตรกรไทย : ความทาทายในยุคนิวนอรมัล 
 

รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก 

 

 วิกฤติการณการระบาดไปทั่วโลกของโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ ตั้งแตปลายป ๒๕๖๒ 

โดยเริ่มตนจากเมืองอูฮั่นในมณฑลหูเปยประเทศจีน เปนการระบาดอยางรวดเร็วและรุนแรงจนรัฐบาลจีนตอง

ประกาศปดเมืองหามคนออกจากบาน ยกเวนสมาชิกออกไปซื้ออาหารเพียงคนเดียวและตองใสหนากากและ

มาตรการทำความสะอาดตาง ๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อ มาตรการดังกลาวทำใหประเทศจีนสามารถควบคุม

การระบาดของโรค ไดผลเปนอยางดี จึงทำใหประเทศตาง ๆ ที่มีการระบาดใชมาตรการเดียวกันกับจีนและ 

ยังเพ่ิมมาตรการเวนระยะหาง ๑-๒ เมตร (social distancing) ตองสวมหนากากอนามัยเมื่อออกนอกบานและ

อยูในที่แออัด ไมใชภาชนะและชอนรวมกัน  แตการที่ประชาชนยังมีกิจกรรมรวมกันเปนจำนวนมากทำใหการ

ติดเชื ้อมากขึ ้นอยางรวดเร็วรวมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ จนรัฐบาลตาง ๆ ตองประกาศปด

ศูนยการคา หางสรรพสินคา สถานบันเทิง สถาบันการศึกษาบริษัท หางราน โรงงาน รานอาหาร รานตัดผม 

รานเสริมสวย รานนวด  และสปา ตลาดนัด ตลาดสด  โดยใหซื้ออาหารไดแตตองนำไปรับประทานที่บาน หรือ

ใหจัดสงอาหารถึงบาน ใหเรียนออนไลน ประชุมออนไลน ทำงานจากที่บาน (work from home) มีการ

รณรงคใหประชาชนชวยชาติโดยการอยูบานเพื่อยุติการแพรกระจายของเชื้อ มีการกักกันตัวผูที่มีประวัติใกลชิด

คนติดเชื้อ หามการเดินทางขามจังหวัด หามออกนอกบานยามวิกาล หามนักทองเที่ยงหรือชาวตางชาติ  

เดินทางเขาประเทศ มาตรการดังกลาวไดรับความรวมมืออยางดีจากประชาชนและผูบริหารทองถิ่นในทุกระดับ 

และทุกภาคสวนของสังคม ตลอดจนการดูแลผูปวยทั้งที่เปนคนไทยและคนตางชาติ เปนอยางดีจากบุคคลากร

ทางการแพทยและระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ทำใหมีผูติดเชื้อเสียชีวิตเพียง ๕๖ คนและรักษาหายแลว 

๒,๘๕๗ คน จากผูติดเชื้อ ๓,๐๓๓ คน ตามรายงานวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในขณะที่ทั่วโลกมีผูติดเชื้อ 

๔,๙๒๔,๐๑๖ คน เสียชีวิต ๓๒๐,๗๙๒ คน ทำใหประเทศไทยไดรับการยกยองไปทั่วโลกวาเปนประเทศที่มี

ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก และเปนประเทศท่ีนาลงทุนเปนอันดับ ๑ ของโลกหลงัการระบาดของโควิด-๑๙ 

สิ้นสุดลง หรือโลกกลับคืนสูภาวะปกติไดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแนนอนวาจะไมเหมือนเดิม แตจะเปนภาวะปกติใน

รูปแบบใหมในหลากหลายมิติ จึงไดรับการขนานนามวา นิวนอรมัล (new normal)  พฤติกรรมการบริโภคจะ

เปลี่ยนไป ธุรกิจสงถึงบาน หรือที่คนไทยชอบเรียกวา ดิลิเวอรี จะสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ขณะนี้มีขาวหลาย

บริษัทหันมาสนใจลงทุนทำธุรกิจบริการสงถึงบาน ประเทศไทยมีกลุมตลาดสดในเขตกรุงเทพมหานคร ๖ แหง 

มีบริการจัดสงของใหผูซื้อตามแบบดิลิเวอรี นี่ก็เปนวิถีชีวิตแบบใหมที่กลายมาเปนความปกติที่เกิดขึ้นใหม 

พฤติกรรมการเลือกที่อยูอาศัยก็อาจเปลี่ยนไปจากการอยูคอนโดใกลเมืองไปซื้อบานที่มีขนาดใหญขึ้นมีบริเวณที่

สามารถทำกิจกรรมตาง ๆ ที่บานไดมากขึ้นเพราะมีประสบการณจากการทำงานจากบานมาแลวในชวงวิกฤติ 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

 ในที่นี้ขอเนนดานการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพและการแพทย ซึ่งประกอบดวย 

๑. การดูแลบาดแผลฉกรรจ 

ในสถานการณการสูรบ มีความจำเปนตองใชวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑเพื่อดูแลบุคลากรในภาวะ

เรงดวน ซ่ึงมักเกิดบาดแผลฉกรรจ งานวิจัยและพัฒนาประกอบดวย 

  ๑.๑ แผนวัสดุดูดซับเลือดที่ทำจากสารสกัดโปรตีนกาวไหมและไคโทซาน ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับ

เลือดหรือน้ำเหลืองและสารคัดหลั่งไดปริมาณมากกวา มีฤทธิ์ฆาเชื้อ สามารถปดแผลไดนานกวาและไมติด

ผิวหนัง ขณะนี้สามารถพัฒนาถึงขั้นผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

๑.๒ เวชภัณฑหามเลือดในรูปแบบของผงโรยแผล สะดวกสบายในการใชงาน 

๑.๓ วัสดุในรูปแบบของไมโครนีดเดิล (Microneedle) ที่บรรจุสารทำใหเกิดการชาและกานพลู 

เพ่ือลดความเจ็บปวดในขณะที่เกิดบาดแผลฉกรรจ สามารถพกติดตัวได 

๑.๔ สารทดแทนเลือด ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยนำฮีโมโกลบินจากจระเขสายพันธุไทยมาพัฒนาแทน

เลือด เนื่องจากความสามารถและประสิทธิภาพในการปลอยออกซิเจนแกเนื้อเยื่อสูงกวาโปรตีนฮีโมโกลบินของ

มนุษย แตตองวิจัยการเชื่อมโยงระหวางโมเลกุลที่เหมาะสมซึ่งดำเนินการเสร็จแลว ขณะนี้อยูระหวางการ

ทดสอบในสัตวทดลอง 

๑.๕ แขนกลที่ควบคุมดวยคลื่นสมอง สำหรับผูพิการมือและแขนสวนปลาย 

๑.๖ ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับการตรวจวิเคราะหเชื้อกอโรคในอาหารดวยเซนเซอรแอปทาเมอร

แบบเคมีไฟฟา 

๑.๗ เครื่องตรวจสอบสารพิษภาคสนาม 

๒. โปรแกรมและเคร่ืองตรวจวัดสภาพความพรอมของรางกายเพ่ือใชสำหรับการฝกกำลังพล (ทหารเกณฑ

ฝกใหม) และเพ่ือคัดกรอง เม่ือพบวาอยูในภาวะความเสี่ยง เพ่ือแกปญหาทหารเกณฑใหมเสียชีวิตระหวางการฝก

ในแตละป รวมถึงการพัฒนาเครื่องตรวจจับสารจากเหงื่อ/กลิ่นกาย หรือจมูกอิเล็กทรอนิกส เพื่อวิเคราะห

ความลาของรางกาย 

 การนำเสนอนี้นอกจากขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผานมา ยังหวังจะไดรับความคิดเห็นใน

ประเด็นที่ควรวิจัยในลักษณะน้ีอีก เพ่ือใหไดผลผลิตตามระบุในผลการวิจัยขอ ๓ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เกษตรกรไทย : ความทาทายในยุคนิวนอรมัล 
 

รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก 

 

 วิกฤติการณการระบาดไปทั่วโลกของโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ ตั้งแตปลายป ๒๕๖๒ 

โดยเริ่มตนจากเมืองอูฮั่นในมณฑลหูเปยประเทศจีน เปนการระบาดอยางรวดเร็วและรุนแรงจนรัฐบาลจีนตอง

ประกาศปดเมืองหามคนออกจากบาน ยกเวนสมาชิกออกไปซื้ออาหารเพียงคนเดียวและตองใสหนากากและ

มาตรการทำความสะอาดตาง ๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อ มาตรการดังกลาวทำใหประเทศจีนสามารถควบคุม

การระบาดของโรค ไดผลเปนอยางดี จึงทำใหประเทศตาง ๆ ที่มีการระบาดใชมาตรการเดียวกันกับจีนและ 

ยังเพ่ิมมาตรการเวนระยะหาง ๑-๒ เมตร (social distancing) ตองสวมหนากากอนามัยเมื่อออกนอกบานและ

อยูในที่แออัด ไมใชภาชนะและชอนรวมกัน  แตการที่ประชาชนยังมีกิจกรรมรวมกันเปนจำนวนมากทำใหการ

ติดเชื ้อมากขึ ้นอยางรวดเร็วรวมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ จนรัฐบาลตาง ๆ ตองประกาศปด

ศูนยการคา หางสรรพสินคา สถานบันเทิง สถาบันการศึกษาบริษัท หางราน โรงงาน รานอาหาร รานตัดผม 

รานเสริมสวย รานนวด  และสปา ตลาดนัด ตลาดสด  โดยใหซื้ออาหารไดแตตองนำไปรับประทานที่บาน หรือ

ใหจัดสงอาหารถึงบาน ใหเรียนออนไลน ประชุมออนไลน ทำงานจากที่บาน (work from home) มีการ

รณรงคใหประชาชนชวยชาติโดยการอยูบานเพื่อยุติการแพรกระจายของเชื้อ มีการกักกันตัวผูที่มีประวัติใกลชิด

คนติดเชื้อ หามการเดินทางขามจังหวัด หามออกนอกบานยามวิกาล หามนักทองเที่ยงหรือชาวตางชาติ  

เดินทางเขาประเทศ มาตรการดังกลาวไดรับความรวมมืออยางดีจากประชาชนและผูบริหารทองถิ่นในทุกระดับ 

และทุกภาคสวนของสังคม ตลอดจนการดูแลผูปวยทั้งที่เปนคนไทยและคนตางชาติ เปนอยางดีจากบุคคลากร

ทางการแพทยและระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ทำใหมีผูติดเชื้อเสียชีวิตเพียง ๕๖ คนและรักษาหายแลว 

๒,๘๕๗ คน จากผูติดเชื้อ ๓,๐๓๓ คน ตามรายงานวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในขณะที่ทั่วโลกมีผูติดเชื้อ 

๔,๙๒๔,๐๑๖ คน เสียชีวิต ๓๒๐,๗๙๒ คน ทำใหประเทศไทยไดรับการยกยองไปทั่วโลกวาเปนประเทศที่มี

ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก และเปนประเทศท่ีนาลงทุนเปนอันดับ ๑ ของโลกหลงัการระบาดของโควิด-๑๙ 

สิ้นสุดลง หรือโลกกลับคืนสูภาวะปกติไดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแนนอนวาจะไมเหมือนเดิม แตจะเปนภาวะปกติใน

รูปแบบใหมในหลากหลายมิติ จึงไดรับการขนานนามวา นิวนอรมัล (new normal)  พฤติกรรมการบริโภคจะ

เปลี่ยนไป ธุรกิจสงถึงบาน หรือที่คนไทยชอบเรียกวา ดิลิเวอรี จะสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ขณะนี้มีขาวหลาย

บริษัทหันมาสนใจลงทุนทำธุรกิจบริการสงถึงบาน ประเทศไทยมีกลุมตลาดสดในเขตกรุงเทพมหานคร ๖ แหง 

มีบริการจัดสงของใหผูซื้อตามแบบดิลิเวอรี นี่ก็เปนวิถีชีวิตแบบใหมที่กลายมาเปนความปกติที่เกิดขึ้นใหม 

พฤติกรรมการเลือกที่อยูอาศัยก็อาจเปลี่ยนไปจากการอยูคอนโดใกลเมืองไปซื้อบานที่มีขนาดใหญขึ้นมีบริเวณที่

สามารถทำกิจกรรมตาง ๆ ที่บานไดมากขึ้นเพราะมีประสบการณจากการทำงานจากบานมาแลวในชวงวิกฤติ 
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 ในที่นี้ขอเนนดานการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพและการแพทย ซึ่งประกอบดวย 

๑. การดูแลบาดแผลฉกรรจ 

ในสถานการณการสูรบ มีความจำเปนตองใชวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑเพื่อดูแลบุคลากรในภาวะ

เรงดวน ซ่ึงมักเกิดบาดแผลฉกรรจ งานวิจัยและพัฒนาประกอบดวย 

  ๑.๑ แผนวัสดุดูดซับเลือดที่ทำจากสารสกัดโปรตีนกาวไหมและไคโทซาน ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับ

เลือดหรือน้ำเหลืองและสารคัดหลั่งไดปริมาณมากกวา มีฤทธิ์ฆาเชื้อ สามารถปดแผลไดนานกวาและไมติด

ผิวหนัง ขณะนี้สามารถพัฒนาถึงขั้นผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

๑.๒ เวชภัณฑหามเลือดในรูปแบบของผงโรยแผล สะดวกสบายในการใชงาน 

๑.๓ วัสดุในรูปแบบของไมโครนีดเดิล (Microneedle) ที่บรรจุสารทำใหเกิดการชาและกานพลู 

เพ่ือลดความเจ็บปวดในขณะที่เกิดบาดแผลฉกรรจ สามารถพกติดตัวได 

๑.๔ สารทดแทนเลือด ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยนำฮีโมโกลบินจากจระเขสายพันธุไทยมาพัฒนาแทน

เลือด เนื่องจากความสามารถและประสิทธิภาพในการปลอยออกซิเจนแกเนื้อเยื่อสูงกวาโปรตีนฮีโมโกลบินของ

มนุษย แตตองวิจัยการเชื่อมโยงระหวางโมเลกุลที่เหมาะสมซึ่งดำเนินการเสร็จแลว ขณะนี้อยูระหวางการ

ทดสอบในสัตวทดลอง 

๑.๕ แขนกลที่ควบคุมดวยคลื่นสมอง สำหรับผูพิการมือและแขนสวนปลาย 

๑.๖ ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับการตรวจวิเคราะหเชื้อกอโรคในอาหารดวยเซนเซอรแอปทาเมอร

แบบเคมีไฟฟา 

๑.๗ เครื่องตรวจสอบสารพิษภาคสนาม 

๒. โปรแกรมและเคร่ืองตรวจวัดสภาพความพรอมของรางกายเพ่ือใชสำหรับการฝกกำลังพล (ทหารเกณฑ

ฝกใหม) และเพ่ือคัดกรอง เมื่อพบวาอยูในภาวะความเส่ียง เพ่ือแกปญหาทหารเกณฑใหมเสียชีวิตระหวางการฝก

ในแตละป รวมถึงการพัฒนาเครื่องตรวจจับสารจากเหงื่อ/กลิ่นกาย หรือจมู กอิเล็กทรอนิกส เพื่อวิเคราะห

ความลาของรางกาย 

 การนำเสนอนี้นอกจากขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผานมา ยังหวังจะไดรับความคิดเห็นใน

ประเด็นที่ควรวิจัยในลักษณะน้ีอีก เพ่ือใหไดผลผลิตตามระบุในผลการวิจัยขอ ๓ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เกษตรกรไทย : ความทาทายในยุคนิวนอรมัล 
 

รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก 

 

 วิกฤติการณการระบาดไปทั่วโลกของโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ ตั้งแตปลายป ๒๕๖๒ 

โดยเริ่มตนจากเมืองอูฮั่นในมณฑลหูเปยประเทศจีน เปนการระบาดอยางรวดเร็วและรุนแรงจนรัฐบาลจีนตอง

ประกาศปดเมืองหามคนออกจากบาน ยกเวนสมาชิกออกไปซื้ออาหารเพียงคนเดียวและตองใสหนากากและ

มาตรการทำความสะอาดตาง ๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อ มาตรการดังกลาวทำใหประเทศจีนสามารถควบคุม

การระบาดของโรค ไดผลเปนอยางดี จึงทำใหประเทศตาง ๆ ที่มีการระบาดใชมาตรการเดียวกันกับจีนและ 

ยังเพ่ิมมาตรการเวนระยะหาง ๑-๒ เมตร (social distancing) ตองสวมหนากากอนามัยเมื่อออกนอกบานและ

อยูในที่แออัด ไมใชภาชนะและชอนรวมกัน  แตการที่ประชาชนยังมีกิจกรรมรวมกันเปนจำนวนมากทำใหการ

ติดเชื ้อมากขึ ้นอยางรวดเร็วรวมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ จนรัฐบาลตาง ๆ ตองประกาศปด

ศูนยการคา หางสรรพสินคา สถานบันเทิง สถาบันการศึกษาบริษัท หางราน โรงงาน รานอาหาร รานตัดผม 

รานเสริมสวย รานนวด  และสปา ตลาดนัด ตลาดสด  โดยใหซื้ออาหารไดแตตองนำไปรับประทานที่บาน หรือ

ใหจัดสงอาหารถึงบาน ใหเรียนออนไลน ประชุมออนไลน ทำงานจากที่บาน (work from home) มีการ

รณรงคใหประชาชนชวยชาติโดยการอยูบานเพื่อยุติการแพรกระจายของเชื้อ มีการกักกันตัวผูที่มีประวัติใกลชิด

คนติดเชื้อ หามการเดินทางขามจังหวัด หามออกนอกบานยามวิกาล หามนักทองเที่ยงหรือชาวตางชาติ  

เดินทางเขาประเทศ มาตรการดังกลาวไดรับความรวมมืออยางดีจากประชาชนและผูบริหารทองถิ่นในทุกระดับ 

และทุกภาคสวนของสังคม ตลอดจนการดูแลผูปวยทั้งที่เปนคนไทยและคนตางชาติ เปนอยางดีจากบุคคลากร

ทางการแพทยและระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ทำใหมีผูติดเชื้อเสียชีวิตเพียง ๕๖ คนและรักษาหายแลว 

๒,๘๕๗ คน จากผูติดเชื้อ ๓,๐๓๓ คน ตามรายงานวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในขณะที่ทั่วโลกมีผูติดเชื้อ 

๔,๙๒๔,๐๑๖ คน เสียชีวิต ๓๒๐,๗๙๒ คน ทำใหประเทศไทยไดรับการยกยองไปทั่วโลกวาเปนประเทศที่มี

ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก และเปนประเทศท่ีนาลงทุนเปนอันดับ ๑ ของโลกหลงัการระบาดของโควิด-๑๙ 

สิ้นสุดลง หรือโลกกลับคืนสูภาวะปกติไดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแนนอนวาจะไมเหมือนเดิม แตจะเปนภาวะปกติใน

รูปแบบใหมในหลากหลายมิติ จึงไดรับการขนานนามวา นิวนอรมัล (new normal)  พฤติกรรมการบริโภคจะ

เปลี่ยนไป ธุรกิจสงถึงบาน หรือที่คนไทยชอบเรียกวา ดิลิเวอรี จะสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ขณะนี้มีขาวหลาย

บริษัทหันมาสนใจลงทุนทำธุรกิจบริการสงถึงบาน ประเทศไทยมีกลุมตลาดสดในเขตกรุงเทพมหานคร ๖ แหง 

มีบริการจัดสงของใหผูซื้อตามแบบดิลิเวอรี นี่ก็เปนวิถีชีวิตแบบใหมที่กลายมาเปนความปกติที่เกิดขึ้นใหม 

พฤติกรรมการเลือกท่ีอยูอาศัยก็อาจเปลี่ยนไปจากการอยูคอนโดใกลเมืองไปซื้อบานที่มีขนาดใหญขึ้นมีบริเวณที่

สามารถทำกิจกรรมตาง ๆ ที่บานไดมากขึ้นเพราะมีประสบการณจากการทำงานจากบานมาแลวในชวงวิกฤติ 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

 ในที่นี้ขอเนนดานการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพและการแพทย ซึ่งประกอบดวย 

๑. การดูแลบาดแผลฉกรรจ 

ในสถานการณการสูรบ มีความจำเปนตองใชวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑเพื่อดูแลบุคลากรในภาวะ

เรงดวน ซ่ึงมักเกิดบาดแผลฉกรรจ งานวิจัยและพัฒนาประกอบดวย 

  ๑.๑ แผนวัสดุดูดซับเลือดที่ทำจากสารสกัดโปรตีนกาวไหมและไคโทซาน ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับ

เลือดหรือน้ำเหลืองและสารคัดหลั่งไดปริมาณมากกวา มีฤทธิ์ฆาเชื้อ สามารถปดแผลไดนานกวาและไมติด

ผิวหนัง ขณะนี้สามารถพัฒนาถึงขั้นผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

๑.๒ เวชภัณฑหามเลือดในรูปแบบของผงโรยแผล สะดวกสบายในการใชงาน 

๑.๓ วัสดุในรูปแบบของไมโครนีดเดิล (Microneedle) ที่บรรจุสารทำใหเกิดการชาและกานพลู 

เพ่ือลดความเจ็บปวดในขณะที่เกิดบาดแผลฉกรรจ สามารถพกติดตัวได 

๑.๔ สารทดแทนเลือด ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยนำฮีโมโกลบินจากจระเขสายพันธุไทยมาพัฒนาแทน

เลือด เนื่องจากความสามารถและประสิทธิภาพในการปลอยออกซิเจนแกเนื้อเยื่อสูงกวาโปรตีนฮีโมโกลบินของ

มนุษย แตตองวิจัยการเชื่อมโยงระหวางโมเลกุลที่เหมาะสมซึ่งดำเนินการเสร็จแลว ขณะนี้อยูระหวางการ

ทดสอบในสัตวทดลอง 

๑.๕ แขนกลที่ควบคุมดวยคลื่นสมอง สำหรับผูพิการมือและแขนสวนปลาย 

๑.๖ ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับการตรวจวิเคราะหเชื้อกอโรคในอาหารดวยเซนเซอรแอปทาเมอร

แบบเคมีไฟฟา 

๑.๗ เครื่องตรวจสอบสารพิษภาคสนาม 

๒. โปรแกรมและเคร่ืองตรวจวัดสภาพความพรอมของรางกายเพ่ือใชสำหรับการฝกกำลังพล (ทหารเกณฑ

ฝกใหม) และเพ่ือคัดกรอง เมื่อพบวาอยูในภาวะความเส่ียง เพ่ือแกปญหาทหารเกณฑใหมเสียชีวิตระหวางการฝก

ในแตละป รวมถึงการพัฒนาเครื่องตรวจจับสารจากเหงื่อ/กลิ่นกาย หรือจมู กอิเล็กทรอนิกส เพื่อวิเคราะห

ความลาของรางกาย 

 การนำเสนอนี้นอกจากขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผานมา ยังหวังจะไดรับความคิดเห็นใน

ประเด็นที่ควรวิจัยในลักษณะน้ีอีก เพ่ือใหไดผลผลิตตามระบุในผลการวิจัยขอ ๓ 
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เกษตรกรไทย : ความทาทายในยุคนิวนอรมัล 
 

รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก 

 

 วิกฤติการณการระบาดไปทั่วโลกของโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ ตั้งแตปลายป ๒๕๖๒ 

โดยเริ่มตนจากเมืองอูฮั่นในมณฑลหูเปยประเทศจีน เปนการระบาดอยางรวดเร็วและรุนแรงจนรัฐบาลจีนตอง

ประกาศปดเมืองหามคนออกจากบาน ยกเวนสมาชิกออกไปซื้ออาหารเพียงคนเดียวและตองใสหนากากและ

มาตรการทำความสะอาดตาง ๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อ มาตรการดังกลาวทำใหประเทศจีนสามารถควบคุม

การระบาดของโรค ไดผลเปนอยางดี จึงทำใหประเทศตาง ๆ ที่มีการระบาดใชมาตรการเดียวกันกับจีนและ 

ยังเพ่ิมมาตรการเวนระยะหาง ๑-๒ เมตร (social distancing) ตองสวมหนากากอนามัยเมื่อออกนอกบานและ

อยูในที่แออัด ไมใชภาชนะและชอนรวมกัน  แตการที่ประชาชนยังมีกิจกรรมรวมกันเปนจำนวนมากทำใหการ

ติดเชื ้อมากขึ ้นอยางรวดเร็วรวมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ จนรัฐบาลตาง ๆ ตองประกาศปด

ศูนยการคา หางสรรพสินคา สถานบันเทิง สถาบันการศึกษาบริษัท หางราน โรงงาน รานอาหาร รานตัดผม 

รานเสริมสวย รานนวด  และสปา ตลาดนัด ตลาดสด  โดยใหซื้ออาหารไดแตตองนำไปรับประทานที่บาน หรือ

ใหจัดสงอาหารถึงบาน ใหเรียนออนไลน ประชุมออนไลน ทำงานจากที่บาน (work from home) มีการ

รณรงคใหประชาชนชวยชาติโดยการอยูบานเพื่อยุติการแพรกระจายของเชื้อ มีการกักกันตัวผูที่มีประวัติใกลชิด

คนติดเชื้อ หามการเดินทางขามจังหวัด หามออกนอกบานยามวิกาล หามนักทองเที่ยงหรือชาวตางชาติ  

เดินทางเขาประเทศ มาตรการดังกลาวไดรับความรวมมืออยางดีจากประชาชนและผูบริหารทองถิ่นในทุกระดับ 

และทุกภาคสวนของสังคม ตลอดจนการดูแลผูปวยทั้งที่เปนคนไทยและคนตางชาติ เปนอยางดีจากบุคคลากร

ทางการแพทยและระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ทำใหมีผูติดเชื้อเสียชีวิตเพียง ๕๖ คนและรักษาหายแลว 

๒,๘๕๗ คน จากผูติดเชื้อ ๓,๐๓๓ คน ตามรายงานวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในขณะที่ทั่วโลกมีผูติดเชื้อ 

๔,๙๒๔,๐๑๖ คน เสียชีวิต ๓๒๐,๗๙๒ คน ทำใหประเทศไทยไดรับการยกยองไปทั่วโลกวาเปนประเทศที่มี

ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก และเปนประเทศท่ีนาลงทุนเปนอันดับ ๑ ของโลกหลงัการระบาดของโควิด-๑๙ 

สิ้นสุดลง หรือโลกกลับคืนสูภาวะปกติไดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแนนอนวาจะไมเหมือนเดิม แตจะเปนภาวะปกติใน

รูปแบบใหมในหลากหลายมิติ จึงไดรับการขนานนามวา นิวนอรมัล (new normal)  พฤติกรรมการบริโภคจะ

เปลี่ยนไป ธุรกิจสงถึงบาน หรือที่คนไทยชอบเรียกวา ดิลิเวอรี จะสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ขณะนี้มีขาวหลาย

บริษัทหันมาสนใจลงทุนทำธุรกิจบริการสงถึงบาน ประเทศไทยมีกลุมตลาดสดในเขตกรุงเทพมหานคร ๖ แหง 

มีบริการจัดสงของใหผูซื้อตามแบบดิลิเวอรี นี่ก็เปนวิถีชีวิตแบบใหมที่กลายมาเปนความปกติที่เกิดขึ้นใหม 

พฤติกรรมการเลือกท่ีอยูอาศัยก็อาจเปลี่ยนไปจากการอยูคอนโดใกลเมืองไปซื้อบานที่มีขนาดใหญขึ้นมีบริเวณที่

สามารถทำกิจกรรมตาง ๆ ที่บานไดมากขึ้นเพราะมีประสบการณจากการทำงานจากบานมาแลวในชวงวิกฤติ 
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การทำงานออนไลนก็จะเปนนิวนอรมัล  ในภาคธุรกิจที่จะมีการทำงานจากบาน (work from home) และภาค

การศึกษาที่จะมีการเรียนจากบาน (learn from home) ก็จะตองมีมาตรการดูแลเรื่องธรรมาภิบาล (good 

governance) ในการบริหารจัดการตามมาตรฐานใหม  นอกจากนี้วิกฤติโรคโควิด-๑๙  ยังจะทำใหคนทั่วโลก

ไดคำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพราะในชวงวิกฤติระยะสั้นเพียงไมกี่เดือนที่มนุษยหยุดเผาผลาญพลังงาน

ฟอสซิล โลกสะอาดขึ้น นาอยูขึ้นมาก คนในอินเดียสามารถเห็นยอดเขาหิมาลัยชัดเจนขึ้น สัตวบางชนิดที่เคย

คิดวาสูญพันธุแลวก็ปรากฏใหเห็น เชน คางแวนอุมลูกขนสีทอง ที่หมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี  

บางชนิดที่ยังพอมีก็ปรากฏจำนวนมากขึ้นมาดำผุดดำวายในทะเลอยางมีความสุข เชน โลมาสีชมพู ที่อำเภอ  

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โรคระบาดในครั้งนี้ทำใหมีผูคนทั่วโลกเสียชีวิตไปแลวถึง ๓๒๐,๗๙๒ คน และ

มาตรการปดเมือง เพี่อปองกันการระบาดก็เกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอการประกอบอาชีพของประชาชน 

บริษัท หางราน โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และการทองเที่ยว สงผลลบตอภาวะเศรษฐกิจโลกอยาง

รุนแรง ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจลวนแตวิเคราะหไปในทิศทางเดียวกัน  EIC -SCB หนวยวิเคราะหเศรษฐกิจ

ของธนาคารไทยพาณิชยไดประมาณการวาเศรษฐกิจไทยจะถดถอยรุนแรงที่สุดนับจากวิกฤตการณตมยำกุง คือ 

GDP พ.ศ. ๒๕๖๓ จะติดลบประมาณ ๕.๖ เปอรเซ็นต  คนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรจะเผชิญกับความทาทาย

ใหม ๆ นี้อยางไรในระยะยาวหลังหมดเวลาเยียวยาดวยการแจกเงิน ประเทศไทยเปนประเทศอุดมสมบูรณดาน

ปจจัยการผลิตอาหารและมีน้ำใจเอ้ืออารีตามวัฒนธรรมด้ังเดิมที่มีมาชานาน จากการสัมภาษณเกษตรกรไทยท่ี

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมีความลำบากหรือกังวลมากนักเพราะศาสตรพระราชาที่  

พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ทรงวางรากฐานไวใหเปนเกษตรทฤษฎีใหมที่มี ๓ หลักคือ 

๑. ความพอประมาณ (moderation) 

๒. ความมีเหตุผล (reasonableness) 

๓. ความมีภูมิคุมกันในตัว (self immunity)  

จากหลัก ๓ ประการนี้ทำใหเกิดการพัฒนาที่มีความยั่งยืน มีภูมิคุมกันตอภาวะวิกฤตตาง  ๆ ที่จะ

เกิดขึ้นไดดวยพระอัจฉริยภาพและการที่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล เกษตรทฤษฎีใหมนี้จึงไดทรงวางขึ้นตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเปนการพัฒนาที่เตรียมความพรอมของเกษตรกรที่จะเผชิญกับวิกฤตการณ 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอนาคต ๔ ประการคือ 

๑. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ภัยแลง น้ำทวม  

๒. โรคระบาด 

๓. ภาวะอดอยาก 

๔. ความขัดแยงทางการเมือง 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยกยองจากองคการระหวางประเทศ เชน FAO วาเปนการพัฒนาที่

ประสบผลสำเร็จที่สุด  
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           เปนที่คาดหมายไดวา การเลิกจางงานในเมืองจะเปนการเรงใหแรงงานสวนหนึ่งกลับบานเกิดในชนบท

เพ่ือประกอบอาชีพใหมซึ่งอาจจะทำเกษตรตามพอแม หรือเปนคนเมืองที่เบื่อชีวิตในเมืองและความผันผวนของงาน 

ตัดสินใจยายครอบครัวไปซื้อที่ดินทำอาชีพเกษตร  บางคนสละอาชีพที่มีเงินเดือนสูงมาทำเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะประสบความสำเร็จเปนอยางดีหากทำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม นั่นคือ 

ทำอยางคนจน ไมทำแบบคนรวย มีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงประมาณการวา หนึ่ง

ครอบครัวที่มี ๔ คน คือ พอ แม และลูก ๒ คน สามารถทำเกษตรพอมีพอกินไดในพื้นที่ดินเพียง ๑๐๐ ตารางวา

หรือสี่รอยตารางเมตรโดยในพ้ืนท่ีนี้มีความทาทายสำหรับเกษตรกรคือ 

๑. ดิน 

 ประการแรก เกษตรกรจะตองมีที่ดินเปนของตัวเอง เพราะถาเชามาอาจมีปญหากับเจาของที่ดินได

เพราะจะตองมีการขุดทำหนอง เพ่ือเก็บน้ำฝน ทำโคกเพ่ือไมใหน้ำทวม  

๒. น้ำ     

 ตามศาสตรพระราชาจะตองมีน้ำในพ้ืนที่ซึ่งจะตองมีการขุดบอหรือคลองขนาดเล็กบางใหญบางแลวแต

การออกแบบจะใหพืชทุกชนิดไดรับน้ำอยางเพียงพอโดยไมตองใชอุปกรณใด ๆ เชน ไมตองใชหัวฉีดฝอยท่ี

เรียกวา สปริงเกอร ในพ้ืนที่มักจะทำคลองเล็ก ๆ เรียกวา คลองไสไก เพ่ือใหแหลงน้ำเปนระบบโครงขายถึงกัน 

ทั่วทั้งแปลง คลองไสไกที่เล็กที่สุดมีขนาดกวาง ๕๐ เซนติเมตร ลึก ๕๐ เซนติเมตร  ในบางสวนจะทำเปน

รูปทรงกลมมีความลึกเพียงพอที่จะกักเก็บน้ำไวใหใชไดทั้งป การออกแบบคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่

ของเกษตรกรและคำนวณวาน้ำจะระเหยวันละ ๑ เซนติเมตร  เกษตรกรจึงตองแสวงหาความรูวาจะตองขุดให

ลึกเทาใดจึงจะยังคงมีน้ำในหนองเหลือเพียงพอแกการใชประโยชนจนฝนตกใหม กลาวคือ ใหผานพนฤดูแลงไปได 

หลุมรูปทรงกลมนี้มักเรียกวา หลุมขนมครก เพื่อใหเกษตรกรนึกภาพไดงาย และจะมีคลองใหญเชื่อมตอ

ระหวางหลุมขนมครกและคลองไสไก ทั้งนี้คลองใหญยังทำหนาที่เปนแกมลิงปองกันน้ำทวมไดอีกดวย 

๓. ปุยและสารอาหาร  

 การทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะมีการเลี้ยงดินเพ่ือใหดินเลี้ยงพืชโดยวิธีหมดินดวยฟางขาว

เพื่อใหฟางขาวชวยรักษาความชุมชื้นและเปนการฟนฟูจุลินทรียและสัตวหนาดินที่ จะชวยเพิ่มคุณภาพของดิน 

ใหเหมาะสมแกการเจริญเติบโตของพืช มักจะใชฟางขาวหนาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร แตไมควรใชฟางขาว

คลุมโคนไมใหญเพราะจุลินทรียจะทำใหโคนตนไมเนาตายได  

๔. เมล็ดพันธุ 

 เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุตามที่หาไดเองบาง ไดแบงปนจากเกษตรกรรุนเกาบาง ไดรับแจกจาก 

กรมปาไมซึ่งรณรงคใหประชาชนปลูกปา เชน พยุง ยางนา ตะเคียนทอง ประดู ฯลฯ ไมใหญนี้จะชวยรักษา

ระบบนิเวศ คือรากชวยชะลอการไหลทิ้งของน้ำฝน และชวยรักษาความชุมชื้น เพราะใหรมเงาบังแดด พืชผัก

สวนครัว ผลไม เชน มะละกอ สามารถปลูกรอบแนวรั้ว มะนาว พริก มะเขือ แตงกวาสามารถเก็บกินที่เหลือ

ขายเปนเงิน ในการขุดคลองและหนองในพื้นที่ ๑ งานนี้ จะใชแรงงานคนกับอุปกรณงาย ๆ เชน จอบ เสียม  

๗๒ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การทำงานออนไลนก็จะเปนนิวนอรมัล  ในภาคธุรกิจที่จะมีการทำงานจากบาน (work from home) และภาค

การศึกษาที่จะมีการเรียนจากบาน (learn from home) ก็จะตองมีมาตรการดูแลเรื่องธรรมาภิบาล (good 

governance) ในการบริหารจัดการตามมาตรฐานใหม  นอกจากนี้วิกฤติโรคโควิด-๑๙  ยังจะทำใหคนทั่วโลก

ไดคำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพราะในชวงวิกฤติระยะสั้นเพียงไมกี่เดือนที่มนุษยหยุดเผาผลาญพลังงาน

ฟอสซิล โลกสะอาดขึ้น นาอยูขึ้นมาก คนในอินเดียสามารถเห็นยอดเขาหิมาลัยชัดเจนขึ้น สัตวบางชนิดที่เคย

คิดวาสูญพันธุแลวก็ปรากฏใหเห็น เชน คางแวนอุมลูกขนสีทอง ที่หมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี  

บางชนิดที่ยังพอมีก็ปรากฏจำนวนมากขึ้นมาดำผุดดำวายในทะเลอยางมีความสุข เชน โลมาสีชมพู ที่อำเภอ  

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โรคระบาดในครั้งนี้ทำใหมีผูคนทั่วโลกเสียชีวิตไปแลวถึง ๓๒๐,๗๙๒ คน และ

มาตรการปดเมือง เพี่อปองกันการระบาดก็เกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอการประกอบอาชีพของประชาชน 

บริษัท หางราน โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และการทองเที่ยว สงผลลบตอภาวะเศรษฐกิจโลกอยาง

รุนแรง ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจลวนแตวิเคราะหไปในทิศทางเดียวกัน  EIC -SCB หนวยวิเคราะหเศรษฐกิจ

ของธนาคารไทยพาณิชยไดประมาณการวาเศรษฐกิจไทยจะถดถอยรุนแรงที่สุดนับจากวิกฤตการณตมยำกุง คือ 

GDP พ.ศ. ๒๕๖๓ จะติดลบประมาณ ๕.๖ เปอรเซ็นต  คนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรจะเผชิญกับความทาทาย

ใหม ๆ นี้อยางไรในระยะยาวหลังหมดเวลาเยียวยาดวยการแจกเงิน ประเทศไทยเปนประเทศอุดมสมบูรณดาน

ปจจัยการผลิตอาหารและมีน้ำใจเอ้ืออารีตามวัฒนธรรมด้ังเดิมที่มีมาชานาน จากการสัมภาษณเกษตรกรไทยท่ี

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมีความลำบากหรือกังวลมากนักเพราะศาสตรพระราชาที่  

พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ทรงวางรากฐานไวใหเปนเกษตรทฤษฎีใหมที่มี ๓ หลักคือ 

๑. ความพอประมาณ (moderation) 

๒. ความมีเหตุผล (reasonableness) 

๓. ความมีภูมิคุมกันในตัว (self immunity)  

จากหลัก ๓ ประการนี้ทำใหเกิดการพัฒนาที่มีความยั่งยืน มีภูมิคุมกันตอภาวะวิกฤตตาง  ๆ ที่จะ

เกิดขึ้นไดดวยพระอัจฉริยภาพและการที่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล เกษตรทฤษฎีใหมนี้จึงไดทรงวางขึ้นตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเปนการพัฒนาที่เตรียมความพรอมของเกษตรกรที่จะเผชิญกับวิกฤตการณ 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอนาคต ๔ ประการคือ 

๑. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ภัยแลง น้ำทวม  

๒. โรคระบาด 

๓. ภาวะอดอยาก 

๔. ความขัดแยงทางการเมือง 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยกยองจากองคการระหวางประเทศ เชน FAO วาเปนการพัฒนาที่

ประสบผลสำเร็จที่สุด  
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           เปนที่คาดหมายไดวา การเลิกจางงานในเมืองจะเปนการเรงใหแรงงานสวนหนึ่งกลับบานเกิดในชนบท

เพ่ือประกอบอาชีพใหมซึ่งอาจจะทำเกษตรตามพอแม หรือเปนคนเมืองที่เบื่อชีวิตในเมืองและความผันผวนของงาน 

ตัดสินใจยายครอบครัวไปซื้อที่ดินทำอาชีพเกษตร  บางคนสละอาชีพที่มีเงินเดือนสูงมาทำเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะประสบความสำเร็จเปนอยางดีหากทำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม นั่นคือ 

ทำอยางคนจน ไมทำแบบคนรวย มีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงประมาณการวา หนึ่ง

ครอบครัวที่มี ๔ คน คือ พอ แม และลูก ๒ คน สามารถทำเกษตรพอมีพอกินไดในพื้นที่ดินเพียง ๑๐๐ ตารางวา

หรือสี่รอยตารางเมตรโดยในพ้ืนท่ีนี้มีความทาทายสำหรับเกษตรกรคือ 

๑. ดิน 

 ประการแรก เกษตรกรจะตองมีที่ดินเปนของตัวเอง เพราะถาเชามาอาจมีปญหากับเจาของที่ดินได

เพราะจะตองมีการขุดทำหนอง เพ่ือเก็บน้ำฝน ทำโคกเพ่ือไมใหน้ำทวม  

๒. น้ำ     

 ตามศาสตรพระราชาจะตองมีน้ำในพ้ืนที่ซึ่งจะตองมีการขุดบอหรือคลองขนาดเล็กบางใหญบางแลวแต

การออกแบบจะใหพืชทุกชนิดไดรับน้ำอยางเพียงพอโดยไมตองใชอุปกรณใด ๆ เชน ไมตองใชหัวฉีดฝอยท่ี

เรียกวา สปริงเกอร ในพ้ืนที่มักจะทำคลองเล็ก ๆ เรียกวา คลองไสไก เพ่ือใหแหลงน้ำเปนระบบโครงขายถึงกัน 

ทั่วทั้งแปลง คลองไสไกที่เล็กที่สุดมีขนาดกวาง ๕๐ เซนติเมตร ลึก ๕๐ เซนติเมตร  ในบางสวนจะทำเปน

รูปทรงกลมมีความลึกเพียงพอที่จะกักเก็บน้ำไวใหใชไดทั้งป การออกแบบคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่

ของเกษตรกรและคำนวณวาน้ำจะระเหยวันละ ๑ เซนติเมตร  เกษตรกรจึงตองแสวงหาความรูวาจะตองขุดให

ลึกเทาใดจึงจะยังคงมีน้ำในหนองเหลือเพียงพอแกการใชประโยชนจนฝนตกใหม กลาวคือ ใหผานพนฤดูแลงไปได 

หลุมรูปทรงกลมนี้มักเรียกวา หลุมขนมครก เพื่อใหเกษตรกรนึกภาพไดงาย และจะมีคลองใหญเชื่อมตอ

ระหวางหลุมขนมครกและคลองไสไก ทั้งนี้คลองใหญยังทำหนาที่เปนแกมลิงปองกันน้ำทวมไดอีกดวย 

๓. ปุยและสารอาหาร  

 การทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะมีการเลี้ยงดินเพ่ือใหดินเลี้ยงพืชโดยวิธีหมดินดวยฟางขาว

เพื่อใหฟางขาวชวยรักษาความชุมชื้นและเปนการฟนฟูจุลินทรียและสัตวหนาดินที่ จะชวยเพิ่มคุณภาพของดิน 

ใหเหมาะสมแกการเจริญเติบโตของพืช มักจะใชฟางขาวหนาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร แตไมควรใชฟางขาว

คลุมโคนไมใหญเพราะจุลินทรียจะทำใหโคนตนไมเนาตายได  

๔. เมล็ดพันธุ 

 เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุตามที่หาไดเองบาง ไดแบงปนจากเกษตรกรรุนเกาบาง ไดรับแจกจาก 

กรมปาไมซึ่งรณรงคใหประชาชนปลูกปา เชน พยุง ยางนา ตะเคียนทอง ประดู ฯลฯ ไมใหญนี้จะชวยรักษา

ระบบนิเวศ คือรากชวยชะลอการไหลทิ้งของน้ำฝน และชวยรักษาความชุมชื้น เพราะใหรมเงาบังแดด พืชผัก

สวนครัว ผลไม เชน มะละกอ สามารถปลูกรอบแนวรั้ว มะนาว พริก มะเขือ แตงกวาสามารถเก็บกินที่เหลือ

ขายเปนเงิน ในการขุดคลองและหนองในพื้นที่ ๑ งานนี้ จะใชแรงงานคนกับอุปกรณงาย ๆ เชน จอบ เสียม  



73
๗๒ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การทำงานออนไลนก็จะเปนนิวนอรมัล  ในภาคธุรกิจที่จะมีการทำงานจากบาน (work from home) และภาค

การศึกษาที่จะมีการเรียนจากบาน (learn from home) ก็จะตองมีมาตรการดูแลเรื่องธรรมาภิบาล (good 

governance) ในการบริหารจัดการตามมาตรฐานใหม  นอกจากนี้วิกฤติโรคโควิด-๑๙  ยังจะทำใหคนทั่วโลก

ไดคำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพราะในชวงวิกฤติระยะสั้นเพียงไมกี่เดือนที่มนุษยหยุดเผาผลาญพลังงาน

ฟอสซิล โลกสะอาดขึ้น นาอยูขึ้นมาก คนในอินเดียสามารถเห็นยอดเขาหิมาลัยชัดเจนขึ้น สัตวบางชนิดที่เคย

คิดวาสูญพันธุแลวก็ปรากฏใหเห็น เชน คางแวนอุมลูกขนสีทอง ที่หมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี  

บางชนิดที่ยังพอมีก็ปรากฏจำนวนมากขึ้นมาดำผุดดำวายในทะเลอยางมีความสุข เชน โลมาสีชมพู ที่อำเภอ  

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โรคระบาดในครั้งนี้ทำใหมีผูคนทั่วโลกเสียชีวิตไปแลวถึง ๓๒๐,๗๙๒ คน และ

มาตรการปดเมือง เพี่อปองกันการระบาดก็เกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอการประกอบอาชีพของประชาชน 

บริษัท หางราน โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และการทองเที่ยว สงผลลบตอภาวะเศรษฐกิจโลกอยาง

รุนแรง ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจลวนแตวิเคราะหไปในทิศทางเดียวกัน  EIC -SCB หนวยวิเคราะหเศรษฐกิจ

ของธนาคารไทยพาณิชยไดประมาณการวาเศรษฐกิจไทยจะถดถอยรุนแรงที่สุดนับจากวิกฤตการณตมยำกุง คือ 

GDP พ.ศ. ๒๕๖๓ จะติดลบประมาณ ๕.๖ เปอรเซ็นต  คนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรจะเผชิญกับความทาทาย

ใหม ๆ นี้อยางไรในระยะยาวหลังหมดเวลาเยียวยาดวยการแจกเงิน ประเทศไทยเปนประเทศอุดมสมบูรณดาน

ปจจัยการผลิตอาหารและมีน้ำใจเอ้ืออารีตามวัฒนธรรมด้ังเดิมที่มีมาชานาน จากการสัมภาษณเกษตรกรไทยท่ี

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมีความลำบากหรือกังวลมากนักเพราะศาสตรพระราชาที่  

พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ทรงวางรากฐานไวใหเปนเกษตรทฤษฎีใหมที่มี ๓ หลักคือ 

๑. ความพอประมาณ (moderation) 

๒. ความมีเหตุผล (reasonableness) 

๓. ความมีภูมิคุมกันในตัว (self immunity)  

จากหลัก ๓ ประการนี้ทำใหเกิดการพัฒนาที่มีความยั่งยืน มีภูมิคุมกันตอภาวะวิกฤตตาง  ๆ ที่จะ

เกิดขึ้นไดดวยพระอัจฉริยภาพและการที่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล เกษตรทฤษฎีใหมนี้จึงไดทรงวางขึ้นตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเปนการพัฒนาที่เตรียมความพรอมของเกษตรกรที่จะเผชิญกับวิกฤตการณ 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอนาคต ๔ ประการคือ 

๑. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ภัยแลง น้ำทวม  

๒. โรคระบาด 

๓. ภาวะอดอยาก 

๔. ความขัดแยงทางการเมือง 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยกยองจากองคการระหวางประเทศ เชน FAO วาเปนการพัฒนาที่

ประสบผลสำเร็จที่สุด  

๗๓ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

           เปนที่คาดหมายไดวา การเลิกจางงานในเมืองจะเปนการเรงใหแรงงานสวนหนึ่งกลับบานเกิดในชนบท

เพ่ือประกอบอาชีพใหมซึ่งอาจจะทำเกษตรตามพอแม หรือเปนคนเมืองที่เบื่อชีวิตในเมืองและความผันผวนของงาน 

ตัดสินใจยายครอบครัวไปซื้อที่ดินทำอาชีพเกษตร  บางคนสละอาชีพที่มีเงินเดือนสูงมาทำเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะประสบความสำเร็จเปนอยางดีหากทำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม นั่นคือ  

ทำอยางคนจน ไมทำแบบคนรวย มีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงประมาณการวา หนึ่ง

ครอบครัวที่มี ๔ คน คือ พอ แม และลูก ๒ คน สามารถทำเกษตรพอมีพอกินไดในพื้นที่ดินเพียง ๑๐๐ ตารางวา

หรือสี่รอยตารางเมตรโดยในพ้ืนท่ีนี้มีความทาทายสำหรับเกษตรกรคือ 

๑. ดิน 

 ประการแรก เกษตรกรจะตองมีที่ดินเปนของตัวเอง เพราะถาเชามาอาจมีปญหากับเจาของที่ดินได

เพราะจะตองมีการขุดทำหนอง เพ่ือเก็บน้ำฝน ทำโคกเพ่ือไมใหน้ำทวม  

๒. น้ำ     

 ตามศาสตรพระราชาจะตองมีน้ำในพ้ืนที่ซึ่งจะตองมีการขุดบอหรือคลองขนาดเล็กบางใหญบางแลวแต

การออกแบบจะใหพืชทุกชนิดไดรับน้ำอยางเพียงพอโดยไมตองใชอุปกรณใด ๆ เชน ไมตองใชหัวฉีดฝอยท่ี

เรียกวา สปริงเกอร ในพ้ืนที่มักจะทำคลองเล็ก ๆ เรียกวา คลองไสไก เพ่ือใหแหลงน้ำเปนระบบโครงขายถึงกัน 

ทั่วทั้งแปลง คลองไสไกที่เล็กที่สุดมีขนาดกวาง ๕๐ เซนติเมตร ลึก ๕๐ เซนติเมตร  ในบางสวนจะทำเปน

รูปทรงกลมมีความลึกเพียงพอที่จะกักเก็บน้ำไวใหใชไดทั้งป การออกแบบคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่

ของเกษตรกรและคำนวณวาน้ำจะระเหยวันละ ๑ เซนติเมตร  เกษตรกรจึงตองแสวงหาความรูวาจะตองขุดให

ลึกเทาใดจึงจะยังคงมีน้ำในหนองเหลือเพียงพอแกการใชประโยชนจนฝนตกใหม กลาวคือ ใหผานพนฤดูแลงไปได 

หลุมรูปทรงกลมนี้มักเรียกวา หลุมขนมครก เพื่อใหเกษตรกรนึกภาพไดงาย และจะมีคลองใหญเชื่อมตอ

ระหวางหลุมขนมครกและคลองไสไก ทั้งนี้คลองใหญยังทำหนาที่เปนแกมลิงปองกันน้ำทวมไดอีกดวย 

๓. ปุยและสารอาหาร  

 การทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะมีการเลี้ยงดินเพ่ือใหดินเลี้ยงพืชโดยวิธีหมดินดวยฟางขาว

เพื่อใหฟางขาวชวยรักษาความชุมชื้นและเปนการฟนฟูจุลินทรียและสัตวหนาดินที่ จะชวยเพิ่มคุณภาพของดิน 

ใหเหมาะสมแกการเจริญเติบโตของพืช มักจะใชฟางขาวหนาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร แตไมควรใชฟางขาว

คลุมโคนไมใหญเพราะจุลินทรียจะทำใหโคนตนไมเนาตายได  

๔. เมล็ดพันธุ 

 เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุตามที่หาไดเองบาง ไดแบงปนจากเกษตรกรรุนเกาบาง ไดรับแจกจาก 

กรมปาไมซึ่งรณรงคใหประชาชนปลูกปา เชน พยุง ยางนา ตะเคียนทอง ประดู ฯลฯ ไมใหญนี้จะชวยรักษา

ระบบนิเวศ คือรากชวยชะลอการไหลทิ้งของน้ำฝน และชวยรักษาความชุมชื้น เพราะใหรมเงาบังแดด พืชผัก

สวนครัว ผลไม เชน มะละกอ สามารถปลูกรอบแนวรั้ว มะนาว พริก มะเขือ แตงกวาสามารถเก็บกินที่เหลือ

ขายเปนเงิน ในการขุดคลองและหนองในพื้นที่ ๑ งานนี้ จะใชแรงงานคนกับอุปกรณงาย ๆ เชน จอบ เสียม  

๗๒ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การทำงานออนไลนก็จะเปนนิวนอรมัล  ในภาคธุรกิจที่จะมีการทำงานจากบาน (work from home) และภาค

การศึกษาที่จะมีการเรียนจากบาน (learn from home) ก็จะตองมีมาตรการดูแลเรื่องธรรมาภิบาล (good 

governance) ในการบริหารจัดการตามมาตรฐานใหม  นอกจากนี้วิกฤติโรคโควิด-๑๙  ยังจะทำใหคนทั่วโลก

ไดคำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพราะในชวงวิกฤติระยะสั้นเพียงไมกี่เดือนที่มนุษยหยุดเผาผลาญพลังงาน

ฟอสซิล โลกสะอาดขึ้น นาอยูขึ้นมาก คนในอินเดียสามารถเห็นยอดเขาหิมาลัยชัดเจนขึ้น สัตวบางชนิดที่เคย

คิดวาสูญพันธุแลวก็ปรากฏใหเห็น เชน คางแวนอุมลูกขนสีทอง ที่หมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี  

บางชนิดที่ยังพอมีก็ปรากฏจำนวนมากขึ้นมาดำผุดดำวายในทะเลอยางมีความสุข เชน โลมาสีชมพู ที่อำเภอ  

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โรคระบาดในครั้งนี้ทำใหมีผูคนทั่วโลกเสียชีวิตไปแลวถึง ๓๒๐,๗๙๒ คน และ

มาตรการปดเมือง เพี่อปองกันการระบาดก็เกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอการประกอบอาชีพของประชาชน 

บริษัท หางราน โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และการทองเที่ยว สงผลลบตอภาวะเศรษฐกิจโลกอยาง

รุนแรง ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจลวนแตวิเคราะหไปในทิศทางเดียวกัน  EIC -SCB หนวยวิเคราะหเศรษฐกิจ

ของธนาคารไทยพาณิชยไดประมาณการวาเศรษฐกิจไทยจะถดถอยรุนแรงที่สุดนับจากวิกฤตการณตมยำกุง คือ 

GDP พ.ศ. ๒๕๖๓ จะติดลบประมาณ ๕.๖ เปอรเซ็นต  คนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรจะเผชิญกับความทาทาย

ใหม ๆ นี้อยางไรในระยะยาวหลังหมดเวลาเยียวยาดวยการแจกเงิน ประเทศไทยเปนประเทศอุดมสมบูรณดาน

ปจจัยการผลิตอาหารและมีน้ำใจเอ้ืออารีตามวัฒนธรรมด้ังเดิมที่มีมาชานาน จากการสัมภาษณเกษตรกรไทยท่ี

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมีความลำบากหรือกังวลมากนักเพราะศาสตรพระราชาที่  

พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ทรงวางรากฐานไวใหเปนเกษตรทฤษฎีใหมที่มี ๓ หลักคือ 

๑. ความพอประมาณ (moderation) 

๒. ความมีเหตุผล (reasonableness) 

๓. ความมีภูมิคุมกันในตัว (self immunity)  

จากหลัก ๓ ประการนี้ทำใหเกิดการพัฒนาที่มีความยั่งยืน มีภูมิคุมกันตอภาวะวิกฤตตาง  ๆ ที่จะ

เกิดขึ้นไดดวยพระอัจฉริยภาพและการที่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล เกษตรทฤษฎีใหมนี้จึงไดทรงวางขึ้นตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเปนการพัฒนาที่เตรียมความพรอมของเกษตรกรที่จะเผชิญกับวิกฤตการณ 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอนาคต ๔ ประการคือ 

๑. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ภัยแลง น้ำทวม  

๒. โรคระบาด 

๓. ภาวะอดอยาก 

๔. ความขัดแยงทางการเมือง 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยกยองจากองคการระหวางประเทศ เชน FAO วาเปนการพัฒนาที่

ประสบผลสำเร็จที่สุด  

๗๓ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

           เปนที่คาดหมายไดวา การเลิกจางงานในเมืองจะเปนการเรงใหแรงงานสวนหนึ่งกลับบานเกิดในชนบท

เพ่ือประกอบอาชีพใหมซึ่งอาจจะทำเกษตรตามพอแม หรือเปนคนเมืองที่เบื่อชีวิตในเมืองและความผันผวนของงาน 

ตัดสินใจยายครอบครัวไปซื้อที่ดินทำอาชีพเกษตร  บางคนสละอาชีพที่มีเงินเดือนสูงมาทำเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะประสบความสำเร็จเปนอยางดีหากทำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม นั่นคือ  

ทำอยางคนจน ไมทำแบบคนรวย มีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงประมาณการวา หนึ่ง

ครอบครัวที่มี ๔ คน คือ พอ แม และลูก ๒ คน สามารถทำเกษตรพอมีพอกินไดในพื้นที่ดินเพียง ๑๐๐ ตารางวา

หรือสี่รอยตารางเมตรโดยในพ้ืนท่ีนี้มีความทาทายสำหรับเกษตรกรคือ 

๑. ดิน 

 ประการแรก เกษตรกรจะตองมีที่ดินเปนของตัวเอง เพราะถาเชามาอาจมีปญหากับเจาของที่ดินได

เพราะจะตองมีการขุดทำหนอง เพ่ือเก็บน้ำฝน ทำโคกเพ่ือไมใหน้ำทวม  

๒. น้ำ     

 ตามศาสตรพระราชาจะตองมีน้ำในพ้ืนที่ซึ่งจะตองมีการขุดบอหรือคลองขนาดเล็กบางใหญบางแลวแต

การออกแบบจะใหพืชทุกชนิดไดรับน้ำอยางเพียงพอโดยไมตองใชอุปกรณใด ๆ เชน ไมตองใชหัวฉีดฝอยท่ี

เรียกวา สปริงเกอร ในพ้ืนที่มักจะทำคลองเล็ก ๆ เรียกวา คลองไสไก เพ่ือใหแหลงน้ำเปนระบบโครงขายถึงกัน 

ทั่วทั้งแปลง คลองไสไกที่เล็กที่สุดมีขนาดกวาง ๕๐ เซนติเมตร ลึก ๕๐ เซนติเมตร  ในบางสวนจะทำเปน

รูปทรงกลมมีความลึกเพียงพอที่จะกักเก็บน้ำไวใหใชไดทั้งป การออกแบบคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่

ของเกษตรกรและคำนวณวาน้ำจะระเหยวันละ ๑ เซนติเมตร  เกษตรกรจึงตองแสวงหาความรูวาจะตองขุดให

ลึกเทาใดจึงจะยังคงมีน้ำในหนองเหลือเพียงพอแกการใชประโยชนจนฝนตกใหม กลาวคือ ใหผานพนฤดูแลงไปได 

หลุมรูปทรงกลมนี้มักเรียกวา หลุมขนมครก เพื่อใหเกษตรกรนึกภาพไดงาย และจะมีคลองใหญเชื่อมตอ

ระหวางหลุมขนมครกและคลองไสไก ทั้งนี้คลองใหญยังทำหนาที่เปนแกมลิงปองกันน้ำทวมไดอีกดวย 

๓. ปุยและสารอาหาร  

 การทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะมีการเลี้ยงดินเพ่ือใหดินเลี้ยงพืชโดยวิธีหมดินดวยฟางขาว

เพื่อใหฟางขาวชวยรักษาความชุมชื้นและเปนการฟนฟูจุลินทรียและสัตวหนาดินที่ จะชวยเพิ่มคุณภาพของดิน 

ใหเหมาะสมแกการเจริญเติบโตของพืช มักจะใชฟางขาวหนาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร แตไมควรใชฟางขาว

คลุมโคนไมใหญเพราะจุลินทรียจะทำใหโคนตนไมเนาตายได  

๔. เมล็ดพันธุ 

 เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุตามที่หาไดเองบาง ไดแบงปนจากเกษตรกรรุนเกาบาง ไดรับแจกจาก 

กรมปาไมซึ่งรณรงคใหประชาชนปลูกปา เชน พยุง ยางนา ตะเคียนทอง ประดู ฯลฯ ไมใหญนี้จะชวยรักษา

ระบบนิเวศ คือรากชวยชะลอการไหลทิ้งของน้ำฝน และชวยรักษาความชุมชื้น เพราะใหรมเงาบังแดด พืชผัก

สวนครัว ผลไม เชน มะละกอ สามารถปลูกรอบแนวรั้ว มะนาว พริก มะเขือ แตงกวาสามารถเก็บกินที่เหลือ

ขายเปนเงิน ในการขุดคลองและหนองในพื้นที่ ๑ งานนี้ จะใชแรงงานคนกับอุปกรณงาย ๆ เชน จอบ เสียม  
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การขุดหนอง คลอง และหลุมขนมครกน้ีเรียกวาเปนการพัฒนาพ้ืนที่แบบโคกหนองนาโมเดล  ในบางเครือขาย

มีการขุดน้ำบาดาลเสริมโดยใชพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลารเพ่ือสูบน้ำบาดาล  

 แตเครือขายสวนใหญพยายามพัฒนาออกแบบพื้นที่ใหสามารถรองรับน้ำฝนใหไดเต็มรอยเปอรเซ็นต 

ในภาคอิสานบางพ้ืนที่ที่เก็บน้ำไมอยู จะนำภูมิปญญาดั้งเดิมมาใชโดยใหวัวควายเหยียบย่ำฟางขาวและมูลสัตว

จนน้ำไมซึมลงไปใตดิน แตผูบรรยายแนะนำใหใชดินเลนหรือโคลนแทนมูลสัตว บางกลุมจะใชวิธีขุดหนอง 

ใหลึกมากพอจนเก็บน้ำฝนไดเกือบทั้งหมด ซึ่งอาจตองเจาะลึกถึงชั้นใตหินไปถึงชั้นน้ำที่ใสสะอาด การปฏิบัติ

เชนนี้สรางความกังวลใจใหแกเครือขายอ่ืนวาหากน้ำในหนองซึมลงไปถึงน้ำสะอาดใตหินแลวจะมีผลเสียหรือไม

อยางไร นอกจากนี้ยังมีคำถามวาเกษตรกรที่อยูขางเคียงไมมีกำลังทรัพยมากพอที่จะขุดบอใหลึกน้ำจะไหลไป

หาแปลงท่ีขุดบอลึกหรือไม แตกลุมที่ใชวิธีนี้ก็จะคิดวาเขาเพิ่มเติมน้ำใหแกน้ำใตหินเทากับเขาทำธนาคารน้ำ

ใหแกระบบนิเวศขณะนี้ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนวามีผลดีหรือเสีย อาจเปนเพราะกวาจะจูงใจใหเกษตรกรไทย

ยอมสรางระบบน้ำที่พ่ึงพาตนเองไดและปลูกปาแทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวก็ยากมาก จึงมุงเนนเปาหมายเดียวกอน

คือเกษตรทฤษฎีใหม 

 จากคลิปในยูทูปของ ดร.วิวัฒน  ศัลยกำธร ไดใหขอมูลวาพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงใหดำเนินการ

เกษตรทฤษฎีใหมไปในทางสายกลางไมใหเปนเกษตรกาวหนาแบบตะวันตกที่มุงเอากำไรและการแขงขัน แต

เกษตรทฤษฎีใหมคำนึงถึงความสำเร็จเพื่อการแบงปน พระองคตรัสเสมอวา การขาดทุนคือกำไร (our loss is 

our gain) และทรงตรัสวา ประเทศไทยเปนประเทศอุดมสมบูรณ มั่งคั่ง และเปนจุดยุทธศาสตร และตรัสวา 

we still stay here for the food of the world 

          ผูบรรยายเห็นวาการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมสรางความเขมแข็ง ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

ใหแกเกษตรกรและสงเสริมการปลูกปา ฟนฟูระบบนิเวศ ลดวิกฤตภัยแลงและน้ำทวม ยุติความยากจนในอาชีพ

ที่เสี่ยงที่สุด สมควรที่ราชบัณฑิตยสภาจะไดมีสวนสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมภายใต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในสมัยศาสตราจารย ดร.กำจร  มนุญปจุ เปนประธานสำนักวิทยาศาสตร ผูบรรยาย

ไดเสนอโครงการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิในศาสตรตาง  ๆ ที่เปน 

ราชบัณฑิตหรือภาคีสมาชิกทั้งสามสำนัก เพราะเห็นวาเปนพระราชดำริที่ราชบัณฑิตยสภาสมควรสนอง

พระราชดำริ สมควรที่จะนำมาชวยประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะเวลานี้นับเปน

โอกาสดีที่ราชบัณฑิตยสภาจะไดรวมกับสังคมไทยชวยกูวิกฤตโควิด-๑๙ ท่ีสังคมกำลังเปล่ียนผานไปสูยุคนิวนอรมัล

ดวยศาสตรพระราชา 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เทคโนโลยีการผลิตจากการพิมพ ๓ มิติ สูการพิมพ ๔ มิติ 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุดา  เกียรติกำจรวงศ  ราชบัณฑิต  

ดร.ปยรัตน  ศิลปะศุภกรวงศ๑ 
๑ Kanagawa Institute of Technology, Japan 

 

  การพิมพ ๓ มิติ หรือการผลิตแบบเติมทีละชั้น เปนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงการผลิตดวยหลายมิติของ

โลกดิจิทัลจากการผลิตแบบดั้งเดิม การสรางวัตถุของแข็ง ๓ มิติจากไฟลดิจิทัลสำหรับวัสดุหลากหลายชนิด 

เริ่มตนตั้งแตการพิมพทีละชั้นจากสารพอลิเมอรหรือพอลิเมอรคอมพอสิตเปนฐานของผลิตภัณฑจนไดเปน

ผลิตภัณฑพรอมใชงานที่มาจากเครื่องพิมพ ๓ มิติ  ประเด็นหลักในการเลือกพอลิเมอร คือ ตองตรวจสอบ

สมบัติใหเขากับระบบการทำงานของเครื่องพิมพ เชน การผลิตอาหาร เครื่องนุงหม แฟชั่น การกอสราง 

สถาปตยกรรม วงการแพทย เภสัชกรรม รวมทั้งการพิมพอุปกรณปองกันบุคลากรทางการแพทยในการรักษา

ผูปวยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ ดวย  ขอเดนของการพิมพ ๓ มิติ คือ สรางงานที่มีรายละเอียดมากไดและเปน

การพิมพตามความตองการ เปดโอกาสใหผู ออกแบบมีความอิสระและความยืดหยุ นในการสรางสรรค  

งานเทคโนโลยีและศิลปไดพอเหมาะ จึงสามารถผลิตผลงานที่มีความซับซอนและสรางความอลังการของแตละ

โครงการไดดียิ่งขึ้น ดวยความหลากหลายของเทคนิคการพิมพพรอม ๆ กับการพัฒนาวัสดุพิมพ จึงสามารถ

พัฒนาและตอยอดจากการพิมพ ๓ มิติ สูอีกมิติหนึ่ง คือ การพิมพ ๔ มิติ 

 วิวัฒนาการจากการพิมพ ๓ มิติไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดกวาที่คาดคะเนไวตั้งแตตน ทำให

เกิดมิติใหมในการใชประโยชนดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เมื่อผนวกมิติที่ ๔ ซึ่งเปนตัวแปรของ “เวลา” โดย

การเลือกใชวัสดุที่ปราดเปรื่อง (smart) เขากับกระบวนการพิมพ ๓ มิติ วัสดุ เชน พอลิเมอรที่ตอบสนองตอ

สารกระตุนภายในเวลาที่โปรแกรมกำหนดไวอยางแนนอนถือวาเปนวัสดุปราดเปรื่อง วัตถุที่แสดงสมบัติของ  

มิติที่ ๔ ตองอาศัยโครงรูปพื้นฐานของการพิมพ ๓ มิติ และเปลี่ยนรูปไดเมื่อไดรับการกระตุนจากสิ่งเราภายใน

ภายใตเวลาที่ตองการ เชน ความรอน แสง สารเคมี ความเปนกรด-เบส กระแสไฟฟา สนามแมเหล็ก วัสดุที่มี

คุณลักษณะพิเศษตองสามารถเปลี่ยนรูปทรงหลักของวัตถุนั้น สิ่งที่จำเปนสำหรับการพิมพ ๔ มิติ ตองมีเทคนิค

ดานโปรแกรมการพิมพ ๓ มิติ ความทาทายดานการคำนวณทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับการพิมพ ๓ มิติ

และ ๔ มิติ รวมทั้งสมบัติสำคัญของวัสดุที่ใชพิมพ  ดังนั้น การพัฒนาสมบัติและคุณภาพของวัสดุสำหรับ 

การพิมพ ๓ มิติ และ ๔ มิติ จึงเปนศาสตรและศิลปที่ทาทายความสามารถของนักเคมีและนักเคมีพอลิเมอร  

ที่จะสังเคราะหสารที่ตอบตอสิ่งกระตุนไดอยางพอเหมาะดวยการใชขอมูลขนาดใหญของพอลิเมอรและสารเคมี 

นักเคมีสามารถสังเคราะหสารชนิดใหมที่ตอบสนองตอสารกระตุนไดอีกจำนวนมาก ซึ่งเปนประโยชนแกวิศวกร

คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ๓ มิติในการสรางโปรแกรมสำหรับสร างสรรคผลงานหลากหลายประเภทที่

เทคนิคอ่ืน ๆ ทำไมไดเลย  
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การขุดหนอง คลอง และหลุมขนมครกน้ีเรียกวาเปนการพัฒนาพ้ืนที่แบบโคกหนองนาโมเดล  ในบางเครือขาย

มีการขุดน้ำบาดาลเสริมโดยใชพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลารเพ่ือสูบน้ำบาดาล  

 แตเครือขายสวนใหญพยายามพัฒนาออกแบบพื้นที่ใหสามารถรองรับน้ำฝนใหไดเต็มรอยเปอรเซ็นต 

ในภาคอิสานบางพ้ืนที่ที่เก็บน้ำไมอยู จะนำภูมิปญญาดั้งเดิมมาใชโดยใหวัวควายเหยียบย่ำฟางขาวและมูลสัตว

จนน้ำไมซึมลงไปใตดิน แตผูบรรยายแนะนำใหใชดินเลนหรือโคลนแทนมูลสัตว บางกลุมจะใชวิธีขุดหนอง 

ใหลึกมากพอจนเก็บน้ำฝนไดเกือบทั้งหมด ซึ่งอาจตองเจาะลึกถึงชั้นใตหินไปถึงชั้นน้ำที่ใสสะอาด การปฏิบัติ

เชนนี้สรางความกังวลใจใหแกเครือขายอ่ืนวาหากน้ำในหนองซึมลงไปถึงน้ำสะอาดใตหินแลวจะมีผลเสียหรือไม

อยางไร นอกจากนี้ยังมีคำถามวาเกษตรกรที่อยูขางเคียงไมมีกำลังทรัพยมากพอที่จะขุดบอใหลึกน้ำจะไหลไป

หาแปลงท่ีขุดบอลึกหรือไม แตกลุมที่ใชวิธีนี้ก็จะคิดวาเขาเพิ่มเติมน้ำใหแกน้ำใตหินเทากับเขาทำธนาคารน้ำ

ใหแกระบบนิเวศขณะนี้ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนวามีผลดีหรือเสีย อาจเปนเพราะกวาจะจูงใจใหเกษตรกรไทย

ยอมสรางระบบน้ำที่พ่ึงพาตนเองไดและปลูกปาแทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวก็ยากมาก จึงมุงเนนเปาหมายเดียวกอน

คือเกษตรทฤษฎีใหม 

 จากคลิปในยูทูปของ ดร.วิวัฒน  ศัลยกำธร ไดใหขอมูลวาพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงใหดำเนินการ

เกษตรทฤษฎีใหมไปในทางสายกลางไมใหเปนเกษตรกาวหนาแบบตะวันตกที่มุงเอากำไรและการแขงขัน แต

เกษตรทฤษฎีใหมคำนึงถึงความสำเร็จเพื่อการแบงปน พระองคตรัสเสมอวา การขาดทุนคือกำไร (our loss is 

our gain) และทรงตรัสวา ประเทศไทยเปนประเทศอุดมสมบูรณ มั่งคั่ง และเปนจุดยุทธศาสตร และตรัสวา 

we still stay here for the food of the world 

          ผูบรรยายเห็นวาการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมสรางความเขมแข็ง ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

ใหแกเกษตรกรและสงเสริมการปลูกปา ฟนฟูระบบนิเวศ ลดวิกฤตภัยแลงและน้ำทวม ยุติความยากจนในอาชีพ

ที่เสี่ยงที่สุด สมควรที่ราชบัณฑิตยสภาจะไดมีสวนสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมภายใต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในสมัยศาสตราจารย ดร.กำจร  มนุญปจุ เปนประธานสำนักวิทยาศาสตร ผูบรรยาย

ไดเสนอโครงการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิในศาสตรตาง  ๆ ที่เปน 

ราชบัณฑิตหรือภาคีสมาชิกทั้งสามสำนัก เพราะเห็นวาเปนพระราชดำริที่ราชบัณฑิตยสภาสมควรสนอง

พระราชดำริ สมควรที่จะนำมาชวยประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะเวลานี้นับเปน

โอกาสดีที่ราชบัณฑิตยสภาจะไดรวมกับสังคมไทยชวยกูวิกฤตโควิด-๑๙ ท่ีสังคมกำลังเปล่ียนผานไปสูยุคนิวนอรมัล

ดวยศาสตรพระราชา 
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  การพิมพ ๓ มิติ หรือการผลิตแบบเติมทีละชั้น เปนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงการผลิตดวยหลายมิติของ

โลกดิจิทัลจากการผลิตแบบดั้งเดิม การสรางวัตถุของแข็ง ๓ มิติจากไฟลดิจิทัลสำหรับวัสดุหลากหลายชนิด 

เริ่มตนตั้งแตการพิมพทีละชั้นจากสารพอลิเมอรหรือพอลิเมอรคอมพอสิตเปนฐานของผลิตภัณฑจนไดเปน

ผลิตภัณฑพรอมใชงานที่มาจากเครื่องพิมพ ๓ มิติ  ประเด็นหลักในการเลือกพอลิเมอร คือ ตองตรวจสอบ

สมบัติใหเขากับระบบการทำงานของเครื่องพิมพ เชน การผลิตอาหาร เครื่องนุงหม แฟชั่น การกอสราง 

สถาปตยกรรม วงการแพทย เภสัชกรรม รวมทั้งการพิมพอุปกรณปองกันบุคลากรทางการแพทยในการรักษา

ผูปวยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ ดวย  ขอเดนของการพิมพ ๓ มิติ คือ สรางงานที่มีรายละเอียดมากไดและเปน

การพิมพตามความตองการ เปดโอกาสใหผู ออกแบบมีความอิสระและความยืดหยุ นในการสรางสรรค  

งานเทคโนโลยีและศิลปไดพอเหมาะ จึงสามารถผลิตผลงานที่มีความซับซอนและสรางความอลังการของแตละ

โครงการไดดียิ่งขึ้น ดวยความหลากหลายของเทคนิคการพิมพพรอม ๆ กับการพัฒนาวัสดุพิมพ จึงสามารถ

พัฒนาและตอยอดจากการพิมพ ๓ มิติ สูอีกมิติหนึ่ง คือ การพิมพ ๔ มิติ 

 วิวัฒนาการจากการพิมพ ๓ มิติไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดกวาที่คาดคะเนไวตั้งแตตน ทำให

เกิดมิติใหมในการใชประโยชนดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เมื่อผนวกมิติที่ ๔ ซึ่งเปนตัวแปรของ “เวลา” โดย

การเลือกใชวัสดุที่ปราดเปรื่อง (smart) เขากับกระบวนการพิมพ ๓ มิติ วัสดุ เชน พอลิเมอรที่ตอบสนองตอ

สารกระตุนภายในเวลาที่โปรแกรมกำหนดไวอยางแนนอนถือวาเปนวัสดุปราดเปรื่อง วัตถุที่แสดงสมบัติของ  

มิติที่ ๔ ตองอาศัยโครงรูปพื้นฐานของการพิมพ ๓ มิติ และเปลี่ยนรูปไดเมื่อไดรับการกระตุนจากสิ่งเราภายใน

ภายใตเวลาที่ตองการ เชน ความรอน แสง สารเคมี ความเปนกรด-เบส กระแสไฟฟา สนามแมเหล็ก วัสดุที่มี

คุณลักษณะพิเศษตองสามารถเปลี่ยนรูปทรงหลักของวัตถุนั้น สิ่งที่จำเปนสำหรับการพิมพ ๔ มิติ ตองมีเทคนิค

ดานโปรแกรมการพิมพ ๓ มิติ ความทาทายดานการคำนวณทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับการพิมพ ๓ มิติ

และ ๔ มิติ รวมทั้งสมบัติสำคัญของวัสดุที่ใชพิมพ  ดังนั้น การพัฒนาสมบัติและคุณภาพของวัสดุสำหรับ 

การพิมพ ๓ มิติ และ ๔ มิติ จึงเปนศาสตรและศิลปที่ทาทายความสามารถของนักเคมีและนักเคมีพอลิเมอร  

ที่จะสังเคราะหสารที่ตอบตอสิ่งกระตุนไดอยางพอเหมาะดวยการใชขอมูลขนาดใหญของพอลิเมอรและสารเคมี 

นักเคมีสามารถสังเคราะหสารชนิดใหมที่ตอบสนองตอสารกระตุนไดอีกจำนวนมาก ซึ่งเปนประโยชนแกวิศวกร

คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ๓ มิติในการสรางโปรแกรมสำหรับสร างสรรคผลงานหลากหลายประเภทที่

เทคนิคอ่ืน ๆ ทำไมไดเลย  
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การขุดหนอง คลอง และหลุมขนมครกน้ีเรียกวาเปนการพัฒนาพ้ืนที่แบบโคกหนองนาโมเดล  ในบางเครือขาย

มีการขุดน้ำบาดาลเสริมโดยใชพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลารเพ่ือสูบน้ำบาดาล  

 แตเครือขายสวนใหญพยายามพัฒนาออกแบบพื้นที่ใหสามารถรองรับน้ำฝนใหไดเต็มรอยเปอรเซ็นต 

ในภาคอิสานบางพ้ืนที่ที่เก็บน้ำไมอยู จะนำภูมิปญญาดั้งเดิมมาใชโดยใหวัวควายเหยียบย่ำฟางขาวและมูลสัตว

จนน้ำไมซึมลงไปใตดิน แตผูบรรยายแนะนำใหใชดินเลนหรือโคลนแทนมูลสัตว บางกลุมจะใชวิธีขุดหนอง 

ใหลึกมากพอจนเก็บน้ำฝนไดเกือบทั้งหมด ซึ่งอาจตองเจาะลึกถึงชั้นใตหินไปถึงชั้นน้ำที่ใสสะอาด การปฏิบัติ

เชนนี้สรางความกังวลใจใหแกเครือขายอ่ืนวาหากน้ำในหนองซึมลงไปถึงน้ำสะอาดใตหินแลวจะมีผลเสียหรือไม

อยางไร นอกจากนี้ยังมีคำถามวาเกษตรกรที่อยูขางเคียงไมมีกำลังทรัพยมากพอที่จะขุดบอใหลึกน้ำจะไหลไป

หาแปลงท่ีขุดบอลึกหรือไม แตกลุมที่ใชวิธีนี้ก็จะคิดวาเขาเพิ่มเติมน้ำใหแกน้ำใตหินเทากับเขาทำธนาคารน้ำ

ใหแกระบบนิเวศขณะนี้ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนวามีผลดีหรือเสีย อาจเปนเพราะกวาจะจูงใจใหเกษตรกรไทย

ยอมสรางระบบน้ำที่พ่ึงพาตนเองไดและปลูกปาแทนการทำเกษตรเชิงเด่ียวก็ยากมาก จึงมุงเนนเปาหมายเดียวกอน

คือเกษตรทฤษฎีใหม 

 จากคลิปในยูทูปของ ดร.วิวัฒน  ศัลยกำธร ไดใหขอมูลวาพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงใหดำเนินการ

เกษตรทฤษฎีใหมไปในทางสายกลางไมใหเปนเกษตรกาวหนาแบบตะวันตกที่มุงเอากำไรและการแขงขัน แต

เกษตรทฤษฎีใหมคำนึงถึงความสำเร็จเพื่อการแบงปน พระองคตรัสเสมอวา การขาดทุนคือกำไร (our loss is 

our gain) และทรงตรัสวา ประเทศไทยเปนประเทศอุดมสมบูรณ มั่งคั่ง และเปนจุดยุทธศาสตร และตรัสวา 

we still stay here for the food of the world 

          ผูบรรยายเห็นวาการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมสรางความเขมแข็ง ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

ใหแกเกษตรกรและสงเสริมการปลูกปา ฟนฟูระบบนิเวศ ลดวิกฤตภัยแลงและน้ำทวม ยุติความยากจนในอาชีพ

ที่เสี่ยงที่สุด สมควรที่ราชบัณฑิตยสภาจะไดมีสวนสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมภายใต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในสมัยศาสตราจารย ดร.กำจร  มนุญปจุ เปนประธานสำนักวิทยาศาสตร ผูบรรยาย

ไดเสนอโครงการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิในศาสตรตาง  ๆ ที่เปน 

ราชบัณฑิตหรือภาคีสมาชิกทั้งสามสำนัก เพราะเห็นวาเปนพระราชดำริที่ราชบัณฑิตยสภาสมควรสนอง

พระราชดำริ สมควรที่จะนำมาชวยประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะเวลานี้นับเปน

โอกาสดีที่ราชบัณฑิตยสภาจะไดรวมกับสังคมไทยชวยกูวิกฤตโควิด-๑๙ ท่ีสังคมกำลังเปลี่ยนผานไปสูยุคนิวนอรมัล

ดวยศาสตรพระราชา 
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  การพิมพ ๓ มิติ หรือการผลิตแบบเติมทีละชั้น เปนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงการผลิตดวยหลายมิติของ

โลกดิจิทัลจากการผลิตแบบดั้งเดิม การสรางวัตถุของแข็ง ๓ มิติจากไฟลดิจิทัลสำหรับวัสดุหลากหลายชนิด 

เริ่มตนตั้งแตการพิมพทีละชั้นจากสารพอลิเมอรหรือพอลิเมอรคอมพอสิตเปนฐานของผลิตภัณฑจนไดเปน

ผลิตภัณฑพรอมใชงานที่มาจากเครื่องพิมพ ๓ มิติ  ประเด็นหลักในการเลือกพอลิเมอร คือ ตองตรวจสอบ

สมบัติใหเขากับระบบการทำงานของเครื่องพิมพ เชน การผลิตอาหาร เครื่องนุงหม แฟชั่น การกอสราง 

สถาปตยกรรม วงการแพทย เภสัชกรรม รวมทั้งการพิมพอุปกรณปองกันบุคลากรทางการแพทยในการรักษา

ผูปวยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ ดวย  ขอเดนของการพิมพ ๓ มิติ คือ สรางงานที่มีรายละเอียดมากไดและเปน

การพิมพตามความตองการ เปดโอกาสใหผู ออกแบบมีความอิสระและความยืดหยุ นในการสรางสรรค  

งานเทคโนโลยีและศิลปไดพอเหมาะ จึงสามารถผลิตผลงานที่มีความซับซอนและสรางความอลังการของแตละ

โครงการไดดียิ่งขึ้น ดวยความหลากหลายของเทคนิคการพิมพพรอม ๆ กับการพัฒนาวัสดุพิมพ จึงสามารถ

พัฒนาและตอยอดจากการพิมพ ๓ มิติ สูอีกมิติหนึ่ง คือ การพิมพ ๔ มิติ 

 วิวัฒนาการจากการพิมพ ๓ มิติไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดกวาที่คาดคะเนไวตั้งแตตน ทำให

เกิดมิติใหมในการใชประโยชนดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เมื่อผนวกมิติที่ ๔ ซึ่งเปนตัวแปรของ “เวลา” โดย

การเลือกใชวัสดุที่ปราดเปรื่อง (smart) เขากับกระบวนการพิมพ ๓ มิติ วัสดุ เชน พอลิเมอรที่ตอบสนองตอ

สารกระตุนภายในเวลาที่โปรแกรมกำหนดไวอยางแนนอนถือวาเปนวัสดุปราดเปรื่อง วัตถุที่แสดงสมบัติของ  

มิติที่ ๔ ตองอาศัยโครงรูปพื้นฐานของการพิมพ ๓ มิติ และเปลี่ยนรูปไดเมื่อไดรับการกระตุนจากสิ่งเราภายใน

ภายใตเวลาที่ตองการ เชน ความรอน แสง สารเคมี ความเปนกรด-เบส กระแสไฟฟา สนามแมเหล็ก วัสดุที่มี

คุณลักษณะพิเศษตองสามารถเปลี่ยนรูปทรงหลักของวัตถุนั้น สิ่งที่จำเปนสำหรับการพิมพ ๔ มิติ ตองมีเทคนิค

ดานโปรแกรมการพิมพ ๓ มิติ ความทาทายดานการคำนวณทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับการพิมพ ๓ มิติ

และ ๔ มิติ รวมทั้งสมบัติสำคัญของวัสดุที่ใชพิมพ  ดังนั้น การพัฒนาสมบัติและคุณภาพของวัสดุสำหรับ 

การพิมพ ๓ มิติ และ ๔ มิติ จึงเปนศาสตรและศิลปที่ทาทายความสามารถของนักเคมีและนักเคมีพอลิเมอร  

ที่จะสังเคราะหสารที่ตอบตอส่ิงกระตุนไดอยางพอเหมาะดวยการใชขอมูลขนาดใหญของพอลิเมอรและสารเคมี 

นักเคมีสามารถสังเคราะหสารชนิดใหมที่ตอบสนองตอสารกระตุนไดอีกจำนวนมาก ซึ่งเปนประโยชนแกวิศวกร

คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ๓ มิติในการสรางโปรแกรมสำหรับสร างสรรคผลงานหลากหลายประเภทที่

เทคนิคอ่ืน ๆ ทำไมไดเลย  

๗๔ 
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การขุดหนอง คลอง และหลุมขนมครกน้ีเรียกวาเปนการพัฒนาพ้ืนที่แบบโคกหนองนาโมเดล  ในบางเครือขาย

มีการขุดน้ำบาดาลเสริมโดยใชพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลารเพ่ือสูบน้ำบาดาล  

 แตเครือขายสวนใหญพยายามพัฒนาออกแบบพื้นที่ใหสามารถรองรับน้ำฝนใหไดเต็มรอยเปอรเซ็นต 

ในภาคอิสานบางพ้ืนที่ที่เก็บน้ำไมอยู จะนำภูมิปญญาดั้งเดิมมาใชโดยใหวัวควายเหยียบย่ำฟางขาวและมูลสัตว

จนน้ำไมซึมลงไปใตดิน แตผูบรรยายแนะนำใหใชดินเลนหรือโคลนแทนมูลสัตว บางกลุมจะใชวิธีขุดหนอง 

ใหลึกมากพอจนเก็บน้ำฝนไดเกือบทั้งหมด ซึ่งอาจตองเจาะลึกถึงชั้นใตหินไปถึงชั้นน้ำที่ใสสะอาด การปฏิบัติ

เชนนี้สรางความกังวลใจใหแกเครือขายอ่ืนวาหากน้ำในหนองซึมลงไปถึงน้ำสะอาดใตหินแลวจะมีผลเสียหรือไม

อยางไร นอกจากนี้ยังมีคำถามวาเกษตรกรที่อยูขางเคียงไมมีกำลังทรัพยมากพอที่จะขุดบอใหลึกน้ำจะไหลไป

หาแปลงท่ีขุดบอลึกหรือไม แตกลุมที่ใชวิธีนี้ก็จะคิดวาเขาเพิ่มเติมน้ำใหแกน้ำใตหินเทากับเขาทำธนาคารน้ำ

ใหแกระบบนิเวศขณะนี้ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนวามีผลดีหรือเสีย อาจเปนเพราะกวาจะจูงใจใหเกษตรกรไทย

ยอมสรางระบบน้ำที่พ่ึงพาตนเองไดและปลูกปาแทนการทำเกษตรเชิงเด่ียวก็ยากมาก จึงมุงเนนเปาหมายเดียวกอน

คือเกษตรทฤษฎีใหม 

 จากคลิปในยูทูปของ ดร.วิวัฒน  ศัลยกำธร ไดใหขอมูลวาพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงใหดำเนินการ

เกษตรทฤษฎีใหมไปในทางสายกลางไมใหเปนเกษตรกาวหนาแบบตะวันตกที่มุงเอากำไรและการแขงขัน แต

เกษตรทฤษฎีใหมคำนึงถึงความสำเร็จเพื่อการแบงปน พระองคตรัสเสมอวา การขาดทุนคือกำไร (our loss is 

our gain) และทรงตรัสวา ประเทศไทยเปนประเทศอุดมสมบูรณ มั่งคั่ง และเปนจุดยุทธศาสตร และตรัสวา 

we still stay here for the food of the world 

          ผูบรรยายเห็นวาการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมสรางความเขมแข็ง ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

ใหแกเกษตรกรและสงเสริมการปลูกปา ฟนฟูระบบนิเวศ ลดวิกฤตภัยแลงและน้ำทวม ยุติความยากจนในอาชีพ

ที่เสี่ยงที่สุด สมควรที่ราชบัณฑิตยสภาจะไดมีสวนสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมภายใต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในสมัยศาสตราจารย ดร.กำจร  มนุญปจุ เปนประธานสำนักวิทยาศาสตร ผูบรรยาย

ไดเสนอโครงการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิในศาสตรตาง  ๆ ที่เปน 

ราชบัณฑิตหรือภาคีสมาชิกทั้งสามสำนัก เพราะเห็นวาเปนพระราชดำริที่ราชบัณฑิตยสภาสมควรสนอง

พระราชดำริ สมควรที่จะนำมาชวยประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะเวลานี้นับเปน

โอกาสดีที่ราชบัณฑิตยสภาจะไดรวมกับสังคมไทยชวยกูวิกฤตโควิด-๑๙ ท่ีสังคมกำลังเปลี่ยนผานไปสูยุคนิวนอรมัล

ดวยศาสตรพระราชา 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เทคโนโลยีการผลิตจากการพิมพ ๓ มิติ สูการพิมพ ๔ มิติ 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุดา  เกียรติกำจรวงศ  ราชบัณฑิต  

ดร.ปยรัตน  ศิลปะศุภกรวงศ๑ 
๑ Kanagawa Institute of Technology, Japan 

 

  การพิมพ ๓ มิติ หรือการผลิตแบบเติมทีละชั้น เปนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงการผลิตดวยหลายมิติของ

โลกดิจิทัลจากการผลิตแบบดั้งเดิม การสรางวัตถุของแข็ง ๓ มิติจากไฟลดิจิทัลสำหรับวัสดุหลากหลายชนิด 

เริ่มตนตั้งแตการพิมพทีละชั้นจากสารพอลิเมอรหรือพอลิเมอรคอมพอสิตเปนฐานของผลิตภัณฑจนไดเปน

ผลิตภัณฑพรอมใชงานที่มาจากเครื่องพิมพ ๓ มิติ  ประเด็นหลักในการเลือกพอลิเมอร คือ ตองตรวจสอบ

สมบัติใหเขากับระบบการทำงานของเครื่องพิมพ เชน การผลิตอาหาร เครื่องนุงหม แฟชั่น การกอสราง 

สถาปตยกรรม วงการแพทย เภสัชกรรม รวมทั้งการพิมพอุปกรณปองกันบุคลากรทางการแพทยในการรักษา

ผูปวยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ ดวย  ขอเดนของการพิมพ ๓ มิติ คือ สรางงานที่มีรายละเอียดมากไดและเปน

การพิมพตามความตองการ เปดโอกาสใหผู ออกแบบมีความอิสระและความยืดหยุ นในการสรางสรรค  

งานเทคโนโลยีและศิลปไดพอเหมาะ จึงสามารถผลิตผลงานที่มีความซับซอนและสรางความอลังการของแตละ

โครงการไดดียิ่งขึ้น ดวยความหลากหลายของเทคนิคการพิมพพรอม ๆ กับการพัฒนาวัสดุพิมพ จึงสามารถ

พัฒนาและตอยอดจากการพิมพ ๓ มิติ สูอีกมิติหนึ่ง คือ การพิมพ ๔ มิติ 

 วิวัฒนาการจากการพิมพ ๓ มิติไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดกวาที่คาดคะเนไวตั้งแตตน ทำให

เกิดมิติใหมในการใชประโยชนดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เมื่อผนวกมิติที่ ๔ ซึ่งเปนตัวแปรของ “เวลา” โดย

การเลือกใชวัสดุที่ปราดเปรื่อง (smart) เขากับกระบวนการพิมพ ๓ มิติ วัสดุ เชน พอลิเมอรที่ตอบสนองตอ

สารกระตุนภายในเวลาที่โปรแกรมกำหนดไวอยางแนนอนถือวาเปนวัสดุปราดเปรื่อง วัตถุที่แสดงสมบัติของ  

มิติที่ ๔ ตองอาศัยโครงรูปพื้นฐานของการพิมพ ๓ มิติ และเปลี่ยนรูปไดเมื่อไดรับการกระตุนจากสิ่งเราภายใน

ภายใตเวลาที่ตองการ เชน ความรอน แสง สารเคมี ความเปนกรด-เบส กระแสไฟฟา สนามแมเหล็ก วัสดุที่มี

คุณลักษณะพิเศษตองสามารถเปลี่ยนรูปทรงหลักของวัตถุนั้น สิ่งที่จำเปนสำหรับการพิมพ ๔ มิติ ตองมีเทคนิค

ดานโปรแกรมการพิมพ ๓ มิติ ความทาทายดานการคำนวณทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับการพิมพ ๓ มิติ

และ ๔ มิติ รวมทั้งสมบัติสำคัญของวัสดุที่ใชพิมพ  ดังนั้น การพัฒนาสมบัติและคุณภาพของวัสดุสำหรับ 

การพิมพ ๓ มิติ และ ๔ มิติ จึงเปนศาสตรและศิลปที่ทาทายความสามารถของนักเคมีและนักเคมีพอลิเมอร  

ที่จะสังเคราะหสารที่ตอบตอส่ิงกระตุนไดอยางพอเหมาะดวยการใชขอมูลขนาดใหญของพอลิเมอรและสารเคมี 

นักเคมีสามารถสังเคราะหสารชนิดใหมที่ตอบสนองตอสารกระตุนไดอีกจำนวนมาก ซึ่งเปนประโยชนแกวิศวกร

คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ๓ มิติในการสรางโปรแกรมสำหรับสร างสรรคผลงานหลากหลายประเภทที่

เทคนิคอ่ืน ๆ ทำไมไดเลย  
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พิษผึ้งและเชื้อโควดิ-๑๙ 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ  ราชบัณฑิต  

ศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ  จันทรเจา๑ 
๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

  พิษผึ้งสามารถทำใหผูถูกผ้ึงตอยเกิดอาการแพได และถาผูถูกผึ้งตอยมีอาการแพรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจาก

การไดรับพิษผึ้งที่มากเกินไป ก็สามารถนำไปสูการเสียชีวิตได (Vasquez-Revuelta และคณะ, ๒๐๑๘) นักวิจัย

พบวาพิษผึ้งมีผลตอระบบภูมิคุมกันของคน (Cherniak และ Govorushko ๒๐๑๘) โดยสงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของทีเซลล (T cells) (Caramalho และคณะ, ๒๐๑๕) ซึ่งจัดวาสำคัญอยางมากแกการ

ควบคุมการติดเชื้อ SARS-CoV (Chen และคณะ, ๒๐๑๐)  อยางไรก็ตาม ขอมูลเหลานี้นำไปสูคำถามที่วา  

มีความเปนไปไดเพียงไรที่พิษผึ้ง ซึ ่งสามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันในคนไดนั้น จะสามารถลดการติดเชื้อ 

SARS-CoV-2 ไดดวยหรือไม เพื่อคนหาคำตอบน้ี จึงควรทำการทดลองโดยใชสัตวทดลอง เชน ลิง ซึ่งดูเหมือน

จะเปนโมเดลที่เหมาะสมที่สุด โดยออกแบบการทดลองดังนี้ นำลิงสายพันธุเดียวกันที่มีอายุเทากันมาแบงเปน 

๒ กลุม  กลุมแรกเปนกลุมควบคุม เปนลิงปกต ิ สวนอีกกลุมเปนกลุมทดลอง เปนลิงที่ทำใหสามารถทนทานตอ

พิษผึ้งไดหลังจากถูกผึ้งตอย ๑ วัน ใหเลี้ยงลิงทั้ง ๒ กลุมในสภาพแวดลอมเดียวกัน โดยเปนสภาพที่ปนเปอน

ดวยเชื้อ SARS-CoV-2  นอกจากน้ี ควรทำการทดลองอีกหลายรูปแบบเพื่อพิสูจนวาลิงติดเชื้อ SARS-CoV-2 

และเชื้อโควิด-๑๙ ไดหรือไม  เปนที่นาสนใจวาเม่ือเร็ว ๆ น้ีมีรายงานวาไมพบผูเลี้ยงผึ้งในเมืองอูฮ่ัน  ประเทศไทย 
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การหาคำตอบที่เหมาะสมท่ีสุดแบบหลายวัตถุประสงคในการจับคู

เที่ยวบินของสายการบินราคาประหยัด 
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การจับคูเที่ยวบินเปนเสมือนจุดตรวจสอบหลักดานตนทุนสำหรับกำหนดตารางการบินของนักบิน 

เนื่องจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับนักบินเปนคาใชจายที่สูงเปนอันดับที่สองรองจากคาใชจายดานเชื้อเพลิง  

ทำใหการประหยัดดังกลาวเพียงไมกี่เปอรเซ็นตหมายถึงมูลคาของเงินที่ประหยัดไดจำนวนมาก และยังสามารถ

ทำใหนักบินสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย ผูนิพนธบทความนี้ไดศึกษาปญหาการจับคูเที่ยวบิน

ใหแกนักบินของสายการบินราคาประหยัดแหงหนึ่ง (cockpit crew pairing problem) ซึ่งจะแตกตางกับ

งานวิจัยที่ผานมา ซึง่มุงเนนดานการลดตนทุนเพียงอยางเดียว แตจะเพ่ิมวัตถุประสงคในดานอ่ืนที่สำคัญเขาไป

รวมดวยเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด เชน การจัดดุลของภาระงานของนักบิน และเนื่องจากปญหาดังกลาว

ไมสามารถแกไขไดโดยใชการแกปญหาทางคณิตศาสตรแบบด้ังเดิม งานวิจัยนี้จึงไดนำเอาอัลกอริทึมเชิงวิวัฒน 

(evolutionary algorithm) ที่มีประสิทธิภาพดีในการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปญหาเชิงการจัด  

เปนเครื่องมือ และเลือกใชอัลกอริทึมที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในปจจุบันจำนวน ๓ อัลกอริทึม 

มาทดสอบประสิทธิภาพในการแกปญหาดังกลาว คือ MOEA/D, NSGA III และ MODE  จากการเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ไดจากการทดลอง พบวา MOEA/D ใหคำตอบเชิงพาเรโตที่ดีกวาอัลกอริทึมอื่น ในขณะที่ NSGA III 

จะเดนกวาอัลกอริทึมอ่ืนในดานหาคำตอบที่มีการกระจายตัวที่ดี 
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  พิษผึ้งสามารถทำใหผูถูกผ้ึงตอยเกิดอาการแพได และถาผูถูกผึ้งตอยมีอาการแพรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจาก

การไดรับพิษผึ้งที่มากเกินไป ก็สามารถนำไปสูการเสียชีวิตได (Vasquez-Revuelta และคณะ, ๒๐๑๘) นักวิจัย

พบวาพิษผึ้งมีผลตอระบบภูมิคุมกันของคน (Cherniak และ Govorushko ๒๐๑๘) โดยสงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของทีเซลล (T cells) (Caramalho และคณะ, ๒๐๑๕) ซึ่งจัดวาสำคัญอยางมากแกการ

ควบคุมการติดเชื้อ SARS-CoV (Chen และคณะ, ๒๐๑๐)  อยางไรก็ตาม ขอมูลเหลานี้นำไปสูคำถามที่วา  
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SARS-CoV-2 ไดดวยหรือไม เพื่อคนหาคำตอบน้ี จึงควรทำการทดลองโดยใชสัตวทดลอง เชน ลิง ซึ่งดูเหมือน

จะเปนโมเดลที่เหมาะสมที่สุด โดยออกแบบการทดลองดังนี้ นำลิงสายพันธุเดียวกันที่มีอายุเทากันมาแบงเปน 

๒ กลุม  กลุมแรกเปนกลุมควบคุม เปนลิงปกต ิ สวนอีกกลุมเปนกลุมทดลอง เปนลิงที่ทำใหสามารถทนทานตอ

พิษผึ้งไดหลังจากถูกผึ้งตอย ๑ วัน ใหเลี้ยงลิงทั้ง ๒ กลุมในสภาพแวดลอมเดียวกัน โดยเปนสภาพที่ปนเปอน

ดวยเชื้อ SARS-CoV-2  นอกจากน้ี ควรทำการทดลองอีกหลายรูปแบบเพื่อพิสูจนวาลิงติดเชื้อ SARS-CoV-2 
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ศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ  จันทรเจา๑ 
๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

  พิษผึ้งสามารถทำใหผูถูกผึ้งตอยเกิดอาการแพได และถาผูถูกผ้ึงตอยมีอาการแพรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจาก

การไดรับพิษผึ้งที่มากเกินไป ก็สามารถนำไปสูการเสียชีวิตได (Vasquez-Revuelta และคณะ, ๒๐๑๘) นักวิจัย

พบวาพิษผึ้งมีผลตอระบบภูมิคุมกันของคน (Cherniak และ Govorushko ๒๐๑๘) โดยสงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของทีเซลล (T cells) (Caramalho และคณะ, ๒๐๑๕) ซึ่งจัดวาสำคัญอยางมากแกการ

ควบคุมการติดเชื้อ SARS-CoV (Chen และคณะ, ๒๐๑๐)  อยางไรก็ตาม ขอมูลเหลานี้นำไปสูคำถามที่วา  

มีความเปนไปไดเพียงไรที่พิษผึ้ง ซึ ่งสามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันในคนไดนั้น จะสามารถลดการติดเชื้อ 

SARS-CoV-2 ไดดวยหรือไม เพื่อคนหาคำตอบน้ี จึงควรทำการทดลองโดยใชสัตวทดลอง เชน ลิง ซึ่งดูเหมือน

จะเปนโมเดลที่เหมาะสมที่สุด โดยออกแบบการทดลองดังนี้ นำลิงสายพันธุเดียวกันที่มีอายุเทากันมาแบงเปน 

๒ กลุม  กลุมแรกเปนกลุมควบคุม เปนลิงปกต ิ สวนอีกกลุมเปนกลุมทดลอง เปนลิงที่ทำใหสามารถทนทานตอ

พิษผึ้งไดหลังจากถูกผึ้งตอย ๑ วัน ใหเลี้ยงลิงทั้ง ๒ กลุมในสภาพแวดลอมเดียวกัน โดยเปนสภาพที่ปนเปอน

ดวยเชื้อ SARS-CoV-2  นอกจากน้ี ควรทำการทดลองอีกหลายรูปแบบเพื่อพิสูจนวาลิงติดเชื้อ SARS-CoV-2 

และเชื้อโควิด-๑๙ ไดหรือไม  เปนที่นาสนใจวาเม่ือเร็ว ๆ น้ีมีรายงานวาไมพบผูเลี้ยงผ้ึงในเมืองอูฮ่ัน  ประเทศไทย 

ประเทศเนปาล และประเทศเวียดนาม ตายหรือติดเชื้อโควิด-๑๙ เลย (Asian Apiculture Association 2020) 
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การหาคำตอบที่เหมาะสมท่ีสุดแบบหลายวัตถุประสงคในการจับคู

เที่ยวบินของสายการบินราคาประหยัด 
 

ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ  ชุติมา  ภาคีสมาชิก 

 

การจับคูเที่ยวบินเปนเสมือนจุดตรวจสอบหลักดานตนทุนสำหรับกำหนดตารางการบินของนักบิน 

เนื่องจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับนักบินเปนคาใชจายที่สูงเปนอันดับที่สองรองจากคาใชจายดานเชื้อเพลิง  

ทำใหการประหยัดดังกลาวเพียงไมกี่เปอรเซ็นตหมายถึงมูลคาของเงินที่ประหยัดไดจำนวนมาก และยังสามารถ

ทำใหนักบินสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย ผูนิพนธบทความนี้ไดศึกษาปญหาการจับคูเที่ยวบิน

ใหแกนักบินของสายการบินราคาประหยัดแหงหนึ่ง (cockpit crew pairing problem) ซึ่งจะแตกตางกับ

งานวิจัยที่ผานมา ซึง่มุงเนนดานการลดตนทุนเพียงอยางเดียว แตจะเพ่ิมวัตถุประสงคในดานอ่ืนที่สำคัญเขาไป

รวมดวยเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด เชน การจัดดุลของภาระงานของนักบิน และเนื่องจากปญหาดังกลาว

ไมสามารถแกไขไดโดยใชการแกปญหาทางคณิตศาสตรแบบด้ังเดิม งานวิจัยนี้จึงไดนำเอาอัลกอริทึมเชิงวิวัฒน 

(evolutionary algorithm) ที่มีประสิทธิภาพดีในการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปญหาเชิงการจัด  

เปนเครื่องมือ และเลือกใชอัลกอริทึมที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในปจจุบันจำนวน ๓ อัลกอริทึม 

มาทดสอบประสิทธิภาพในการแกปญหาดังกลาว คือ MOEA/D, NSGA III และ MODE  จากการเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ไดจากการทดลอง พบวา MOEA/D ใหคำตอบเชิงพาเรโตที่ดีกวาอัลกอริทึมอื่น ในขณะที่ NSGA III 

จะเดนกวาอัลกอริทึมอ่ืนในดานหาคำตอบที่มีการกระจายตัวที่ดี 
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เรื่องของหนากาก 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตต ิ ราชบัณฑิต 

 

 โดยตรรกะ การสวมหนากากมีขอบงใช ๒ ประการ  ประการแรก เทาที่แพทยคุ นเคยกันตั้งแตเปน

นักเรียนแพทย ผูที่สวมใสก็คือศัลยแพทยและทุกคนที่เขาไปอยูในหองผาตัด เวนคนเดียวคือผูปวยที่นอนอยูบน

เตียงผาตัด  จุดมุงหมายหลักคือปองกันการแพรเชื้อจากบุคลากรในหองผาตัดเขาสูแผลผาตัดของผูปวย   

 ประการที่ ๒ ไดแก ทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมในหองทารกแรกคลอด ดวยความมุงหมายเชนเดียวกัน

กับการเขาไปในหองผาตัด และทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมผูปวยในหองผูปวยโรคติดเชื้อ ซึ่งโดยทฤษฎีแลว  

ผูสวมหนากากควรเปนผูปวยโรคติดเชื้อที่เปนผูแพรเชื้อ  ผูบรรยายมีประสบการณเรื่องผูปวยสวมหนากากเมื่อ

เปนแพทยโรงพยาบาลวัณโรคท่ีตางประเทศ  และเม่ือสมัยนานมาแลวท่ีไปประเทศญี่ปุนไดพบเห็นผูคนในทอง

ถนนสวมหนากากกันประปราย  สอบถามไดความวาสวมหนากากเพราะเปนหวัด เขาสวมเพ่ือปองกันการแพรเชื้อ

ในที่สาธารณะ คนญี่ปุนมีวัฒนธรรมท่ีนาชมเชย 

 มาเขาเรื่องการสวมหนากากกันถวนหนาในยุคโรคโคโรนาไวรัสระบาดที่นครอูฮั่นและแพรไปทั่วโลก 

องคการอนามัยโลกประกาศวา คนสวมหนากากคือผูปวย  แตสำหรับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยตอง

สวมหนากากกันถวนหนาเมื่อออกไปยังที่สาธารณะ เพราะคนท่ีรับเชื้อกอโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) หลายราย

ไมมีอาการหรือมีอาการนอยมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งอาจแพรเชื้อใหคนใกลชิดได  ดังนั้น ในดานวิทยาการ

ระบาด การแนะนำหรือบังคับใหทุกคนสวมหนากากเมื่อออกไปนอกบานจึงปลอดภัยกวาการสวมหนากาก

เฉพาะผูปวย  ในบริบทนี้มีขอกังขาวา ผูที่เขากักตัวครบ ๑๔ วันโดยไมมีอาการและตรวจไมพบเชื้อ หรือผูปวย

ที่รับการรักษาแลวแพทยระบุวาหายแลวและตรวจไมพบเชื้อ จะมีโอกาสแพรโรคไดหรือไม เพราะมีรายงานวา 

การฟกตัวของเชื้อโคโรนาไวรัส (SARV-CoV-2) บางรายเกิน ๑๔ วัน และผูปวยที่ไดรับการรักษาจนไรอาการ

และตรวจไมพบเชื้อยังมีโอกาสแพรเชื้อได 
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เกษตรทฤษฎีใหมเพื่อความม่ันคงยั่งยืน 
 

รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก 

 

ปจจุบันพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานมีประมาณ ๑๐๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๗๘ ของพื้นที่

การเกษตรทั้งหมด  หากพื้นที่เหลานี้มีแหลงน้ำในไรนาพอใชทั้งปทุกครัวเรือน จะแกปญหาความยากจนได

ระดับหนึ่ง  ผลการวิเคราะหภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก ๒๕๕๖/๕๗  สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรพบวา  ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย ๘๘,๔๐๒ บาทตอคนตอป ครัวเรือนที่ไมยากจนมีรายไดเฉล่ีย 

๑๑๓,๓๓๘ บาทตอคนตอป  ในขณะท่ีครัวเรือนที่ยากจนมีรายไดเฉลี่ย ๑๘,๔๑๗ บาทตอคนตอป  ครัวเรือนมี

รายจายเฉลี่ย ๑๖๕,๔๖๑ บาทตอครัวเรือนตอป  โดยท่ีครัวเรือนที่ไมยากจนมีรายจายสูงสุด ๑๘๘,๕๐๙ บาท

ตอครัวเรือนตอป  ในขณะที่ครัวเรือนที่ยากจนมีรายจายเฉลี่ย ๑๐๐,๗๗๓ บาทตอครัวเรือนตอป  ครัวเรือนมี

หนี้สินเฉลี่ย ๒๑๒,๕๘๖ บาทตอครัวเรือนตอป  ทั้งนี้ครัวเรือนที่ไมยากจนที่มีหนี้สิน ๒๓๔,๕๐๔ บาทตอ

ครัวเรือนตอป และครัวเรือนที่ยากจนมีหนี้ ๑๕๑,๐๗๓ บาทตอครัวเรือนตอป 

 จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ที่ไดพระราชทานในโอกาสตาง ๆ 

พอจะสรุปถึงประโยชนของทฤษฎีใหมได ๔ ประการ 

๑. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอดอยาก และเลี้ยงตนเองได  

  ๒. ในหนาแลงมีน้ำนอยก็สามารถนำน้ำที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผักตาง ๆ ได แมแตขาวก็ยังปลูกได 

โดยไมตองเบียดเบียนชลประทาน 

  ๓. ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ำดีตลอดป ทฤษฎีใหมนี้ก็สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรร่ำรวยขึ้นได 

  ๔. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยที่ทางราชการไมตอง

ชวยเหลือมากเกินไป เปนการประหยัดงบประมาณแผนดิน 

 ระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรตามทฤษฎีใหมแตกตางกับระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร

แบบทฤษฎีเกา แบบเกามีการเก็บน้ำในอางเก็บน้ำและคลองชลประทาน และสงน้ำผานคลองชลประทานมายัง

ไรนาของเกษตรกร    

  เกษตรทฤษฎีใหม ใชการเก็บน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรเองใหพอใชไดทั้งป และพยายามสรางระบบปองกัน

น้ำทวม 

ทฤษฎีเกามีปญหาความไมเทาเทียม บางพ้ืนที่ตองเสียสละ แตทฤษฎีใหมไมตองใหพ้ืนที่ใด ๆ เสียสละ  

กอใหเกิดความพอเพียง มั่นคง และย่ังยืน 

ทฤษฎีเกาทำลายทรัพยากรปาไมบางสวน เพ่ือไดมาซ่ึงแหลงน้ำ มีอายุการใชงานจำกัด ตองระวังภัยพิบัติ

จากเข่ือนแตก และเม่ือเกิดภัยแลงก็ชวยเกษตรกรไมไดเพราะน้ำไมพอ 
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เรื่องของหนากาก 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตต ิ ราชบัณฑิต 

 

 โดยตรรกะ การสวมหนากากมีขอบงใช ๒ ประการ  ประการแรก เทาที่แพทยคุ นเคยกันตั้งแตเปน

นักเรียนแพทย ผูที่สวมใสก็คือศัลยแพทยและทุกคนที่เขาไปอยูในหองผาตัด เวนคนเดียวคือผูปวยที่นอนอยูบน

เตียงผาตัด  จุดมุงหมายหลักคือปองกันการแพรเชื้อจากบุคลากรในหองผาตัดเขาสูแผลผาตัดของผูปวย   

 ประการที่ ๒ ไดแก ทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมในหองทารกแรกคลอด ดวยความมุงหมายเชนเดียวกัน

กับการเขาไปในหองผาตัด และทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมผูปวยในหองผูปวยโรคติดเชื้อ ซึ่งโดยทฤษฎีแลว  

ผูสวมหนากากควรเปนผูปวยโรคติดเชื้อที่เปนผูแพรเชื้อ  ผูบรรยายมีประสบการณเรื่องผูปวยสวมหนากากเมื่อ

เปนแพทยโรงพยาบาลวัณโรคท่ีตางประเทศ  และเม่ือสมัยนานมาแลวท่ีไปประเทศญี่ปุนไดพบเห็นผูคนในทอง

ถนนสวมหนากากกันประปราย  สอบถามไดความวาสวมหนากากเพราะเปนหวัด เขาสวมเพ่ือปองกันการแพรเชื้อ

ในที่สาธารณะ คนญี่ปุนมีวัฒนธรรมท่ีนาชมเชย 

 มาเขาเรื่องการสวมหนากากกันถวนหนาในยุคโรคโคโรนาไวรัสระบาดที่นครอูฮั่นและแพรไปทั่วโลก 

องคการอนามัยโลกประกาศวา คนสวมหนากากคือผูปวย  แตสำหรับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยตอง

สวมหนากากกันถวนหนาเมื่อออกไปยังที่สาธารณะ เพราะคนท่ีรับเชื้อกอโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) หลายราย

ไมมีอาการหรือมีอาการนอยมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งอาจแพรเชื้อใหคนใกลชิดได  ดังนั้น ในดานวิทยาการ

ระบาด การแนะนำหรือบังคับใหทุกคนสวมหนากากเมื่อออกไปนอกบานจึงปลอดภัยกวาการสวมหนากาก

เฉพาะผูปวย  ในบริบทนี้มีขอกังขาวา ผูที่เขากักตัวครบ ๑๔ วันโดยไมมีอาการและตรวจไมพบเชื้อ หรือผูปวย

ที่รับการรักษาแลวแพทยระบุวาหายแลวและตรวจไมพบเชื้อ จะมีโอกาสแพรโรคไดหรือไม เพราะมีรายงานวา 

การฟกตัวของเชื้อโคโรนาไวรัส (SARV-CoV-2) บางรายเกิน ๑๔ วัน และผูปวยที่ไดรับการรักษาจนไรอาการ

และตรวจไมพบเชื้อยังมีโอกาสแพรเชื้อได 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๙ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เกษตรทฤษฎีใหมเพื่อความม่ันคงยั่งยืน 
 

รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก 

 

ปจจุบันพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานมีประมาณ ๑๐๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๗๘ ของพื้นที่

การเกษตรทั้งหมด  หากพื้นที่เหลานี้มีแหลงน้ำในไรนาพอใชทั้งปทุกครัวเรือน จะแกปญหาความยากจนได

ระดับหนึ่ง  ผลการวิเคราะหภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก ๒๕๕๖/๕๗  สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรพบวา  ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย ๘๘,๔๐๒ บาทตอคนตอป ครัวเรือนที่ไมยากจนมีรายไดเฉล่ีย 

๑๑๓,๓๓๘ บาทตอคนตอป  ในขณะท่ีครัวเรือนที่ยากจนมีรายไดเฉลี่ย ๑๘,๔๑๗ บาทตอคนตอป  ครัวเรือนมี

รายจายเฉลี่ย ๑๖๕,๔๖๑ บาทตอครัวเรือนตอป  โดยท่ีครัวเรือนที่ไมยากจนมีรายจายสูงสุด ๑๘๘,๕๐๙ บาท

ตอครัวเรือนตอป  ในขณะที่ครัวเรือนที่ยากจนมีรายจายเฉลี่ย ๑๐๐,๗๗๓ บาทตอครัวเรือนตอป  ครัวเรือนมี

หนี้สินเฉลี่ย ๒๑๒,๕๘๖ บาทตอครัวเรือนตอป  ทั้งนี้ครัวเรือนที่ไมยากจนที่มีหนี้สิน ๒๓๔,๕๐๔ บาทตอ

ครัวเรือนตอป และครัวเรือนที่ยากจนมีหนี้ ๑๕๑,๐๗๓ บาทตอครัวเรือนตอป 

 จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ที่ไดพระราชทานในโอกาสตาง ๆ 

พอจะสรุปถึงประโยชนของทฤษฎีใหมได ๔ ประการ 

๑. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอดอยาก และเลี้ยงตนเองได  

  ๒. ในหนาแลงมีน้ำนอยก็สามารถนำน้ำที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผักตาง ๆ ได แมแตขาวก็ยังปลูกได 

โดยไมตองเบียดเบียนชลประทาน 

  ๓. ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ำดีตลอดป ทฤษฎีใหมนี้ก็สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรร่ำรวยขึ้นได 

  ๔. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยที่ทางราชการไมตอง

ชวยเหลือมากเกินไป เปนการประหยัดงบประมาณแผนดิน 

 ระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรตามทฤษฎีใหมแตกตางกับระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร

แบบทฤษฎีเกา แบบเกามีการเก็บน้ำในอางเก็บน้ำและคลองชลประทาน และสงน้ำผานคลองชลประทานมายัง

ไรนาของเกษตรกร    

  เกษตรทฤษฎีใหม ใชการเก็บน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรเองใหพอใชไดทั้งป และพยายามสรางระบบปองกัน

น้ำทวม 

ทฤษฎีเกามีปญหาความไมเทาเทียม บางพ้ืนที่ตองเสียสละ แตทฤษฎีใหมไมตองใหพ้ืนที่ใด ๆ เสียสละ  

กอใหเกิดความพอเพียง มั่นคง และย่ังยืน 

ทฤษฎีเกาทำลายทรัพยากรปาไมบางสวน เพ่ือไดมาซ่ึงแหลงน้ำ มีอายุการใชงานจำกัด ตองระวังภัยพิบัติ

จากเข่ือนแตก และเม่ือเกิดภัยแลงก็ชวยเกษตรกรไมไดเพราะน้ำไมพอ 
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๗๘ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

เรื่องของหนากาก 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตต ิ ราชบัณฑิต 

 

 โดยตรรกะ การสวมหนากากมีขอบงใช ๒ ประการ  ประการแรก เทาที่แพทยคุ นเคยกันตั้งแตเปน

นักเรียนแพทย ผูที่สวมใสก็คือศัลยแพทยและทุกคนที่เขาไปอยูในหองผาตัด เวนคนเดียวคือผูปวยที่นอนอยูบน

เตียงผาตัด  จุดมุงหมายหลักคือปองกันการแพรเชื้อจากบุคลากรในหองผาตัดเขาสูแผลผาตัดของผูปวย   

 ประการที่ ๒ ไดแก ทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมในหองทารกแรกคลอด ดวยความมุงหมายเชนเดียวกัน

กับการเขาไปในหองผาตัด และทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมผูปวยในหองผูปวยโรคติดเชื้อ ซึ่งโดยทฤษฎีแลว  

ผูสวมหนากากควรเปนผูปวยโรคติดเชื้อที่เปนผูแพรเชื้อ  ผูบรรยายมีประสบการณเรื่องผูปวยสวมหนากากเม่ือ

เปนแพทยโรงพยาบาลวัณโรคท่ีตางประเทศ  และเม่ือสมัยนานมาแลวท่ีไปประเทศญี่ปุนไดพบเห็นผูคนในทอง

ถนนสวมหนากากกันประปราย  สอบถามไดความวาสวมหนากากเพราะเปนหวัด เขาสวมเพ่ือปองกันการแพรเชื้อ

ในที่สาธารณะ คนญี่ปุนมีวัฒนธรรมที่นาชมเชย 

 มาเขาเรื่องการสวมหนากากกันถวนหนาในยุคโรคโคโรนาไวรัสระบาดที่นครอูฮั่นและแพรไปทั่วโลก 

องคการอนามัยโลกประกาศวา คนสวมหนากากคือผูปวย  แตสำหรับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยตอง

สวมหนากากกันถวนหนาเมื่อออกไปยังที่สาธารณะ เพราะคนท่ีรับเชื้อกอโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) หลายราย

ไมมีอาการหรือมีอาการนอยมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งอาจแพรเชื้อใหคนใกลชิดได  ดังนั้น ในดานวิทยาการ

ระบาด การแนะนำหรือบังคับใหทุกคนสวมหนากากเมื่อออกไปนอกบานจึงปลอดภัยกวาการสวมหนากาก

เฉพาะผูปวย  ในบริบทนี้มีขอกังขาวา ผูที่เขากักตัวครบ ๑๔ วันโดยไมมีอาการและตรวจไมพบเชื้อ หรือผูปวย

ที่รับการรักษาแลวแพทยระบุวาหายแลวและตรวจไมพบเชื้อ จะมีโอกาสแพรโรคไดหรือไม เพราะมีรายงานวา 

การฟกตัวของเชื้อโคโรนาไวรัส (SARV-CoV-2) บางรายเกิน ๑๔ วัน และผูปวยที่ไดรับการรักษาจนไรอาการ

และตรวจไมพบเชื้อยังมีโอกาสแพรเชื้อได 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๙ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เกษตรทฤษฎีใหมเพื่อความม่ันคงยั่งยืน 
 

รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก 

 

ปจจุบันพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานมีประมาณ ๑๐๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๗๘ ของพื้นที่

การเกษตรทั้งหมด  หากพื้นที่เหลานี้มีแหลงน้ำในไรนาพอใชทั้งปทุกครัวเรือน จะแกปญหาความยากจนได

ระดับหนึ่ง  ผลการวิเคราะหภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก ๒๕๕๖/๕๗  สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรพบวา  ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย ๘๘,๔๐๒ บาทตอคนตอป ครัวเรือนท่ีไมยากจนมีรายไดเฉลี่ย 

๑๑๓,๓๓๘ บาทตอคนตอป  ในขณะท่ีครัวเรือนที่ยากจนมีรายไดเฉลี่ย ๑๘,๔๑๗ บาทตอคนตอป  ครัวเรือนมี

รายจายเฉลี่ย ๑๖๕,๔๖๑ บาทตอครัวเรือนตอป  โดยท่ีครัวเรือนที่ไมยากจนมีรายจายสูงสุด ๑๘๘,๕๐๙ บาท

ตอครัวเรือนตอป  ในขณะที่ครัวเรือนที่ยากจนมีรายจายเฉลี่ย ๑๐๐,๗๗๓ บาทตอครัวเรือนตอป  ครัวเรือนมี

หนี้สินเฉลี่ย ๒๑๒,๕๘๖ บาทตอครัวเรือนตอป  ทั้งนี้ครัวเรือนที่ไมยากจนที่มีหนี้สิน ๒๓๔,๕๐๔ บาทตอ

ครัวเรือนตอป และครัวเรือนที่ยากจนมีหนี้ ๑๕๑,๐๗๓ บาทตอครัวเรือนตอป 

 จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ที่ไดพระราชทานในโอกาสตาง ๆ 

พอจะสรุปถึงประโยชนของทฤษฎีใหมได ๔ ประการ 

๑. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอดอยาก และเลี้ยงตนเองได  

  ๒. ในหนาแลงมีน้ำนอยก็สามารถนำน้ำที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผักตาง ๆ ได แมแตขาวก็ยังปลูกได 

โดยไมตองเบียดเบียนชลประทาน 

  ๓. ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ำดีตลอดป ทฤษฎีใหมนี้ก็สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรร่ำรวยขึ้นได 

  ๔. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยที่ทางราชการไมตอง

ชวยเหลือมากเกินไป เปนการประหยัดงบประมาณแผนดิน 

 ระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรตามทฤษฎีใหมแตกตางกับระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร

แบบทฤษฎีเกา แบบเกามีการเก็บน้ำในอางเก็บน้ำและคลองชลประทาน และสงน้ำผานคลองชลประทานมายัง

ไรนาของเกษตรกร    

  เกษตรทฤษฎีใหม ใชการเก็บน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรเองใหพอใชไดทั้งป และพยายามสรางระบบปองกัน

น้ำทวม 

ทฤษฎีเกามีปญหาความไมเทาเทียม บางพ้ืนที่ตองเสียสละ แตทฤษฎีใหมไมตองใหพ้ืนที่ใด ๆ เสียสละ  

กอใหเกิดความพอเพียง มั่นคง และย่ังยืน 

ทฤษฎีเกาทำลายทรัพยากรปาไมบางสวน เพ่ือไดมาซึ่งแหลงน้ำ มีอายุการใชงานจำกัด ตองระวังภัยพิบัติ

จากเข่ือนแตก และเม่ือเกิดภัยแลงก็ชวยเกษตรกรไมไดเพราะน้ำไมพอ 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

เรื่องของหนากาก 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตต ิ ราชบัณฑิต 

 

 โดยตรรกะ การสวมหนากากมีขอบงใช ๒ ประการ  ประการแรก เทาที่แพทยคุ นเคยกันตั้งแตเปน

นักเรียนแพทย ผูที่สวมใสก็คือศัลยแพทยและทุกคนที่เขาไปอยูในหองผาตัด เวนคนเดียวคือผูปวยที่นอนอยูบน

เตียงผาตัด  จุดมุงหมายหลักคือปองกันการแพรเชื้อจากบุคลากรในหองผาตัดเขาสูแผลผาตัดของผูปวย   

 ประการที่ ๒ ไดแก ทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมในหองทารกแรกคลอด ดวยความมุงหมายเชนเดียวกัน

กับการเขาไปในหองผาตัด และทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมผูปวยในหองผูปวยโรคติดเชื้อ ซึ่งโดยทฤษฎีแลว  

ผูสวมหนากากควรเปนผูปวยโรคติดเชื้อที่เปนผูแพรเชื้อ  ผูบรรยายมีประสบการณเรื่องผูปวยสวมหนากากเม่ือ

เปนแพทยโรงพยาบาลวัณโรคท่ีตางประเทศ  และเม่ือสมัยนานมาแลวท่ีไปประเทศญี่ปุนไดพบเห็นผูคนในทอง

ถนนสวมหนากากกันประปราย  สอบถามไดความวาสวมหนากากเพราะเปนหวัด เขาสวมเพ่ือปองกันการแพรเชื้อ

ในที่สาธารณะ คนญี่ปุนมีวัฒนธรรมที่นาชมเชย 

 มาเขาเรื่องการสวมหนากากกันถวนหนาในยุคโรคโคโรนาไวรัสระบาดที่นครอูฮั่นและแพรไปทั่วโลก 

องคการอนามัยโลกประกาศวา คนสวมหนากากคือผูปวย  แตสำหรับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยตอง

สวมหนากากกันถวนหนาเมื่อออกไปยังที่สาธารณะ เพราะคนท่ีรับเชื้อกอโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) หลายราย

ไมมีอาการหรือมีอาการนอยมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งอาจแพรเชื้อใหคนใกลชิดได  ดังนั้น ในดานวิทยาการ

ระบาด การแนะนำหรือบังคับใหทุกคนสวมหนากากเมื่อออกไปนอกบานจึงปลอดภัยกวาการสวมหนากาก

เฉพาะผูปวย  ในบริบทนี้มีขอกังขาวา ผูที่เขากักตัวครบ ๑๔ วันโดยไมมีอาการและตรวจไมพบเชื้อ หรือผูปวย

ที่รับการรักษาแลวแพทยระบุวาหายแลวและตรวจไมพบเชื้อ จะมีโอกาสแพรโรคไดหรือไม เพราะมีรายงานวา 

การฟกตัวของเชื้อโคโรนาไวรัส (SARV-CoV-2) บางรายเกิน ๑๔ วัน และผูปวยที่ไดรับการรักษาจนไรอาการ

และตรวจไมพบเชื้อยังมีโอกาสแพรเชื้อได 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๙ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เกษตรทฤษฎีใหมเพื่อความม่ันคงยั่งยืน 
 

รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร  วงศแกว  ภาคีสมาชิก 

 

ปจจุบันพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานมีประมาณ ๑๐๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๗๘ ของพื้นที่

การเกษตรทั้งหมด  หากพื้นที่เหลานี้มีแหลงน้ำในไรนาพอใชทั้งปทุกครัวเรือน จะแกปญหาความยากจนได

ระดับหนึ่ง  ผลการวิเคราะหภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก ๒๕๕๖/๕๗  สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรพบวา  ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย ๘๘,๔๐๒ บาทตอคนตอป ครัวเรือนท่ีไมยากจนมีรายไดเฉลี่ย 

๑๑๓,๓๓๘ บาทตอคนตอป  ในขณะท่ีครัวเรือนที่ยากจนมีรายไดเฉลี่ย ๑๘,๔๑๗ บาทตอคนตอป  ครัวเรือนมี

รายจายเฉลี่ย ๑๖๕,๔๖๑ บาทตอครัวเรือนตอป  โดยท่ีครัวเรือนที่ไมยากจนมีรายจายสูงสุด ๑๘๘,๕๐๙ บาท

ตอครัวเรือนตอป  ในขณะที่ครัวเรือนที่ยากจนมีรายจายเฉลี่ย ๑๐๐,๗๗๓ บาทตอครัวเรือนตอป  ครัวเรือนมี

หนี้สินเฉลี่ย ๒๑๒,๕๘๖ บาทตอครัวเรือนตอป  ทั้งนี้ครัวเรือนที่ไมยากจนที่มีหนี้สิน ๒๓๔,๕๐๔ บาทตอ

ครัวเรือนตอป และครัวเรือนที่ยากจนมีหนี้ ๑๕๑,๐๗๓ บาทตอครัวเรือนตอป 

 จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ที่ไดพระราชทานในโอกาสตาง ๆ 

พอจะสรุปถึงประโยชนของทฤษฎีใหมได ๔ ประการ 

๑. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอดอยาก และเลี้ยงตนเองได  

  ๒. ในหนาแลงมีน้ำนอยก็สามารถนำน้ำที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผักตาง ๆ ได แมแตขาวก็ยังปลูกได 

โดยไมตองเบียดเบียนชลประทาน 

  ๓. ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ำดีตลอดป ทฤษฎีใหมนี้ก็สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรร่ำรวยขึ้นได 

  ๔. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยที่ทางราชการไมตอง

ชวยเหลือมากเกินไป เปนการประหยัดงบประมาณแผนดิน 

 ระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรตามทฤษฎีใหมแตกตางกับระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร

แบบทฤษฎีเกา แบบเกามีการเก็บน้ำในอางเก็บน้ำและคลองชลประทาน และสงน้ำผานคลองชลประทานมายัง

ไรนาของเกษตรกร    

  เกษตรทฤษฎีใหม ใชการเก็บน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรเองใหพอใชไดทั้งป และพยายามสรางระบบปองกัน

น้ำทวม 

ทฤษฎีเกามีปญหาความไมเทาเทียม บางพ้ืนที่ตองเสียสละ แตทฤษฎีใหมไมตองใหพ้ืนที่ใด ๆ เสียสละ  

กอใหเกิดความพอเพียง มั่นคง และย่ังยืน 

ทฤษฎีเกาทำลายทรัพยากรปาไมบางสวน เพ่ือไดมาซึ่งแหลงน้ำ มีอายุการใชงานจำกัด ตองระวังภัยพิบัติ

จากเข่ือนแตก และเม่ือเกิดภัยแลงก็ชวยเกษตรกรไมไดเพราะน้ำไมพอ 
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 ทฤษฎีใหมเปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการท่ีดินและน้ำเพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก

ใหเกิดประโยชนสูงสุด  อยางไรก็ตาม ผานไปเกือบ ๓๐ ป ครัวเรือนที่ทำการเกษตรดวยแนวทางทฤษฎีใหม 

ยังไมแพรหลายมากนัก เชนเดียวกันกับแนวทางการทำเกษตรยั่งยืนอื่น ๆ  ครัวเรือนที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม

ยังมีไมถึงรอยละ ๐.๒ ของทั้งหมด แมแตในจังหวัดที่มีโครงการนำรอง เชน กาฬสินธุ นครราชสีมา ราชบุรี 

และนครสวรรค 

ปญหาของเกษตรกรคือยังมีผูทำการเกษตรทฤษฎีใหมเพียงรอยละ ๐.๒  การเพ่ิมปริมาณการทำเกษตร

ตามทฤษฎีใหมจะชวยใหเกษตรกรลดความเสี่ยงตอการแปรปรวนของดินฟาอากาศ เชน ฝนแลง ฝนทิ้งชวงยาว  

น้ำทวม และสามารถฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณ  เกษตรกรมีพออยูพอกิน มีรายได มีรายจายนอยมาก

หรือไมมีเลย ไมมีหนี้ และยังมีบำนาญเปนไมยืนตนนับลานบาท ถาเกษตรกร ๕.๙ ลานครัวเรือนหันมาทำ

เกษตรทฤษฎีใหม ปาจะเพ่ิมข้ึนหลายลานไร เกษตรกรประมาณ ๑๐ ลานครัวเรือนมีอาหาร มีน้ำ มีที่อยูอาศัย

และสิ่งแวดลอมที่ปลอดสารพิษ ไมมีหนี้ ประเทศไทยจะเปนประเทศที่ไดรับการยกยองจากประชาคมโลก 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑตอเนื่องจะเปนที่ตองการของตลาดโลก ระบบเกษตรกรรมของไทยจะมีภูมิคุมกัน

ตอภัยพิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะภัยแลงและอุทกภัย  ความยากจนความเหลื่อมล้ำจะลดลงมากหรือหายไป 

สังคมไทยในภาคเกษตรกรรมจะมีความมั ่นคง ยั ่งยืน และมั ่งคั ่งในที ่สุด  ผู บรรยายขอเชิญชวนสมาชิก 

ราชบัณฑิตยสภาใหมีสวนรวมในการสนองพระราชปณิธานของพระเจาอยูหัว รั ชกาลที่ ๙  ในการเอาชนะ

ความหิวโหยและความยากจนโดยการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได

พิสูจนแลวโดยเกษตรกรจำนวนหนึ่งวา แกปญหาไดจริงและมีแนวโนมที่ชัดเจนวาเปนการพัฒนาอยางมั่นคง 

ยั่งยืน และเปนผลดีแกการเพิ่มพื้นที่ปา เกษตรกรไมตองเขาปาไปแยงชิงอาหารและลักลอบตัดไมในปาเพราะ

ไดสรางขึ้นในปาของตนเอง อีกทั้งการปลูกพืชผลโดยใชพันธุพืชที่หลากหลายจะชวยสงเสริมความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดอยางดียิ่ง 
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กลีเซอรอลดิบ-วัตถุดิบอเนกประสงค  

ตอนที่ ๑ : การเพิ่มความบริสุทธิ ์
 

ศาสตราจารย ดร.มะลิ  หุนสม  ภาคีสมาชิก 

ฤดีมาศ  มโนศักดิ์, สิริพงศ  ลิ้มพัธยาเนตร 

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 กลีเซอรอลเปนสารประกอบอินทรียที่มีหมูไฮดรอกซิล (-OH) หลายหมู มีสูตรโมเลกุล คือ C3H5(OH)3 

เปนสารประกอบที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น มีรสหวานเล็กนอย มีความหนืดมากกวาน้ำ และไมเปนพิษแกมนุษย สัตว 

และสิ่งแวดลอม กลีเซอรอลและกลีเซอรีนเปนสารประสอบชนิดเดียวกันและมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน ชื่อกลีเซอรีน

มักถูกใชเรียกในเชิงพาณิชย ซึ่งหมายถึงสารประกอบที่มีกลีเซอรอลมากกวารอยละ ๙๕ โดยน้ำหนัก 

 กลีเซอรอลสามารถใชเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน อุตสาหกรรมเครื ่องสำอาง 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมยา ขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลที่นำมาใชเปน

วัตถุดิบ  นอกจากนี้ กลีเซอรอลยังใชเปนสารเคมีตั้งตนในการเปลี่ยนเปนสารเคมีชนิดอื่นที่มีมูลคาสูงกวา เชน  

กลีเซอรอลดีไฮด กรดทารโทนิก ไดไฮดรอกซีแอซีโทน หรือกรดกลีเซอริก ซึ ่งจะถูกนำไปตอยอดใชใน

อุตสาหกรรมอ่ืน ในเชิงพาณิชยกลีเซอรอลดิบหรือกลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์ต่ำจะเกิดจากปฏิกิริยาการแตกตัว

ของไทรกลีเซอไรดที่ความดันสูง เรียกวา ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส  นอกจากน้ี กลีเซอรอลดิบยังเปนผลิตภัณฑ

พลอยไดจากกระบวนการผลิตสบูและการผลิตไบโอดีเซลอีกดวย 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของ

รัฐบาลในประเทศตาง ๆ ทำใหอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลขยายตัวอยางตอเนื่องในปจจุบัน สงผลใหเกิด  

กลีเซอรอลดิบมากขึ ้นตามไปดวย กลาวคือ ในการผลิตไบโอดีเซล ๑๐๐ กิโลกรัม จะเกิดกลีเซอรอลดิบ

ประมาณ ๑๐ กิโลกรัม กลีเซอรอลดิบเหลานี้จะมีความบริสุทธิ์ต่ำ (รอยละ ๔๐-๘๘ โดยน้ำหนัก) เนื่องจาก 

มีสารเจือปนมาก ราคากลีเซอรอลดิบจึงต่ำและไมสามารถนำไปใชประโยชนไดมากนัก การเพิ่มความบริสุทธิ์

ของกลีเซอรอลดิบสามารถทำไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล ชนิด และปริมาณสารเจือปน

ในกลีเซอรอลดิบ เชน การกล่ันสุญญากาศ การแลกเปลี่ยนไอออน การแยกดวยเมมเบรนหรือการดูดซับ 

ผูบรรยายและคณะไดศึกษาการเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

ซึ่งใชน้ำมันทอดอาหารที่ผานการใชงานแลว โดยศึกษาการทำใหเปนกลางดวยกรด (กรดฟอสฟอริก กรด

ซัลฟวริก และกรดแอซีติก) การสกัดดวยตัวทำละลายมีข้ัว (เมทานอล เอทานอล และโพรพานอล) และการดูดซับ

สีดวยถานกัมมันต พบวา ภาวะที่สามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลดิบจากรอยละ ๓๖.๗ เปนรอยละ 

๙๕.๗๔ โดยน้ำหนัก และลดสีไดรอยละ ๙๙.๗ คือ การทำใหเปนกลางดวยกรดฟอสฟอริกที่พีเอชเทากับ ๒.๕ 
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 ทฤษฎีใหมเปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการท่ีดินและน้ำเพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก

ใหเกิดประโยชนสูงสุด  อยางไรก็ตาม ผานไปเกือบ ๓๐ ป ครัวเรือนที่ทำการเกษตรดวยแนวทางทฤษฎีใหม 

ยังไมแพรหลายมากนัก เชนเดียวกันกับแนวทางการทำเกษตรยั่งยืนอื่น ๆ  ครัวเรือนที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม

ยังมีไมถึงรอยละ ๐.๒ ของทั้งหมด แมแตในจังหวัดที่มีโครงการนำรอง เชน กาฬสินธุ นครราชสีมา ราชบุรี 

และนครสวรรค 

ปญหาของเกษตรกรคือยังมีผูทำการเกษตรทฤษฎีใหมเพียงรอยละ ๐.๒  การเพ่ิมปริมาณการทำเกษตร

ตามทฤษฎีใหมจะชวยใหเกษตรกรลดความเสี่ยงตอการแปรปรวนของดินฟาอากาศ เชน ฝนแลง ฝนทิ้งชวงยาว  

น้ำทวม และสามารถฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณ  เกษตรกรมีพออยูพอกิน มีรายได มีรายจายนอยมาก

หรือไมมีเลย ไมมีหนี้ และยังมีบำนาญเปนไมยืนตนนับลานบาท ถาเกษตรกร ๕.๙ ลานครัวเรือนหันมาทำ

เกษตรทฤษฎีใหม ปาจะเพ่ิมข้ึนหลายลานไร เกษตรกรประมาณ ๑๐ ลานครัวเรือนมีอาหาร มีน้ำ มีที่อยูอาศัย

และสิ่งแวดลอมที่ปลอดสารพิษ ไมมีหนี้ ประเทศไทยจะเปนประเทศที่ไดรับการยกยองจากประชาคมโลก 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑตอเนื่องจะเปนที่ตองการของตลาดโลก ระบบเกษตรกรรมของไทยจะมีภูมิคุมกัน

ตอภัยพิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะภัยแลงและอุทกภัย  ความยากจนความเหลื่อมล้ำจะลดลงมากหรือหายไป 

สังคมไทยในภาคเกษตรกรรมจะมีความมั ่นคง ยั ่งยืน และมั ่งคั ่งในที ่สุด  ผู บรรยายขอเชิญชวนสมาชิก 

ราชบัณฑิตยสภาใหมีสวนรวมในการสนองพระราชปณิธานของพระเจาอยูหัว รั ชกาลที่ ๙  ในการเอาชนะ

ความหิวโหยและความยากจนโดยการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได

พิสูจนแลวโดยเกษตรกรจำนวนหนึ่งวา แกปญหาไดจริงและมีแนวโนมที่ชัดเจนวาเปนการพัฒนาอยางมั่นคง 

ยั่งยืน และเปนผลดีแกการเพิ่มพื้นที่ปา เกษตรกรไมตองเขาปาไปแยงชิงอาหารและลักลอบตัดไมในปาเพราะ

ไดสรางขึ้นในปาของตนเอง อีกทั้งการปลูกพืชผลโดยใชพันธุพืชที่หลากหลายจะชวยสงเสริมความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดอยางดียิ่ง 
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ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 กลีเซอรอลเปนสารประกอบอินทรียที่มีหมูไฮดรอกซิล (-OH) หลายหมู มีสูตรโมเลกุล คือ C3H5(OH)3 

เปนสารประกอบที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น มีรสหวานเล็กนอย มีความหนืดมากกวาน้ำ และไมเปนพิษแกมนุษย สัตว 

และสิ่งแวดลอม กลีเซอรอลและกลีเซอรีนเปนสารประสอบชนิดเดียวกันและมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน ชื่อกลีเซอรีน

มักถูกใชเรียกในเชิงพาณิชย ซึ่งหมายถึงสารประกอบที่มีกลีเซอรอลมากกวารอยละ ๙๕ โดยน้ำหนัก 

 กลีเซอรอลสามารถใชเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน อุตสาหกรรมเครื ่องสำอาง 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมยา ขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลที่นำมาใชเปน

วัตถุดิบ  นอกจากนี้ กลีเซอรอลยังใชเปนสารเคมีตั้งตนในการเปลี่ยนเปนสารเคมีชนิดอื่นที่มีมูลคาสูงกวา เชน  

กลีเซอรอลดีไฮด กรดทารโทนิก ไดไฮดรอกซีแอซีโทน หรือกรดกลีเซอริก ซึ ่งจะถูกนำไปตอยอดใชใน

อุตสาหกรรมอ่ืน ในเชิงพาณิชยกลีเซอรอลดิบหรือกลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์ต่ำจะเกิดจากปฏิกิริยาการแตกตัว

ของไทรกลีเซอไรดที่ความดันสูง เรียกวา ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส  นอกจากน้ี กลีเซอรอลดิบยังเปนผลิตภัณฑ

พลอยไดจากกระบวนการผลิตสบูและการผลิตไบโอดีเซลอีกดวย 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของ

รัฐบาลในประเทศตาง ๆ ทำใหอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลขยายตัวอยางตอเนื่องในปจจุบัน สงผลใหเกิด  

กลีเซอรอลดิบมากขึ ้นตามไปดวย กลาวคือ ในการผลิตไบโอดีเซล ๑๐๐ กิโลกรัม จะเกิดกลีเซอรอลดิบ

ประมาณ ๑๐ กิโลกรัม กลีเซอรอลดิบเหลานี้จะมีความบริสุทธิ์ต่ำ (รอยละ ๔๐-๘๘ โดยน้ำหนัก) เนื่องจาก 

มีสารเจือปนมาก ราคากลีเซอรอลดิบจึงต่ำและไมสามารถนำไปใชประโยชนไดมากนัก การเพิ่มความบริสุทธิ์

ของกลีเซอรอลดิบสามารถทำไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล ชนิด และปริมาณสารเจือปน

ในกลีเซอรอลดิบ เชน การกล่ันสุญญากาศ การแลกเปลี่ยนไอออน การแยกดวยเมมเบรนหรือการดูดซับ 

ผูบรรยายและคณะไดศึกษาการเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

ซึ่งใชน้ำมันทอดอาหารที่ผานการใชงานแลว โดยศึกษาการทำใหเปนกลางดวยกรด (กรดฟอสฟอริก กรด

ซัลฟวริก และกรดแอซีติก) การสกัดดวยตัวทำละลายมีข้ัว (เมทานอล เอทานอล และโพรพานอล) และการดูดซับ

สีดวยถานกัมมันต พบวา ภาวะที่สามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลดิบจากรอยละ ๓๖.๗ เปนรอยละ 

๙๕.๗๔ โดยน้ำหนัก และลดสีไดรอยละ ๙๙.๗ คือ การทำใหเปนกลางดวยกรดฟอสฟอริกที่พีเอชเทากับ ๒.๕ 
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 ทฤษฎีใหมเปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการท่ีดินและน้ำเพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก

ใหเกิดประโยชนสูงสุด  อยางไรก็ตาม ผานไปเกือบ ๓๐ ป ครัวเรือนที่ทำการเกษตรดวยแนวทางทฤษฎีใหม 

ยังไมแพรหลายมากนัก เชนเดียวกันกับแนวทางการทำเกษตรยั่งยืนอื่น ๆ  ครัวเรือนที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม

ยังมีไมถึงรอยละ ๐.๒ ของทั้งหมด แมแตในจังหวัดที่มีโครงการนำรอง เชน กาฬสินธุ นครราชสีมา ราชบุรี 

และนครสวรรค 

ปญหาของเกษตรกรคือยังมีผูทำการเกษตรทฤษฎีใหมเพียงรอยละ ๐.๒  การเพ่ิมปริมาณการทำเกษตร

ตามทฤษฎีใหมจะชวยใหเกษตรกรลดความเสี่ยงตอการแปรปรวนของดินฟาอากาศ เชน ฝนแลง ฝนทิ้งชวงยาว  

น้ำทวม และสามารถฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณ  เกษตรกรมีพออยูพอกิน มีรายได มีรายจายนอยมาก

หรือไมมีเลย ไมมีหนี้ และยังมีบำนาญเปนไมยืนตนนับลานบาท ถาเกษตรกร ๕.๙ ลานครัวเรือนหันมาทำ

เกษตรทฤษฎีใหม ปาจะเพ่ิมขึ้นหลายลานไร เกษตรกรประมาณ ๑๐ ลานครัวเรือนมีอาหาร มีน้ำ มีที่อยูอาศัย

และสิ่งแวดลอมที่ปลอดสารพิษ ไมมีหนี้ ประเทศไทยจะเปนประเทศที่ไดรับการยกยองจากประชาคมโลก 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑตอเนื่องจะเปนที่ตองการของตลาดโลก ระบบเกษตรกรรมของไทยจะมีภูมิคุมกัน

ตอภัยพิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะภัยแลงและอุทกภัย  ความยากจนความเหลื่อมล้ำจะลดลงมากหรือหายไป 

สังคมไทยในภาคเกษตรกรรมจะมีความมั ่นคง ยั ่งยืน และมั ่งคั ่งในที ่สุด  ผู บรรยายขอเชิญชวนสมาชิก 

ราชบัณฑิตยสภาใหมีสวนรวมในการสนองพระราชปณิธานของพระเจาอยูหัว รั ชกาลที่ ๙  ในการเอาชนะ

ความหิวโหยและความยากจนโดยการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได

พิสูจนแลวโดยเกษตรกรจำนวนหนึ่งวา แกปญหาไดจริงและมีแนวโนมที่ชัดเจนวาเปนการพัฒนาอยางมั่นคง 

ยั่งยืน และเปนผลดีแกการเพิ่มพื้นที่ปา เกษตรกรไมตองเขาปาไปแยงชิงอาหารและลักลอบตัดไมในปาเพราะ

ไดสรางขึ้นในปาของตนเอง อีกทั้งการปลูกพืชผลโดยใชพันธุพืชที่หลากหลายจะชวยสงเสริมความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดอยางดียิ่ง 
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ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 กลีเซอรอลเปนสารประกอบอินทรียที่มีหมูไฮดรอกซิล (-OH) หลายหมู มีสูตรโมเลกุล คือ C3H5(OH)3 

เปนสารประกอบที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น มีรสหวานเล็กนอย มีความหนืดมากกวาน้ำ และไมเปนพิษแกมนุษย สัตว 

และสิ่งแวดลอม กลีเซอรอลและกลีเซอรีนเปนสารประสอบชนิดเดียวกันและมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน ชื่อกลีเซอรีน

มักถูกใชเรียกในเชิงพาณิชย ซ่ึงหมายถึงสารประกอบที่มีกลีเซอรอลมากกวารอยละ ๙๕ โดยน้ำหนัก 

 กลีเซอรอลสามารถใชเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน อุตสาหกรรมเครื ่องสำอาง 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมยา ขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลที่นำมาใชเปน

วัตถุดิบ  นอกจากนี้ กลีเซอรอลยังใชเปนสารเคมีตั้งตนในการเปลี่ยนเปนสารเคมีชนิดอื่นที่มีมูลคาสูงกวา เชน  

กลีเซอรอลดีไฮด กรดทารโทนิก ไดไฮดรอกซีแอซีโทน หรือกรดกลีเซอริก ซึ ่งจะถูกนำไปตอยอดใชใน

อุตสาหกรรมอ่ืน ในเชิงพาณิชยกลีเซอรอลดิบหรือกลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์ต่ำจะเกิดจากปฏิกิริยาการแตกตัว

ของไทรกลีเซอไรดที่ความดันสูง เรียกวา ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส  นอกจากน้ี กลีเซอรอลดิบยังเปนผลิตภัณฑ

พลอยไดจากกระบวนการผลิตสบูและการผลิตไบโอดีเซลอีกดวย 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของ

รัฐบาลในประเทศตาง ๆ ทำใหอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลขยายตัวอยางตอเนื่องในปจจุบัน สงผลใหเกิด  

กลีเซอรอลดิบมากขึ ้นตามไปดวย กลาวคือ ในการผลิตไบโอดีเซล ๑๐๐ กิโลกรัม จะเกิดกลีเซอรอลดิบ

ประมาณ ๑๐ กิโลกรัม กลีเซอรอลดิบเหลานี้จะมีความบริสุทธิ์ต่ำ (รอยละ ๔๐-๘๘ โดยน้ำหนัก) เนื่องจาก 

มีสารเจือปนมาก ราคากลีเซอรอลดิบจึงต่ำและไมสามารถนำไปใชประโยชนไดมากนัก การเพิ่มความบริสุทธิ์

ของกลีเซอรอลดิบสามารถทำไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล ชนิด และปริมาณสารเจือปน

ในกลีเซอรอลดิบ เชน การกล่ันสุญญากาศ การแลกเปลี่ยนไอออน การแยกดวยเมมเบรนหรือการดูดซับ 

ผูบรรยายและคณะไดศึกษาการเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

ซึ่งใชน้ำมันทอดอาหารที่ผานการใชงานแลว โดยศึกษาการทำใหเปนกลางดวยกรด (กรดฟอสฟอริก กรด

ซัลฟวริก และกรดแอซีติก) การสกัดดวยตัวทำละลายมีขั้ว (เมทานอล เอทานอล และโพรพานอล) และการดูดซับ

สีดวยถานกัมมันต พบวา ภาวะที่สามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลดิบจากรอยละ ๓๖.๗ เปนรอยละ 

๙๕.๗๔ โดยน้ำหนัก และลดสีไดรอยละ ๙๙.๗ คือ การทำใหเปนกลางดวยกรดฟอสฟอริกที่พีเอชเทากับ ๒.๕ 
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 ทฤษฎีใหมเปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการท่ีดินและน้ำเพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก

ใหเกิดประโยชนสูงสุด  อยางไรก็ตาม ผานไปเกือบ ๓๐ ป ครัวเรือนที่ทำการเกษตรดวยแนวทางทฤษฎีใหม 

ยังไมแพรหลายมากนัก เชนเดียวกันกับแนวทางการทำเกษตรยั่งยืนอื่น ๆ  ครัวเรือนที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม

ยังมีไมถึงรอยละ ๐.๒ ของทั้งหมด แมแตในจังหวัดที่มีโครงการนำรอง เชน กาฬสินธุ นครราชสีมา ราชบุรี 

และนครสวรรค 

ปญหาของเกษตรกรคือยังมีผูทำการเกษตรทฤษฎีใหมเพียงรอยละ ๐.๒  การเพ่ิมปริมาณการทำเกษตร

ตามทฤษฎีใหมจะชวยใหเกษตรกรลดความเสี่ยงตอการแปรปรวนของดินฟาอากาศ เชน ฝนแลง ฝนทิ้งชวงยาว  

น้ำทวม และสามารถฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณ  เกษตรกรมีพออยูพอกิน มีรายได มีรายจายนอยมาก

หรือไมมีเลย ไมมีหนี้ และยังมีบำนาญเปนไมยืนตนนับลานบาท ถาเกษตรกร ๕.๙ ลานครัวเรือนหันมาทำ

เกษตรทฤษฎีใหม ปาจะเพ่ิมขึ้นหลายลานไร เกษตรกรประมาณ ๑๐ ลานครัวเรือนมีอาหาร มีน้ำ มีที่อยูอาศัย

และสิ่งแวดลอมที่ปลอดสารพิษ ไมมีหนี้ ประเทศไทยจะเปนประเทศที่ไดรับการยกยองจากประชาคมโลก 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑตอเนื่องจะเปนที่ตองการของตลาดโลก ระบบเกษตรกรรมของไทยจะมีภูมิคุมกัน

ตอภัยพิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะภัยแลงและอุทกภัย  ความยากจนความเหลื่อมล้ำจะลดลงมากหรือหายไป 

สังคมไทยในภาคเกษตรกรรมจะมีความมั ่นคง ยั ่งยืน และมั ่งคั ่งในที ่สุด  ผู บรรยายขอเชิญชวนสมาชิก 

ราชบัณฑิตยสภาใหมีสวนรวมในการสนองพระราชปณิธานของพระเจาอยูหัว รั ชกาลที่ ๙  ในการเอาชนะ

ความหิวโหยและความยากจนโดยการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได

พิสูจนแลวโดยเกษตรกรจำนวนหนึ่งวา แกปญหาไดจริงและมีแนวโนมที่ชัดเจนวาเปนการพัฒนาอยางมั่นคง 

ยั่งยืน และเปนผลดีแกการเพิ่มพื้นที่ปา เกษตรกรไมตองเขาปาไปแยงชิงอาหารและลักลอบตัดไมในปาเพราะ

ไดสรางขึ้นในปาของตนเอง อีกทั้งการปลูกพืชผลโดยใชพันธุพืชที่หลากหลายจะชวยสงเสริมความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดอยางดียิ่ง 
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กลีเซอรอลดิบ-วัตถุดิบอเนกประสงค  

ตอนที่ ๑ : การเพิ่มความบริสุทธิ ์
 

ศาสตราจารย ดร.มะลิ  หุนสม  ภาคีสมาชิก 

ฤดีมาศ  มโนศักดิ์, สิริพงศ  ลิ้มพัธยาเนตร 

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 กลีเซอรอลเปนสารประกอบอินทรียที่มีหมูไฮดรอกซิล (-OH) หลายหมู มีสูตรโมเลกุล คือ C3H5(OH)3 

เปนสารประกอบที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น มีรสหวานเล็กนอย มีความหนืดมากกวาน้ำ และไมเปนพิษแกมนุษย สัตว 

และสิ่งแวดลอม กลีเซอรอลและกลีเซอรีนเปนสารประสอบชนิดเดียวกันและมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน ชื่อกลีเซอรีน

มักถูกใชเรียกในเชิงพาณิชย ซ่ึงหมายถึงสารประกอบที่มีกลีเซอรอลมากกวารอยละ ๙๕ โดยน้ำหนัก 

 กลีเซอรอลสามารถใชเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน อุตสาหกรรมเครื ่องสำอาง 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมยา ขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลที่นำมาใชเปน

วัตถุดิบ  นอกจากนี้ กลีเซอรอลยังใชเปนสารเคมีตั้งตนในการเปลี่ยนเปนสารเคมีชนิดอื่นที่มีมูลคาสูงกวา เชน  

กลีเซอรอลดีไฮด กรดทารโทนิก ไดไฮดรอกซีแอซีโทน หรือกรดกลีเซอริก ซึ ่งจะถูกนำไปตอยอดใชใน

อุตสาหกรรมอ่ืน ในเชิงพาณิชยกลีเซอรอลดิบหรือกลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์ต่ำจะเกิดจากปฏิกิริยาการแตกตัว

ของไทรกลีเซอไรดที่ความดันสูง เรียกวา ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส  นอกจากน้ี กลีเซอรอลดิบยังเปนผลิตภัณฑ

พลอยไดจากกระบวนการผลิตสบูและการผลิตไบโอดีเซลอีกดวย 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของ

รัฐบาลในประเทศตาง ๆ ทำใหอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลขยายตัวอยางตอเนื่องในปจจุบัน สงผลใหเกิด  

กลีเซอรอลดิบมากขึ ้นตามไปดวย กลาวคือ ในการผลิตไบโอดีเซล ๑๐๐ กิโลกรัม จะเกิดกลีเซอรอลดิบ

ประมาณ ๑๐ กิโลกรัม กลีเซอรอลดิบเหลานี้จะมีความบริสุทธิ์ต่ำ (รอยละ ๔๐-๘๘ โดยน้ำหนัก) เนื่องจาก 

มีสารเจือปนมาก ราคากลีเซอรอลดิบจึงต่ำและไมสามารถนำไปใชประโยชนไดมากนัก การเพิ่มความบริสุทธิ์

ของกลีเซอรอลดิบสามารถทำไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล ชนิด และปริมาณสารเจือปน

ในกลีเซอรอลดิบ เชน การกล่ันสุญญากาศ การแลกเปลี่ยนไอออน การแยกดวยเมมเบรนหรือการดูดซับ 

ผูบรรยายและคณะไดศึกษาการเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

ซึ่งใชน้ำมันทอดอาหารที่ผานการใชงานแลว โดยศึกษาการทำใหเปนกลางดวยกรด (กรดฟอสฟอริก กรด

ซัลฟวริก และกรดแอซีติก) การสกัดดวยตัวทำละลายมีข้ัว (เมทานอล เอทานอล และโพรพานอล) และการดูดซับ

สีดวยถานกัมมันต พบวา ภาวะที่สามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลดิบจากรอยละ ๓๖.๗ เปนรอยละ 

๙๕.๗๔ โดยน้ำหนัก และลดสีไดรอยละ ๙๙.๗ คือ การทำใหเปนกลางดวยกรดฟอสฟอริกที่พีเอชเทากับ ๒.๕ 
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ตามดวยการสกัดดวยโพรพานอลที่อัตราสวนระหวางกลีเซอรอลดิบกับโพรพานอลเทากับ ๒:๑ โดยปริมาตร 

และการดูดซับดวยถานกัมมันตเชิงพาณิชยที่ความแตกตางระหวางถานกัมมันตกับกลีเซอรอลดิบเทากับ  

๒๐๐ กรัมตอลิตร 
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จิตวิญญาณนักวิจัย 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตต ิ ราชบัณฑิต 

 

 คำ “จิตวิญญาณ” เปนศัพทยุคใหม เริ่มปรากฏในรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔-

๒๕๔๕ ซ่ึงเสนอโดยสำนักปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) รวมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

และไดรับการตอตานอยางรุนแรงทันทีโดยกลุมนักวิชาการมีระดับ มีขาววาศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย

ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เปนผูแนะนำใหใชศัพทคำนี้  

  กอนหนานั้นมีผูใชประปรายอยางนอย ๕๐ ปมาแลวในความหมายที่แตกตางออกไป เทาที่คนได ผูที่ใช

ทานแรกคือพระคุณเจาหลวงพอพุทธทาสภิกขุ ซึ่งใชในการบรรยายธรรมตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๘  ผูใชทานอื่น ๆ  
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตต ิ ราชบัณฑิต 

 

 คำ “จิตวิญญาณ” เปนศัพทยุคใหม เริ่มปรากฏในรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔-
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วิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์  ราชบัณฑิต  

ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก 

 

 สมเด็จเจาฟามหิดล กรมหลวงสงขลานครินทร ไดทรงนิพนธแนวคิดดานอุดมศึกษาไววา “…มหาวิทยาลัย

มีภารกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร เพื่อทำใหผู มาเรียนมีความรอบรูที่จะเห็นเหตุใกลไกล…” การจัด 

การเรียนการสอนดานศิลป(ศาสตร) และวิทยาศาสตรควบคูกันไปจึงเปนสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่

สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจนการเรียนรูศาสตรใดศาสตรหนึ่งแตเพียงอยางเดียวนั้นไมนาจะ

เพียงพอ 

  วิชาในระดับพื้นฐาน (๒ ปแรก) ที่ควรเรียนเพิ่มขึ้นในปจจุบันมีวิทยาศาสตรระบบโลก วิทยาศาสตร

สิ ่งแวดลอม ดนตรี เศรษฐศาสตร อารยธรรม เปนตน สำหรับการศึกษาใน ๒ ปหลัง มหาวิทยาลัยควรให

นักศึกษาเลือกเรียนไดทุกสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย และควรมีวิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร เพื่อให

บริหารจัดการไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ  

  ตัวอยางวิชาพื้นฐานสำหรับ ๒ ปแรกในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อางอิงจากโครงสราง

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) คือ การวิจัยและนวัตกรรมบนฐาน

ชุมชน การเลาเรื่องวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตัวอยางวิชาพื้นฐาน  

ในกลุมสังคมศาสตร คือ สังคมศาสตรบูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะ

ผูนำ จิตวิทยาการจัดการ ในกลุมมนุษยศาสตรและศิลปกรรมนั้น ตัวอยางวิชาพ้ืนฐาน มีมนุษยกับหลักจริยศาสตร

เพ่ือการดำเนินชีวิต จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร และประวัติศาสตรอารยธรรม เปนตน 

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภูเก็ต จัดใหนักศึกษาเรียนศิลปวิทยาศาสตรรวมกัน

ใน ๒ ปแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สวนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จัดใหนักศึกษาเรียนรวมกันในปแรกกอนเลือกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)  

มีโครงการความรวมมือระหวางศูนยบริการการศึกษาราชบุรี กับคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

ตลอดจนคณะศิลปกรรมศาสตร เพื่อดำเนินหลักสูตรปริญญาตรี “โมเดล ๒+๒” (Liberal Arts Education 

Integrated Science and Technology) ซึ่งจัดใหนักศึกษาเรียนวิชาพ้ืนฐานศิลปวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนเวลา ๒ ป ณ มจธ. (ราชบุรี) และวิชาเฉพาะระดับปริญญาตรีอีก ๒ ป โดยทดลองขยายผลการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบใหมในปที่ ๓-๔ ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร ณ มจธ. (บางมด) 

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร ๒+๒ ป (Intelligent Systems Engineering) ซึ่งนอกจากวิชาพ้ืนฐานศิลปวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีใน ๒ ปแรกแลว ยังใหศึกษาวิชาเฉพาะระดับปริญญาตรีที่ มจธ. (ราชบุรี) ตอจนครบถวนดวย 
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  ปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมจำนวนมากตองแกไขดวยสหวิทยาการ ทั้งดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรม  ดังนั้น จึงควรจัดตั้งวิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร ควรมี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มานุษยวิทยา และโบราณคดี ฯลฯ  
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

วิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์  ราชบัณฑิต  

ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก 

 

 สมเด็จเจาฟามหิดล กรมหลวงสงขลานครินทร ไดทรงนิพนธแนวคิดดานอุดมศึกษาไววา “…มหาวิทยาลัย

มีภารกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร เพื่อทำใหผู มาเรียนมีความรอบรูที่จะเห็นเหตุใกลไกล…” การจัด 

การเรียนการสอนดานศิลป(ศาสตร) และวิทยาศาสตรควบคูกันไปจึงเปนสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่

สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจนการเรียนรูศาสตรใดศาสตรหนึ่งแตเพียงอยางเดียวนั้นไมนาจะ

เพียงพอ 

  วิชาในระดับพื้นฐาน (๒ ปแรก) ที่ควรเรียนเพิ่มขึ้นในปจจุบันมีวิทยาศาสตรระบบโลก วิทยาศาสตร

สิ ่งแวดลอม ดนตรี เศรษฐศาสตร อารยธรรม เปนตน สำหรับการศึกษาใน ๒ ปหลัง มหาวิทยาลัยควรให

นักศึกษาเลือกเรียนไดทุกสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย และควรมีวิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร เพื่อให

บริหารจัดการไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ  

  ตัวอยางวิชาพื้นฐานสำหรับ ๒ ปแรกในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อางอิงจากโครงสราง

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) คือ การวิจัยและนวัตกรรมบนฐาน

ชุมชน การเลาเรื่องวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตัวอยางวิชาพื้นฐาน  

ในกลุมสังคมศาสตร คือ สังคมศาสตรบูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะ

ผูนำ จิตวิทยาการจัดการ ในกลุมมนุษยศาสตรและศิลปกรรมนั้น ตัวอยางวิชาพ้ืนฐาน มีมนุษยกับหลักจริยศาสตร

เพ่ือการดำเนินชีวิต จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร และประวัติศาสตรอารยธรรม เปนตน 

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภูเก็ต จัดใหนักศึกษาเรียนศิลปวิทยาศาสตรรวมกัน

ใน ๒ ปแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สวนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จัดใหนักศึกษาเรียนรวมกันในปแรกกอนเลือกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)  

มีโครงการความรวมมือระหวางศูนยบริการการศึกษาราชบุรี กับคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

ตลอดจนคณะศิลปกรรมศาสตร เพื่อดำเนินหลักสูตรปริญญาตรี “โมเดล ๒+๒” (Liberal Arts Education 

Integrated Science and Technology) ซึ่งจัดใหนักศึกษาเรียนวิชาพ้ืนฐานศิลปวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนเวลา ๒ ป ณ มจธ. (ราชบุรี) และวิชาเฉพาะระดับปริญญาตรีอีก ๒ ป โดยทดลองขยายผลการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบใหมในปที่ ๓-๔ ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร ณ มจธ. (บางมด) 

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร ๒+๒ ป (Intelligent Systems Engineering) ซึ่งนอกจากวิชาพ้ืนฐานศิลปวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีใน ๒ ปแรกแลว ยังใหศึกษาวิชาเฉพาะระดับปริญญาตรีที่ มจธ. (ราชบุรี) ตอจนครบถวนดวย 
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  ปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมจำนวนมากตองแกไขดวยสหวิทยาการ ทั้งดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

สถานการณการปลูกทุเรียนเพื่อสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายชล  เกตุษา ราชบัณฑิต 

 

          ทุเรียนไดชื่อวาเปน “ราชาของผลไม” (king of fruits) ทุเรียนเปนผลไมเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง

ของประเทศไทย แหลงปลูกทุเรียนที่สำคัญในประเทศไทยอยูที่ภาคตะวันออกและภาคใต ในปจจุบันปริมาณ

และมูลคาการสงออกของผลทุเรียนสดอยู ในอันดับที่หนึ ่งของการสงออกผลไมไทย ประเทศไทยสงออก 

ผลทุเรียนสดมากที่สุดในโลก และสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนผูนำเขาผลทุเรียนสดมากที่สุดจากประเทศไทย  

เมื่อปลายที่แลว (พ.ศ. ๒๕๖๒) กอนเริ่มฤดูการผลิตทุเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ สาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศ

กฎเกณฑการนำเขาผลทุเรียนสดเขมงวดมากข้ึน คือ สวนที่ปลูกทุเรียนเพ่ือสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตองมีใบรับรองการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) และโรงคัดเลือกการบรรจุ

ทุเรียนเพื ่อการสงออกตองมีใบรับรองหลักเกณฑวิธีการที ่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing 

Practice, GMP)  นอกจากน้ี กรมวิชาการเกษตรยังไดกำหนดความแกของผลทุเรียนที่จะตัดสงออกวาจะตองมี

ความแกของผลทุเรียนตามเกณฑที่สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดกำหนดไว

โดยใชน้ำหนักแหงของเนื้อทุเรียนแตละพันธุเปนตัวกำหนดความแกขั้นต่ำของผลทุเรีย นแตละพันธุ การใช

กฎระเบียบที่เขมงวดแกการสงออกผลทุเรียนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือทำใหผลทุเรียนจากประเทศไทย

มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับผูบริโภคจะเปนการรักษาตลาดทุเรียนของประเทศไทยที่ตองแขงขันกับ

ประเทศอ่ืนที่สงออกผลทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ทองคำและเครื่องประดับทองคำ 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณศักดา  ศิริพันธุ  ราชบัณฑิต 

 

 ทองคำเปนธาตุที่มีหมายเลขอะตอม ๗๙ และสัญลักษณ Au (มาจากภาษาละตินวา Auron) เกิดจาก

สายแรทองคำในน้ำรอนผสมผสานกับสารละลายจำพวกซิลิกา ทำใหเกิดการฝงตัวของแรทองคำในหิน 

ซึ่งเรียกวา ทองคำปฐมภูมิ  สวนใหญมักจะไมเห็นดวยตาเปลา มีสวนนอยจะมีขนาดโตพอที่จะเห็นสายแร  

ไดอยางชัดเจน  แรปฐมภูมิจะมีการสึกกรอนและถูกน้ำพัดพาไปสะสมในที่แหงใหมตามเชิงเขา ลำหวยหรือใน

ตะกอนกรวดทรายในลำธาร  แหลงแรทองคำจะมีคุณคาเชิงพาณิชยก็ตอเมื่อมีทองคำมากกวา ๓ กรัมใน 

เนื้อหินหนัก ๑ ตัน   

 ในยุคโบราณ ทองคำถูกนำไปใชในการตกแตงพิธีกรรมทางศาสนา หรือเพ่ือเปนสัญลักษณของความมี

อำนาจ ความรุงเรืองมั่งคั่ง โดยมีหลักฐานปรากฏในแถบเอเชียตะวันตก โดยเฉพาะประเทศอียิปต เปนสิ่งของ

เครื่องทองใหเห็นกันตั้งแต ๔,๐๐๐ ปกอนคริสตศักราช  นอกจากนั้นยังไดมีการคนพบสิ่งของเครื่องทอง 

ในประเทศอ่ืน ๆ เชน มาเซโดเนีย อิตาลี สเปน ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา  การขุดทองไดเพ่ิมมากข้ึนหลังจากมีการ

คนพบทวีปอเมริกา  นับเปนเวลาหลายศตวรรษที่ทองคำถูกนำไปใชเปนเงินตราที่มีคาสูงสุดจนไดรับการ

ยอมรับทุกหนแหงทั่วโลก จนอาจกลาวไดวาทองคำเปนสาเหตุหนึ่งของการลาอาณานิคมในศตวรรษท่ี ๑๖ เลย

ก็วาได 

 ในประเทศไทย ทองคำไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยทวาราวดีสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ทั้งทองคำ

รูปพรรณและทองคำแทง 
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เมื่อปลายที่แลว (พ.ศ. ๒๕๖๒) กอนเริ่มฤดูการผลิตทุเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ สาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศ

กฎเกณฑการนำเขาผลทุเรียนสดเขมงวดมากข้ึน คือ สวนที่ปลูกทุเรียนเพ่ือสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตองมีใบรับรองการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) และโรงคัดเลือกการบรรจุ

ทุเรียนเพื ่อการสงออกตองมีใบรับรองหลักเกณฑวิธีการที ่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing 

Practice, GMP)  นอกจากน้ี กรมวิชาการเกษตรยังไดกำหนดความแกของผลทุเรียนที่จะตัดสงออกวาจะตองมี

ความแกของผลทุเรียนตามเกณฑที่สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดกำหนดไว

โดยใชน้ำหนักแหงของเนื้อทุเรียนแตละพันธุเปนตัวกำหนดความแกขั้นต่ำของผลทุเรีย นแตละพันธุ การใช

กฎระเบียบที่เขมงวดแกการสงออกผลทุเรียนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือทำใหผลทุเรียนจากประเทศไทย

มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับผูบริโภคจะเปนการรักษาตลาดทุเรียนของประเทศไทยที่ตองแขงขันกับ

ประเทศอ่ืนที่สงออกผลทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ทองคำและเครื่องประดับทองคำ 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณศักดา  ศิริพันธุ  ราชบัณฑิต 

 

 ทองคำเปนธาตุที่มีหมายเลขอะตอม ๗๙ และสัญลักษณ Au (มาจากภาษาละตินวา Auron) เกิดจาก

สายแรทองคำในน้ำรอนผสมผสานกับสารละลายจำพวกซิลิกา ทำใหเกิดการฝงตัวของแรทองคำในหิน 

ซึ่งเรียกวา ทองคำปฐมภูมิ  สวนใหญมักจะไมเห็นดวยตาเปลา มีสวนนอยจะมีขนาดโตพอที่จะเห็นสายแร  

ไดอยางชัดเจน  แรปฐมภูมิจะมีการสึกกรอนและถูกน้ำพัดพาไปสะสมในที่แหงใหมตามเชิงเขา ลำหวยหรือใน

ตะกอนกรวดทรายในลำธาร  แหลงแรทองคำจะมีคุณคาเชิงพาณิชยก็ตอเมื่อมีทองคำมากกวา ๓ กรัมใน 

เนื้อหินหนัก ๑ ตัน   

 ในยุคโบราณ ทองคำถูกนำไปใชในการตกแตงพิธีกรรมทางศาสนา หรือเพ่ือเปนสัญลักษณของความมี

อำนาจ ความรุงเรืองมั่งคั่ง โดยมีหลักฐานปรากฏในแถบเอเชียตะวันตก โดยเฉพาะประเทศอียิปต เปนสิ่งของ

เครื่องทองใหเห็นกันตั้งแต ๔,๐๐๐ ปกอนคริสตศักราช  นอกจากนั้นยังไดมีการคนพบสิ่งของเครื่องทอง 

ในประเทศอ่ืน ๆ เชน มาเซโดเนีย อิตาลี สเปน ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา  การขุดทองไดเพ่ิมมากข้ึนหลังจากมีการ

คนพบทวีปอเมริกา  นับเปนเวลาหลายศตวรรษที่ทองคำถูกนำไปใชเปนเงินตราที่มีคาสูงสุดจนไดรับการ

ยอมรับทุกหนแหงทั่วโลก จนอาจกลาวไดวาทองคำเปนสาเหตุหนึ่งของการลาอาณานิคมในศตวรรษท่ี ๑๖ เลย

ก็วาได 

 ในประเทศไทย ทองคำไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยทวาราวดีสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ทั้งทองคำ

รูปพรรณและทองคำแทง 
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สถานการณการปลูกทุเรียนเพื่อสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายชล  เกตุษา ราชบัณฑิต 

 

          ทุเรียนไดชื่อวาเปน “ราชาของผลไม” (king of fruits) ทุเรียนเปนผลไมเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง

ของประเทศไทย แหลงปลูกทุเรียนที่สำคัญในประเทศไทยอยูที่ภาคตะวันออกและภาคใต ในปจจุบันปริมาณ

และมูลคาการสงออกของผลทุเรียนสดอยู ในอันดับที่หนึ ่งของการสงออกผลไมไทย ประเทศไทยสงออก 

ผลทุเรียนสดมากที่สุดในโลก และสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนผูนำเขาผลทุเรียนสดมากที่สุดจากประเทศไทย  

เมื่อปลายที่แลว (พ.ศ. ๒๕๖๒) กอนเริ่มฤดูการผลิตทุเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ สาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศ

กฎเกณฑการนำเขาผลทุเรียนสดเขมงวดมากข้ึน คือ สวนที่ปลูกทุเรียนเพ่ือสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตองมีใบรับรองการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) และโรงคัดเลือกการบรรจุ

ทุเรียนเพื ่อการสงออกตองมีใบรับรองหลักเกณฑวิธีการที ่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing 

Practice, GMP)  นอกจากน้ี กรมวิชาการเกษตรยังไดกำหนดความแกของผลทุเรียนที่จะตัดสงออกวาจะตองมี

ความแกของผลทุเรียนตามเกณฑที่สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดกำหนดไว

โดยใชน้ำหนักแหงของเนื้อทุเรียนแตละพันธุเปนตัวกำหนดความแกขั้นต่ำของผลทุเรีย นแตละพันธุ การใช

กฎระเบียบที่เขมงวดแกการสงออกผลทุเรียนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือทำใหผลทุเรียนจากประเทศไทย

มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับผูบริโภคจะเปนการรักษาตลาดทุเรียนของประเทศไทยที่ตองแขงขันกับ

ประเทศอ่ืนที่สงออกผลทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ทองคำและเครื่องประดับทองคำ 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณศักดา  ศิริพันธุ  ราชบัณฑิต 

 

 ทองคำเปนธาตุที่มีหมายเลขอะตอม ๗๙ และสัญลักษณ Au (มาจากภาษาละตินวา Auron) เกิดจาก

สายแรทองคำในน้ำรอนผสมผสานกับสารละลายจำพวกซิลิกา ทำใหเกิดการฝงตัวของแรทองคำในหิน 

ซึ่งเรียกวา ทองคำปฐมภูมิ  สวนใหญมักจะไมเห็นดวยตาเปลา มีสวนนอยจะมีขนาดโตพอที่จะเห็นสายแร  

ไดอยางชัดเจน  แรปฐมภูมิจะมีการสึกกรอนและถูกน้ำพัดพาไปสะสมในที่แหงใหมตามเชิงเขา ลำหวยหรือใน

ตะกอนกรวดทรายในลำธาร  แหลงแรทองคำจะมีคุณคาเชิงพาณิชยก็ตอเมื่อมีทองคำมากกวา ๓ กรัมใน 

เนื้อหินหนัก ๑ ตัน   

 ในยุคโบราณ ทองคำถูกนำไปใชในการตกแตงพิธีกรรมทางศาสนา หรือเพ่ือเปนสัญลักษณของความมี

อำนาจ ความรุงเรืองมั่งคั่ง โดยมีหลักฐานปรากฏในแถบเอเชียตะวันตก โดยเฉพาะประเทศอียิปต เปนสิ่งของ

เครื่องทองใหเห็นกันตั้งแต ๔,๐๐๐ ปกอนคริสตศักราช  นอกจากนั้นยังไดมีการคนพบสิ่งของเครื่องทอง 

ในประเทศอ่ืน ๆ เชน มาเซโดเนีย อิตาลี สเปน ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา  การขุดทองไดเพ่ิมมากข้ึนหลังจากมีการ

คนพบทวีปอเมริกา  นับเปนเวลาหลายศตวรรษที่ทองคำถูกนำไปใชเปนเงินตราที่มีคาสูงสุดจนไดรับการ

ยอมรับทุกหนแหงทั่วโลก จนอาจกลาวไดวาทองคำเปนสาเหตุหนึ่งของการลาอาณานิคมในศตวรรษท่ี ๑๖ เลย

ก็วาได 

 ในประเทศไทย ทองคำไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยทวาราวดีสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ทั้งทองคำ

รูปพรรณและทองคำแทง 
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เอกโทไมคอรไรซากับการใชประโยชนดานปาไม 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 

 

 เอกโทไมคอรไรซา (Ectomycorrhiza) คือความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหวางเห็ดรา

กับรากของพืช ซึ่งโดยสวนใหญเปนไมยืนตน ทั้ง ๒ ฝายไดรับประโยชนรวมกัน (mutualistic symbiosis)  

ราเอกโทไมคอรไรซาสวนใหญจัดอยูในไฟลัม Basidiomycota และ Ascomycota สรางโครงสรางสืบพันธุ  

ที ่เรียกวา ดอกเห็ด  ราเอกโทไมคอรไรซาจะชวยใหกลาไมเจริญเติบโตดีโดยเฉพาะระยะที่ งอกจากเมล็ด  

แลวเชื้อราน้ีก็จะอยูกับพืชอาศัยตลอดอายุของไม ราเอกโทไมคอรไรซาสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของพืช

ไดหลากหลายวิธี เชน การสรางฮอรโมนใหแกพืช การละลายธาตุอาหารในดิน การเพิ่มความทนทานใหแกพืช

ในสภาพท่ีไมเหมาะสม และการเพิ่มความตานทานของโรคระบบราก อีกทั้งเห็ดเอกโทไมคอรไรซาน้ีอาจจะถือเปน

ดัชนีความอุดมสมบูรณของปาในกลุมที่มีพืชอาศัยอยู   

 ปจจุบันพื้นที่ปาของประเทศไทยถูกบุกรุกทำลายจนลดลงอยางมาก มีการเผาทำลายเพิ่มขึ้นในทุกป  

ทำใหเกิดปญหาแกพื ้นที ่ต นน้ำ ปญหาหมอกควัน PM2.5 และอุทกภัยตาง ๆ รวมทั ้งปริมาณน้ำฝน 

ที่ลดนอยลง และการชะพังทลายของดิน  การเผาปาเพื่อหาเห็ดไปบริโภคและจำหนายเปนปจจัยสำคัญ

ประการหนึ่งในการทำลายปา โดยเฉพาะทางภาคเหนือซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ำ มีผู นิยมกินเห็ดในกลุมเอกโท- 

ไมคอรไรซา เชน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง เห็ดขมิ้น เห็ดแดง เห็ดหลมหลังเขียว เนื่องจากเห็ดเปนแหลง

โปรตีนที่สำคัญอีกแหลงหนึ่ง ในการหาเห็ดในฤดูฝนชาวบานจะเผาเศษวัสดุปกคลุมดินออกกอนเพื่อจะได

มองเห็นดอกเห็ดที่เจริญบนดินไดชัดเจน การเผาในชวงฤดูแลงทำใหลุกลามไดอยางรวดเร็ว 

 ดังนั้น นโยบายเรงดวนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และชุมชนใกลพ้ืนที่ปา ท่ีจะลด

ปญหา จึงมุงไปที่การชิงเผากอนฤดูฝน หรือเพิ่มพื้นที่ปาใหมากขึ้น  ทั้งนี้การเพิ่มพื้นที่ปานั้นจะสำเร็จอยาง

ยั่งยืนไดก็ตองอาศัยความรวมมือของชุมชนโดยที่ชุมชนก็ตองสามารถไดรับประโยชนดวย โดยเฉพาะปานั้น 

ก็ควรตองมีเห็ดที ่จะนำไปบริโภคหรือจำหนาย ดังนั ้น การปลูกปาที ่ใชกลาไมโตเร็ว เชน ไมวงศยาง 

(Dipterocarpaceae) ยางนา เหียง พลวงเต็ง รัง ซึ่งสามารถปลูกเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไดก็จะเปนวิธีที่ยั่งยืน 

ภายในระยะเวลา ๓ ป จะสามารถเก็บเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไปบริโภคและจำหนายได เปนการสรางแรงจูงใจ

ใหชุมชนรอบปาชวยอนุรักษรักษาปา และทำใหคนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน อีกทั้งยังเปนวิธีเพ่ิมจำนวน

พ้ืนที่ปาสีเขียวไดอีกดวย  
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ไสเดือนดินไทยกับการเปล่ียนแปลงของระบบนเิวศในหลายทศวรรษ 

ตอนที่ ๑ : กรณีวิจัยไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavates 
 

ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ปญหา๑ ภาคีสมาชิก    

Bee Wah Ng.๑, ดร.เอ้ืองฟา  บรรเทาวงษ๒, ผศ. ดร.รัตนมณี  ชนะบุญ๓ 

๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
๒ สาขาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

๓ สาขาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

 วิถีชีวิตและบทบาทที่เปนคุณูปการของไสเดือนดินในระบบนิเวศ เปนที่พิสูจนแลวในทางวิชาการวา  

ผูคนไดรับความเอื้อเฟอทั้งโดยตรงและโดยออมจากสัตวที่มีชื่อวา  “ไสเดือนดิน” การวิจัยทางอนุกรมวิธาน

จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายงานไสเดือนที่พบในประเทศไทยมากกวา ๑๐๐ สปชีส เปนสปชีสที่คนพบใหมถึง  

๕๗ สปชีส จำแนกเปน ๕ ประเภทตามลักษณะของระบบนิเวศและวิถีการดำรงชีวิต ไดแก ไสเดือนดิน ไสเดือน

สะเทิน ไสเดือนน้ำ ไสเดือนชายหาด และไสเดือนดินจิ๋ว  ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงไสเดือนอยางแพรหลายเพ่ือ

วัตถุประสงคหลักในเชิงการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตกลับพบวามีการใชสปชีสตางถิ่นจำนวนมาก  

ในหลายทศวรรษที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอยางตอเนื่องรุนแรงโดยมนุษย การทำการเกษตรเคมี 

ตลอดจนการลาไสเดือนเพื่อสงออกตางประเทศ ทำใหไสเดือนไดรับผลกระทบโดยตรง จนนำไปสูการสูญพันธุ

ในทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศไปสูพื้นที่การเกษตรเชิงเดี่ยว กับการใชสารเคมีสงผลกระทบตอการ  

สูญพันธุของไสเดือนไทยในระดับทองถิ่น เชน ไสเดือนขี้ตาแร Metaphire peguana  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน 

ค.ศ. ๒๐๑๙ เรื ่องไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavatus กับผลกระทบจากสารฆาแมลงที่ใชกัน

แพรหลายคือ “อะบาเมกทิน” และไดพบการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ซึ ่งนำไปสูการทดลอง  ผลการทดลองพบวา 

อะบาเมกทิน มีผลกระทบตอการลดปริมาณการผลิตโคคูนของไสเดือนอยางมีนัยสำคัญที่ความเขมขนตั้งตนที่ 

๐.๑ mg a.i. Kg-1 และไสเดือนจะไมสามารถผลิตโคคูนที่ความเขมขนตั้งแต ๒๐ mg a.i. Kg-1 ขึ้นไป เกิดความ

ผิดปกติตอสัณฐานรางกาย และสรีระบางประการ และที่ความเขมขน ๕๐ mg a.i. Kg-1 ผิวหนังและรางกาย

โดยรวมไดรับผลกระทบจากการทำลายอยางรุนแรง ในเบื้องตนนี้สามารถใช P. excavatus เปนดัชนีทาง

ชีวภาพสำหรับผลกระทบจากสารฆาแมลงอะบาเมกทินได 
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เอกโทไมคอรไรซากับการใชประโยชนดานปาไม 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 

 

 เอกโทไมคอรไรซา (Ectomycorrhiza) คือความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหวางเห็ดรา

กับรากของพืช ซึ่งโดยสวนใหญเปนไมยืนตน ทั้ง ๒ ฝายไดรับประโยชนรวมกัน (mutualistic symbiosis)  

ราเอกโทไมคอรไรซาสวนใหญจัดอยูในไฟลัม Basidiomycota และ Ascomycota สรางโครงสรางสืบพันธุ  

ที ่เรียกวา ดอกเห็ด  ราเอกโทไมคอรไรซาจะชวยใหกลาไมเจริญเติบโตดีโดยเฉพาะระยะที่ งอกจากเมล็ด  

แลวเชื้อราน้ีก็จะอยูกับพืชอาศัยตลอดอายุของไม ราเอกโทไมคอรไรซาสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของพืช

ไดหลากหลายวิธี เชน การสรางฮอรโมนใหแกพืช การละลายธาตุอาหารในดิน การเพิ่มความทนทานใหแกพืช

ในสภาพท่ีไมเหมาะสม และการเพิ่มความตานทานของโรคระบบราก อีกทั้งเห็ดเอกโทไมคอรไรซาน้ีอาจจะถือเปน

ดัชนีความอุดมสมบูรณของปาในกลุมที่มีพืชอาศัยอยู   

 ปจจุบันพื้นที่ปาของประเทศไทยถูกบุกรุกทำลายจนลดลงอยางมาก มีการเผาทำลายเพิ่มขึ้นในทุกป  

ทำใหเกิดปญหาแกพื ้นที ่ต นน้ำ ปญหาหมอกควัน PM2.5 และอุทกภัยตาง ๆ รวมทั ้งปริมาณน้ำฝน 

ที่ลดนอยลง และการชะพังทลายของดิน  การเผาปาเพื่อหาเห็ดไปบริโภคและจำหนายเปนปจจัยสำคัญ

ประการหนึ่งในการทำลายปา โดยเฉพาะทางภาคเหนือซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ำ มีผู นิยมกินเห็ดในกลุมเอกโท- 

ไมคอรไรซา เชน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง เห็ดขมิ้น เห็ดแดง เห็ดหลมหลังเขียว เนื่องจากเห็ดเปนแหลง

โปรตีนที่สำคัญอีกแหลงหนึ่ง ในการหาเห็ดในฤดูฝนชาวบานจะเผาเศษวัสดุปกคลุมดินออกกอนเพื่อจะได

มองเห็นดอกเห็ดที่เจริญบนดินไดชัดเจน การเผาในชวงฤดูแลงทำใหลุกลามไดอยางรวดเร็ว 

 ดังนั้น นโยบายเรงดวนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และชุมชนใกลพ้ืนที่ปา ท่ีจะลด

ปญหา จึงมุงไปที่การชิงเผากอนฤดูฝน หรือเพิ่มพื้นที่ปาใหมากขึ้น  ทั้งนี้การเพิ่มพื้นที่ปานั้นจะสำเร็จอยาง

ยั่งยืนไดก็ตองอาศัยความรวมมือของชุมชนโดยที่ชุมชนก็ตองสามารถไดรับประโยชนดวย โดยเฉพาะปานั้น 

ก็ควรตองมีเห็ดที ่จะนำไปบริโภคหรือจำหนาย ดังนั ้น การปลูกปาที ่ใชกลาไมโตเร็ว เชน ไมวงศยาง 

(Dipterocarpaceae) ยางนา เหียง พลวงเต็ง รัง ซึ่งสามารถปลูกเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไดก็จะเปนวิธีที่ยั่งยืน 

ภายในระยะเวลา ๓ ป จะสามารถเก็บเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไปบริโภคและจำหนายได เปนการสรางแรงจูงใจ

ใหชุมชนรอบปาชวยอนุรักษรักษาปา และทำใหคนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน อีกทัง้ยังเปนวิธีเพ่ิมจำนวน

พ้ืนที่ปาสีเขียวไดอีกดวย  
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ไสเดือนดินไทยกับการเปล่ียนแปลงของระบบนเิวศในหลายทศวรรษ 

ตอนที่ ๑ : กรณีวิจัยไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavates 
 

ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ปญหา๑ ภาคีสมาชิก    

Bee Wah Ng.๑, ดร.เอ้ืองฟา  บรรเทาวงษ๒, ผศ. ดร.รัตนมณี  ชนะบุญ๓ 

๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
๒ สาขาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

๓ สาขาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

 วิถีชีวิตและบทบาทที่เปนคุณูปการของไสเดือนดินในระบบนิเวศ เปนที่พิสูจนแลวในทางวิชาการวา  

ผูคนไดรับความเอื้อเฟอทั้งโดยตรงและโดยออมจากสัตวที่มีชื่อวา  “ไสเดือนดิน” การวิจัยทางอนุกรมวิธาน

จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายงานไสเดือนที่พบในประเทศไทยมากกวา ๑๐๐ สปชีส เปนสปชีสที่คนพบใหมถึง  

๕๗ สปชีส จำแนกเปน ๕ ประเภทตามลักษณะของระบบนิเวศและวิถีการดำรงชีวิต ไดแก ไสเดือนดิน ไสเดือน

สะเทิน ไสเดือนน้ำ ไสเดือนชายหาด และไสเดือนดินจิ๋ว  ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงไสเดือนอยางแพรหลายเพ่ือ

วัตถุประสงคหลักในเชิงการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตกลับพบวามีการใชสปชีสตางถิ่นจำนวนมาก  

ในหลายทศวรรษที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอยางตอเนื่องรุนแรงโดยมนุษย การทำการเกษตรเคมี 

ตลอดจนการลาไสเดือนเพื่อสงออกตางประเทศ ทำใหไสเดือนไดรับผลกระทบโดยตรง จนนำไปสูการสูญพันธุ

ในทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศไปสูพื้นที่การเกษตรเชิงเดี่ยว กับการใชสารเคมีสงผลกระทบตอการ  

สูญพันธุของไสเดือนไทยในระดับทองถิ่น เชน ไสเดือนขี้ตาแร Metaphire peguana  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน 

ค.ศ. ๒๐๑๙ เรื ่องไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavatus กับผลกระทบจากสารฆาแมลงที่ใชกัน

แพรหลายคือ “อะบาเมกทิน” และไดพบการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ซึ ่งนำไปสูการทดลอง  ผลการทดลองพบวา 

อะบาเมกทิน มีผลกระทบตอการลดปริมาณการผลิตโคคูนของไสเดือนอยางมีนัยสำคัญที่ความเขมขนตั้งตนที่ 

๐.๑ mg a.i. Kg-1 และไสเดือนจะไมสามารถผลิตโคคูนที่ความเขมขนตั้งแต ๒๐ mg a.i. Kg-1 ขึ้นไป เกิดความ

ผิดปกติตอสัณฐานรางกาย และสรีระบางประการ และที่ความเขมขน ๕๐ mg a.i. Kg-1 ผิวหนังและรางกาย

โดยรวมไดรับผลกระทบจากการทำลายอยางรุนแรง ในเบื้องตนนี้สามารถใช P. excavatus เปนดัชนีทาง

ชีวภาพสำหรับผลกระทบจากสารฆาแมลงอะบาเมกทินได 
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เอกโทไมคอรไรซากับการใชประโยชนดานปาไม 
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 เอกโทไมคอรไรซา (Ectomycorrhiza) คือความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหวางเห็ดรา

กับรากของพืช ซึ่งโดยสวนใหญเปนไมยืนตน ทั้ง ๒ ฝายไดรับประโยชนรวมกัน (mutualistic symbiosis)  

ราเอกโทไมคอรไรซาสวนใหญจัดอยูในไฟลัม Basidiomycota และ Ascomycota สรางโครงสรางสืบพันธุ  

ที ่เรียกวา ดอกเห็ด  ราเอกโทไมคอรไรซาจะชวยใหกลาไมเจริญเติบโตดีโดยเฉพาะระยะที่ งอกจากเมล็ด  

แลวเชื้อราน้ีก็จะอยูกับพืชอาศัยตลอดอายุของไม ราเอกโทไมคอรไรซาสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของพืช

ไดหลากหลายวิธี เชน การสรางฮอรโมนใหแกพืช การละลายธาตุอาหารในดิน การเพิ่มความทนทานใหแกพืช

ในสภาพท่ีไมเหมาะสม และการเพิ่มความตานทานของโรคระบบราก อีกทั้งเห็ดเอกโทไมคอรไรซาน้ีอาจจะถือเปน

ดัชนีความอุดมสมบูรณของปาในกลุมที่มีพืชอาศัยอยู   

 ปจจุบันพื้นที่ปาของประเทศไทยถูกบุกรุกทำลายจนลดลงอยางมาก มีการเผาทำลายเพิ่มขึ้นในทุกป  

ทำใหเกิดปญหาแกพื ้นที ่ต นน้ำ ปญหาหมอกควัน PM2.5 และอุทกภัยตาง ๆ รวมทั ้งปริมาณน้ำฝน 

ที่ลดนอยลง และการชะพังทลายของดิน  การเผาปาเพื่อหาเห็ดไปบริโภคและจำหนายเปนปจจัยสำคัญ

ประการหนึ่งในการทำลายปา โดยเฉพาะทางภาคเหนือซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ำ มีผู นิยมกินเห็ดในกลุมเอกโท- 

ไมคอรไรซา เชน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง เห็ดขมิ้น เห็ดแดง เห็ดหลมหลังเขียว เนื่องจากเห็ดเปนแหลง

โปรตีนที่สำคัญอีกแหลงหนึ่ง ในการหาเห็ดในฤดูฝนชาวบานจะเผาเศษวัสดุปกคลุมดินออกกอนเพื่อจะได

มองเห็นดอกเห็ดที่เจริญบนดินไดชัดเจน การเผาในชวงฤดูแลงทำใหลุกลามไดอยางรวดเร็ว 

 ดังนั้น นโยบายเรงดวนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และชุมชนใกลพ้ืนที่ปา ท่ีจะลด

ปญหา จึงมุงไปที่การชิงเผากอนฤดูฝน หรือเพิ่มพื้นที่ปาใหมากขึ้น  ทั้งนี้การเพิ่มพื้นที่ปานั้นจะสำเร็จอยาง

ยั่งยืนไดก็ตองอาศัยความรวมมือของชุมชนโดยที่ชุมชนก็ตองสามารถไดรับประโยชนดวย โดยเฉพาะปานั้น 

ก็ควรตองมีเห็ดที ่จะนำไปบริโภคหรือจำหนาย ดังนั ้น การปลูกปาที ่ใชกลาไมโตเร็ว เชน ไมวงศยาง 

(Dipterocarpaceae) ยางนา เหียง พลวงเต็ง รัง ซึ่งสามารถปลูกเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไดก็จะเปนวิธีที่ยั่งยืน 

ภายในระยะเวลา ๓ ป จะสามารถเก็บเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไปบริโภคและจำหนายได เปนการสรางแรงจูงใจ

ใหชุมชนรอบปาชวยอนุรักษรักษาปา และทำใหคนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางย่ังยืน อีกทั้งยังเปนวิธีเพ่ิมจำนวน

พ้ืนที่ปาสีเขียวไดอีกดวย  
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ไสเดือนดินไทยกับการเปล่ียนแปลงของระบบนเิวศในหลายทศวรรษ 

ตอนที่ ๑ : กรณีวิจัยไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavates 
 

ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ปญหา๑ ภาคีสมาชิก    

Bee Wah Ng.๑, ดร.เอ้ืองฟา  บรรเทาวงษ๒, ผศ. ดร.รัตนมณี  ชนะบุญ๓ 

๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
๒ สาขาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

๓ สาขาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

 วิถีชีวิตและบทบาทที่เปนคุณูปการของไสเดือนดินในระบบนิเวศ เปนที่พิสูจนแลวในทางวิชาการวา  

ผูคนไดรับความเอื้อเฟอทั้งโดยตรงและโดยออมจากสัตวที่มีชื่อวา  “ไสเดือนดิน” การวิจัยทางอนุกรมวิธาน

จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายงานไสเดือนที่พบในประเทศไทยมากกวา ๑๐๐ สปชีส เปนสปชีสที่คนพบใหมถึง  

๕๗ สปชีส จำแนกเปน ๕ ประเภทตามลักษณะของระบบนิเวศและวิถีการดำรงชีวิต ไดแก ไสเดือนดิน ไสเดือน

สะเทิน ไสเดือนน้ำ ไสเดือนชายหาด และไสเดือนดินจิ๋ว  ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงไสเดือนอยางแพรหลายเพ่ือ

วัตถุประสงคหลักในเชิงการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตกลับพบวามีการใชสปชีสตางถิ่นจำนวนมาก  

ในหลายทศวรรษที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอยางตอเนื่องรุนแรงโดยมนุษย การทำการเกษตรเคมี 

ตลอดจนการลาไสเดือนเพื่อสงออกตางประเทศ ทำใหไสเดือนไดรับผลกระทบโดยตรง จนนำไปสูการสูญพันธุ

ในทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศไปสูพื้นที่การเกษตรเชิงเดี่ยว กับการใชสารเคมีสงผลกระทบตอการ  

สูญพันธุของไสเดือนไทยในระดับทองถิ่น เชน ไสเดือนขี้ตาแร Metaphire peguana  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน 

ค.ศ. ๒๐๑๙ เรื ่องไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavatus กับผลกระทบจากสารฆาแมลงที่ใชกัน

แพรหลายคือ “อะบาเมกทิน” และไดพบการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ซึ ่งนำไปสูการทดลอง  ผลการทดลองพบวา 

อะบาเมกทิน มีผลกระทบตอการลดปริมาณการผลิตโคคูนของไสเดือนอยางมีนัยสำคัญที่ความเขมขนตั้งตนที่ 

๐.๑ mg a.i. Kg-1 และไสเดือนจะไมสามารถผลิตโคคูนที่ความเขมขนตั้งแต ๒๐ mg a.i. Kg-1 ขึ้นไป เกิดความ

ผิดปกติตอสัณฐานรางกาย และสรีระบางประการ และที่ความเขมขน ๕๐ mg a.i. Kg-1 ผิวหนังและรางกาย

โดยรวมไดรับผลกระทบจากการทำลายอยางรุนแรง ในเบื้องตนนี้สามารถใช P. excavatus เปนดัชนีทาง

ชีวภาพสำหรับผลกระทบจากสารฆาแมลงอะบาเมกทินได 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

เอกโทไมคอรไรซากับการใชประโยชนดานปาไม 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 

 

 เอกโทไมคอรไรซา (Ectomycorrhiza) คือความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหวางเห็ดรา

กับรากของพืช ซึ่งโดยสวนใหญเปนไมยืนตน ทั้ง ๒ ฝายไดรับประโยชนรวมกัน (mutualistic symbiosis)  

ราเอกโทไมคอรไรซาสวนใหญจัดอยูในไฟลัม Basidiomycota และ Ascomycota สรางโครงสรางสืบพันธุ  

ที ่เรียกวา ดอกเห็ด  ราเอกโทไมคอรไรซาจะชวยใหกลาไมเจริญเติบโตดีโดยเฉพาะระยะที่ งอกจากเมล็ด  

แลวเชื้อราน้ีก็จะอยูกับพืชอาศัยตลอดอายุของไม ราเอกโทไมคอรไรซาสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของพืช

ไดหลากหลายวิธี เชน การสรางฮอรโมนใหแกพืช การละลายธาตุอาหารในดิน การเพิ่มความทนทานใหแกพืช

ในสภาพท่ีไมเหมาะสม และการเพิ่มความตานทานของโรคระบบราก อีกทั้งเห็ดเอกโทไมคอรไรซาน้ีอาจจะถือเปน

ดัชนีความอุดมสมบูรณของปาในกลุมที่มีพืชอาศัยอยู   

 ปจจุบันพื้นที่ปาของประเทศไทยถูกบุกรุกทำลายจนลดลงอยางมาก มีการเผาทำลายเพิ่มขึ้นในทุกป  

ทำใหเกิดปญหาแกพื ้นที ่ต นน้ำ ปญหาหมอกควัน PM2.5 และอุทกภัยตาง ๆ รวมทั ้งปริมาณน้ำฝน 

ที่ลดนอยลง และการชะพังทลายของดิน  การเผาปาเพื่อหาเห็ดไปบริโภคและจำหนายเปนปจจัยสำคัญ

ประการหนึ่งในการทำลายปา โดยเฉพาะทางภาคเหนือซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ำ มีผู นิยมกินเห็ดในกลุมเอกโท- 

ไมคอรไรซา เชน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง เห็ดขมิ้น เห็ดแดง เห็ดหลมหลังเขียว เนื่องจากเห็ดเปนแหลง

โปรตีนที่สำคัญอีกแหลงหนึ่ง ในการหาเห็ดในฤดูฝนชาวบานจะเผาเศษวัสดุปกคลุมดินออกกอนเพื่อจะได

มองเห็นดอกเห็ดที่เจริญบนดินไดชัดเจน การเผาในชวงฤดูแลงทำใหลุกลามไดอยางรวดเร็ว 

 ดังนั้น นโยบายเรงดวนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และชุมชนใกลพ้ืนที่ปา ท่ีจะลด

ปญหา จึงมุงไปที่การชิงเผากอนฤดูฝน หรือเพิ่มพื้นที่ปาใหมากขึ้น  ทั้งนี้การเพิ่มพื้นที่ปานั้นจะสำเร็จอยาง

ยั่งยืนไดก็ตองอาศัยความรวมมือของชุมชนโดยที่ชุมชนก็ตองสามารถไดรับประโยชนดวย โดยเฉพาะปานั้น 

ก็ควรตองมีเห็ดที ่จะนำไปบริโภคหรือจำหนาย ดังนั ้น การปลูกปาที ่ใชกลาไมโตเร็ว เชน ไมวงศยาง 

(Dipterocarpaceae) ยางนา เหียง พลวงเต็ง รัง ซึ่งสามารถปลูกเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไดก็จะเปนวิธีที่ยั่งยืน 

ภายในระยะเวลา ๓ ป จะสามารถเก็บเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไปบริโภคและจำหนายได เปนการสรางแรงจูงใจ

ใหชุมชนรอบปาชวยอนุรักษรักษาปา และทำใหคนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางย่ังยืน อีกทั้งยังเปนวิธีเพ่ิมจำนวน

พ้ืนที่ปาสีเขียวไดอีกดวย  
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ไสเดือนดินไทยกับการเปล่ียนแปลงของระบบนเิวศในหลายทศวรรษ 

ตอนที่ ๑ : กรณีวิจัยไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavates 
 

ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ปญหา๑ ภาคีสมาชิก    

Bee Wah Ng.๑, ดร.เอ้ืองฟา  บรรเทาวงษ๒, ผศ. ดร.รัตนมณี  ชนะบุญ๓ 

๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
๒ สาขาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

๓ สาขาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

 วิถีชีวิตและบทบาทที่เปนคุณูปการของไสเดือนดินในระบบนิเวศ เปนที่พิสูจนแลวในทางวิชาการวา  

ผูคนไดรับความเอื้อเฟอทั้งโดยตรงและโดยออมจากสัตวที่มีชื่อวา  “ไสเดือนดิน” การวิจัยทางอนุกรมวิธาน

จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายงานไสเดือนที่พบในประเทศไทยมากกวา ๑๐๐ สปชีส เปนสปชีสที่คนพบใหมถึง  

๕๗ สปชีส จำแนกเปน ๕ ประเภทตามลักษณะของระบบนิเวศและวิถีการดำรงชีวิต ไดแก ไสเดือนดิน ไสเดือน

สะเทิน ไสเดือนน้ำ ไสเดือนชายหาด และไสเดือนดินจิ๋ว  ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงไสเดือนอยางแพรหลายเพ่ือ

วัตถุประสงคหลักในเชิงการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตกลับพบวามีการใชสปชีสตางถิ่นจำนวนมาก  

ในหลายทศวรรษที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอยางตอเนื่องรุนแรงโดยมนุษย การทำการเกษตรเคมี 

ตลอดจนการลาไสเดือนเพื่อสงออกตางประเทศ ทำใหไสเดือนไดรับผลกระทบโดยตรง จนนำไปสูการสูญพันธุ

ในทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศไปสูพื้นที่การเกษตรเชิงเดี่ยว กับการใชสารเคมีสงผลกระทบตอการ  

สูญพันธุของไสเดือนไทยในระดับทองถิ่น เชน ไสเดือนขี้ตาแร Metaphire peguana  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน 

ค.ศ. ๒๐๑๙ เรื ่องไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavatus กับผลกระทบจากสารฆาแมลงที่ใชกัน

แพรหลายคือ “อะบาเมกทิน” และไดพบการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ซึ ่งนำไปสูการทดลอง  ผลการทดลองพบวา 

อะบาเมกทิน มีผลกระทบตอการลดปริมาณการผลิตโคคูนของไสเดือนอยางมีนัยสำคัญที่ความเขมขนตั้งตนที่ 

๐.๑ mg a.i. Kg-1 และไสเดือนจะไมสามารถผลิตโคคูนที่ความเขมขนตั้งแต ๒๐ mg a.i. Kg-1 ขึ้นไป เกิดความ

ผิดปกติตอสัณฐานรางกาย และสรีระบางประการ และที่ความเขมขน ๕๐ mg a.i. Kg-1 ผิวหนังและรางกาย

โดยรวมไดรับผลกระทบจากการทำลายอยางรุนแรง ในเบื้องตนนี้สามารถใช P. excavatus เปนดัชนีทาง

ชีวภาพสำหรับผลกระทบจากสารฆาแมลงอะบาเมกทินได 
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ประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๓๒๑ ลานไร) จัดเปนลำดับที่ ๕๐ 

จาก ๑๙๓ ประเทศท่ัวโลก ใชพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑๓๘ ลานไร (ประมาณรอยละ ๔๓) จากสถิติที่เปน

ทางการ พื้นที่การเกษตรอยูในเขตชลประทาน ๓๓.๗๙ ลานไร ซึ่งนอยกวารอยละ ๒๕ ของพื้นที่เพาะปลูก 

ทั้งประเทศ แตพื้นที่ที่มีการชลประทานไดจริงยิ่งมีนอยกวาที่ทางราชการระบุไวมาก เพราะแปลงเกษตรกรที่

ไมไดอยูติดกับคลองชลประทานจะไมสามารถใชน้ำได แมจะถูกจัดอยูในเขตชลประทาน จึงจำเปนตองพ่ึง

น้ำฝนเปนหลัก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ BBC News ประกาศตั้งแตตนปวา ประเทศไทยจะไดรับภัยแลงรุนแรงและ

ยาวนานถึงกลางป โดยคาดวา ภัยแลงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ จะรุนแรงเปนอันดับสองในรอบ ๔๐ ป นับตั้งแต  

พ.ศ. ๒๕๒๒ เชนเดียวกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร (GISTDA) ก็เตือนวา  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไทยมีแนวโนมประสบภัยแลงรุนแรงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดออกมาตรการ  

๙ ประการในการแกปญหาภัยแลงในปนี้ ไดแก (๑) เฝาระวังน้ำเค็มรุกพ้ืนที่สวน (๒) รณรงคใหเกษตรกรรวมใจ

รับมือภัยแลง (๓) บูรณาการความรวมมือในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (๔) สงเสริมการปลูกพืชหลากหลายใน

ฤดูนาปรัง พ.ศ. ๒๕๖๓ (กอนฤดูฝน) (๕) สงเสริมการปลูกพืชใชน้ำนอย เชน ถั่วเขียว (กอนและหลังฤดูฝน)  

(๖) สงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทำนา พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลังฤดูฝน) (๗) ถายทอดความรูและจัดวัน

สาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาเกษตร (๘) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี และ (๙) การทำ

ฝนเทียมอยางตอเน่ือง 

การสูภัยแลงใหไดผลทางหนึ่ง คือ ปลูกพืชใชน้ำนอย โดยที่ปริมาณการใชน้ำของพืชมีองคประกอบดังนี้  
ปริมาณการใชน้ำของพืช = น้ำที่พืชใชในการเจริญเติบโต + น้ำที่พืชคายจากใบ + น้ำที่ระเหยจากผิวดิน 

มีหนวยเปนความลึกของน้ำตอหนวยเวลา ตลอดฤดูกาลปลูกของพืชนั้น ๆ (เฉลี่ย ๓-๖ มิลลิเมตรตอวัน)  

ถั่วเขียวมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น (๖๐-๗๐ วัน) ใชน้ำตลอดฤดูปลูกนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร จึงจัดเปนพืชสูภัยแลง

เพราะใชน้ำนอย (ขาวโพด ใช ๔๕๐-๕๐๐, ขาว ใช ๗๐๐-๙๐๐, ออย ใชมากกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร) ทั้งยังเปน

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญและเปนวัตถุดิบของอาหารไทยทั้งคาวและหวาน ซึ่งที่คุนเคยกันดีไดแกวุนเสน เนื้อเทียม 

(โปรตีนเกษตร) ถั่วงอก ซาหริ่ม ถั่วเขียวตมน้ำตาล ถ่ัวทอด ถ่ัวแปบ เม็ดขนุน ลูกชุบ ไสขนมเปยะและโมจิ ฯลฯ 

ถั่วเขียวเปนแหลงอาหารโปรตีน วิตามินและเกลือแร ความตองการถั่วเขียวในประเทศจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใชใน

อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งใชในประเทศและเพื่อสงออก ถั่วเขียวจึงเปนพืชที่มีปญหาดานการตลาดนอยมาก  

ไทยเคยเปนผูสงออกถั่วเขียวและผลิตภัณฑถั่วเขียวรายใหญที่สุดของโลกในชวง พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๔๐ โดยปลูกปละ 

๒-๓ ลานไร แตปจจุบันเนื้อที่เพาะปลูกลดลงเหลือปละ ๘ แสน – ๑ ลานไร เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูก

๙๑ 
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พืชชนิดอื่นที่มีระบบใหเงินกูยืม เชน ออย ขาวโพด  ถั่วเขียว สามารถปลูกไดทั้งปในดินเกือบทุกชนิด นิยมปลูก

เปนพืชเสริมพืชอื ่น เชน ปลูกหมุนเวียนกับพืชไรหรือขาว  ปลูกแซมแถวออยหรือมันสำปะหลังปลูกใหม   

การปลูกถ่ัวเขียวรวมกับพืชอ่ืนชวยบำรุงดินใหพืชหลัก เพราะตนถ่ัวเขียวมีธาตุไนโตรเจนสูง แหลงปลูกถั่วเขียว

ที่สำคัญของไทยอยูในภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ นครสวรรค พิจิตร 

พิษณุโลก ตาก และกำแพงเพชร  นอกจากนั้น ยังมีปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  สวนภาคใต

ปลูกนอย ในแตละปถั่วเขียวไทยใชทำถั่วงอกประมาณ ๒๘,๐๐๐ ตัน ถั่วซีกและแปงประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน  

วุนเสน ๒๕,๐๐๐ ตัน เมล็ดพันธุ ๑๒,๐๐๐ ตัน บริโภคโดยตรง ๑๐,๐๐๐ ตัน ถายังเหลืออยูจึงสงออก   

จนถึงวันนี้ ถือวาภัยแลงยังไมรุนแรงเทาที่คาดไว สวนหนึ่งเกิดจากการที่มีฝน (ทั้งฝนธรรมชาติและ

ฝนเทียม) ตกในพ้ืนที่ทำการเกษตรมากข้ึน การเตรียมการของหนวยงานภาครัฐคอนขางทันการ และมีถั่วเขียว

เปนพืชทางเลือกที่สำคัญชนิดหนึ่งของเกษตรกรไทย 
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๙ ประการในการแกปญหาภัยแลงในปนี้ ไดแก (๑) เฝาระวังน้ำเค็มรุกพ้ืนที่สวน (๒) รณรงคใหเกษตรกรรวมใจ
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ฤดูนาปรัง พ.ศ. ๒๕๖๓ (กอนฤดูฝน) (๕) สงเสริมการปลูกพืชใชน้ำนอย เชน ถั่วเขียว (กอนและหลังฤดูฝน)  

(๖) สงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทำนา พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลังฤดูฝน) (๗) ถายทอดความรูและจัดวัน
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การปลูกถ่ัวเขียวรวมกับพืชอ่ืนชวยบำรุงดินใหพืชหลัก เพราะตนถ่ัวเขียวมีธาตุไนโตรเจนสูง แหลงปลูกถั่วเขียว

ที่สำคัญของไทยอยูในภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ นครสวรรค พิจิตร 

พิษณุโลก ตาก และกำแพงเพชร  นอกจากนั้น ยังมีปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  สวนภาคใต

ปลูกนอย ในแตละปถั่วเขียวไทยใชทำถั่วงอกประมาณ ๒๘,๐๐๐ ตัน ถั่วซีกและแปงประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน  

วุนเสน ๒๕,๐๐๐ ตัน เมล็ดพันธุ ๑๒,๐๐๐ ตัน บริโภคโดยตรง ๑๐,๐๐๐ ตัน ถายังเหลืออยูจึงสงออก   

จนถึงวันนี้ ถือวาภัยแลงยังไมรุนแรงเทาที่คาดไว สวนหนึ่งเกิดจากการที่มีฝน (ทั้งฝนธรรมชาติและ

ฝนเทียม) ตกในพ้ืนที่ทำการเกษตรมากข้ึน การเตรียมการของหนวยงานภาครัฐคอนขางทันการ และมีถั่วเขียว

เปนพืชทางเลือกที่สำคัญชนิดหนึ่งของเกษตรกรไทย 
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๙๐ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

ถั่วเขียว – พืชกูภัยแลง 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๓๒๑ ลานไร) จัดเปนลำดับที่ ๕๐ 

จาก ๑๙๓ ประเทศท่ัวโลก ใชพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑๓๘ ลานไร (ประมาณรอยละ ๔๓) จากสถิติที่เปน

ทางการ พื้นที่การเกษตรอยูในเขตชลประทาน ๓๓.๗๙ ลานไร ซึ่งนอยกวารอยละ ๒๕ ของพื้นที่เพาะปลูก 

ทั้งประเทศ แตพื้นที่ที่มีการชลประทานไดจริงยิ่งมีนอยกวาที่ทางราชการระบุไวมาก เพราะแปลงเกษตรกรที่

ไมไดอยูติดกับคลองชลประทานจะไมสามารถใชน้ำได แมจะถูกจัดอยูในเขตชลประทาน จึงจำเปนตองพ่ึง

น้ำฝนเปนหลัก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ BBC News ประกาศตั้งแตตนปวา ประเทศไทยจะไดรับภัยแลงรุนแรงและ

ยาวนานถึงกลางป โดยคาดวา ภัยแลงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ จะรุนแรงเปนอันดับสองในรอบ ๔๐ ป นับตั้งแต  

พ.ศ. ๒๕๒๒ เชนเดียวกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร (GISTDA) ก็เตือนวา  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไทยมีแนวโนมประสบภัยแลงรุนแรงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดออกมาตรการ  

๙ ประการในการแกปญหาภัยแลงในปนี้ ไดแก (๑) เฝาระวังน้ำเค็มรุกพ้ืนที่สวน (๒) รณรงคใหเกษตรกรรวมใจ

รับมือภัยแลง (๓) บูรณาการความรวมมือในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (๔) สงเสริมการปลูกพืชหลากหลายใน

ฤดูนาปรัง พ.ศ. ๒๕๖๓ (กอนฤดูฝน) (๕) สงเสริมการปลูกพืชใชน้ำนอย เชน ถั่วเขียว (กอนและหลังฤดูฝน)  

(๖) สงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทำนา พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลังฤดูฝน) (๗) ถายทอดความรูและจัดวัน

สาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาเกษตร (๘) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ (๙) การทำ

ฝนเทียมอยางตอเน่ือง 

การสูภัยแลงใหไดผลทางหนึ่ง คือ ปลูกพืชใชน้ำนอย โดยที่ปริมาณการใชน้ำของพืชมีองคประกอบดังนี้  
ปริมาณการใชน้ำของพืช = น้ำที่พืชใชในการเจริญเติบโต + น้ำที่พืชคายจากใบ + น้ำที่ระเหยจากผิวดิน 

มีหนวยเปนความลึกของน้ำตอหนวยเวลา ตลอดฤดูกาลปลูกของพืชนั้น ๆ (เฉลี่ย ๓-๖ มิลลิเมตรตอวัน)  

ถั่วเขียวมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น (๖๐-๗๐ วัน) ใชน้ำตลอดฤดูปลูกนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร จึงจัดเปนพืชสูภัยแลง

เพราะใชน้ำนอย (ขาวโพด ใช ๔๕๐-๕๐๐, ขาว ใช ๗๐๐-๙๐๐, ออย ใชมากกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร) ทั้งยังเปน

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญและเปนวัตถุดิบของอาหารไทยทั้งคาวและหวาน ซึ่งที่คุนเคยกันดีไดแกวุนเสน เนื้อเทียม 

(โปรตีนเกษตร) ถั่วงอก ซาหริ่ม ถั่วเขียวตมน้ำตาล ถ่ัวทอด ถ่ัวแปบ เม็ดขนุน ลกูชุบ ไสขนมเปยะและโมจิ ฯลฯ 

ถั่วเขียวเปนแหลงอาหารโปรตีน วิตามินและเกลือแร ความตองการถั่วเขียวในประเทศจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใชใน

อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งใชในประเทศและเพื่อสงออก ถั่วเขียวจึงเปนพืชที่มีปญหาดานการตลาดนอยมาก  

ไทยเคยเปนผูสงออกถ่ัวเขียวและผลิตภัณฑถั่วเขียวรายใหญที่สุดของโลกในชวง พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๔๐ โดยปลูกปละ 

๒-๓ ลานไร แตปจจุบันเนื้อที่เพาะปลูกลดลงเหลือปละ ๘ แสน – ๑ ลานไร เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูก

๙๑ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พืชชนิดอื่นที่มีระบบใหเงินกูยืม เชน ออย ขาวโพด  ถั่วเขียว สามารถปลูกไดทั้งปในดินเกือบทุกชนิด นิยมปลูก

เปนพืชเสริมพืชอื ่น เชน ปลูกหมุนเวียนกับพืชไรหรือขาว  ปลูกแซมแถวออยหรือมันสำปะหลังปลูกใหม   

การปลูกถ่ัวเขียวรวมกับพืชอ่ืนชวยบำรุงดินใหพืชหลัก เพราะตนถ่ัวเขียวมีธาตุไนโตรเจนสูง แหลงปลูกถั่วเขียว

ที่สำคัญของไทยอยูในภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ นครสวรรค พิจิตร 

พิษณุโลก ตาก และกำแพงเพชร  นอกจากนั้น ยังมีปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  สวนภาคใต

ปลูกนอย ในแตละปถั่วเขียวไทยใชทำถั่วงอกประมาณ ๒๘,๐๐๐ ตัน ถั่วซีกและแปงประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน  

วุนเสน ๒๕,๐๐๐ ตัน เมล็ดพันธุ ๑๒,๐๐๐ ตัน บริโภคโดยตรง ๑๐,๐๐๐ ตัน ถายังเหลืออยูจึงสงออก   

จนถึงวันน้ี ถือวาภัยแลงยังไมรุนแรงเทาที่คาดไว สวนหนึ่งเกิดจากการที่มีฝน (ทั้งฝนธรรมชาติและ

ฝนเทียม) ตกในพ้ืนที่ทำการเกษตรมากข้ึน การเตรียมการของหนวยงานภาครัฐคอนขางทันการ และมีถั่วเขียว

เปนพืชทางเลือกที่สำคัญชนิดหนึ่งของเกษตรกรไทย 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

ถั่วเขียว – พืชกูภัยแลง 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๓๒๑ ลานไร) จัดเปนลำดับที่ ๕๐ 

จาก ๑๙๓ ประเทศท่ัวโลก ใชพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑๓๘ ลานไร (ประมาณรอยละ ๔๓) จากสถิติที่เปน

ทางการ พื้นที่การเกษตรอยูในเขตชลประทาน ๓๓.๗๙ ลานไร ซึ่งนอยกวารอยละ ๒๕ ของพื้นที่เพาะปลูก 

ทั้งประเทศ แตพื้นที่ที่มีการชลประทานไดจริงยิ่งมีนอยกวาที่ทางราชการระบุไวมาก เพราะแปลงเกษตรกรที่

ไมไดอยูติดกับคลองชลประทานจะไมสามารถใชน้ำได แมจะถูกจัดอยูในเขตชลประทาน จึงจำเปนตองพ่ึง

น้ำฝนเปนหลัก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ BBC News ประกาศตั้งแตตนปวา ประเทศไทยจะไดรับภัยแลงรุนแรงและ

ยาวนานถึงกลางป โดยคาดวา ภัยแลงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ จะรุนแรงเปนอันดับสองในรอบ ๔๐ ป นับตั้งแต  

พ.ศ. ๒๕๒๒ เชนเดียวกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร (GISTDA) ก็เตือนวา  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไทยมีแนวโนมประสบภัยแลงรุนแรงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดออกมาตรการ  

๙ ประการในการแกปญหาภัยแลงในปนี้ ไดแก (๑) เฝาระวังน้ำเค็มรุกพ้ืนที่สวน (๒) รณรงคใหเกษตรกรรวมใจ

รับมือภัยแลง (๓) บูรณาการความรวมมือในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (๔) สงเสริมการปลูกพืชหลากหลายใน

ฤดูนาปรัง พ.ศ. ๒๕๖๓ (กอนฤดูฝน) (๕) สงเสริมการปลูกพืชใชน้ำนอย เชน ถั่วเขียว (กอนและหลังฤดูฝน)  

(๖) สงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทำนา พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลังฤดูฝน) (๗) ถายทอดความรูและจัดวัน

สาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาเกษตร (๘) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ (๙) การทำ

ฝนเทียมอยางตอเน่ือง 

การสูภัยแลงใหไดผลทางหนึ่ง คือ ปลูกพืชใชน้ำนอย โดยที่ปริมาณการใชน้ำของพืชมีองคประกอบดังนี้  
ปริมาณการใชน้ำของพืช = น้ำที่พืชใชในการเจริญเติบโต + น้ำที่พืชคายจากใบ + น้ำที่ระเหยจากผิวดิน 

มีหนวยเปนความลึกของน้ำตอหนวยเวลา ตลอดฤดูกาลปลูกของพืชนั้น ๆ (เฉลี่ย ๓-๖ มิลลิเมตรตอวัน)  

ถั่วเขียวมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น (๖๐-๗๐ วัน) ใชน้ำตลอดฤดูปลูกนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร จึงจัดเปนพืชสูภัยแลง

เพราะใชน้ำนอย (ขาวโพด ใช ๔๕๐-๕๐๐, ขาว ใช ๗๐๐-๙๐๐, ออย ใชมากกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร) ทั้งยังเปน

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญและเปนวัตถุดิบของอาหารไทยทั้งคาวและหวาน ซึ่งที่คุนเคยกันดีไดแกวุนเสน เนื้อเทียม 

(โปรตีนเกษตร) ถั่วงอก ซาหริ่ม ถั่วเขียวตมน้ำตาล ถ่ัวทอด ถ่ัวแปบ เม็ดขนุน ลกูชุบ ไสขนมเปยะและโมจิ ฯลฯ 

ถั่วเขียวเปนแหลงอาหารโปรตีน วิตามินและเกลือแร ความตองการถั่วเขียวในประเทศจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใชใน

อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งใชในประเทศและเพื่อสงออก ถั่วเขียวจึงเปนพืชที่มีปญหาดานการตลาดนอยมาก  

ไทยเคยเปนผูสงออกถ่ัวเขียวและผลิตภัณฑถั่วเขียวรายใหญที่สุดของโลกในชวง พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๔๐ โดยปลูกปละ 

๒-๓ ลานไร แตปจจุบันเนื้อที่เพาะปลูกลดลงเหลือปละ ๘ แสน – ๑ ลานไร เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูก
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พืชชนิดอื่นที่มีระบบใหเงินกูยืม เชน ออย ขาวโพด  ถั่วเขียว สามารถปลูกไดทั้งปในดินเกือบทุกชนิด นิยมปลูก

เปนพืชเสริมพืชอื ่น เชน ปลูกหมุนเวียนกับพืชไรหรือขาว  ปลูกแซมแถวออยหรือมันสำปะหลังปลูกใหม   

การปลูกถ่ัวเขียวรวมกับพืชอ่ืนชวยบำรุงดินใหพืชหลัก เพราะตนถ่ัวเขียวมีธาตุไนโตรเจนสูง แหลงปลูกถั่วเขียว

ที่สำคัญของไทยอยูในภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ นครสวรรค พิจิตร 

พิษณุโลก ตาก และกำแพงเพชร  นอกจากนั้น ยังมีปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  สวนภาคใต

ปลูกนอย ในแตละปถั่วเขียวไทยใชทำถั่วงอกประมาณ ๒๘,๐๐๐ ตัน ถั่วซีกและแปงประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน  

วุนเสน ๒๕,๐๐๐ ตัน เมล็ดพันธุ ๑๒,๐๐๐ ตัน บริโภคโดยตรง ๑๐,๐๐๐ ตัน ถายังเหลืออยูจึงสงออก   

จนถึงวันน้ี ถือวาภัยแลงยังไมรุนแรงเทาที่คาดไว สวนหนึ่งเกิดจากการที่มีฝน (ทั้งฝนธรรมชาติและ

ฝนเทียม) ตกในพ้ืนที่ทำการเกษตรมากข้ึน การเตรียมการของหนวยงานภาครัฐคอนขางทันการ และมีถั่วเขียว

เปนพืชทางเลือกท่ีสำคัญชนิดหนึ่งของเกษตรกรไทย 
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ผลิตภัณฑแปงชุบอาหารทอดไมมีกลูเทนจากแปงขาว 

ผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรอนงค  นัยวิกุล  ภาคีสมาชิก  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยรัตน  ปนแกว๑ 
๑ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ผลิตภัณฑอาหารชุบแปงทอดเปนที ่ชื ่นชอบของผู บริโภคทั่วไป  โดยเฉพาะเด็กวัยรุ น เนื ่องจาก 

มีลักษณะกรอบนอกนุมในของเนื้ออาหารที่ใชชุบ ผูผลิตสวนใหญใชแปงสาลีชุบอาหารจำพวกเนื้อสัตว เชน กุง 

ไก ปลา หรือผัก เชน หอมหัวใหญ ถั่วฝกยาว มันเทศ  อยางไรก็ตาม การบริโภคอาหารทอดมากเกินไปอาจ

กอใหเกิดโรคได โรคแรกที่พบเห็นมาก คือ โรคอวน การมีน้ำหนักเกินความพอดีของรางกาย ทำใหเสี่ยงตอการ

เปนโรคเน่ืองจากไขมันอุดตันในเสนเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด  นอกจากน้ี ถาผูบริโภคเปน

โรคซีลิแอก ซ่ึงเกิดจากภูมิแพอาหารท่ีมีกลูเทนในแปงสาลีที่ใชชุบอาหารทอด ก็จะเกิดอาการปวดทอง อาเจียน 

ทองรวง และถาหากมีอาการแพรุนแรงอาจถึงขั้นทำใหเสียชีวิตได  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคในการใชแปงขาวทดแทนแปงสาลีทั้งหมดเพื่อชุบอาหารทอดใหได 

ผลิตภัณฑแปงชุบทอดไมมีกลูเทน โดยใชแปงขาวพันธุ กข ๖ (ขาวเหนียว, แอมิโลสรอยละ ๔), ขาวดอกมะลิ 

๑๐๕  (แอมิโลสต่ำ, รอยละ ๑๖) และ กข ๓๑ (แอมิโลสสูง, รอยละ ๒๙) ผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก จากการ

ทดลองปรากฏวา  สามารถผสมแปงขาวลวน ซึ่งมีสวนผสมของแปงขาว (พันธุ กข ๖ : ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ :  

กข ๓๑ ในสัดสวน ๑๖.๗ : ๑๖.๗ : ๖๖.๗) กับแปงขาวกลองเริ ่มงอกระยะที่ ๒ จากขาวพันธุ กข ๓๑ ใน

อัตราสวน ๕๐ : ๕๐ ซึ่งใหลักษณะผลิตภัณฑอาหารชุบทอดที่ไมมีกลูเทนคลายคลึงกับการใชแปงสาลี และ

ไดรับการยอมรับจากผูชิมเทากัน นับวาเปนประโยชนแกผูบริโภคมากกวาดานการไมอมน้ำมันของผลิตภัณฑ  

ผลิตภัณฑชนิดใหมใหความกรอบนานกวา  ผูบริโภคท่ัวไปและผูบริโภคท่ีเปนโรคซีลิแอกสามารถรับประทานได

เชนกัน 
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นวัตกรรมการตรวจสอบเชื้อมาลาเรียดื้อยาอารทิมิซินิน 
 

ศาสตราจารย ดร.เกศินี  โชติวานิช  ภาคีสมาชิก 

 

   โครงการ “กำจัดมาลาเรีย” ซึ่งนำโดยองคการอนามัยโลกกำลังดำเนินการในหลายประเทศรวมทั้ง

ประเทศไทย หนึ่งในอุปสรรคสำคัญของโครงการระดับโลกโครงการนี้คือภาวะดื้อยาของเชื้อมาลาเรียฟลซิพารัม

ตอกลุมอนุพันธุอารทิมิซินิน ซ่ึงเปนสวนประกอบในสูตรยาหลักทุกสูตรที่ใชรักษาโรคมาลาเรียกันทั่วโลก ภาวะ

ดื้อยานี้เริ ่มระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและชายแดนไทยตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๐ และตองถูกขจัดอยาง

เรงดวน เครื่องมือสำคัญที่จำเปนคือการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อตรวจจับเชื้อดื้อยาดังกลาว การสนับสนุน

โครงการที่จำเปนสำหรับยุทธศาสตรการกำจัดมาลาเรียทั่วโลก ไดแก การระบุตำแหนงภูมิศาสตรดื้อยา  การเฝา

ระวังและติดตามการตอบสนองตอยารักษามาลาเรีย เนื่องจากเทคนิคทางหองปฏิบัติการที่ใชอยูดั้งเดิมยังไม

สามารถใชตรวจวัดความไวของฤทธิ์ยาอาร ทิมิซินินตอเชื้อดื้อยา ทีมวิจัยจากคณะเวชศาสตรเขตรอนจึงได

พัฒนาวิธ ีตรวจสอบเชื ้อมาลาเรียดื ้อยาอาร ทิซูเนตไดสำเร็จและเรียกวิธ ีตรวจสอบนี้วา Trophozoite 

Maturation Inhibition Assay (TMI)  วิธี TMI สามารถระบุเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาไดแมนยำ และสามารถนำไป

ปรับใชในชุมชนชนบทที่เปนแหลงมาลาเรียชุกชุมไดดี วิธีการนี้ไดรับการยอมรับและนำไปใชรวมกับการศึกษา

วัดประสิทธิผลของยาอารทิซูเนตในผูปวยมาลาเรียฟลซิพารัมทั้งกลุมผูใหญและเด็ก ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึง

ปจจุบัน ครอบคลุมกวา ๑๐ ประเทศในทวปีเอเชียและแอฟริกา อีกท้ังมีการถายทอดเทคนิคแลกเปล่ียนความรู

กับนักวิจัยไทยและนักวิจัยในตางประเทศ ทำใหมีการใชอยางแพรหลาย  การทดสอบยาตอตานเชื้อมาลาเรีย 

ในหองปฏิบัติการนี้ยังสามารถพยากรณสถานการณการด้ือยาของเชื้อมาลาเรียในอนาคต เพ่ือเขาสูยุคการกำจัด

ไขมาลาเรียตามนโยบายองคการอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข สอดคลองกับนโยบายแผนยุทธศาสตร

แหงชาติที่ตองการกำจัดเชื้อมาลาเรียใหหมดไปอยางถาวร 
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ระวังและติดตามการตอบสนองตอยารักษามาลาเรีย เนื่องจากเทคนิคทางหองปฏิบัติการที่ใชอยูดั้งเดิมยังไม

สามารถใชตรวจวัดความไวของฤทธิ์ยาอาร ทิมิซินินตอเชื้อดื้อยา ทีมวิจัยจากคณะเวชศาสตรเขตรอนจึงได

พัฒนาวิธ ีตรวจสอบเชื ้อมาลาเรียดื ้อยาอาร ทิซูเนตไดสำเร็จและเรียกวิธ ีตรวจสอบนี้วา Trophozoite 

Maturation Inhibition Assay (TMI)  วิธี TMI สามารถระบุเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาไดแมนยำ และสามารถนำไป

ปรับใชในชุมชนชนบทที่เปนแหลงมาลาเรียชุกชุมไดดี วิธีการนี้ไดรับการยอมรับและนำไปใชรวมกับการศึกษา

วัดประสิทธิผลของยาอารทิซูเนตในผูปวยมาลาเรียฟลซิพารัมทั้งกลุมผูใหญและเด็ก ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึง

ปจจุบัน ครอบคลุมกวา ๑๐ ประเทศในทวปีเอเชียและแอฟริกา อีกท้ังมีการถายทอดเทคนิคแลกเปล่ียนความรู

กับนักวิจัยไทยและนักวิจัยในตางประเทศ ทำใหมีการใชอยางแพรหลาย  การทดสอบยาตอตานเชื้อมาลาเรีย 
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ไขมาลาเรียตามนโยบายองคการอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข สอดคลองกับนโยบายแผนยุทธศาสตร

แหงชาติที่ตองการกำจัดเชื้อมาลาเรียใหหมดไปอยางถาวร 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

ผลิตภัณฑแปงชุบอาหารทอดไมมีกลูเทนจากแปงขาว 

ผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรอนงค  นัยวิกุล  ภาคีสมาชิก  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยรัตน  ปนแกว๑ 
๑ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ผลิตภัณฑอาหารชุบแปงทอดเปนที ่ชื ่นชอบของผู บริโภคทั่วไป  โดยเฉพาะเด็กวัยรุ น เนื ่องจาก 

มีลักษณะกรอบนอกนุมในของเนื้ออาหารที่ใชชุบ ผูผลิตสวนใหญใชแปงสาลีชุบอาหารจำพวกเนื้อสัตว เชน กุง 

ไก ปลา หรือผัก เชน หอมหัวใหญ ถั่วฝกยาว มันเทศ  อยางไรก็ตาม การบริโภคอาหารทอดมากเกินไปอาจ

กอใหเกิดโรคได โรคแรกที่พบเห็นมาก คือ โรคอวน การมีน้ำหนักเกินความพอดีของรางกาย ทำใหเสี่ยงตอการ

เปนโรคเน่ืองจากไขมันอุดตันในเสนเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด  นอกจากน้ี ถาผูบริโภคเปน

โรคซีลิแอก ซ่ึงเกิดจากภูมิแพอาหารท่ีมีกลูเทนในแปงสาลีที่ใชชุบอาหารทอด ก็จะเกิดอาการปวดทอง อาเจียน 

ทองรวง และถาหากมีอาการแพรุนแรงอาจถึงขั้นทำใหเสียชีวิตได  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคในการใชแปงขาวทดแทนแปงสาลีทั้งหมดเพื่อชุบอาหารทอดใหได 

ผลิตภัณฑแปงชุบทอดไมมีกลูเทน โดยใชแปงขาวพันธุ กข ๖ (ขาวเหนียว, แอมิโลสรอยละ ๔), ขาวดอกมะลิ 

๑๐๕  (แอมิโลสต่ำ, รอยละ ๑๖) และ กข ๓๑ (แอมิโลสสูง, รอยละ ๒๙) ผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก จากการ

ทดลองปรากฏวา  สามารถผสมแปงขาวลวน ซึ่งมีสวนผสมของแปงขาว (พันธุ กข ๖ : ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ :  

กข ๓๑ ในสัดสวน ๑๖.๗ : ๑๖.๗ : ๖๖.๗) กับแปงขาวกลองเริ ่มงอกระยะที่ ๒ จากขาวพันธุ กข ๓๑ ใน

อัตราสวน ๕๐ : ๕๐ ซึ่งใหลักษณะผลิตภัณฑอาหารชุบทอดที่ไมมีกลูเทนคลายคลึงกับการใชแปงสาลี และ

ไดรับการยอมรับจากผูชิมเทากัน นับวาเปนประโยชนแกผูบริโภคมากกวาดานการไมอมน้ำมันของผลิตภัณฑ  

ผลิตภัณฑชนิดใหมใหความกรอบนานกวา  ผูบริโภคท่ัวไปและผูบริโภคท่ีเปนโรคซีลิแอกสามารถรับประทานได

เชนกัน 
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ระวังและติดตามการตอบสนองตอยารักษามาลาเรีย เนื่องจากเทคนิคทางหองปฏิบัติการที่ใชอยูดั้งเดิมยังไม

สามารถใชตรวจวัดความไวของฤทธิ์ยาอาร ทิมิซินินตอเชื้อดื้อยา ทีมวิจัยจากคณะเวชศาสตรเขตรอนจึงได

พัฒนาวิธ ีตรวจสอบเชื ้อมาลาเรียดื ้อยาอาร ทิซูเนตไดสำเร็จและเรียกวิธ ีตรวจสอบนี้วา Trophozoite 

Maturation Inhibition Assay (TMI)  วิธี TMI สามารถระบุเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาไดแมนยำ และสามารถนำไป

ปรับใชในชุมชนชนบทที่เปนแหลงมาลาเรียชุกชุมไดดี วิธีการนี้ไดรับการยอมรับและนำไปใชรวมกับการศึกษา

วัดประสิทธิผลของยาอารทิซูเนตในผูปวยมาลาเรียฟลซิพารัมทั้งกลุมผูใหญและเด็ก ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึง

ปจจุบัน ครอบคลุมกวา ๑๐ ประเทศในทวปีเอเชียและแอฟริกา อีกท้ังมีการถายทอดเทคนิคแลกเปล่ียนความรู

กับนักวิจัยไทยและนักวิจัยในตางประเทศ ทำใหมีการใชอยางแพรหลาย  การทดสอบยาตอตานเชื้อมาลาเรีย 

ในหองปฏิบัติการนี้ยังสามารถพยากรณสถานการณการด้ือยาของเชื้อมาลาเรียในอนาคต เพ่ือเขาสูยุคการกำจัด

ไขมาลาเรียตามนโยบายองคการอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข สอดคลองกับนโยบายแผนยุทธศาสตร

แหงชาติที่ตองการกำจัดเชื้อมาลาเรียใหหมดไปอยางถาวร 
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      ในอดีตการซื้อขายพลังงานในรูปน้ำมันดิบและผลิตภัณฑใชเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลหลัก แตปจจุบัน

มีการซ้ือขายดวยเงินสกุลอ่ืน (เชน ยูโร) รวมทั้งเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain technology) ซ่ึงเปนบัญชี

เก็บขอมูลสาธารณะขนาดใหญที ่สามารถตรวจสอบได ใชในการซื ้อขายพลังงานในหลายประเทศ เชน 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และประเทศท่ีมีปญหาทางการเมืองกับสหรัฐอเมริกา เพ่ือชวยใหการซื้อขายมีความ

โปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะเปนการติดตอระหวางผูซื้อกับผูขายโดยตรง (peer to peer) โดย 

ไมตองผานบุคคลที่สาม ไดแก สถาบันการเงิน (หรือ server ในกรณีซื้อขายผาน internet banking) จึงไมมี

โอกาสถูกโจมตีจากแฮกเกอร การซื้อขายผาน blockchain ตองมีการจายเงินและรับเงิน cryptocurrency 

(หรือ digital money) กอนการซื้อขาย จึงมีโอกาสโกงกันไดนอยมาก สกุล cryptocurrency ที่นิยมใชในการ

ซื้อขายพลังงาน ไดแก สกุล Bitcoin, Ethereum (หรือ Ether), Litecoin และ Ripple ซึ่งใชเปนเงินตราซื้อขาย

ระหวางรัฐกับเอกชน  รัฐกับรัฐ  เอกชนกับเอกชน โดยที่การซื้อขายที่เกี่ยวของกับรัฐ ใช cryptocurrency ได

โดยเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเปนดอลลารสหรัฐ สวนการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรนิยมใชสัญญาการซื้อขายสวนตาง 

(contract for difference, CFD)  ทั้งนี้ผูที่ตองการซื้อขายตองเปดบัญชีซื้อขายกับนายหนา CFD เสียกอน 

แลวจึงติดตั้งโปรแกรมหรือแพล็ตฟอรมสำหรับซื้อขายโดย CFD ซึ่งผูลงทุนสามารถทำกำไรได ๒ ทาง คือ  

(๑) จากการซื้อถูก เชน ตั้งโปรแกรมไววา ถาราคาน้ำมันดิบ (หรือผลิตภัณฑ) ลดลงต่ำกวาบารเรลละ ๕๐ เหรียญ 

จะซื้อ (คิดเปนเงินหรือเปนน้ำมัน) กี่หนวย  (๒) จากการขายแพง โดยตั้งโปรแกรมวา ถาราคาน้ำมันดิบสูงกวา

บารเรลละ ๕๕ เหรียญ จะขายกี่บารเรล  อยางไรก็ดี cryptocurrency ทุกสกุลมีคาผันผวนยิ่งกวาเงินปกติ 

เจาของเงินจึงตองติดตามอัตราแลกเปลี่ยนอยูตลอดเวลากอนตัดสินใจลงทุน 

     สำหรับประเทศไทย นอกจากจะใชน้ำมันและผลิตภัณฑเปนพลังงานหลักแลว ยังมีแหลงพลังงาน

หมุนเวียน ไดแก ชีวมวล น้ำ ลม และแสงอาทิตย  โดยที่ภาครัฐไดมีมาตรการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 

เชน ใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา แตในกรณีของเซลลสุริยะ มาตรการสงเสริมไดสรางความไมเปนธรรมแก

พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เชน การใหติดตั้งเซลลสุริยะบนหลังคากวาหาหมื่นหนวย โดยไมตองมีการประมูล 

เซลลสุริยะสวนมากนำเขาจากจีน แตชีวมวลในประเทศใหผลประโยชนแกเกษตรกรไทย  ชีวมวล (biomass) 

เปนวัสดุหรือสารอินทรียที่สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได จึงควรไดรับการสนับสนุนมากกวาเซลลสุริยะ ชีวมวล
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ที่เปนวัสดุเหลือทิ้งที่สำคัญของไทย เชน ฟางขาว แกลบ ชานออย ยอดและใบออย ลำตนและเหงามันสำปะหลัง 

ลำตนและซังขาวโพด กากใยและทะลายปาลม  วัสดุเหลือทิ้งเหลานี้มีปริมาณผันแปรไปบางในแตละป ขึ้นอยูกับ

ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกของพืชนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงออยและขาวมีชีวมวลเหลือทิ้งมากท่ีสุดรวมเปนน้ำหนักสด

ปละกวา ๖๐ ลานตัน รองลงมา ไดแก มันสำปะหลัง ขาวโพด และปาลมน้ำมัน คิดเปนน้ำหนักสดอีกปละ

ประมาณ ๒๐ ลานตัน คาความรอน (MJ/kg) ของชีวมวลแตละชนิดจะแตกตางกัน  นอกจากนี้ ยังมีพืชอีก  

๒ ชนิด คือ มะพราวและไมยางพาราที่มีศักยภาพเปนแหลงพลังงานในระดับทองถิ่นได โดยรวมแลวชีวมวล 

ของไทยมีศักยภาพใหพลังงานไดมากกวาปละหนึ่งลาน TJ (๑๐๑๒ J) หรือคิดเปนน้ำมันดิบกวา ๒๗,๐๐๐ พันตัน

เทียบเทาน้ำมัน (kilotons of oil equivalent, ktoe) สามารถเปลี่ยนเปนไฟฟาไดถึง ๓๒๓ x ๑๐๖ MWh 

(มากกวาการใชไฟฟาทั้งปของไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงเทากับ ๒๒๖.๕ x ๑๐๖ MWh)  อยางไรก็ตาม คงเปนไปไมได

ที่ประเทศไทยจะใชเชื้อเพลิงชีวภาพเปนแหลงพลังงานเพื่อผลิตไฟฟาไดทั้งหมด  ทั้งนี้เพราะการซื้อขายและ

การจัดการดานโลจิสติกสไมอำนวยใหมีการใชชีวมวลไดเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับเกษตรกรเองก็มี

ทางเลือกในการขายหรือใชชีวมวลไดหลายทาง เชน ใชเปนอาหารสัตว ใชคลุมหนาดินเพื่อปองกันวัชพืช หรือ

เปนปุยอินทรีย   
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ลำตนและซังขาวโพด กากใยและทะลายปาลม  วัสดุเหลือทิ้งเหลานี้มีปริมาณผันแปรไปบางในแตละป ขึ้นอยูกับ

ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกของพืชนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงออยและขาวมีชีวมวลเหลือทิ้งมากท่ีสุดรวมเปนน้ำหนักสด

ปละกวา ๖๐ ลานตัน รองลงมา ไดแก มันสำปะหลัง ขาวโพด และปาลมน้ำมัน คิดเปนน้ำหนักสดอีกปละ

ประมาณ ๒๐ ลานตัน คาความรอน (MJ/kg) ของชีวมวลแตละชนิดจะแตกตางกัน  นอกจากนี้ ยังมีพืชอีก  

๒ ชนิด คือ มะพราวและไมยางพาราที่มีศักยภาพเปนแหลงพลังงานในระดับทองถิ่นได โดยรวมแลวชีวมวล 

ของไทยมีศักยภาพใหพลังงานไดมากกวาปละหนึ่งลาน TJ (๑๐๑๒ J) หรือคิดเปนน้ำมันดิบกวา ๒๗,๐๐๐ พันตัน

เทียบเทาน้ำมัน (kilotons of oil equivalent, ktoe) สามารถเปลี่ยนเปนไฟฟาไดถึง ๓๒๓ x ๑๐๖ MWh 

(มากกวาการใชไฟฟาทั้งปของไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงเทากับ ๒๒๖.๕ x ๑๐๖ MWh)  อยางไรก็ตาม คงเปนไปไมได

ที่ประเทศไทยจะใชเชื้อเพลิงชีวภาพเปนแหลงพลังงานเพื่อผลิตไฟฟาไดทั้งหมด  ทั้งนี้เพราะการซื้อขายและ

การจัดการดานโลจิสติกสไมอำนวยใหมีการใชชีวมวลไดเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับเกษตรกรเองก็มี

ทางเลือกในการขายหรือใชชีวมวลไดหลายทาง เชน ใชเปนอาหารสัตว ใชคลุมหนาดินเพื่อปองกันวัชพืช หรือ

เปนปุยอินทรีย   
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การซื้อขายพลังงานดวยเทคโนโลยีบล็อกเชนและ 

ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของไทย 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์  ราชบัณฑิต  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

 

      ในอดีตการซื้อขายพลังงานในรูปน้ำมันดิบและผลิตภัณฑใชเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลหลัก แตปจจุบัน

มีการซ้ือขายดวยเงินสกุลอ่ืน (เชน ยูโร) รวมทั้งเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain technology) ซ่ึงเปนบัญชี

เก็บขอมูลสาธารณะขนาดใหญที ่สามารถตรวจสอบได ใชในการซื ้อขายพลังงานในหลายประเทศ เชน 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และประเทศท่ีมีปญหาทางการเมืองกับสหรัฐอเมริกา เพ่ือชวยใหการซื้อขายมีความ

โปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะเปนการติดตอระหวางผูซื้อกับผูขายโดยตรง (peer to peer) โดย 

ไมตองผานบุคคลที่สาม ไดแก สถาบันการเงิน (หรือ server ในกรณีซื้อขายผาน internet banking) จึงไมมี

โอกาสถูกโจมตีจากแฮกเกอร การซื้อขายผาน blockchain ตองมีการจายเงินและรับเงิน cryptocurrency 

(หรือ digital money) กอนการซื้อขาย จึงมีโอกาสโกงกันไดนอยมาก สกุล cryptocurrency ที่นิยมใชในการ

ซื้อขายพลังงาน ไดแก สกุล Bitcoin, Ethereum (หรือ Ether), Litecoin และ Ripple ซึ่งใชเปนเงินตราซื้อขาย

ระหวางรัฐกับเอกชน  รัฐกับรัฐ  เอกชนกับเอกชน โดยที่การซื้อขายที่เกี่ยวของกับรัฐ ใช cryptocurrency ได

โดยเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเปนดอลลารสหรัฐ สวนการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรนิยมใชสัญญาการซื้อขายสวนตาง 

(contract for difference, CFD)  ทั้งนี้ผูที่ตองการซื้อขายตองเปดบัญชีซื้อขายกับนายหนา CFD เสียกอน 

แลวจึงติดตั้งโปรแกรมหรือแพล็ตฟอรมสำหรับซื้อขายโดย CFD ซึ่งผูลงทุนสามารถทำกำไรได ๒ ทาง คือ  

(๑) จากการซื้อถูก เชน ตั้งโปรแกรมไววา ถาราคาน้ำมันดิบ (หรือผลิตภัณฑ) ลดลงต่ำกวาบารเรลละ ๕๐ เหรียญ 

จะซื้อ (คิดเปนเงินหรือเปนน้ำมัน) กี่หนวย  (๒) จากการขายแพง โดยตั้งโปรแกรมวา ถาราคาน้ำมันดิบสูงกวา

บารเรลละ ๕๕ เหรียญ จะขายกี่บารเรล  อยางไรก็ดี cryptocurrency ทุกสกุลมีคาผันผวนยิ่งกวาเงินปกติ 

เจาของเงินจึงตองติดตามอัตราแลกเปลี่ยนอยูตลอดเวลากอนตัดสินใจลงทุน 

     สำหรับประเทศไทย นอกจากจะใชน้ำมันและผลิตภัณฑเปนพลังงานหลักแลว ยังมีแหลงพลังงาน

หมุนเวียน ไดแก ชีวมวล น้ำ ลม และแสงอาทิตย  โดยที่ภาครัฐไดมีมาตรการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 

เชน ใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา แตในกรณีของเซลลสุริยะ มาตรการสงเสริมไดสรางความไมเปนธรรมแก

พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เชน การใหติดตั้งเซลลสุริยะบนหลังคากวาหาหมื่นหนวย โดยไมตองมีการประมูล 

เซลลสุริยะสวนมากนำเขาจากจีน แตชีวมวลในประเทศใหผลประโยชนแกเกษตรกรไทย  ชีวมวล (biomass) 

เปนวัสดุหรือสารอินทรียที่สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได จึงควรไดรับการสนับสนุนมากกวาเซลลสุริยะ ชีวมวล
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ที่เปนวัสดุเหลือทิ้งที่สำคัญของไทย เชน ฟางขาว แกลบ ชานออย ยอดและใบออย ลำตนและเหงามันสำปะหลัง 

ลำตนและซังขาวโพด กากใยและทะลายปาลม  วัสดุเหลือทิ้งเหลานี้มีปริมาณผันแปรไปบางในแตละป ขึ้นอยูกับ

ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกของพืชนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งออยและขาวมีชีวมวลเหลือทิ้งมากที่สุดรวมเปนน้ำหนักสด

ปละกวา ๖๐ ลานตัน รองลงมา ไดแก มันสำปะหลัง ขาวโพด และปาลมน้ำมัน คิดเปนน้ำหนักสดอีกปละ

ประมาณ ๒๐ ลานตัน คาความรอน (MJ/kg) ของชีวมวลแตละชนิดจะแตกตางกัน  นอกจากนี้ ยังมีพืชอีก  

๒ ชนิด คือ มะพราวและไมยางพาราที่มีศักยภาพเปนแหลงพลังงานในระดับทองถิ่นได โดยรวมแลวชีวมวล 

ของไทยมีศักยภาพใหพลังงานไดมากกวาปละหนึ่งลาน TJ (๑๐๑๒ J) หรือคิดเปนน้ำมันดิบกวา ๒๗,๐๐๐ พันตัน

เทียบเทาน้ำมัน (kilotons of oil equivalent, ktoe) สามารถเปลี่ยนเปนไฟฟาไดถึง ๓๒๓ x ๑๐๖ MWh 

(มากกวาการใชไฟฟาทั้งปของไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงเทากับ ๒๒๖.๕ x ๑๐๖ MWh)  อยางไรก็ตาม คงเปนไปไมได

ที่ประเทศไทยจะใชเชื้อเพลิงชีวภาพเปนแหลงพลังงานเพื่อผลิตไฟฟาไดทั้งหมด  ทั้งนี้เพราะการซื้อขายและ

การจัดการดานโลจิสติกสไมอำนวยใหมีการใชชีวมวลไดเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับเกษตรกรเองก็มี

ทางเลือกในการขายหรือใชชีวมวลไดหลายทาง เชน ใชเปนอาหารสัตว ใชคลุมหนาดินเพื่อปองกันวัชพืช หรือ

เปนปุยอินทรีย   
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การซื้อขายพลังงานดวยเทคโนโลยีบล็อกเชนและ 

ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของไทย 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์  ราชบัณฑิต  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  ราชบัณฑิต 

 

      ในอดีตการซื้อขายพลังงานในรูปน้ำมันดิบและผลิตภัณฑใชเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลหลัก แตปจจุบัน

มีการซ้ือขายดวยเงินสกุลอ่ืน (เชน ยูโร) รวมทั้งเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain technology) ซ่ึงเปนบัญชี

เก็บขอมูลสาธารณะขนาดใหญที ่สามารถตรวจสอบได ใชในการซื ้อขายพลังงานในหลายประเทศ เชน 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และประเทศท่ีมีปญหาทางการเมืองกับสหรัฐอเมริกา เพ่ือชวยใหการซื้อขายมีความ

โปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะเปนการติดตอระหวางผูซื้อกับผูขายโดยตรง (peer to peer) โดย 

ไมตองผานบุคคลที่สาม ไดแก สถาบันการเงิน (หรือ server ในกรณีซื้อขายผาน internet banking) จึงไมมี

โอกาสถูกโจมตีจากแฮกเกอร การซื้อขายผาน blockchain ตองมีการจายเงินและรับเงิน cryptocurrency 

(หรือ digital money) กอนการซื้อขาย จึงมีโอกาสโกงกันไดนอยมาก สกุล cryptocurrency ที่นิยมใชในการ

ซื้อขายพลังงาน ไดแก สกุล Bitcoin, Ethereum (หรือ Ether), Litecoin และ Ripple ซึ่งใชเปนเงินตราซื้อขาย

ระหวางรัฐกับเอกชน  รัฐกับรัฐ  เอกชนกับเอกชน โดยที่การซื้อขายที่เกี่ยวของกับรัฐ ใช cryptocurrency ได

โดยเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเปนดอลลารสหรัฐ สวนการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรนิยมใชสัญญาการซื้อขายสวนตาง 

(contract for difference, CFD)  ทั้งนี้ผูที่ตองการซื้อขายตองเปดบัญชีซื้อขายกับนายหนา CFD เสียกอน 

แลวจึงติดตั้งโปรแกรมหรือแพล็ตฟอรมสำหรับซื้อขายโดย CFD ซึ่งผูลงทุนสามารถทำกำไรได ๒ ทาง คือ  

(๑) จากการซื้อถูก เชน ตั้งโปรแกรมไววา ถาราคาน้ำมันดิบ (หรือผลิตภัณฑ) ลดลงต่ำกวาบารเรลละ ๕๐ เหรียญ 

จะซื้อ (คิดเปนเงินหรือเปนน้ำมัน) กี่หนวย  (๒) จากการขายแพง โดยตั้งโปรแกรมวา ถาราคาน้ำมันดิบสูงกวา

บารเรลละ ๕๕ เหรียญ จะขายกี่บารเรล  อยางไรก็ดี cryptocurrency ทุกสกุลมีคาผันผวนยิ่งกวาเงินปกติ 

เจาของเงินจึงตองติดตามอัตราแลกเปลี่ยนอยูตลอดเวลากอนตัดสินใจลงทุน 

     สำหรับประเทศไทย นอกจากจะใชน้ำมันและผลิตภัณฑเปนพลังงานหลักแลว ยังมีแหลงพลังงาน

หมุนเวียน ไดแก ชีวมวล น้ำ ลม และแสงอาทิตย  โดยที่ภาครัฐไดมีมาตรการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 

เชน ใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา แตในกรณีของเซลลสุริยะ มาตรการสงเสริมไดสรางความไมเปนธรรมแก

พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เชน การใหติดตั้งเซลลสุริยะบนหลังคากวาหาหมื่นหนวย โดยไมตองมีการประมูล 

เซลลสุริยะสวนมากนำเขาจากจีน แตชีวมวลในประเทศใหผลประโยชนแกเกษตรกรไทย  ชีวมวล (biomass) 

เปนวัสดุหรือสารอินทรียที่สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได จึงควรไดรับการสนับสนุนมากกวาเซลลสุริยะ ชีวมวล

๙๕ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ที่เปนวัสดุเหลือทิ้งที่สำคัญของไทย เชน ฟางขาว แกลบ ชานออย ยอดและใบออย ลำตนและเหงามันสำปะหลัง 

ลำตนและซังขาวโพด กากใยและทะลายปาลม  วัสดุเหลือทิ้งเหลานี้มีปริมาณผันแปรไปบางในแตละป ขึ้นอยูกับ

ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกของพืชนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งออยและขาวมีชีวมวลเหลือทิ้งมากที่สุดรวมเปนน้ำหนักสด

ปละกวา ๖๐ ลานตัน รองลงมา ไดแก มันสำปะหลัง ขาวโพด และปาลมน้ำมัน คิดเปนน้ำหนักสดอีกปละ

ประมาณ ๒๐ ลานตัน คาความรอน (MJ/kg) ของชีวมวลแตละชนิดจะแตกตางกัน  นอกจากนี้ ยังมีพืชอีก  

๒ ชนิด คือ มะพราวและไมยางพาราที่มีศักยภาพเปนแหลงพลังงานในระดับทองถิ่นได โดยรวมแลวชีวมวล 

ของไทยมีศักยภาพใหพลังงานไดมากกวาปละหนึ่งลาน TJ (๑๐๑๒ J) หรือคิดเปนน้ำมันดิบกวา ๒๗,๐๐๐ พันตัน

เทียบเทาน้ำมัน (kilotons of oil equivalent, ktoe) สามารถเปลี่ยนเปนไฟฟาไดถึง ๓๒๓ x ๑๐๖ MWh 

(มากกวาการใชไฟฟาทั้งปของไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงเทากับ ๒๒๖.๕ x ๑๐๖ MWh)  อยางไรก็ตาม คงเปนไปไมได

ที่ประเทศไทยจะใชเชื้อเพลิงชีวภาพเปนแหลงพลังงานเพื่อผลิตไฟฟาไดทั้งหมด  ทั้งนี้เพราะการซื้อขายและ

การจัดการดานโลจิสติกสไมอำนวยใหมีการใชชีวมวลไดเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับเกษตรกรเองก็มี

ทางเลือกในการขายหรือใชชีวมวลไดหลายทาง เชน ใชเปนอาหารสัตว ใชคลุมหนาดินเพื่อปองกันวัชพืช หรือ

เปนปุยอินทรีย   
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  สำนักวิทยาศาสตร  รภ. พ.ย. ๒๕๖๑.   
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ เปนโรคอุบัติใหมที่มีอัตราการแพรเชื้อ

คอนขางสูง สงผลตอจำนวนผูติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นับจากวันที่พบผูติดเชื้อรายแรกของโลกจนถึง 

ปจจุบันพบผูติดเชื้อมากกวา ๒๒ ลานรายทั่วโลกภายในระยะเวลากวา ๗ เดือน และยังคงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอีก 

วัคซีนเปนเครื่องมือสำคัญที่จะหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไดมีการวิจัยและพัฒนา วัคซีนทั่วโลก

ประมาณ ๒๐๐ แบบ ซึ่งยังไมเปนที่แนชัดวาจะสำเร็จหรือไม และจะสำเร็จเมื่อไร โดยทั่วไปที่ไมใชภาวะวิกฤต 

การพัฒนาและผลิตวัคซีนจะทำโดยบริษัทวัคซีนขนาดใหญของโลก ซึ่งมักตองใชเวลานับสิบป เมื่อสำเร็จแลว

จะตองผลิตและแตละประเทศก็รอสั่งซื้อเขามาใชในประเทศ แตในกรณีวิกฤติที่มีการระบาดรายแรงของโควิด-๑๙ 

การคิดคนและผลิตวัคซีนไมสามารถใชวิธีการแบบปรกติได รวมทั้งในปจจุบันมีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร

การแพทยที่กาวหนา ทำใหนักวิจัยไดเรงคิดคนพัฒนาวัคซีนแบบใหม ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและบริษัทไบโอเทค

ขนาดเล็กและขนาดกลางมากมายท่ัวโลก  จากสรุปรายงาน COVID-19 Vaccine Tracker ซึ่งอางอิงขอมูลจาก

องคการอนามัยโลก ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรากฏวามีวัคซีนตนแบบที่เขาทดสอบในสัตวทดลอง

มากกวา ๑๓๕ แบบ และมี ๔๑ แบบที่เริ่มทำการทดสอบในอาสาสมัครแลว โดยอยูในระยะที่หนึ่ง ๑๙ แบบ 

ระยะท่ีสอง ๑๒ แบบ และระยะท่ีสาม ๘ แบบ รวมทั้งอีก ๒ แบบที่ผานการอนุมัติแบบพิเศษเพ่ือใชอยางจำกัด

ในกลุมเฉพาะ ประเทศไทยเองไดใหความสำคัญแกเรื่องวัคซีนเปนอยางมาก โดยที่นายกรัฐมนตรีไดสั่งการให

ประเทศไทยดำเนินการเรื่องวัคซีนอยางรวดเร็ว เพื่อคนไทยจะไดใชวัคซีนโควิด-๑๙ เปนลำดับแรก ๆ ในเวลา

ใกลเคียงกับประเทศชั ้นนำของโลก ซึ ่งรวมดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยไดมอบหมายใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

ในฐานะศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา ของศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙ 

(ศบค.) และสถาบันวัคซีนแหงชาติ (NVI) ดำเนินการใน ๓ แนวทางหลักคูขนานกัน ไดแก (๑) รับการถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อผลิตภายในประเทศ จากผูผลิตในตางประเทศที่มีความพรอมและมีความกาวหนาดานการวิจัย

และพัฒนาวัคซีนเร็วที่สุด  (๒) การจัดหาวัคซีนผานกลไกการเขารวมลงทุนในระดับพหุภาคีหรือทวิภาคี และ 

(๓) สนับสนุนใหขับเคลื ่อนการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ ขณะนี้เทคโนโลยี mRNA ที ่พัฒนาโดย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาเร็วที่สุด และกำลังอยูในขั้นเตรียมเขาสูการทดสอบระยะที่หนึ่ง

ภายในปลายป ๒๕๖๓ 
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AI ในการศึกษา 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

ปจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยทำใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึนเรื่อย ๆ เทคโนโลยี

เหลานั้นไดแก ความเปนจริงเสมือน (virtual reality) หรือวีอาร (VR), ความเปนจริงเสริม (augmented 

reality) หรือเออาร (AR), เทคโนโลยีสัมผัส (haptic Technology), วิทยาการขอมูล (data science) และ

ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) หรือ เอไอ (AI)  ปญญาประดิษฐในการศึกษาเปนมากกวานิยาย

วิทยาศาสตร  จากการศึกษาชิ้นหนึ่งพบวา การเรียนรูภาษาในแอปพลิเคชันที่ชื่อวา Duolingo (www.duo 

lingo.com) เพียง ๓๔ ชั่วโมง มีผลเทียบเทากับการเรียนภาษาในภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยแบบเต็ม

รูปแบบ  แตปญญาประดิษฐเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาในความหมายกวาง ๆ น้ันเปนไปไดมากกวา

เพียงการเร ียนร ู ภาษา เช น Carnegie Learning (www.car negielearning.com) และ Fuel Education 

(www.fueleducation.com) ซึ่งใชปญญาประดิษฐกับการเรียนรู K-12 หนึ่งในแพล็ตฟอรมเทคโนโลยีดาน

การศึกษา (EdTech) ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ McGraw Hill’s ALEKS ซึ่งเปนเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุน

กระบวนการเรียนรูไปจนถึงการประเมินความเขาใจในเนื้อหาที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

ครอบคลุมการเรียนรู ในระดับ K-12, โฮมสกูลและแมแตการเรียนรู ในระดับมหาวิทยาลัย  ในขณะที่ใช

ปญญาประดิษฐสามารถประยุกตในดานตาง ๆ น้ัน จีนไดกาวไปสูแนวหนาในการพัฒนาการศึกษาที่เนน

ปญญาประดิษฐเปนศูนยกลางแลว สวนที่สหรัฐอเมริกาก็กำลังดำเนินการเพื่อนำปญญาประดิษฐมาใชใน

หองเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ  แตการนำปญญาประดิษฐมาใชไมใชวาจะมีแตดานดี ปจจุบันเร่ิมมีนักจริยธรรมชั้นนำ

หลายคนไดชี้ถึงปญหาดานจริยธรรมท่ีเกิดจากการนำเอาปญญาประดิษฐมาใช  

รากฐานสำคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาปญญาประดิษฐมาใชในการศึกษาคือทฤษฎีสเปซความรู

(knowledge space theory) ทฤษฎีนี้มุ งความคิดไปที่การระบุวา นักเรียนรู อะไรและไมรู อะไรผานการ

ทดสอบเพื่อวินิจฉัยการเรียนรูของนักเรียนคนนั้น และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมตรงตามความตองการของ

นักเรียนคนน้ัน  ในประเทศจีน ผูกอต้ังเท็กสตารตอัพดานการศึกษาที่ชื่อวา Squirrel  AI ซ่ึงเปนระดับยูนิคอรน 

(unicorn) ไดกลาววา ๓ ชั่วโมงดวยระบบอัจฉริยะ Squirrel AI สามารถวิเคราะหเขาใจในปญหาการศึกษา

ของเด็กนักเรียนไดดีกวาการวิเคราะหในระยะเวลา ๓ ปโดยครูที่ดีที่สุดดวยซ้ำ  ทฤษฎีสเปซความรูนี้ไดใช

คณิตศาสตรเชิงการจัด (combinatorics) และกระบวนการสโตแคสติก (stochastic processes) เขามา

อธิบายองคความรูเชิงประจักษของศาสตรดานนั้น ๆ และสรางโมเดลหรือแบบจำลองของผูเรียน โดยที่ความรู

จะถูกกำหนดแบงแยกออกมาเปนจุด ๆ ที่เรียกวา จุดความรู (knowledge points) เพื่อเปนการแสดงสถานะ

ทางความรู (knowledge state) ของนักเรียนคนนั้น ๆ  ขณะเดียวกัน ระบบ ALEKS โดย McGraw Hill เปน
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ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ภาคีสมาชิก 

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ เปนโรคอุบัติใหมที่มีอัตราการแพรเชื้อ

คอนขางสูง สงผลตอจำนวนผูติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นับจากวันที่พบผูติดเชื้อรายแรกของโลกจนถึง 

ปจจุบันพบผูติดเชื้อมากกวา ๒๒ ลานรายทั่วโลกภายในระยะเวลากวา ๗ เดือน และยังคงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอีก 

วัคซีนเปนเครื่องมือสำคัญที่จะหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไดมีการวิจัยและพัฒนา วัคซีนทั่วโลก

ประมาณ ๒๐๐ แบบ ซึ่งยังไมเปนที่แนชัดวาจะสำเร็จหรือไม และจะสำเร็จเมื่อไร โดยทั่วไปที่ไมใชภาวะวิกฤต 

การพัฒนาและผลิตวัคซีนจะทำโดยบริษัทวัคซีนขนาดใหญของโลก ซึ่งมักตองใชเวลานับสิบป เมื่อสำเร็จแลว

จะตองผลิตและแตละประเทศก็รอสั่งซื้อเขามาใชในประเทศ แตในกรณีวิกฤติที่มีการระบาดรายแรงของโควิด-๑๙ 

การคิดคนและผลิตวัคซีนไมสามารถใชวิธีการแบบปรกติได รวมทั้งในปจจุบันมีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร

การแพทยที่กาวหนา ทำใหนักวิจัยไดเรงคิดคนพัฒนาวัคซีนแบบใหม ๆ ทั้งในมหาวทิยาลัยและบริษัทไบโอเทค

ขนาดเล็กและขนาดกลางมากมายท่ัวโลก  จากสรุปรายงาน COVID-19 Vaccine Tracker ซึ่งอางอิงขอมูลจาก

องคการอนามัยโลก ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรากฏวามีวัคซีนตนแบบที่เขาทดสอบในสัตวทดลอง

มากกวา ๑๓๕ แบบ และมี ๔๑ แบบที่เริ่มทำการทดสอบในอาสาสมัครแลว โดยอยูในระยะที่หนึ่ง ๑๙ แบบ 

ระยะท่ีสอง ๑๒ แบบ และระยะท่ีสาม ๘ แบบ รวมทั้งอีก ๒ แบบที่ผานการอนุมัติแบบพิเศษเพ่ือใชอยางจำกัด

ในกลุมเฉพาะ ประเทศไทยเองไดใหความสำคัญแกเรื่องวัคซีนเปนอยางมาก โดยที่นายกรัฐมนตรีไดสั่งการให

ประเทศไทยดำเนินการเรื่องวัคซีนอยางรวดเร็ว เพื่อคนไทยจะไดใชวัคซีนโควิด-๑๙ เปนลำดับแรก ๆ ในเวลา

ใกลเคียงกับประเทศชั ้นนำของโลก ซึ ่งรวมดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยไดมอบหมายใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

ในฐานะศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา ของศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙ 

(ศบค.) และสถาบันวัคซีนแหงชาติ (NVI) ดำเนินการใน ๓ แนวทางหลักคูขนานกัน ไดแก (๑) รับการถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อผลิตภายในประเทศ จากผูผลิตในตางประเทศที่มีความพรอมและมีความกาวหนาดานการวิจัย

และพัฒนาวัคซีนเร็วที่สุด  (๒) การจัดหาวัคซีนผานกลไกการเขารวมลงทุนในระดับพหุภาคีหรือทวิภาคี และ 

(๓) สนับสนุนใหขับเคลื ่อนการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ ขณะนี้เทคโนโลยี mRNA ที ่พัฒนาโดย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาเร็วที่สุด และกำลังอยูในขั้นเตรียมเขาสูการทดสอบระยะที่หนึ่ง

ภายในปลายป ๒๕๖๓ 
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AI ในการศึกษา 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

ปจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยทำใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึนเรื่อย ๆ เทคโนโลยี

เหลานั้นไดแก ความเปนจริงเสมือน (virtual reality) หรือวีอาร (VR), ความเปนจริงเสริม (augmented 

reality) หรือเออาร (AR), เทคโนโลยีสัมผัส (haptic Technology), วิทยาการขอมูล (data science) และ

ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) หรือ เอไอ (AI)  ปญญาประดิษฐในการศึกษาเปนมากกวานิยาย

วิทยาศาสตร  จากการศึกษาชิ้นหนึ่งพบวา การเรียนรูภาษาในแอปพลิเคชันที่ชื่อวา Duolingo (www.duo 

lingo.com) เพียง ๓๔ ชั่วโมง มีผลเทียบเทากับการเรียนภาษาในภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยแบบเต็ม

รูปแบบ  แตปญญาประดิษฐเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาในความหมายกวาง ๆ น้ันเปนไปไดมากกวา

เพียงการเร ียนร ู ภาษา เช น Carnegie Learning (www.car negielearning.com) และ Fuel Education 

(www.fueleducation.com) ซึ่งใชปญญาประดิษฐกับการเรียนรู K-12 หนึ่งในแพล็ตฟอรมเทคโนโลยีดาน

การศึกษา (EdTech) ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ McGraw Hill’s ALEKS ซึ่งเปนเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุน

กระบวนการเรียนรูไปจนถึงการประเมินความเขาใจในเนื้อหาที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

ครอบคลุมการเรียนรู ในระดับ K-12, โฮมสกูลและแมแตการเรียนรู ในระดับมหาวิทยาลัย  ในขณะที่ใช

ปญญาประดิษฐสามารถประยุกตในดานตาง ๆ น้ัน จีนไดกาวไปสูแนวหนาในการพัฒนาการศึกษาที่เนน

ปญญาประดิษฐเปนศูนยกลางแลว สวนที่สหรัฐอเมริกาก็กำลังดำเนินการเพื่อนำปญญาประดิษฐมาใชใน

หองเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ  แตการนำปญญาประดิษฐมาใชไมใชวาจะมีแตดานดี ปจจุบันเร่ิมมีนักจริยธรรมชั้นนำ

หลายคนไดชี้ถึงปญหาดานจริยธรรมท่ีเกิดจากการนำเอาปญญาประดิษฐมาใช  

รากฐานสำคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาปญญาประดิษฐมาใชในการศึกษาคือทฤษฎีสเปซความรู

(knowledge space theory) ทฤษฎีนี้มุ งความคิดไปที่การระบุวา นักเรียนรู อะไรและไมรู อะไรผานการ

ทดสอบเพื่อวินิจฉัยการเรียนรูของนักเรียนคนนั้น และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมตรงตามความตองการของ

นักเรียนคนน้ัน  ในประเทศจีน ผูกอต้ังเท็กสตารตอัพดานการศึกษาที่ชื่อวา Squirrel  AI ซ่ึงเปนระดับยูนิคอรน 

(unicorn) ไดกลาววา ๓ ชั่วโมงดวยระบบอัจฉริยะ Squirrel AI สามารถวิเคราะหเขาใจในปญหาการศึกษา

ของเด็กนักเรียนไดดีกวาการวิเคราะหในระยะเวลา ๓ ปโดยครูที่ดีที่สุดดวยซ้ำ  ทฤษฎีสเปซความรูนี้ไดใช

คณิตศาสตรเชิงการจัด (combinatorics) และกระบวนการสโตแคสติก (stochastic processes) เขามา

อธิบายองคความรูเชิงประจักษของศาสตรดานนั้น ๆ และสรางโมเดลหรือแบบจำลองของผูเรียน โดยที่ความรู

จะถูกกำหนดแบงแยกออกมาเปนจุด ๆ ที่เรียกวา จุดความรู (knowledge points) เพื่อเปนการแสดงสถานะ

ทางความรู (knowledge state) ของนักเรียนคนนั้น ๆ  ขณะเดียวกัน ระบบ ALEKS โดย McGraw Hill เปน
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การพัฒนาและผลิตวัคซีนโรคโควิด-๑๙ ของประเทศไทย 
 

ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ภาคีสมาชิก 

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ เปนโรคอุบัติใหมที่มีอัตราการแพรเชื้อ

คอนขางสูง สงผลตอจำนวนผูติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นับจากวันที่พบผูติดเชื้อรายแรกของโลกจนถึง 

ปจจุบันพบผูติดเชื้อมากกวา ๒๒ ลานรายทั่วโลกภายในระยะเวลากวา ๗ เดือน และยังคงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอีก 

วัคซีนเปนเครื่องมือสำคัญที่จะหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไดมีการวิจัยและพัฒนา วัคซีนทั่วโลก

ประมาณ ๒๐๐ แบบ ซึ่งยังไมเปนที่แนชัดวาจะสำเร็จหรือไม และจะสำเร็จเมื่อไร โดยทั่วไปที่ไมใชภาวะวิกฤต 

การพัฒนาและผลิตวัคซีนจะทำโดยบริษัทวัคซีนขนาดใหญของโลก ซึ่งมักตองใชเวลานับสิบป เมื่อสำเร็จแลว

จะตองผลิตและแตละประเทศก็รอสั่งซื้อเขามาใชในประเทศ แตในกรณีวิกฤติที่มีการระบาดรายแรงของโควิด-๑๙ 

การคิดคนและผลิตวัคซีนไมสามารถใชวิธีการแบบปรกติได รวมทั้งในปจจุบันมีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร

การแพทยที่กาวหนา ทำใหนักวิจัยไดเรงคิดคนพัฒนาวัคซีนแบบใหม ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและบริษัทไบโอเทค

ขนาดเล็กและขนาดกลางมากมายท่ัวโลก  จากสรุปรายงาน COVID-19 Vaccine Tracker ซึ่งอางอิงขอมูลจาก

องคการอนามัยโลก ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรากฏวามีวัคซีนตนแบบที่เขาทดสอบในสัตวทดลอง

มากกวา ๑๓๕ แบบ และมี ๔๑ แบบที่เริ่มทำการทดสอบในอาสาสมัครแลว โดยอยูในระยะที่หนึ่ง ๑๙ แบบ 

ระยะท่ีสอง ๑๒ แบบ และระยะท่ีสาม ๘ แบบ รวมทั้งอีก ๒ แบบที่ผานการอนุมัติแบบพิเศษเพ่ือใชอยางจำกัด

ในกลุมเฉพาะ ประเทศไทยเองไดใหความสำคัญแกเรื่องวัคซีนเปนอยางมาก โดยที่นายกรัฐมนตรีไดสั่งการให

ประเทศไทยดำเนินการเรื่องวัคซีนอยางรวดเร็ว เพื่อคนไทยจะไดใชวัคซีนโควิด-๑๙ เปนลำดับแรก ๆ ในเวลา

ใกลเคียงกับประเทศชั ้นนำของโลก ซึ ่งรวมดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยไดมอบหมายใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

ในฐานะศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา ของศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙ 

(ศบค.) และสถาบันวัคซีนแหงชาติ (NVI) ดำเนินการใน ๓ แนวทางหลักคูขนานกัน ไดแก (๑) รับการถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อผลิตภายในประเทศ จากผูผลิตในตางประเทศที่มีความพรอมและมีความกาวหนาดานการวิจัย

และพัฒนาวัคซีนเร็วที่สุด  (๒) การจัดหาวัคซีนผานกลไกการเขารวมลงทุนในระดับพหุภาคีหรือทวิภาคี และ 

(๓) สนับสนุนใหขับเคลื ่อนการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ ขณะนี้เทคโนโลยี mRNA ที ่พัฒนาโดย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาเร็วที่สุด และกำลังอยูในขั้นเตรียมเขาสูการทดสอบระยะที่หนึ่ง

ภายในปลายป ๒๕๖๓ 
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AI ในการศึกษา 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

ปจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยทำใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึนเรื่อย ๆ เทคโนโลยี

เหลานั้นไดแก ความเปนจริงเสมือน (virtual reality) หรือวีอาร (VR), ความเปนจริงเสริม (augmented 

reality) หรือเออาร (AR), เทคโนโลยีสัมผัส (haptic Technology), วิทยาการขอมูล (data science) และ

ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) หรือ เอไอ (AI)  ปญญาประดิษฐในการศึกษาเปนมากกวานิยาย

วิทยาศาสตร  จากการศึกษาชิ้นหนึ่งพบวา การเรียนรูภาษาในแอปพลิเคชันที่ชื่อวา Duolingo (www.duo 

lingo.com) เพียง ๓๔ ชั่วโมง มีผลเทียบเทากับการเรียนภาษาในภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยแบบเต็ม

รูปแบบ  แตปญญาประดิษฐเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาในความหมายกวาง ๆ นั้นเปนไปไดมากกวา

เพียงการเร ียนร ู ภาษา เช น Carnegie Learning (www.car negielearning.com) และ Fuel Education 

(www.fueleducation.com) ซึ่งใชปญญาประดิษฐกับการเรียนรู K-12 หนึ่งในแพล็ตฟอรมเทคโนโลยีดาน

การศึกษา (EdTech) ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ McGraw Hill’s ALEKS ซึ่งเปนเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุน

กระบวนการเรียนรูไปจนถึงการประเมินความเขาใจในเนื้อหาที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

ครอบคลุมการเรียนรู ในระดับ K-12, โฮมสกูลและแมแตการเรียนรู ในระดับมหาวิทยาลัย  ในขณะที่ใช

ปญญาประดิษฐสามารถประยุกตในดานตาง ๆ นั้น จีนไดกาวไปสูแนวหนาในการพัฒนาการศึกษาที่เนน

ปญญาประดิษฐเปนศูนยกลางแลว สวนที่สหรัฐอเมริกาก็กำลังดำเนินการเพื่อนำปญญาประดิษฐมาใชใน

หองเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ  แตการนำปญญาประดิษฐมาใชไมใชวาจะมีแตดานดี ปจจุบันเร่ิมมีนักจริยธรรมชั้นนำ

หลายคนไดชี้ถึงปญหาดานจริยธรรมท่ีเกิดจากการนำเอาปญญาประดิษฐมาใช  

รากฐานสำคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาปญญาประดิษฐมาใชในการศึกษาคือทฤษฎีสเปซความรู

(knowledge space theory) ทฤษฎีนี้มุ งความคิดไปที่การระบุวา นักเรียนรู อะไรและไมรู อะไรผานการ

ทดสอบเพื่อวินิจฉัยการเรียนรูของนักเรียนคนนั้น และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมตรงตามความตองการของ

นักเรียนคนน้ัน  ในประเทศจีน ผูกอตั้งเท็กสตารตอัพดานการศึกษาที่ชื่อวา Squirrel  AI ซ่ึงเปนระดับยูนิคอรน 

(unicorn) ไดกลาววา ๓ ชั่วโมงดวยระบบอัจฉริยะ Squirrel AI สามารถวิเคราะหเขาใจในปญหาการศึกษา

ของเด็กนักเรียนไดดีกวาการวิเคราะหในระยะเวลา ๓ ปโดยครูที่ดีที่สุดดวยซ้ำ  ทฤษฎีสเปซความรูนี้ไดใช

คณิตศาสตรเชิงการจัด (combinatorics) และกระบวนการสโตแคสติก (stochastic processes) เขามา

อธิบายองคความรูเชิงประจักษของศาสตรดานนั้น ๆ และสรางโมเดลหรือแบบจำลองของผูเรียน โดยที่ความรู

จะถูกกำหนดแบงแยกออกมาเปนจุด ๆ ที่เรียกวา จุดความรู (knowledge points) เพื่อเปนการแสดงสถานะ

ทางความรู (knowledge state) ของนักเรียนคนนั้น ๆ  ขณะเดียวกัน ระบบ ALEKS โดย McGraw Hill เปน
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การพัฒนาและผลิตวัคซีนโรคโควิด-๑๙ ของประเทศไทย 
 

ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ภาคีสมาชิก 

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ เปนโรคอุบัติใหมที่มีอัตราการแพรเชื้อ

คอนขางสูง สงผลตอจำนวนผูติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นับจากวันที่พบผูติดเชื้อรายแรกของโลกจนถึง 

ปจจุบันพบผูติดเชื้อมากกวา ๒๒ ลานรายทั่วโลกภายในระยะเวลากวา ๗ เดือน และยังคงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอีก 

วัคซีนเปนเครื่องมือสำคัญที่จะหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไดมีการวิจัยและพัฒนา วัคซีนทั่วโลก

ประมาณ ๒๐๐ แบบ ซึ่งยังไมเปนที่แนชัดวาจะสำเร็จหรือไม และจะสำเร็จเมื่อไร โดยทั่วไปที่ไมใชภาวะวิกฤต 

การพัฒนาและผลิตวัคซีนจะทำโดยบริษัทวัคซีนขนาดใหญของโลก ซึ่งมักตองใชเวลานับสิบป เมื่อสำเร็จแลว

จะตองผลิตและแตละประเทศก็รอสั่งซื้อเขามาใชในประเทศ แตในกรณีวิกฤติที่มีการระบาดรายแรงของโควิด-๑๙ 

การคิดคนและผลิตวัคซีนไมสามารถใชวิธีการแบบปรกติได รวมทั้งในปจจุบันมีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร

การแพทยที่กาวหนา ทำใหนักวิจัยไดเรงคิดคนพัฒนาวัคซีนแบบใหม ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและบริษัทไบโอเทค

ขนาดเล็กและขนาดกลางมากมายท่ัวโลก  จากสรุปรายงาน COVID-19 Vaccine Tracker ซึ่งอางอิงขอมูลจาก

องคการอนามัยโลก ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรากฏวามีวัคซีนตนแบบที่เขาทดสอบในสัตวทดลอง

มากกวา ๑๓๕ แบบ และมี ๔๑ แบบที่เริ่มทำการทดสอบในอาสาสมัครแลว โดยอยูในระยะที่หนึ่ง ๑๙ แบบ 

ระยะท่ีสอง ๑๒ แบบ และระยะท่ีสาม ๘ แบบ รวมทั้งอีก ๒ แบบที่ผานการอนุมัติแบบพิเศษเพ่ือใชอยางจำกัด

ในกลุมเฉพาะ ประเทศไทยเองไดใหความสำคัญแกเรื่องวัคซีนเปนอยางมาก โดยที่นายกรัฐมนตรีไดสั่งการให

ประเทศไทยดำเนินการเรื่องวัคซีนอยางรวดเร็ว เพื่อคนไทยจะไดใชวัคซีนโควิด-๑๙ เปนลำดับแรก ๆ ในเวลา

ใกลเคียงกับประเทศชั ้นนำของโลก ซึ ่งรวมดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยไดมอบหมายใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

ในฐานะศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา ของศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙ 

(ศบค.) และสถาบันวัคซีนแหงชาติ (NVI) ดำเนินการใน ๓ แนวทางหลักคูขนานกัน ไดแก (๑) รับการถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อผลิตภายในประเทศ จากผูผลิตในตางประเทศที่มีความพรอมและมีความกาวหนาดานการวิจัย

และพัฒนาวัคซีนเร็วที่สุด  (๒) การจัดหาวัคซีนผานกลไกการเขารวมลงทุนในระดับพหุภาคีหรือทวิภาคี และ 

(๓) สนับสนุนใหขับเคลื ่อนการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ ขณะนี้เทคโนโลยี mRNA ที ่พัฒนาโดย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาเร็วที่สุด และกำลังอยูในขั้นเตรียมเขาสูการทดสอบระยะที่หนึ่ง

ภายในปลายป ๒๕๖๓ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

AI ในการศึกษา 
 

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง  ราชบัณฑิต 

 

ปจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยทำใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึนเรื่อย ๆ เทคโนโลยี

เหลานั้นไดแก ความเปนจริงเสมือน (virtual reality) หรือวีอาร (VR), ความเปนจริงเสริม (augmented 

reality) หรือเออาร (AR), เทคโนโลยีสัมผัส (haptic Technology), วิทยาการขอมูล (data science) และ

ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) หรือ เอไอ (AI)  ปญญาประดิษฐในการศึกษาเปนมากกวานิยาย

วิทยาศาสตร  จากการศึกษาชิ้นหนึ่งพบวา การเรียนรูภาษาในแอปพลิเคชันที่ชื่อวา Duolingo (www.duo 

lingo.com) เพียง ๓๔ ชั่วโมง มีผลเทียบเทากับการเรียนภาษาในภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยแบบเต็ม

รูปแบบ  แตปญญาประดิษฐเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาในความหมายกวาง ๆ นั้นเปนไปไดมากกวา

เพียงการเร ียนร ู ภาษา เช น Carnegie Learning (www.car negielearning.com) และ Fuel Education 

(www.fueleducation.com) ซึ่งใชปญญาประดิษฐกับการเรียนรู K-12 หนึ่งในแพล็ตฟอรมเทคโนโลยีดาน

การศึกษา (EdTech) ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ McGraw Hill’s ALEKS ซึ่งเปนเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุน

กระบวนการเรียนรูไปจนถึงการประเมินความเขาใจในเนื้อหาที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

ครอบคลุมการเรียนรู ในระดับ K-12, โฮมสกูลและแมแตการเรียนรู ในระดับมหาวิทยาลัย  ในขณะที่ใช

ปญญาประดิษฐสามารถประยุกตในดานตาง ๆ นั้น จีนไดกาวไปสูแนวหนาในการพัฒนาการศึกษาที่เนน

ปญญาประดิษฐเปนศูนยกลางแลว สวนที่สหรัฐอเมริกาก็กำลังดำเนินการเพื่อนำปญญาประดิษฐมาใชใน

หองเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ  แตการนำปญญาประดิษฐมาใชไมใชวาจะมีแตดานดี ปจจุบันเร่ิมมีนักจริยธรรมชั้นนำ

หลายคนไดชี้ถึงปญหาดานจริยธรรมท่ีเกิดจากการนำเอาปญญาประดิษฐมาใช  

รากฐานสำคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาปญญาประดิษฐมาใชในการศึกษาคือทฤษฎีสเปซความรู

(knowledge space theory) ทฤษฎีนี้มุ งความคิดไปที่การระบุวา นักเรียนรู อะไรและไมรู อะไรผานการ

ทดสอบเพื่อวินิจฉัยการเรียนรูของนักเรียนคนนั้น และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมตรงตามความตองการของ

นักเรียนคนน้ัน  ในประเทศจีน ผูกอตั้งเท็กสตารตอัพดานการศึกษาที่ชื่อวา Squirrel  AI ซ่ึงเปนระดับยูนิคอรน 

(unicorn) ไดกลาววา ๓ ชั่วโมงดวยระบบอัจฉริยะ Squirrel AI สามารถวิเคราะหเขาใจในปญหาการศึกษา

ของเด็กนักเรียนไดดีกวาการวิเคราะหในระยะเวลา ๓ ปโดยครูที่ดีที่สุดดวยซ้ำ  ทฤษฎีสเปซความรูนี้ไดใช

คณิตศาสตรเชิงการจัด (combinatorics) และกระบวนการสโตแคสติก (stochastic processes) เขามา

อธิบายองคความรูเชิงประจักษของศาสตรดานนั้น ๆ และสรางโมเดลหรือแบบจำลองของผูเรียน โดยที่ความรู

จะถูกกำหนดแบงแยกออกมาเปนจุด ๆ ที่เรียกวา จุดความรู (knowledge points) เพื่อเปนการแสดงสถานะ

ทางความรู (knowledge state) ของนักเรียนคนนั้น ๆ  ขณะเดียวกัน ระบบ ALEKS โดย McGraw Hill เปน
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ระบบที่ไดรับความนิยมมากในการเรียนการสอนแบบออนไลนตั้งแตระดับ K-12 ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

ระบบนี้จะวิเคราะหวานักเรียนมีการตอบคำถามที่คงเสนคงวา ไมแกวงไปมา กอนที่ไปสูการศึกษาในขั้นตอไป 

ในลักษณะที่เรียกวา การเรียนรูแบบปรับตัว (adaptive  learning) หรือไม  ระบบ ALEKS จะปรับปรุงแผนที่

ความรูของนักเรียนคนนั้นเรื่อย ๆ เพื่อใหทราบถึงสถานะทางความรู  จุดประเด็นที่มีการโตเถียงกัน คือ มี

สถานะทางความรูจำนวนนับไมถวน แตทำไม ALEKS จึงสามารถวัดความรูไดดวยคำถามเพียง ๒๐-๓๐ ขอ  

ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางสถิติ  รายงานของ EdSurge (www.edsurge.com) ไดกลาววา ALEKS ใหผลดี 

ในเมืองที่มีขนาดปานกลางเปนตนไป ไมดีนักสำหรับเมืองที่มีขนาดเล็ก  ปจจุบันการลงทุนในปญญาประดิษฐ

ทางการศึกษาเกิดข้ึนในหลายประเทศท่ีเจริญแลว รวมถึงจีนที่ลงทุนสูงถึง ๖ พันลานดอลลารภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘ 

ซึ่งจะเปนการลงทุนมากกวาครึ่งหนึ่งของการลงทุนดานการศึกษาทั่วโลก  อยางไรก็ตาม มีความรวมมือระหวาง

สหรัฐอเมริกากับประเทศจีนดานนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยคารเนกีเมลลอนจับมือกับบริษัท

เทคโนโลยีดานการศึกษาของจีน Yixue Education Inc. จัดตั้งหองปฏิบัติการ “CMU-Squirrel AI Research 

Lab” เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาตามศักยภาพบุคคล (personalized education) ดวยเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ (AI)  การเรียนรูของเคร่ือง (machine learning) วิทยาการ  ปญญาหรือวิทยาศาสตรพุทธิปญญา 

(cognitive science) และปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร (human–computer interaction, HCI) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนระดับ K-12 โดยเปดศูนยการเรียนรูที ่ใชปญญาประดิษฐมากถึง 

๑,๗๐๐ แหงทั่วประเทศจีน และจะเปดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พื้นที่ทะเลสาบสงขลา...ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
 

ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  ราชบัณฑิต 

 

 ประเทศไทยมีความสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติของโลกประเทศหนึ่ง โดยมีทรัพยากรธรรมชาติ

จากภูเขาสูทะเล มีทั้งปาไม ดิน น้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พื้นที่ชุมน้ำเปนทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ 

มีความหลากหลายทั่วประเทศ ท่ีสำคัญเชน ทะเลสาบสงขลา  บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  บึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค  กวานพระเยา จังหวัดพะเยา  หนองหาร จังหวัดสกลนคร  และบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 

 พื้นที่ชุมน้ำดังกลาวมีความสำคัญทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนอูขาวอูน้ำของชุมชน  

ในจังหวัดพื ้นที ่ใกลเคียง เปนพื ้นที ่ทองเที ่ยวรักษาดุลธรรมชาติ และที่สำคัญคือเปนแหลงที ่ใชในการ 

ทำการเกษตรที่ยั่งยืน  ปจจุบันพื้นที่ลุมน้ำเกือบทุกแหงไดรับผลกระทบจากการกระทำของมนุษยที่จับสัตวน้ำ

มากเกินไป ปลดปลอยน้ำเสีย บุกรุกทำการเกษตร เปนตน ทำใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สัตวน้ำลดลง 

จึงจำเปนตองบริหารจัดการฟนฟูพื้นที่ชุ มน้ำใหมีสภาพสมบูรณ เพื่อเปนอูขาวอูน้ำ ใหชุมชนไดอาศัยและ 

ใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 

 ทะเลสาบสงขลาเปนทะเลสาบใหญ มีพื ้นที ่ประมาณ ๘,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่  

๓ จังหวัด คือ สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ทะเลสาบสงขลานับเปนอูขาวอูน้ำของชุมชนในหลาย

จังหวัดและพ้ืนที่ใกลเคียงมาคอนขางยาวนาน แตปจจุบันถูกคุกคามจนทรัพยากรเสื่อมโทรม และสูญเสียดุลภาพ

ทั้งสัตวน้ำและระบบนิเวศ จึงจำเปนตองวางแผนการบริหารจัดการอยางจริงจัง เพื่อใหทะเลสาบสงขลากลับสู

ความอุดมสมบูรณอยางในอดีต 

 แนวทางการบริหารจัดการทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืนจะตองพิจารณาและวิเคราะหความสำคัญและ

คุณคา ภัยคุกคาม ตัวอยางความสำเร็จการจัดการพื้นที่ชุมน้ำในตางประเทศ บทเรียนการบริหารที่ผิดพลาด 

ในอดีต และผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถสรุปได ดังนี้ ๑) ตองยกปญหาทะเลสาบสงขลาเปนวาระแหงชาติ    

๒) ทำยุทธศาสตรและแผนงาน แผนปฏิบัติระยะยาว ๓-๕ ป  ๓) ทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ  ๔) จัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาทะเลสาบโดยมีองคประกอบทุกภาคสวน  ๕) จัดตั้งสถาบันวิจัยทะเลสาบ และ ๖) ออก

กฎหมายหรือธรรมนูญทะเลสาบสงขลา เพื่อเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทั้งหมดจะตองทำอยางจริงจัง  

ทุกภาคสวน ทะเลสาบสงขลาจึงจะกลับไปสูความสมบูรณอยางในอดีต 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

ระบบที่ไดรับความนิยมมากในการเรียนการสอนแบบออนไลนตั้งแตระดับ K-12 ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

ระบบนี้จะวิเคราะหวานักเรียนมีการตอบคำถามที่คงเสนคงวา ไมแกวงไปมา กอนที่ไปสูการศึกษาในขั้นตอไป 

ในลักษณะที่เรียกวา การเรียนรูแบบปรับตัว (adaptive  learning) หรือไม  ระบบ ALEKS จะปรับปรุงแผนที่

ความรูของนักเรียนคนนั้นเรื่อย ๆ เพื่อใหทราบถึงสถานะทางความรู  จุดประเด็นที่มีการโตเถียงกัน คือ มี

สถานะทางความรูจำนวนนับไมถวน แตทำไม ALEKS จึงสามารถวัดความรูไดดวยคำถามเพียง ๒๐-๓๐ ขอ  

ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางสถิติ  รายงานของ EdSurge (www.edsurge.com) ไดกลาววา ALEKS ใหผลดี 

ในเมืองที่มีขนาดปานกลางเปนตนไป ไมดีนักสำหรับเมืองที่มีขนาดเล็ก  ปจจุบันการลงทุนในปญญาประดิษฐ

ทางการศึกษาเกิดข้ึนในหลายประเทศท่ีเจริญแลว รวมถึงจีนที่ลงทุนสูงถึง ๖ พันลานดอลลารภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘ 

ซึ่งจะเปนการลงทุนมากกวาครึ่งหนึ่งของการลงทุนดานการศึกษาทั่วโลก  อยางไรก็ตาม มีความรวมมือระหวาง

สหรัฐอเมริกากับประเทศจีนดานนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยคารเนกีเมลลอนจับมือกับบริษัท

เทคโนโลยีดานการศึกษาของจีน Yixue Education Inc. จัดตั้งหองปฏิบัติการ “CMU-Squirrel AI Research 

Lab” เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาตามศักยภาพบุคคล (personalized education) ดวยเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ (AI)  การเรียนรูของเครื่อง (machine learning) วิทยาการ  ปญญาหรือวิทยาศาสตรพุทธิปญญา 

(cognitive science) และปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร (human–computer interaction, HCI) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนระดับ K-12 โดยเปดศูนยการเรียนรูที ่ใชปญญาประดิษฐมากถึง 

๑,๗๐๐ แหงทั่วประเทศจีน และจะเปดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พื้นที่ทะเลสาบสงขลา...ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
 

ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  ราชบัณฑิต 

 

 ประเทศไทยมีความสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติของโลกประเทศหนึ่ง โดยมีทรัพยากรธรรมชาติ

จากภูเขาสูทะเล มีทั้งปาไม ดิน น้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พื้นที่ชุมน้ำเปนทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ 

มีความหลากหลายทั่วประเทศ ท่ีสำคัญเชน ทะเลสาบสงขลา  บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  บึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค  กวานพระเยา จังหวัดพะเยา  หนองหาร จังหวัดสกลนคร  และบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 

 พื้นที่ชุมน้ำดังกลาวมีความสำคัญทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนอูขาวอูน้ำของชุมชน  

ในจังหวัดพื ้นที ่ใกลเคียง เปนพื ้นที ่ทองเที ่ยวรักษาดุลธรรมชาติ และที่สำคัญคือเปนแหลงที ่ใชในการ 

ทำการเกษตรที่ยั่งยืน  ปจจุบันพื้นที่ลุมน้ำเกือบทุกแหงไดรับผลกระทบจากการกระทำของมนุษยที่จับสัตวน้ำ

มากเกินไป ปลดปลอยน้ำเสีย บุกรุกทำการเกษตร เปนตน ทำใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สัตวน้ำลดลง 

จึงจำเปนตองบริหารจัดการฟนฟูพื้นที่ชุ มน้ำใหมีสภาพสมบูรณ เพื่อเปนอูขาวอูน้ำ ใหชุมชนไดอาศัยและ 

ใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 

 ทะเลสาบสงขลาเปนทะเลสาบใหญ มีพื ้นที ่ประมาณ ๘,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่  

๓ จังหวัด คือ สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ทะเลสาบสงขลานับเปนอูขาวอูน้ำของชุมชนในหลาย

จังหวัดและพ้ืนที่ใกลเคียงมาคอนขางยาวนาน แตปจจุบันถูกคุกคามจนทรัพยากรเสื่อมโทรม และสูญเสียดุลภาพ

ทั้งสัตวน้ำและระบบนิเวศ จึงจำเปนตองวางแผนการบริหารจัดการอยางจริงจัง เพื่อใหทะเลสาบสงขลากลับสู

ความอุดมสมบูรณอยางในอดีต 

 แนวทางการบริหารจัดการทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืนจะตองพิจารณาและวิเคราะหความสำคัญและ

คุณคา ภัยคุกคาม ตัวอยางความสำเร็จการจัดการพื้นที่ชุมน้ำในตางประเทศ บทเรียนการบริหารที่ผิดพลาด 

ในอดีต และผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถสรุปได ดังนี้ ๑) ตองยกปญหาทะเลสาบสงขลาเปนวาระแหงชาติ    

๒) ทำยุทธศาสตรและแผนงาน แผนปฏิบัติระยะยาว ๓-๕ ป  ๓) ทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ  ๔) จัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาทะเลสาบโดยมีองคประกอบทุกภาคสวน  ๕) จัดตั้งสถาบันวิจัยทะเลสาบ และ ๖) ออก

กฎหมายหรือธรรมนูญทะเลสาบสงขลา เพื่อเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทั้งหมดจะตองทำอยางจริงจัง  

ทุกภาคสวน ทะเลสาบสงขลาจึงจะกลับไปสูความสมบูรณอยางในอดีต 
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ระบบที่ไดรับความนิยมมากในการเรียนการสอนแบบออนไลนตั้งแตระดับ K-12 ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

ระบบนี้จะวิเคราะหวานักเรียนมีการตอบคำถามที่คงเสนคงวา ไมแกวงไปมา กอนที่ไปสูการศึกษาในขั้นตอไป 

ในลักษณะที่เรียกวา การเรียนรูแบบปรับตัว (adaptive  learning) หรือไม  ระบบ ALEKS จะปรับปรุงแผนที่

ความรูของนักเรียนคนนั้นเรื่อย ๆ เพื่อใหทราบถึงสถานะทางความรู  จุดประเด็นที่มีการโตเถียงกัน คือ มี

สถานะทางความรูจำนวนนับไมถวน แตทำไม ALEKS จึงสามารถวัดความรูไดดวยคำถามเพียง ๒๐-๓๐ ขอ  

ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางสถิติ  รายงานของ EdSurge (www.edsurge.com) ไดกลาววา ALEKS ใหผลดี 

ในเมืองที่มีขนาดปานกลางเปนตนไป ไมดีนักสำหรับเมืองที่มีขนาดเล็ก  ปจจุบันการลงทุนในปญญาประดิษฐ

ทางการศึกษาเกิดขึ้นในหลายประเทศท่ีเจริญแลว รวมถึงจีนที่ลงทุนสูงถึง ๖ พันลานดอลลารภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘ 

ซึ่งจะเปนการลงทุนมากกวาครึ่งหนึ่งของการลงทุนดานการศึกษาทั่วโลก  อยางไรก็ตาม มีความรวมมือระหวาง

สหรัฐอเมริกากับประเทศจีนดานนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยคารเนกีเมลลอนจับมือกับบริษัท

เทคโนโลยีดานการศึกษาของจีน Yixue Education Inc. จัดตั้งหองปฏิบัตกิาร “CMU-Squirrel AI Research 

Lab” เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาตามศักยภาพบุคคล (personalized education) ดวยเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ (AI)  การเรียนรูของเครื่อง (machine learning) วิทยาการ  ปญญาหรือวิทยาศาสตรพุทธิปญญา 

(cognitive science) และปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร (human–computer interaction, HCI) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนระดับ K-12 โดยเปดศูนยการเรียนรูที ่ใชปญญาประดิษฐมากถึง 

๑,๗๐๐ แหงทั่วประเทศจีน และจะเปดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๙ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พื้นที่ทะเลสาบสงขลา...ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
 

ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  ราชบัณฑิต 

 

 ประเทศไทยมีความสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติของโลกประเทศหนึ่ง โดยมีทรัพยากรธรรมชาติ

จากภูเขาสูทะเล มีทั้งปาไม ดิน น้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พื้นที่ชุมน้ำเปนทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ 

มีความหลากหลายทั่วประเทศ ท่ีสำคัญเชน ทะเลสาบสงขลา  บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  บึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค  กวานพระเยา จังหวัดพะเยา  หนองหาร จังหวัดสกลนคร  และบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 

 พื้นที่ชุมน้ำดังกลาวมีความสำคัญทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนอูขาวอูน้ำของชุมชน  

ในจังหวัดพื ้นที ่ใกลเคียง เปนพื ้นที ่ทองเที ่ยวรักษาดุลธรรมชาติ และที่สำคัญคือเปนแหลงที ่ใชในการ 

ทำการเกษตรที่ยั่งยืน  ปจจุบันพื้นที่ลุมน้ำเกือบทุกแหงไดรับผลกระทบจากการกระทำของมนุษยที่จับสัตวน้ำ

มากเกินไป ปลดปลอยน้ำเสีย บุกรุกทำการเกษตร เปนตน ทำใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สัตวน้ำลดลง 

จึงจำเปนตองบริหารจัดการฟนฟูพื้นที่ชุ มน้ำใหมีสภาพสมบูรณ เพื่อเปนอูขาวอูน้ำ ใหชุมชนไดอาศัยและ 

ใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 

 ทะเลสาบสงขลาเปนทะเลสาบใหญ มีพื ้นที ่ประมาณ ๘,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่  

๓ จังหวัด คือ สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ทะเลสาบสงขลานับเปนอูขาวอูน้ำของชุมชนในหลาย

จังหวัดและพ้ืนที่ใกลเคียงมาคอนขางยาวนาน แตปจจุบันถูกคุกคามจนทรัพยากรเสื่อมโทรม และสูญเสียดุลภาพ

ทั้งสัตวน้ำและระบบนิเวศ จึงจำเปนตองวางแผนการบริหารจัดการอยางจริงจัง เพื่อใหทะเลสาบสงขลากลับสู

ความอุดมสมบูรณอยางในอดีต 

 แนวทางการบริหารจัดการทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืนจะตองพิจารณาและวิเคราะหความสำคัญและ

คุณคา ภัยคุกคาม ตัวอยางความสำเร็จการจัดการพื้นที่ชุมน้ำในตางประเทศ บทเรียนการบริหารที่ผิดพลาด 

ในอดีต และผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถสรุปได ดังนี้ ๑) ตองยกปญหาทะเลสาบสงขลาเปนวาระแหงชาติ    

๒) ทำยุทธศาสตรและแผนงาน แผนปฏิบัติระยะยาว ๓-๕ ป  ๓) ทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ  ๔) จัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาทะเลสาบโดยมีองคประกอบทุกภาคสวน  ๕) จัดตั้งสถาบันวิจัยทะเลสาบ และ ๖) ออก

กฎหมายหรือธรรมนูญทะเลสาบสงขลา เพื่อเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทั้งหมดจะตองทำอยางจริงจัง  

ทุกภาคสวน ทะเลสาบสงขลาจึงจะกลับไปสูความสมบูรณอยางในอดีต 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

ระบบที่ไดรับความนิยมมากในการเรียนการสอนแบบออนไลนตั้งแตระดับ K-12 ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

ระบบนี้จะวิเคราะหวานักเรียนมีการตอบคำถามที่คงเสนคงวา ไมแกวงไปมา กอนที่ไปสูการศึกษาในขั้นตอไป 

ในลักษณะที่เรียกวา การเรียนรูแบบปรับตัว (adaptive  learning) หรือไม  ระบบ ALEKS จะปรับปรุงแผนที่

ความรูของนักเรียนคนนั้นเรื่อย ๆ เพื่อใหทราบถึงสถานะทางความรู  จุดประเด็นที่มีการโตเถียงกัน คือ มี

สถานะทางความรูจำนวนนับไมถวน แตทำไม ALEKS จึงสามารถวัดความรูไดดวยคำถามเพียง ๒๐-๓๐ ขอ  

ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางสถิติ  รายงานของ EdSurge (www.edsurge.com) ไดกลาววา ALEKS ใหผลดี 

ในเมืองที่มีขนาดปานกลางเปนตนไป ไมดีนักสำหรับเมืองที่มีขนาดเล็ก  ปจจุบันการลงทุนในปญญาประดิษฐ

ทางการศึกษาเกิดขึ้นในหลายประเทศท่ีเจริญแลว รวมถึงจีนที่ลงทุนสูงถึง ๖ พันลานดอลลารภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘ 

ซึ่งจะเปนการลงทุนมากกวาครึ่งหนึ่งของการลงทุนดานการศึกษาทั่วโลก  อยางไรก็ตาม มีความรวมมือระหวาง

สหรัฐอเมริกากับประเทศจีนดานนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยคารเนกีเมลลอนจับมือกับบริษัท

เทคโนโลยีดานการศึกษาของจีน Yixue Education Inc. จัดตั้งหองปฏิบัตกิาร “CMU-Squirrel AI Research 

Lab” เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาตามศักยภาพบุคคล (personalized education) ดวยเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ (AI)  การเรียนรูของเครื่อง (machine learning) วิทยาการ  ปญญาหรือวิทยาศาสตรพุทธิปญญา 

(cognitive science) และปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร (human–computer interaction, HCI) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนระดับ K-12 โดยเปดศูนยการเรียนรูที ่ใชปญญาประดิษฐมากถึง 

๑,๗๐๐ แหงทั่วประเทศจีน และจะเปดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พื้นที่ทะเลสาบสงขลา...ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
 

ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  ราชบัณฑิต 

 

 ประเทศไทยมีความสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติของโลกประเทศหนึ่ง โดยมีทรัพยากรธรรมชาติ

จากภูเขาสูทะเล มีทั้งปาไม ดิน น้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พื้นที่ชุมน้ำเปนทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ 

มีความหลากหลายทั่วประเทศ ท่ีสำคัญเชน ทะเลสาบสงขลา  บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  บึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค  กวานพระเยา จังหวัดพะเยา  หนองหาร จังหวัดสกลนคร  และบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 

 พื้นที่ชุมน้ำดังกลาวมีความสำคัญทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนอูขาวอูน้ำของชุมชน  

ในจังหวัดพื ้นที ่ใกลเคียง เปนพื ้นที ่ทองเที ่ยวรักษาดุลธรรมชาติ และที่สำคัญคือเปนแหลงที ่ใชในการ 

ทำการเกษตรที่ยั่งยืน  ปจจุบันพื้นที่ลุมน้ำเกือบทุกแหงไดรับผลกระทบจากการกระทำของมนุษยที่จับสัตวน้ำ

มากเกินไป ปลดปลอยน้ำเสีย บุกรุกทำการเกษตร เปนตน ทำใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สัตวน้ำลดลง 

จึงจำเปนตองบริหารจัดการฟนฟูพื้นที่ชุ มน้ำใหมีสภาพสมบูรณ เพื่อเปนอูขาวอูน้ำ ใหชุมชนไดอาศัยและ 

ใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 

 ทะเลสาบสงขลาเปนทะเลสาบใหญ มีพื ้นที ่ประมาณ ๘,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่  

๓ จังหวัด คือ สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ทะเลสาบสงขลานับเปนอูขาวอูน้ำของชุมชนในหลาย

จังหวัดและพ้ืนที่ใกลเคียงมาคอนขางยาวนาน แตปจจุบันถูกคุกคามจนทรัพยากรเสื่อมโทรม และสูญเสียดุลภาพ

ทั้งสัตวน้ำและระบบนิเวศ จึงจำเปนตองวางแผนการบริหารจัดการอยางจริงจัง เพื่อใหทะเลสาบสงขลากลับสู

ความอุดมสมบูรณอยางในอดีต 

 แนวทางการบริหารจัดการทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืนจะตองพิจารณาและวิเคราะหความสำคัญและ

คุณคา ภัยคุกคาม ตัวอยางความสำเร็จการจัดการพื้นที่ชุมน้ำในตางประเทศ บทเรียนการบริหารที่ผิดพลาด 

ในอดีต และผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถสรุปได ดังนี้ ๑) ตองยกปญหาทะเลสาบสงขลาเปนวาระแหงชาติ    

๒) ทำยุทธศาสตรและแผนงาน แผนปฏิบัติระยะยาว ๓-๕ ป  ๓) ทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ  ๔) จัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาทะเลสาบโดยมีองคประกอบทุกภาคสวน  ๕) จัดตั้งสถาบันวิจัยทะเลสาบ และ ๖) ออก

กฎหมายหรือธรรมนูญทะเลสาบสงขลา เพื่อเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทั้งหมดจะตองทำอยางจริงจัง  

ทุกภาคสวน ทะเลสาบสงขลาจึงจะกลับไปสูความสมบูรณอยางในอดีต 

 

 

 

 



100
๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

เทคโนโลยีการกลบรสในอุตสาหกรรมยา 
 

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

  การยอมรับในการกินยารูปแบบใด ๆ ของผูปวยสวนใหญขึ้นอยูกับรสชาติของยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ผูปวยที่เปนเด็ก โมเลกุลของยาที่ละลายในน้ำลายและสัมผัสกับตุมรับรสบนลิ้นทำใหรูสึกถึงรสขม หวาน หรือ

เค็ม ในทองตลาดมีผลิตภัณฑยาจำนวนมากที่มีรสขม  การพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้ใหมีรสชาติที่ดีขึ้นสามารถ

ชวยใหผูปวยใหความรวมมือในการใชยามากขึ้นได  ดังนั้น สูตรยาใด ๆ ที่มีรสชาตินาพึงพอใจก็ยอมเปนที่

ตองการมากกวาผลิตภัณฑของคูแขงและสงผลในทางบวกตอธุรกิจของบริษัทผูผลิต กลไกของการกลบรสมักใช

วิธีหลัก ๒ วิธี คือ การเพ่ิมสารใหความหวาน สารแตงกล่ินรส เพ่ือบดบังรสท่ีไมพึงประสงค  และการหลีกเลี่ยง

การสัมผัสระหวางโมเลกุลของยากับตุมรับรส  ในชวงหลายปที่ผานมามีการพัฒนาเทคโนโลยีการกลบรสเพ่ือ

บดบังรสที่ไมพึงประสงคของยาเพิ่มมากขึ้น  ในการบรรยายน้ีจึงเนนการสรุปเทคโนโลยีการกลบรสที่นำมาใช

ในอุตสาหกรรมการผลิตยา รวมถึงเทคนิคที่ใชในการประเมินการกลบรสดังกลาว 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาเวียนใชใหม 
 

ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก 

 

ปจจุบันมีการนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาใชในภาวะการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โรคโควิด-๑๙) ถึงแมจะยังไมมีการรับรองอยางเปนทางการจากองคการอนามัยโลกวา การใสหนากากอนามัย

และหนากาก N95 นั้นสามารถปองกันโรคได แตในภาวะวิกฤตที่มีการกระจายของเชื้อโรค การสวมใสหนากาก

อนามัยเปนการปองกันการกระจายของละอองจากการพูด การไอ และจามได มีการเปรียบเทียบกันของกลุม

ประเทศแถบเอเชียที่ใชหนากากอนามัยคอนขางมาก และพบวาการกระจายของเชื้อต่ำกวาประเทศทางฝงยุโรป

และสหรัฐอเมริกา ซึ่งไมนิยมใสหนากากอนามัยในคนที่ยังไมทราบวาติดเชื้อหรือไม ฉะนั้น ในภาวะที่ยังไมทราบ

แนชัดในเรื่องของการกระจายเชื้อโรค เราควรปองกันตัวใหดีที่สุดเพ่ือลดการติดเชื้อรวมถึงลดการแพรกระจาย

การติดเชื้อสูผูอื่นไดอีกดวย  ในสถานการณปรกติ สถาบันดานความปลอดภัยและอนามัยในการประกอบวิชาชีพ

แหงชาติ สหรัฐอเมริกา [The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)] มีคำแนะนำ

ใหใชหนากากอนามัยเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง ไมควรเวียนใชใหม แตในชวงวิกฤตที่มีความตองการหนากากอนามัย

จำนวนมาก ขณะที่อัตราการผลิตหนากากอนามัยในแตละประเทศรวมทั้งในประเทศไทยมีไมเพียงพอแก 

ความตองการ มีการศึกษาจำนวนมากที่เกี่ยวของกับการนำหนากากอนามัยมาเวียนใชใหม  จากการสืบคนใน

ฐานขอมูล Science Direct ตั้งแต ค.ศ. ๒๐๑๑ ถึง ๒๐๒๐ พบวา มีบทความวิชาการที่เกี่ยวของการนำหนากาก

อนามัยมาเวียนใชใหมจำนวน ๗,๒๒๑ บทความ  

หลักการทำงานของหนากากอนามัยประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ๓ สวน ไดแก สวนหนาสุดที่ปองกันไมให

สารเหลวตาง ๆ ซึมผานเขาไปดานในได สวนดานในที่อยูติดกับหนาและปากของผูใชจะเปนสวนที่ซึมซับเอา

ละอองฝอยตาง ๆ ไว  สวนตรงกลางเปนชั้นกรอง ทำหนาที่กรองสิ่งตาง ๆ ไดแก ละอองลอย ฝุนตาง ๆ และ 

เชื้อโรค สวนหนากาก N95 นั้น ประกอบดวยชั้นกรองตรงกลางอยางนอย ๒ ช้ันขึ้นไป และใหประสิทธิภาพในการ

กรองสูงกวาหนากากอนามัยทั่วไป หนากากอนามัยมาตรฐานตองประกอบดวยชั้นกรอง ๓ สวนนี้ แตสวนสำคัญ

อีกสวนหนึ่ง คือ กานพลาสติกแข็ง หรือแทงโลหะแข็ง ที่ติดอยูที่ดานบนขางหนาของหนากากอนามัยสำหรับ 

กดแนบกับดั้งจมูก เวลาที่สวมใสไปแลวหนากากตองแนบไปกับใบหนาผูสวมใส ใหอากาศผานเขาออกเฉพาะ 

แผนกรองของหนากากอนามัย แผนกรองที่ใชในหนากากอนามัยและหนากาก N95 นั้นผลิตจากเสนใยละเอียด

ชนิดไมทอ ในแผนกรองเสนใยมีกลไกเชิงกลในการกรองหรือดักจับฝุนอยู ๔ กลไก คือ การกระทบดวยแรงเฉื่อย 

การสกัดกั้น การคัดกรอง และการแพรกระจาย ทั้งนี้การกระทบดวยแรงเฉื่อย การสกัดกั้น และการคัดกรอง

เปนกลไกที ่ทำหนาที ่ในการดักกรองฝุ นขนาดใหญกวา ๐.๓ ไมครอน  สวนการแพรกระจายเปนกลไกที่  

ทำหนาที่ในการดักกรองฝุนขนาดเล็กกวา ๐.๒ ไมครอน แผนกรองชนิดที่ผลิตจากเสนใยที่มีประจุไฟฟาสถิต 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

เทคโนโลยีการกลบรสในอุตสาหกรรมยา 
 

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

  การยอมรับในการกินยารูปแบบใด ๆ ของผูปวยสวนใหญขึ้นอยูกับรสชาติของยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ผูปวยที่เปนเด็ก โมเลกุลของยาที่ละลายในน้ำลายและสัมผัสกับตุมรับรสบนลิ้นทำใหรูสึกถึงรสขม หวาน หรือ

เค็ม ในทองตลาดมีผลิตภัณฑยาจำนวนมากที่มีรสขม  การพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้ใหมีรสชาติที่ดีขึ้นสามารถ

ชวยใหผูปวยใหความรวมมือในการใชยามากขึ้นได  ดังนั้น สูตรยาใด ๆ ที่มีรสชาตินาพึงพอใจก็ยอมเปนที่

ตองการมากกวาผลิตภัณฑของคูแขงและสงผลในทางบวกตอธุรกิจของบริษัทผูผลิต กลไกของการกลบรสมักใช

วิธีหลัก ๒ วิธี คือ การเพ่ิมสารใหความหวาน สารแตงกล่ินรส เพ่ือบดบังรสท่ีไมพึงประสงค  และการหลีกเลี่ยง

การสัมผัสระหวางโมเลกุลของยากับตุมรับรส  ในชวงหลายปที่ผานมามีการพัฒนาเทคโนโลยีการกลบรสเพ่ือ

บดบังรสที่ไมพึงประสงคของยาเพิ่มมากขึ้น  ในการบรรยายน้ีจึงเนนการสรุปเทคโนโลยีการกลบรสที่นำมาใช

ในอุตสาหกรรมการผลิตยา รวมถึงเทคนิคที่ใชในการประเมินการกลบรสดังกลาว 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาเวียนใชใหม 
 

ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก 

 

ปจจุบันมีการนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาใชในภาวะการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โรคโควิด-๑๙) ถึงแมจะยังไมมีการรับรองอยางเปนทางการจากองคการอนามัยโลกวา การใสหนากากอนามัย

และหนากาก N95 นั้นสามารถปองกันโรคได แตในภาวะวิกฤตที่มีการกระจายของเชื้อโรค การสวมใสหนากาก

อนามัยเปนการปองกันการกระจายของละอองจากการพูด การไอ และจามได มีการเปรียบเทียบกันของกลุม

ประเทศแถบเอเชียที่ใชหนากากอนามัยคอนขางมาก และพบวาการกระจายของเชื้อต่ำกวาประเทศทางฝงยุโรป

และสหรัฐอเมริกา ซึ่งไมนิยมใสหนากากอนามัยในคนที่ยังไมทราบวาติดเชื้อหรือไม ฉะนั้น ในภาวะที่ยังไมทราบ

แนชัดในเรื่องของการกระจายเชื้อโรค เราควรปองกันตัวใหดีที่สุดเพ่ือลดการติดเชื้อรวมถึงลดการแพรกระจาย

การติดเชื้อสูผูอื่นไดอีกดวย  ในสถานการณปรกติ สถาบันดานความปลอดภัยและอนามัยในการประกอบวิชาชีพ

แหงชาติ สหรัฐอเมริกา [The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)] มีคำแนะนำ

ใหใชหนากากอนามัยเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง ไมควรเวียนใชใหม แตในชวงวิกฤตที่มีความตองการหนากากอนามัย

จำนวนมาก ขณะที่อัตราการผลิตหนากากอนามัยในแตละประเทศรวมทั้งในประเทศไทยมีไมเพียงพอแก 

ความตองการ มีการศึกษาจำนวนมากที่เกี่ยวของกับการนำหนากากอนามัยมาเวียนใชใหม  จากการสืบคนใน

ฐานขอมูล Science Direct ตั้งแต ค.ศ. ๒๐๑๑ ถึง ๒๐๒๐ พบวา มีบทความวิชาการที่เกี่ยวของการนำหนากาก

อนามัยมาเวียนใชใหมจำนวน ๗,๒๒๑ บทความ  

หลักการทำงานของหนากากอนามัยประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ๓ สวน ไดแก สวนหนาสุดที่ปองกันไมให

สารเหลวตาง ๆ ซึมผานเขาไปดานในได สวนดานในที่อยูติดกับหนาและปากของผูใชจะเปนสวนที่ซึมซับเอา

ละอองฝอยตาง ๆ ไว  สวนตรงกลางเปนชั้นกรอง ทำหนาที่กรองสิ่งตาง ๆ ไดแก ละอองลอย ฝุนตาง ๆ และ 

เชื้อโรค สวนหนากาก N95 นั้น ประกอบดวยชั้นกรองตรงกลางอยางนอย ๒ ช้ันขึ้นไป และใหประสิทธิภาพในการ

กรองสูงกวาหนากากอนามัยทั่วไป หนากากอนามัยมาตรฐานตองประกอบดวยชั้นกรอง ๓ สวนนี้ แตสวนสำคัญ

อีกสวนหนึ่ง คือ กานพลาสติกแข็ง หรือแทงโลหะแข็ง ที่ติดอยูที่ดานบนขางหนาของหนากากอนามัยสำหรับ 

กดแนบกับดั้งจมูก เวลาที่สวมใสไปแลวหนากากตองแนบไปกับใบหนาผูสวมใส ใหอากาศผานเขาออกเฉพาะ 

แผนกรองของหนากากอนามัย แผนกรองที่ใชในหนากากอนามัยและหนากาก N95 นั้นผลิตจากเสนใยละเอียด

ชนิดไมทอ ในแผนกรองเสนใยมีกลไกเชิงกลในการกรองหรือดักจับฝุนอยู ๔ กลไก คือ การกระทบดวยแรงเฉื่อย 

การสกัดกั้น การคัดกรอง และการแพรกระจาย ทั้งนี้การกระทบดวยแรงเฉื่อย การสกัดกั้น และการคัดกรอง

เปนกลไกที ่ทำหนาที ่ในการดักกรองฝุ นขนาดใหญกวา ๐.๓ ไมครอน  สวนการแพรกระจายเปนกลไกที่  

ทำหนาที่ในการดักกรองฝุนขนาดเล็กกวา ๐.๒ ไมครอน แผนกรองชนิดที่ผลิตจากเสนใยที่มีประจุไฟฟาสถิต 
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๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

เทคโนโลยีการกลบรสในอุตสาหกรรมยา 
 

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

  การยอมรับในการกินยารูปแบบใด ๆ ของผูปวยสวนใหญขึ้นอยูกับรสชาติของยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ผูปวยที่เปนเด็ก โมเลกุลของยาที่ละลายในน้ำลายและสัมผัสกับตุมรับรสบนลิ้นทำใหรูสึกถึงรสขม หวาน หรือ

เค็ม ในทองตลาดมีผลิตภัณฑยาจำนวนมากที่มีรสขม  การพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้ใหมีรสชาติที่ดีขึ้นสามารถ

ชวยใหผูปวยใหความรวมมือในการใชยามากขึ้นได  ดังนั้น สูตรยาใด ๆ ที่มีรสชาตินาพึงพอใจก็ยอมเปนที่

ตองการมากกวาผลิตภัณฑของคูแขงและสงผลในทางบวกตอธุรกิจของบริษัทผูผลิต กลไกของการกลบรสมักใช

วิธีหลัก ๒ วิธี คือ การเพ่ิมสารใหความหวาน สารแตงกล่ินรส เพ่ือบดบังรสท่ีไมพึงประสงค  และการหลีกเลี่ยง

การสัมผัสระหวางโมเลกุลของยากับตุมรับรส  ในชวงหลายปที่ผานมามีการพัฒนาเทคโนโลยีการกลบรสเพ่ือ

บดบังรสที่ไมพึงประสงคของยาเพิ่มมากขึ้น  ในการบรรยายน้ีจึงเนนการสรุปเทคโนโลยีการกลบรสที่นำมาใช

ในอุตสาหกรรมการผลิตยา รวมถึงเทคนิคที่ใชในการประเมินการกลบรสดังกลาว 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาเวียนใชใหม 
 

ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก 

 

ปจจุบันมีการนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาใชในภาวะการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โรคโควิด-๑๙) ถึงแมจะยังไมมีการรับรองอยางเปนทางการจากองคการอนามัยโลกวา การใสหนากากอนามัย

และหนากาก N95 นั้นสามารถปองกันโรคได แตในภาวะวิกฤตที่มีการกระจายของเชื้อโรค การสวมใสหนากาก

อนามัยเปนการปองกันการกระจายของละอองจากการพูด การไอ และจามได มีการเปรียบเทียบกันของกลุม

ประเทศแถบเอเชียที่ใชหนากากอนามัยคอนขางมาก และพบวาการกระจายของเชื้อต่ำกวาประเทศทางฝงยุโรป

และสหรัฐอเมริกา ซึ่งไมนิยมใสหนากากอนามัยในคนที่ยังไมทราบวาติดเชื้อหรือไม ฉะนั้น ในภาวะที่ยังไมทราบ

แนชัดในเรื่องของการกระจายเชื้อโรค เราควรปองกันตัวใหดีที่สุดเพ่ือลดการติดเชื้อรวมถึงลดการแพรกระจาย

การติดเชื้อสูผูอื่นไดอีกดวย  ในสถานการณปรกติ สถาบันดานความปลอดภัยและอนามัยในการประกอบวิชาชีพ

แหงชาติ สหรัฐอเมริกา [The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)] มีคำแนะนำ

ใหใชหนากากอนามัยเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง ไมควรเวียนใชใหม แตในชวงวิกฤตที่มีความตองการหนากากอนามัย

จำนวนมาก ขณะที่อัตราการผลิตหนากากอนามัยในแตละประเทศรวมทั้งในประเทศไทยมีไมเพียงพอแก 

ความตองการ มีการศึกษาจำนวนมากที่เกี่ยวของกับการนำหนากากอนามัยมาเวียนใชใหม  จากการสืบคนใน

ฐานขอมูล Science Direct ตั้งแต ค.ศ. ๒๐๑๑ ถึง ๒๐๒๐ พบวา มีบทความวิชาการที่เกี่ยวของการนำหนากาก

อนามัยมาเวียนใชใหมจำนวน ๗,๒๒๑ บทความ  

หลักการทำงานของหนากากอนามัยประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ๓ สวน ไดแก สวนหนาสุดที่ปองกันไมให

สารเหลวตาง ๆ ซึมผานเขาไปดานในได สวนดานในที่อยูติดกับหนาและปากของผูใชจะเปนสวนที่ซึมซับเอา

ละอองฝอยตาง ๆ ไว  สวนตรงกลางเปนชั้นกรอง ทำหนาที่กรองสิ่งตาง ๆ ไดแก ละอองลอย ฝุนตาง ๆ และ 

เชื้อโรค สวนหนากาก N95 นั้น ประกอบดวยชั้นกรองตรงกลางอยางนอย ๒ ช้ันขึ้นไป และใหประสิทธิภาพในการ

กรองสูงกวาหนากากอนามัยทั่วไป หนากากอนามัยมาตรฐานตองประกอบดวยชั้นกรอง ๓ สวนนี้ แตสวนสำคัญ

อีกสวนหนึ่ง คือ กานพลาสติกแข็ง หรือแทงโลหะแข็ง ที่ติดอยูที่ดานบนขางหนาของหนากากอนามัยสำหรับ 

กดแนบกับดั้งจมูก เวลาที่สวมใสไปแลวหนากากตองแนบไปกับใบหนาผูสวมใส ใหอากาศผานเขาออกเฉพาะ 

แผนกรองของหนากากอนามัย แผนกรองที่ใชในหนากากอนามัยและหนากาก N95 นั้นผลิตจากเสนใยละเอียด

ชนิดไมทอ ในแผนกรองเสนใยมีกลไกเชิงกลในการกรองหรือดักจับฝุนอยู ๔ กลไก คือ การกระทบดวยแรงเฉื่อย 

การสกัดกั้น การคัดกรอง และการแพรกระจาย ทั้งนี้การกระทบดวยแรงเฉื่อย การสกัดกั้น และการคัดกรอง

เปนกลไกที ่ทำหนาที ่ในการดักกรองฝุ นขนาดใหญกวา ๐.๓ ไมครอน  สวนการแพรกระจายเปนกลไกที่  

ทำหนาที่ในการดักกรองฝุนขนาดเล็กกวา ๐.๒ ไมครอน แผนกรองชนิดที่ผลิตจากเสนใยที่มีประจุไฟฟาสถิต 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

เทคโนโลยีการกลบรสในอุตสาหกรรมยา 
 

ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  ภาคีสมาชิก 

 

  การยอมรับในการกินยารูปแบบใด ๆ ของผูปวยสวนใหญขึ้นอยูกับรสชาติของยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ผูปวยที่เปนเด็ก โมเลกุลของยาที่ละลายในน้ำลายและสัมผัสกับตุมรับรสบนลิ้นทำใหรูสึกถึงรสขม หวาน หรือ

เค็ม ในทองตลาดมีผลิตภัณฑยาจำนวนมากที่มีรสขม  การพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้ใหมีรสชาติที่ดีขึ้นสามารถ

ชวยใหผูปวยใหความรวมมือในการใชยามากขึ้นได  ดังนั้น สูตรยาใด ๆ ที่มีรสชาตินาพึงพอใจก็ยอมเปนที่

ตองการมากกวาผลิตภัณฑของคูแขงและสงผลในทางบวกตอธุรกิจของบริษัทผูผลิต กลไกของการกลบรสมักใช

วิธีหลัก ๒ วิธี คือ การเพ่ิมสารใหความหวาน สารแตงกล่ินรส เพ่ือบดบังรสท่ีไมพึงประสงค  และการหลีกเลี่ยง

การสัมผัสระหวางโมเลกุลของยากับตุมรับรส  ในชวงหลายปที่ผานมามีการพัฒนาเทคโนโลยีการกลบรสเพ่ือ

บดบังรสที่ไมพึงประสงคของยาเพิ่มมากขึ้น  ในการบรรยายน้ีจึงเนนการสรุปเทคโนโลยีการกลบรสที่นำมาใช

ในอุตสาหกรรมการผลิตยา รวมถึงเทคนิคที่ใชในการประเมินการกลบรสดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๑ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

การนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาเวียนใชใหม 
 

ดร.วิยงค  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก 

 

ปจจุบันมีการนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาใชในภาวะการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โรคโควิด-๑๙) ถึงแมจะยังไมมีการรับรองอยางเปนทางการจากองคการอนามัยโลกวา การใสหนากากอนามัย

และหนากาก N95 นั้นสามารถปองกันโรคได แตในภาวะวิกฤตที่มีการกระจายของเชื้อโรค การสวมใสหนากาก

อนามัยเปนการปองกันการกระจายของละอองจากการพูด การไอ และจามได มีการเปรียบเทียบกันของกลุม

ประเทศแถบเอเชียที่ใชหนากากอนามัยคอนขางมาก และพบวาการกระจายของเชื้อต่ำกวาประเทศทางฝงยุโรป

และสหรัฐอเมริกา ซึ่งไมนิยมใสหนากากอนามัยในคนที่ยังไมทราบวาติดเชื้อหรือไม ฉะนั้น ในภาวะที่ยังไมทราบ

แนชัดในเรื่องของการกระจายเชื้อโรค เราควรปองกันตัวใหดีที่สุดเพ่ือลดการติดเชื้อรวมถึงลดการแพรกระจาย

การติดเชื้อสูผูอื่นไดอีกดวย  ในสถานการณปรกติ สถาบันดานความปลอดภัยและอนามัยในการประกอบวิชาชีพ

แหงชาติ สหรัฐอเมริกา [The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)] มีคำแนะนำ

ใหใชหนากากอนามัยเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง ไมควรเวียนใชใหม แตในชวงวิกฤตที่มีความตองการหนากากอนามัย

จำนวนมาก ขณะที่อัตราการผลิตหนากากอนามัยในแตละประเทศรวมทั้งในประเทศไทยมีไมเพียงพอแก 

ความตองการ มีการศึกษาจำนวนมากที่เกี่ยวของกับการนำหนากากอนามัยมาเวียนใชใหม  จากการสืบคนใน

ฐานขอมูล Science Direct ตั้งแต ค.ศ. ๒๐๑๑ ถึง ๒๐๒๐ พบวา มีบทความวิชาการที่เกี่ยวของการนำหนากาก

อนามัยมาเวียนใชใหมจำนวน ๗,๒๒๑ บทความ  

หลักการทำงานของหนากากอนามัยประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ๓ สวน ไดแก สวนหนาสุดที่ปองกันไมให

สารเหลวตาง ๆ ซึมผานเขาไปดานในได สวนดานในที่อยูติดกับหนาและปากของผูใชจะเปนสวนที่ซึมซับเอา

ละอองฝอยตาง ๆ ไว  สวนตรงกลางเปนชั้นกรอง ทำหนาที่กรองสิ่งตาง ๆ ไดแก ละอองลอย ฝุนตาง ๆ และ 

เชื้อโรค สวนหนากาก N95 นั้น ประกอบดวยชั้นกรองตรงกลางอยางนอย ๒ ช้ันขึ้นไป และใหประสิทธิภาพในการ

กรองสูงกวาหนากากอนามัยทั่วไป หนากากอนามัยมาตรฐานตองประกอบดวยชั้นกรอง ๓ สวนนี้ แตสวนสำคัญ

อีกสวนหนึ่ง คือ กานพลาสติกแข็ง หรือแทงโลหะแข็ง ที่ติดอยูที่ดานบนขางหนาของหนากากอนามัยสำหรับ 

กดแนบกับดั้งจมูก เวลาที่สวมใสไปแลวหนากากตองแนบไปกับใบหนาผูสวมใส ใหอากาศผานเขาออกเฉพาะ 

แผนกรองของหนากากอนามัย แผนกรองที่ใชในหนากากอนามัยและหนากาก N95 นั้นผลิตจากเสนใยละเอียด

ชนิดไมทอ ในแผนกรองเสนใยมีกลไกเชิงกลในการกรองหรือดักจับฝุนอยู ๔ กลไก คือ การกระทบดวยแรงเฉื่อย 

การสกัดกั้น การคัดกรอง และการแพรกระจาย ทั้งนี้การกระทบดวยแรงเฉื่อย การสกัดกั้น และการคัดกรอง

เปนกลไกที ่ทำหนาที ่ในการดักกรองฝุ นขนาดใหญกวา ๐.๓ ไมครอน  สวนการแพรกระจายเปนกลไกที่  

ทำหนาที่ในการดักกรองฝุนขนาดเล็กกวา ๐.๒ ไมครอน แผนกรองชนิดที่ผลิตจากเสนใยที่มีประจุไฟฟาสถิต 



102
๑๐๒ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

มีกลไกเสริมเพ่ิมเติมในการดึงดูดฝุนดวยไฟฟาสถิตเพ่ือชวยกรองฝุนทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กไดดวย มีรายงาน 

วิจัยพบวา ประจุไฟฟาสถิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกรองใหแกแผนกรอง ๑๐ -๒๐ เทา โดยที่ขนาด 

เสนผานศูนยกลางของเสนใย ความพรุน และความหนาของแผนกรอง มีผลตอประสิทธิภาพการกรองดวย 

หลักการพิจารณาคุณภาพของวิธีทำความสะอาดหนากากที่ดีไดแก ก) ฆาเชื้อไวรัสและแบคทีเรียกอโรคที่สะสม

บนหนากากอยางมีประสิทธิภาพ  ข) ไมทำลายโครงสรางของหนากาก  และ ค) คงประสิทธิภาพการกรองของ

หนากากไวได  

มีรายงานที่รวบรวมขอดีและขอเสียของวิธีทำความสะอาดเพ่ือนำหนากาก N95 จากหลากหลายผูผลิต

ที่มีจำหนายในเชิงพาณิชยมาเวียนใชใหม ไดแก การฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลต การพนดวยละอองไอของ

ไฮโดรเจนเพอรออกไซด การทำความสะอาดดวยสารฟอกขาว สารฆาเชื้อ เชน เอทานอล ไอโซโพรพานอล การอบ

ดวยลมรอน การใชหมอนึ่ง การใชไมโครเวฟ พบวา การฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลตและการพนดวยละอองไอ

ของไฮโดรเจนเพอรออกไซดเปนวิธีการที่มีแนวโนมในการกำจัดเชื้อโรคมากที่สุด (รวมถึง SARS-CoV-2) ท่ี

ปนเปอนบนหนากาก  ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการกรองของหนากาก N95 และไมทำลายชิ้นสวนตาง ๆ ของ

หนากาก รวมทั้งไมมีสารพิษตกคางบนหนากากเม่ือผานการเวียนใชใหม ๑๐ ถึง ๒๐ รอบ 

 
คำสำคัญ : หนากากอนามัย, หนากาก N95, การเวียนใชใหม, มลพิษทางอากาศ, เชื้อไวรัสโคโรนา,  

     โรคโควิด-๑๙, เชื้อกอโรคระบบทางเดินหายใจ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก : 

กรณีศึกษาของประเทศญ่ีปุน (ภาค ๕) 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต 

 

เปนที่ทราบกันดีวา ขยะพลาสติกบุกเขาไปถึงพ้ืนที่ที่หางไกลที่สุดของโลก รวมถึงบริเวณทวีปอารกติก

และแอนตารกติก ในวิถีปจจุบันการไหลของพลาสติกเขาสูมหาสมุทรจะเพ่ิมขึ้นเปน ๓ เทาภายในพ.ศ. ๒๕๘๓ 

คือ เปน ๒๙ ลานเมตริกตันตอปเทียบเทากับพลาสติก ๕๐ กิโลกรัมสำหรับชายฝงทุก ๆ เมตรทั่วโลก (ตามการ

ตรวจสอบขยะพลาสติกโดย Pew Charitable Trusts และ Systemiq บริษัทที่สงเสริมความยั่งยืน) ขาวดีก็คือ

เทคโนโลยีที่มีอยูสามารถลดกระแสลงไดรอยละ ๘๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ภายใน ๒๕๘๓ แตการบรรลุเปาหมาย

จะตองใชโซลูชันแบบครบวงจรท่ีครอบคลุม โดยเนนที่การลดและทดแทนพลาสติก รวมถึงระบบการจัดการของ

เสียที่ดีขึ้น อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงคือกฎระเบียบ รูปแบบธุรกิจ และกลไกการระดมทุนที่ไมเพียงพอ 

แมวาภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลจะปฏิบัติตามขอผูกพัน  ในปจจุบันยังพบวาปริมาณพลาสติกที่เขาสู

มหาสมุทรลดลงเพียงรอยละ ๗ ภายในพ.ศ. ๒๕๘๓  American Chemistry Council ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรม 

กลาวสนับสนุนคำแนะนำสวนใหญของรายงาน แตขอเตือนเรื่องการเปลี่ยนพลาสติก เปนวัสดุที่มีตนทุนดาน

สิ่งแวดลอมสูงขึ้น เห็นไดชัดวาเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติกแบบองครวมที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการพัฒนาสังคมสมัยใหมอยางยั่งยืนและแมแตการอยูรอด 

ในระยะยาวของมนุษยชาติ ดังเชนการนำเสนอที่ผานมา ผูบรรยายไดเลือกประเทศญี่ปุ นเปนกรณีศึกษา 

วัตถุประสงคของการนำเสนอแบบตอเนื่องนี้คือ การเรียนรูจากประสบการณอันมีคาของญี่ปุนและเพ่ือปรับปรุง

ใหดีขึ้นโดยไมทำผิดแบบซ้ำเดิม 

การนำเสนอในวันนี้จะดำเนินการในหัวขอที่เหลือตอจากเดือนมกราคม ๒๕๖๓ กลาวคือ การนำเสนอ

ตัวอยางของเทคโนโลยีการรีไซเคิลแนวใหม ๓ ตัวอยาง :  

การทำใหเหลวโดยปฏิกิริยาแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลวจากอุปกรณ FCC (Fluid Catalytic 

Cracking)   

การทำใหเหลวโดยไมใชตัวเรงปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณแบบชั้นวัสดุเคลื่อนที่  

สถานีผลิตไฟฟาดวยพลังงานความรอน (หมอน้ำแบบฟลูอิไดซเบดไหลเวียน)     

เนื่องจากขอจำกัดดานเวลา หัวขอของการรีไซเคิลขวด PET จะนำเสนอในการบรรยายครั้งตอไป 

 

 

 

๑๐๒ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

มีกลไกเสริมเพ่ิมเติมในการดึงดูดฝุนดวยไฟฟาสถิตเพ่ือชวยกรองฝุนทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กไดดวย มีรายงาน 

วิจัยพบวา ประจุไฟฟาสถิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกรองใหแกแผนกรอง ๑๐ -๒๐ เทา โดยที่ขนาด 

เสนผานศูนยกลางของเสนใย ความพรุน และความหนาของแผนกรอง มีผลตอประสิทธิภาพการกรองดวย 

หลักการพิจารณาคุณภาพของวิธีทำความสะอาดหนากากที่ดีไดแก ก) ฆาเชื้อไวรัสและแบคทีเรียกอโรคที่สะสม

บนหนากากอยางมีประสิทธิภาพ  ข) ไมทำลายโครงสรางของหนากาก  และ ค) คงประสิทธิภาพการกรองของ

หนากากไวได  

มีรายงานที่รวบรวมขอดีและขอเสียของวิธีทำความสะอาดเพ่ือนำหนากาก N95 จากหลากหลายผูผลิต

ที่มีจำหนายในเชิงพาณิชยมาเวียนใชใหม ไดแก การฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลต การพนดวยละอองไอของ

ไฮโดรเจนเพอรออกไซด การทำความสะอาดดวยสารฟอกขาว สารฆาเชื้อ เชน เอทานอล ไอโซโพรพานอล การอบ

ดวยลมรอน การใชหมอนึ่ง การใชไมโครเวฟ พบวา การฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลตและการพนดวยละอองไอ

ของไฮโดรเจนเพอรออกไซดเปนวิธีการที่มีแนวโนมในการกำจัดเชื้อโรคมากที่สุด (รวมถึง SARS-CoV-2) ท่ี

ปนเปอนบนหนากาก  ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการกรองของหนากาก N95 และไมทำลายชิ้นสวนตาง ๆ ของ

หนากาก รวมทั้งไมมีสารพิษตกคางบนหนากากเม่ือผานการเวียนใชใหม ๑๐ ถึง ๒๐ รอบ 

 
คำสำคัญ : หนากากอนามัย, หนากาก N95, การเวียนใชใหม, มลพิษทางอากาศ, เชื้อไวรัสโคโรนา,  

     โรคโควิด-๑๙, เชื้อกอโรคระบบทางเดินหายใจ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก : 

กรณีศึกษาของประเทศญ่ีปุน (ภาค ๕) 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต 

 

เปนที่ทราบกันดีวา ขยะพลาสติกบุกเขาไปถึงพ้ืนที่ที่หางไกลที่สุดของโลก รวมถึงบริเวณทวีปอารกติก

และแอนตารกติก ในวิถีปจจุบันการไหลของพลาสติกเขาสูมหาสมุทรจะเพ่ิมขึ้นเปน ๓ เทาภายในพ.ศ. ๒๕๘๓ 

คือ เปน ๒๙ ลานเมตริกตันตอปเทียบเทากับพลาสติก ๕๐ กิโลกรัมสำหรับชายฝงทุก ๆ เมตรทั่วโลก (ตามการ

ตรวจสอบขยะพลาสติกโดย Pew Charitable Trusts และ Systemiq บริษัทที่สงเสริมความยั่งยืน) ขาวดีก็คือ

เทคโนโลยีที่มีอยูสามารถลดกระแสลงไดรอยละ ๘๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ภายใน ๒๕๘๓ แตการบรรลุเปาหมาย

จะตองใชโซลูชันแบบครบวงจรท่ีครอบคลุม โดยเนนที่การลดและทดแทนพลาสติก รวมถึงระบบการจัดการของ

เสียที่ดีขึ้น อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงคือกฎระเบียบ รูปแบบธุรกิจ และกลไกการระดมทุนที่ไมเพียงพอ 

แมวาภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลจะปฏิบัติตามขอผูกพัน  ในปจจุบันยังพบวาปริมาณพลาสติกที่เขาสู

มหาสมุทรลดลงเพียงรอยละ ๗ ภายในพ.ศ. ๒๕๘๓  American Chemistry Council ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรม 

กลาวสนับสนุนคำแนะนำสวนใหญของรายงาน แตขอเตือนเรื่องการเปลี่ยนพลาสติก เปนวัสดุที่มีตนทุนดาน

สิ่งแวดลอมสูงขึ้น เห็นไดชัดวาเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติกแบบองครวมที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการพัฒนาสังคมสมัยใหมอยางยั่งยืนและแมแตการอยูรอด 

ในระยะยาวของมนุษยชาติ ดังเชนการนำเสนอที่ผานมา ผูบรรยายไดเลือกประเทศญี่ปุ นเปนกรณีศึกษา 

วัตถุประสงคของการนำเสนอแบบตอเนื่องนี้คือ การเรียนรูจากประสบการณอันมีคาของญี่ปุนและเพ่ือปรับปรุง

ใหดีขึ้นโดยไมทำผิดแบบซ้ำเดิม 

การนำเสนอในวันนี้จะดำเนินการในหัวขอที่เหลือตอจากเดือนมกราคม ๒๕๖๓ กลาวคือ การนำเสนอ

ตัวอยางของเทคโนโลยีการรีไซเคิลแนวใหม ๓ ตัวอยาง :  

การทำใหเหลวโดยปฏิกิริยาแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลวจากอุปกรณ FCC (Fluid Catalytic 

Cracking)   

การทำใหเหลวโดยไมใชตัวเรงปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณแบบชั้นวัสดุเคลื่อนที่  

สถานีผลิตไฟฟาดวยพลังงานความรอน (หมอน้ำแบบฟลูอิไดซเบดไหลเวียน)     

เนื่องจากขอจำกัดดานเวลา หัวขอของการรีไซเคิลขวด PET จะนำเสนอในการบรรยายครั้งตอไป 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

มีกลไกเสริมเพ่ิมเติมในการดึงดูดฝุนดวยไฟฟาสถิตเพ่ือชวยกรองฝุนทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กไดดวย มีรายงาน 

วิจัยพบวา ประจุไฟฟาสถิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกรองใหแกแผนกรอง ๑๐ -๒๐ เทา โดยที่ขนาด 

เสนผานศูนยกลางของเสนใย ความพรุน และความหนาของแผนกรอง มีผลตอประสิทธิภาพการกรองดวย 

หลักการพิจารณาคุณภาพของวิธีทำความสะอาดหนากากที่ดีไดแก ก) ฆาเชื้อไวรัสและแบคทีเรียกอโรคที่สะสม

บนหนากากอยางมีประสิทธิภาพ  ข) ไมทำลายโครงสรางของหนากาก  และ ค) คงประสิทธิภาพการกรองของ

หนากากไวได  

มีรายงานที่รวบรวมขอดีและขอเสียของวิธีทำความสะอาดเพ่ือนำหนากาก N95 จากหลากหลายผูผลิต

ที่มีจำหนายในเชิงพาณิชยมาเวียนใชใหม ไดแก การฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลต การพนดวยละอองไอของ

ไฮโดรเจนเพอรออกไซด การทำความสะอาดดวยสารฟอกขาว สารฆาเชื้อ เชน เอทานอล ไอโซโพรพานอล การอบ

ดวยลมรอน การใชหมอนึ่ง การใชไมโครเวฟ พบวา การฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลตและการพนดวยละอองไอ

ของไฮโดรเจนเพอรออกไซดเปนวิธีการที่มีแนวโนมในการกำจัดเชื้อโรคมากที่สุด (รวมถึง SARS-CoV-2) ท่ี

ปนเปอนบนหนากาก  ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการกรองของหนากาก N95 และไมทำลายชิ้นสวนตาง ๆ ของ

หนากาก รวมทั้งไมมีสารพิษตกคางบนหนากากเม่ือผานการเวียนใชใหม ๑๐ ถึง ๒๐ รอบ 

 
คำสำคัญ : หนากากอนามัย, หนากาก N95, การเวียนใชใหม, มลพิษทางอากาศ, เชื้อไวรัสโคโรนา,  

     โรคโควิด-๑๙, เชื้อกอโรคระบบทางเดินหายใจ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก : 

กรณีศึกษาของประเทศญ่ีปุน (ภาค ๕) 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต 

 

เปนที่ทราบกันดีวา ขยะพลาสติกบุกเขาไปถึงพ้ืนที่ที่หางไกลที่สุดของโลก รวมถึงบริเวณทวีปอารกติก

และแอนตารกติก ในวิถีปจจุบันการไหลของพลาสติกเขาสูมหาสมุทรจะเพ่ิมขึ้นเปน ๓ เทาภายในพ.ศ. ๒๕๘๓ 

คือ เปน ๒๙ ลานเมตริกตันตอปเทียบเทากับพลาสติก ๕๐ กิโลกรัมสำหรับชายฝงทุก ๆ เมตรทั่วโลก (ตามการ

ตรวจสอบขยะพลาสติกโดย Pew Charitable Trusts และ Systemiq บริษัทที่สงเสริมความยั่งยืน) ขาวดีก็คือ

เทคโนโลยีที่มีอยูสามารถลดกระแสลงไดรอยละ ๘๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ภายใน ๒๕๘๓ แตการบรรลุเปาหมาย

จะตองใชโซลูชันแบบครบวงจรท่ีครอบคลุม โดยเนนที่การลดและทดแทนพลาสติก รวมถึงระบบการจัดการของ

เสียที่ดีขึ้น อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงคือกฎระเบียบ รูปแบบธุรกิจ และกลไกการระดมทุนที่ไมเพียงพอ 

แมวาภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลจะปฏิบัติตามขอผูกพัน  ในปจจุบันยังพบวาปริมาณพลาสติกที่เขาสู

มหาสมุทรลดลงเพียงรอยละ ๗ ภายในพ.ศ. ๒๕๘๓  American Chemistry Council ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรม 

กลาวสนับสนุนคำแนะนำสวนใหญของรายงาน แตขอเตือนเรื่องการเปลี่ยนพลาสติก เปนวัสดุที่มีตนทุนดาน

สิ่งแวดลอมสูงขึ้น เห็นไดชัดวาเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติกแบบองครวมที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการพัฒนาสังคมสมัยใหมอยางยั่งยืนและแมแตการอยูรอด 

ในระยะยาวของมนุษยชาติ ดังเชนการนำเสนอที่ผานมา ผูบรรยายไดเลือกประเทศญี่ปุ นเปนกรณีศึกษา 

วัตถุประสงคของการนำเสนอแบบตอเนื่องนี้คือ การเรียนรูจากประสบการณอันมีคาของญี่ปุนและเพ่ือปรับปรุง

ใหดีขึ้นโดยไมทำผิดแบบซ้ำเดิม 

การนำเสนอในวันนี้จะดำเนินการในหัวขอที่เหลือตอจากเดือนมกราคม ๒๕๖๓ กลาวคือ การนำเสนอ

ตัวอยางของเทคโนโลยีการรีไซเคิลแนวใหม ๓ ตัวอยาง :  

การทำใหเหลวโดยปฏิกิริยาแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลวจากอุปกรณ FCC (Fluid Catalytic 

Cracking)   

การทำใหเหลวโดยไมใชตัวเรงปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณแบบชั้นวัสดุเคลื่อนที่  

สถานีผลิตไฟฟาดวยพลังงานความรอน (หมอน้ำแบบฟลูอิไดซเบดไหลเวียน)     

เนื่องจากขอจำกัดดานเวลา หัวขอของการรีไซเคิลขวด PET จะนำเสนอในการบรรยายครั้งตอไป 

 

 

 

๑๐๒ 
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มีกลไกเสริมเพ่ิมเติมในการดึงดูดฝุนดวยไฟฟาสถิตเพ่ือชวยกรองฝุนทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กไดดวย มีรายงาน 

วิจัยพบวา ประจุไฟฟาสถิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกรองใหแกแผนกรอง ๑๐ -๒๐ เทา โดยที่ขนาด 

เสนผานศูนยกลางของเสนใย ความพรุน และความหนาของแผนกรอง มีผลตอประสิทธิภาพการกรองดวย 

หลักการพิจารณาคุณภาพของวิธีทำความสะอาดหนากากที่ดีไดแก ก) ฆาเชื้อไวรัสและแบคทีเรียกอโรคที่สะสม

บนหนากากอยางมีประสิทธิภาพ  ข) ไมทำลายโครงสรางของหนากาก  และ ค) คงประสิทธิภาพการกรองของ

หนากากไวได  

มีรายงานที่รวบรวมขอดีและขอเสียของวิธีทำความสะอาดเพ่ือนำหนากาก N95 จากหลากหลายผูผลิต

ที่มีจำหนายในเชิงพาณิชยมาเวียนใชใหม ไดแก การฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลต การพนดวยละอองไอของ

ไฮโดรเจนเพอรออกไซด การทำความสะอาดดวยสารฟอกขาว สารฆาเชื้อ เชน เอทานอล ไอโซโพรพานอล การอบ

ดวยลมรอน การใชหมอนึ่ง การใชไมโครเวฟ พบวา การฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลตและการพนดวยละอองไอ

ของไฮโดรเจนเพอรออกไซดเปนวิธีการที่มีแนวโนมในการกำจัดเชื้อโรคมากที่สุด (รวมถึง SARS-CoV-2) ท่ี

ปนเปอนบนหนากาก  ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการกรองของหนากาก N95 และไมทำลายชิ้นสวนตาง ๆ ของ

หนากาก รวมทั้งไมมีสารพิษตกคางบนหนากากเม่ือผานการเวียนใชใหม ๑๐ ถึง ๒๐ รอบ 

 
คำสำคัญ : หนากากอนามัย, หนากาก N95, การเวียนใชใหม, มลพิษทางอากาศ, เชื้อไวรัสโคโรนา,  

     โรคโควิด-๑๙, เชื้อกอโรคระบบทางเดินหายใจ 
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เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก : 

กรณีศึกษาของประเทศญ่ีปุน (ภาค ๕) 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต 

 

เปนที่ทราบกันดีวา ขยะพลาสติกบุกเขาไปถึงพ้ืนที่ที่หางไกลที่สุดของโลก รวมถึงบริเวณทวีปอารกติก

และแอนตารกติก ในวิถีปจจุบันการไหลของพลาสติกเขาสูมหาสมุทรจะเพ่ิมขึ้นเปน ๓ เทาภายในพ.ศ. ๒๕๘๓ 

คือ เปน ๒๙ ลานเมตริกตันตอปเทียบเทากับพลาสติก ๕๐ กิโลกรัมสำหรับชายฝงทุก ๆ เมตรทั่วโลก (ตามการ

ตรวจสอบขยะพลาสติกโดย Pew Charitable Trusts และ Systemiq บริษัทที่สงเสริมความยั่งยืน) ขาวดีก็คือ

เทคโนโลยีที่มีอยูสามารถลดกระแสลงไดรอยละ ๘๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ภายใน ๒๕๘๓ แตการบรรลุเปาหมาย

จะตองใชโซลูชันแบบครบวงจรท่ีครอบคลุม โดยเนนที่การลดและทดแทนพลาสติก รวมถึงระบบการจัดการของ

เสียที่ดีขึ้น อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงคือกฎระเบียบ รูปแบบธุรกิจ และกลไกการระดมทุนที่ไมเพียงพอ 

แมวาภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลจะปฏิบัติตามขอผูกพัน  ในปจจุบันยังพบวาปริมาณพลาสติกที่เขาสู

มหาสมุทรลดลงเพียงรอยละ ๗ ภายในพ.ศ. ๒๕๘๓  American Chemistry Council ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรม 

กลาวสนับสนุนคำแนะนำสวนใหญของรายงาน แตขอเตือนเรื่องการเปลี่ยนพลาสติก เปนวัสดุที่มีตนทุนดาน

สิ่งแวดลอมสูงขึ้น เห็นไดชัดวาเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติกแบบองครวมที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการพัฒนาสังคมสมัยใหมอยางยั่งยืนและแมแตการอยูรอด 

ในระยะยาวของมนุษยชาติ ดังเชนการนำเสนอที่ผานมา ผูบรรยายไดเลือกประเทศญี่ปุ นเปนกรณีศึกษา 

วัตถุประสงคของการนำเสนอแบบตอเนื่องนี้คือ การเรียนรูจากประสบการณอันมีคาของญี่ปุนและเพ่ือปรับปรุง

ใหดีขึ้นโดยไมทำผิดแบบซ้ำเดิม 

การนำเสนอในวันนี้จะดำเนินการในหัวขอที่เหลือตอจากเดือนมกราคม ๒๕๖๓ กลาวคือ การนำเสนอ

ตัวอยางของเทคโนโลยีการรีไซเคิลแนวใหม ๓ ตัวอยาง :  

การทำใหเหลวโดยปฏิกิริยาแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลวจากอุปกรณ FCC (Fluid Catalytic 

Cracking)   

การทำใหเหลวโดยไมใชตัวเรงปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณแบบชั้นวัสดุเคลื่อนที่  

สถานีผลิตไฟฟาดวยพลังงานความรอน (หมอน้ำแบบฟลูอิไดซเบดไหลเวียน)     

เนื่องจากขอจำกัดดานเวลา หัวขอของการรีไซเคิลขวด PET จะนำเสนอในการบรรยายครั้งตอไป 
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อิเล็กทรอนิกสพลาสติก 
 

ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  ราชบัณฑิต 

 

ในวงจรรวม (integrated circuit) หรืออุปกรณในระดับไมโครอิเล็กทรอนิกสนั้น การประมวลผลจะ 

ดำเนินการมาจากแผงวงจรขนาดเล็กที่สรางบนสารกึ่งตัวนำซิลิคอนที่เรียกวา ชิปซิลิคอน (Silicon chip)  

วงจรรวมน้ีมีขอดีที่มีขนาดเล็กและมีความสามารถในการประมวลผลสูง แตมีปญหาเรื่องความแข็ง แตกหักงาย 

และไมเหมาะกับการสรางวงจรประมวลผลที่ตองใชในบริเวณที่ยืดหยุนหรือโคงงอได อิเล็กทรอนิกสพลาสติก 

(plastic electronics) หรืออิเล็กทรอนิกสแบบพิมพ (printed electronics) เปนการประยุกตใชพอลิเมอร 

นำไฟฟาที่เปนโมเลกุลอินทรียมาสรางเปนพลาสติกที่สามารถนำไฟฟาได และนำมาสรางเปนวงจรหรือเปน

ฐานรอง (substrate) ของวงจร  สวนวงจรอิเล็กทรอนิกสอาจจะใชวิธีการพิมพดวยหมึกพิมพหรือพอลิเมอรที ่

นำไฟฟา ซึ ่งอาจเปนการพิมพแบบออฟเซ็ต (offset) หรืออิงกเจ็ต (inkjet) ลงบนแผนวัสดุที ่โคงงอได 

กระบวนการในการออกแบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงสมบัติใหมนี้ ทำใหเกิดการประยุกตใชงานได 

แตกตางไปจากวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสารกึ่งตัวนำเดิม อิเล็กทรอนิกสพลาสติก อาจแบงออกเปนกลุมของ

การพัฒนาทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑในดานตาง ๆ ไดดังนี้   

๑. อิเล็กทรอนิกสแบบยืดหยุน (flexible electronics) เปนการพัฒนาโดยการนำเอาสมบัติในการพับ

งอไดของพลาสติกมาใชประโยชน 

๒. อิเล็กทรอนิกสแบบพิมพ (printed electronics) เปนการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการพิมพในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน เฟล็กโซกราฟ หรืออิงกเจ็ต ซึ่งจะทำใหสามารถดาวนโหลดขอมูลวงจรผานอินเทอรเน็ตแลวพิมพ

แผนวงจรใชงานได 

๓. อิเล็กทรอนิกสแบบสวมใส (wearable electronics) และอิเล็กทรอนิกสแบบสิ ่งทอ (textile  

electronics) เปนการนำเอาฟงกชันทางอิเล็กทรอนิกสเขาไปอยูในสิ่งทอ ทำใหสิ่งที่สวมใสมีความสามารถในการ

ปรับประมวลผล เชน เสื้อผาที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอม เสื้อผาตรวจสุขภาพของผูสวมใส 

๔. อิเล็กทรอนิกสสภาพโดยรอบฉลาด (Ambient Intelligence) เปนเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสที่ 

ทำใหสภาพโดยรอบตอบสนองตอความตองการ ความเปนอยูของมนุษย เชน แผนไฟสองสวางปรับตาม 

สภาพแวดลอม e-Wallpaper ฟลมปรับตามแสงสวาง   

ในการบรรยายนี้จะยกตัวอยางตัวรับรูที่พิมพดวยอิงกเจ็ตบนกระดาษและนำไปประยุกต ใชในการวัด

ความชื้นของใบไมและดิน Google smart contact lens ที่ใชเพื่อติดตามระดับน้ำตาลผานการวัดจากน้ำตา 

ตัวรับรูทีใ่สในยางปองกันฟน (mouthguard) เพื่อวัดกรดแล็กติกและกรดยูริกในน้ำลาย และตัวรับรูแถวลำดับ

แบบสวมใสได (wearable sensor array) เพื่อชวยในการตรวจวัดแบบ non-invasive จากเหง่ือของผูสวมใส   

๑๐๕ 
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แอมมอกซิเดชันของโพรเพน 

บนตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมศักดิ์  ดำรงคเลิศ๑  ราชบัณฑิต 

วิวัฒน ยิ่งสทุธิพันธุ๑, ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  ไชยเวช๒ 

๑ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
๒ บริษัท ปโตรเคมิคอลแหงชาติ จำกัด 

 

 การศึกษาการสังเคราะหอะคริโลไนทริลในเครื่องปฏิกรณขนาดความจุ ๗๕ มิลลิลิตร ใชการออกแบบ

การทดลองเปน ๒ แบบ แบบแรกประกอบดวยกระบวนการ ๒ อยาง อยางแรกคือกระบวนการเปลี่ยนโพรเพน

ไปเปนโพรพิลีนดวยตัวเรงปฏิกิริยา Pd/Activated Carbon ซึ่งพบวาภาวะที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิ ๔๒๐ 

องศาเซลเซียส ความดันเริ่มตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที อยางที่สองคือการเปล่ียนโพรพิลีนเปนอะคริโลไนทริล

ดวยตัวเรงปฏิกิริยา ๒ ชนิด ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดแรก คือ Cu/Multicomponent Bismuth Phosphate มีภาวะ

ที่เหมาะสมท่ีอุณหภูมิ ๔๐๐ องศาเซลเซียส ความดันเริ่มตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที สามารถผลิตอะคริโล-

ไนทริลไดรอยละ ๓๑.๒๗ โดยน้ำหนัก ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดที่สองคือ Cu/Zeolite สามารถผลิตอะคริโลไนทริล

ไดรอยละ ๖.๒๙ โดยน้ำหนัก เมื่อเปรียบเทียบตัวเรงปฏิกิริยาทั้งสองพบวา ตัวเรงปฏิกิริยา Cu/Multicomponent 

Bismuth Phosphate ใหรอยละอะคริโลไนทริลมากกวาตัวเรงปฏิกิริยา Cu/Zeolite ประมาณ ๕ เทา ดังนั้น 

ในกระบวนการแบบที่สอง ผูวิจัยจึงเลือกใชตัวเรงปฏิกิริยา Cu-Pd/Multicomponent Bismuth Phosphate 

ในการเปลี่ยนโพรเพนเปนอะคริโลไนทริล โดยมีภาวะที่เหมาะสมคืออุณหภูมิ ๔๓๐ องศาเซลเซียส ความดัน

เริ่มตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที ซ่ึงทำใหสามารถผลิตอะคริโลไนทริลไดรอยละ ๑๔.๕๗ โดยน้ำหนัก 

 

คำสำคัญ : แอมมอกซิเดชัน, โพรเพน, โพรพิลีน, อะคริโลไนทริล, ตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ 
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

อิเล็กทรอนิกสพลาสติก 
 

ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  ราชบัณฑิต 

 

ในวงจรรวม (integrated circuit) หรืออุปกรณในระดับไมโครอิเล็กทรอนิกสนั้น การประมวลผลจะ 

ดำเนินการมาจากแผงวงจรขนาดเล็กที่สรางบนสารกึ่งตัวนำซิลิคอนที่เรียกวา ชิปซิลิคอน (Silicon chip)  

วงจรรวมน้ีมีขอดีที่มีขนาดเล็กและมีความสามารถในการประมวลผลสูง แตมีปญหาเรื่องความแข็ง แตกหักงาย 

และไมเหมาะกับการสรางวงจรประมวลผลที่ตองใชในบริเวณที่ยืดหยุนหรือโคงงอได อิเล็กทรอนิกสพลาสติก 

(plastic electronics) หรืออิเล็กทรอนิกสแบบพิมพ (printed electronics) เปนการประยุกตใชพอลิเมอร 

นำไฟฟาที่เปนโมเลกุลอินทรียมาสรางเปนพลาสติกที่สามารถนำไฟฟาได และนำมาสรางเปนวงจรหรือเปน

ฐานรอง (substrate) ของวงจร  สวนวงจรอิเล็กทรอนิกสอาจจะใชวิธีการพิมพดวยหมึกพิมพหรือพอลิเมอรที ่

นำไฟฟา ซึ ่งอาจเปนการพิมพแบบออฟเซ็ต (offset) หรืออิงกเจ็ต (inkjet) ลงบนแผนวัสดุที ่โคงงอได 

กระบวนการในการออกแบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงสมบัติใหมนี้ ทำใหเกิดการประยุกตใชงานได 

แตกตางไปจากวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสารกึ่งตัวนำเดิม อิเล็กทรอนิกสพลาสติก อาจแบงออกเปนกลุมของ

การพัฒนาทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑในดานตาง ๆ ไดดังนี้   

๑. อิเล็กทรอนิกสแบบยืดหยุน (flexible electronics) เปนการพัฒนาโดยการนำเอาสมบัติในการพับ

งอไดของพลาสติกมาใชประโยชน 

๒. อิเล็กทรอนิกสแบบพิมพ (printed electronics) เปนการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการพิมพในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน เฟล็กโซกราฟ หรืออิงกเจ็ต ซึ่งจะทำใหสามารถดาวนโหลดขอมูลวงจรผานอินเทอรเน็ตแลวพิมพ

แผนวงจรใชงานได 

๓. อิเล็กทรอนิกสแบบสวมใส (wearable electronics) และอิเล็กทรอนิกสแบบสิ ่งทอ (textile  

electronics) เปนการนำเอาฟงกชันทางอิเล็กทรอนิกสเขาไปอยูในสิ่งทอ ทำใหสิ่งที่สวมใสมีความสามารถในการ

ปรับประมวลผล เชน เสื้อผาที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอม เสื้อผาตรวจสุขภาพของผูสวมใส 

๔. อิเล็กทรอนิกสสภาพโดยรอบฉลาด (Ambient Intelligence) เปนเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสที่ 

ทำใหสภาพโดยรอบตอบสนองตอความตองการ ความเปนอยูของมนุษย เชน แผนไฟสองสวางปรับตาม 

สภาพแวดลอม e-Wallpaper ฟลมปรับตามแสงสวาง   

ในการบรรยายนี้จะยกตัวอยางตัวรับรูที่พิมพดวยอิงกเจ็ตบนกระดาษและนำไปประยุกต ใชในการวัด

ความชื้นของใบไมและดิน Google smart contact lens ที่ใชเพื่อติดตามระดับน้ำตาลผานการวัดจากน้ำตา 

ตัวรับรูทีใ่สในยางปองกันฟน (mouthguard) เพื่อวัดกรดแล็กติกและกรดยูริกในน้ำลาย และตัวรับรูแถวลำดับ

แบบสวมใสได (wearable sensor array) เพื่อชวยในการตรวจวัดแบบ non-invasive จากเหง่ือของผูสวมใส   

๑๐๕ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

แอมมอกซิเดชันของโพรเพน 

บนตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมศักดิ์  ดำรงคเลิศ๑  ราชบัณฑิต 

วิวัฒน ยิ่งสทุธิพันธุ๑, ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  ไชยเวช๒ 

๑ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
๒ บริษัท ปโตรเคมิคอลแหงชาติ จำกัด 

 

 การศึกษาการสังเคราะหอะคริโลไนทริลในเครื่องปฏิกรณขนาดความจุ ๗๕ มิลลิลิตร ใชการออกแบบ

การทดลองเปน ๒ แบบ แบบแรกประกอบดวยกระบวนการ ๒ อยาง อยางแรกคือกระบวนการเปลี่ยนโพรเพน

ไปเปนโพรพิลีนดวยตัวเรงปฏิกิริยา Pd/Activated Carbon ซึ่งพบวาภาวะที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิ ๔๒๐ 

องศาเซลเซียส ความดันเริ่มตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที อยางที่สองคือการเปล่ียนโพรพิลีนเปนอะคริโลไนทริล

ดวยตัวเรงปฏิกิริยา ๒ ชนิด ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดแรก คือ Cu/Multicomponent Bismuth Phosphate มีภาวะ

ที่เหมาะสมท่ีอุณหภูมิ ๔๐๐ องศาเซลเซียส ความดันเริ่มตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที สามารถผลิตอะคริโล-

ไนทริลไดรอยละ ๓๑.๒๗ โดยน้ำหนัก ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดที่สองคือ Cu/Zeolite สามารถผลิตอะคริโลไนทริล

ไดรอยละ ๖.๒๙ โดยน้ำหนัก เมื่อเปรียบเทียบตัวเรงปฏิกิริยาทั้งสองพบวา ตัวเรงปฏิกิริยา Cu/Multicomponent 

Bismuth Phosphate ใหรอยละอะคริโลไนทริลมากกวาตัวเรงปฏิกิริยา Cu/Zeolite ประมาณ ๕ เทา ดังนั้น 

ในกระบวนการแบบที่สอง ผูวิจัยจึงเลือกใชตัวเรงปฏิกิริยา Cu-Pd/Multicomponent Bismuth Phosphate 

ในการเปลี่ยนโพรเพนเปนอะคริโลไนทริล โดยมีภาวะที่เหมาะสมคืออุณหภูมิ ๔๓๐ องศาเซลเซียส ความดัน

เริ่มตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที ซ่ึงทำใหสามารถผลิตอะคริโลไนทริลไดรอยละ ๑๔.๕๗ โดยน้ำหนัก 

 

คำสำคัญ : แอมมอกซิเดชัน, โพรเพน, โพรพิลีน, อะคริโลไนทริล, ตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ 
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ในวงจรรวม (integrated circuit) หรืออุปกรณในระดับไมโครอิเล็กทรอนิกสนั้น การประมวลผลจะ 

ดำเนินการมาจากแผงวงจรขนาดเล็กที่สรางบนสารกึ่งตัวนำซิลิคอนที่เรียกวา ชิปซิลิคอน (Silicon chip)  

วงจรรวมน้ีมีขอดีที่มีขนาดเล็กและมีความสามารถในการประมวลผลสูง แตมีปญหาเรื่องความแข็ง แตกหักงาย 

และไมเหมาะกับการสรางวงจรประมวลผลที่ตองใชในบริเวณที่ยืดหยุนหรือโคงงอได อิเล็กทรอนิกสพลาสติก 

(plastic electronics) หรืออิเล็กทรอนิกสแบบพิมพ (printed electronics) เปนการประยุกตใชพอลิเมอร 

นำไฟฟาที่เปนโมเลกุลอินทรียมาสรางเปนพลาสติกที่สามารถนำไฟฟาได และนำมาสรางเปนวงจรหรือเปน

ฐานรอง (substrate) ของวงจร  สวนวงจรอิเล็กทรอนิกสอาจจะใชวิธีการพิมพดวยหมึกพิมพหรือพอลิเมอรที ่

นำไฟฟา ซึ ่งอาจเปนการพิมพแบบออฟเซ็ต (offset) หรืออิงกเจ็ต (inkjet) ลงบนแผนวัสดุที ่โคงงอได 

กระบวนการในการออกแบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงสมบัติใหมนี้ ทำใหเกิดการประยุกตใชงานได 

แตกตางไปจากวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสารกึ่งตัวนำเดิม อิเล็กทรอนิกสพลาสติก อาจแบงออกเปนกลุมของ

การพัฒนาทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑในดานตาง ๆ ไดดังนี้   

๑. อิเล็กทรอนิกสแบบยืดหยุน (flexible electronics) เปนการพัฒนาโดยการนำเอาสมบัติในการพับ

งอไดของพลาสติกมาใชประโยชน 

๒. อิเล็กทรอนิกสแบบพิมพ (printed electronics) เปนการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการพิมพในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน เฟล็กโซกราฟ หรืออิงกเจ็ต ซึ่งจะทำใหสามารถดาวนโหลดขอมูลวงจรผานอินเทอรเน็ตแลวพิมพ

แผนวงจรใชงานได 

๓. อิเล็กทรอนิกสแบบสวมใส (wearable electronics) และอิเล็กทรอนิกสแบบสิ ่งทอ (textile  

electronics) เปนการนำเอาฟงกชันทางอิเล็กทรอนิกสเขาไปอยูในสิ่งทอ ทำใหสิ่งที่สวมใสมีความสามารถในการ

ปรับประมวลผล เชน เสื้อผาที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอม เสื้อผาตรวจสุขภาพของผูสวมใส 

๔. อิเล็กทรอนิกสสภาพโดยรอบฉลาด (Ambient Intelligence) เปนเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสที่ 

ทำใหสภาพโดยรอบตอบสนองตอความตองการ ความเปนอยูของมนุษย เชน แผนไฟสองสวางปรับตาม 

สภาพแวดลอม e-Wallpaper ฟลมปรับตามแสงสวาง   

ในการบรรยายนี้จะยกตัวอยางตัวรับรูที่พิมพดวยอิงกเจ็ตบนกระดาษและนำไปประยุกต ใชในการวัด

ความชื้นของใบไมและดิน Google smart contact lens ที่ใชเพื่อติดตามระดับน้ำตาลผานการวัดจากน้ำตา 

ตัวรับรูทีใ่สในยางปองกันฟน (mouthguard) เพื่อวัดกรดแล็กติกและกรดยูริกในน้ำลาย และตัวรับรูแถวลำดับ

แบบสวมใสได (wearable sensor array) เพื่อชวยในการตรวจวัดแบบ non-invasive จากเหง่ือของผูสวมใส   

๑๐๕ 
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แอมมอกซิเดชันของโพรเพน 

บนตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมศักดิ์  ดำรงคเลิศ๑  ราชบัณฑิต 

วิวัฒน ยิ่งสทุธิพันธุ๑, ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  ไชยเวช๒ 

๑ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
๒ บริษัท ปโตรเคมิคอลแหงชาติ จำกัด 

 

 การศึกษาการสังเคราะหอะคริโลไนทริลในเครื่องปฏิกรณขนาดความจุ ๗๕ มิลลิลิตร ใชการออกแบบ

การทดลองเปน ๒ แบบ แบบแรกประกอบดวยกระบวนการ ๒ อยาง อยางแรกคือกระบวนการเปลี่ยนโพรเพน

ไปเปนโพรพิลีนดวยตัวเรงปฏิกิริยา Pd/Activated Carbon ซึ่งพบวาภาวะที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิ ๔๒๐ 

องศาเซลเซียส ความดันเริ่มตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที อยางท่ีสองคือการเปล่ียนโพรพิลีนเปนอะคริโลไนทริล

ดวยตัวเรงปฏิกิริยา ๒ ชนิด ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดแรก คือ Cu/Multicomponent Bismuth Phosphate มีภาวะ

ที่เหมาะสมท่ีอุณหภูมิ ๔๐๐ องศาเซลเซียส ความดันเร่ิมตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที สามารถผลิตอะคริโล-

ไนทริลไดรอยละ ๓๑.๒๗ โดยน้ำหนัก ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดที่สองคือ Cu/Zeolite สามารถผลิตอะคริโลไนทริล

ไดรอยละ ๖.๒๙ โดยน้ำหนัก เมื่อเปรียบเทียบตัวเรงปฏิกิริยาทั้งสองพบวา ตัวเรงปฏิกิริยา Cu/Multicomponent 

Bismuth Phosphate ใหรอยละอะคริโลไนทริลมากกวาตัวเรงปฏิกิริยา Cu/Zeolite ประมาณ ๕ เทา ดังนั้น 

ในกระบวนการแบบที่สอง ผูวิจัยจึงเลือกใชตัวเรงปฏิกิริยา Cu-Pd/Multicomponent Bismuth Phosphate 

ในการเปลี่ยนโพรเพนเปนอะคริโลไนทริล โดยมีภาวะที่เหมาะสมคืออุณหภูมิ ๔๓๐ องศาเซลเซียส ความดัน

เริ่มตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที ซึ่งทำใหสามารถผลิตอะคริโลไนทริลไดรอยละ ๑๔.๕๗ โดยน้ำหนัก 

 

คำสำคัญ : แอมมอกซิเดชัน, โพรเพน, โพรพิลีน, อะคริโลไนทริล, ตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ 
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อิเล็กทรอนิกสพลาสติก 
 

ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  ราชบัณฑิต 

 

ในวงจรรวม (integrated circuit) หรืออุปกรณในระดับไมโครอิเล็กทรอนิกสนั้น การประมวลผลจะ 

ดำเนินการมาจากแผงวงจรขนาดเล็กที่สรางบนสารกึ่งตัวนำซิลิคอนที่เรียกวา ชิปซิลิคอน (Silicon chip)  

วงจรรวมน้ีมีขอดีที่มีขนาดเล็กและมีความสามารถในการประมวลผลสูง แตมีปญหาเรื่องความแข็ง แตกหักงาย 

และไมเหมาะกับการสรางวงจรประมวลผลที่ตองใชในบริเวณที่ยืดหยุนหรือโคงงอได อิเล็กทรอนิกสพลาสติก 

(plastic electronics) หรืออิเล็กทรอนิกสแบบพิมพ (printed electronics) เปนการประยุกตใชพอลิเมอร 

นำไฟฟาที่เปนโมเลกุลอินทรียมาสรางเปนพลาสติกที่สามารถนำไฟฟาได และนำมาสรางเปนวงจรหรือเปน

ฐานรอง (substrate) ของวงจร  สวนวงจรอิเล็กทรอนิกสอาจจะใชวิธีการพิมพดวยหมึกพิมพหรือพอลิเมอรที ่

นำไฟฟา ซึ ่งอาจเปนการพิมพแบบออฟเซ็ต (offset) หรืออิงกเจ็ต (inkjet) ลงบนแผนวัสดุที ่โคงงอได 

กระบวนการในการออกแบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงสมบัติใหมนี้ ทำใหเกิดการประยุกตใชงานได 

แตกตางไปจากวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสารกึ่งตัวนำเดิม อิเล็กทรอนิกสพลาสติก อาจแบงออกเปนกลุมของ

การพัฒนาทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑในดานตาง ๆ ไดดังนี้   

๑. อิเล็กทรอนิกสแบบยืดหยุน (flexible electronics) เปนการพัฒนาโดยการนำเอาสมบัติในการพับ

งอไดของพลาสติกมาใชประโยชน 

๒. อิเล็กทรอนิกสแบบพิมพ (printed electronics) เปนการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการพิมพในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน เฟล็กโซกราฟ หรืออิงกเจ็ต ซึ่งจะทำใหสามารถดาวนโหลดขอมูลวงจรผานอินเทอรเน็ตแลวพิมพ

แผนวงจรใชงานได 

๓. อิเล็กทรอนิกสแบบสวมใส (wearable electronics) และอิเล็กทรอนิกสแบบสิ ่งทอ (textile  

electronics) เปนการนำเอาฟงกชันทางอิเล็กทรอนิกสเขาไปอยูในสิ่งทอ ทำใหสิ่งที่สวมใสมีความสามารถในการ

ปรับประมวลผล เชน เสื้อผาที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอม เสื้อผาตรวจสุขภาพของผูสวมใส 

๔. อิเล็กทรอนิกสสภาพโดยรอบฉลาด (Ambient Intelligence) เปนเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสที่ 

ทำใหสภาพโดยรอบตอบสนองตอความตองการ ความเปนอยูของมนุษย เชน แผนไฟสองสวางปรับตาม 

สภาพแวดลอม e-Wallpaper ฟลมปรับตามแสงสวาง   

ในการบรรยายนี้จะยกตัวอยางตัวรับรูที่พิมพดวยอิงกเจ็ตบนกระดาษและนำไปประยุกต ใชในการวัด

ความชื้นของใบไมและดิน Google smart contact lens ที่ใชเพื่อติดตามระดับน้ำตาลผานการวัดจากน้ำตา 

ตัวรับรูทีใ่สในยางปองกันฟน (mouthguard) เพื่อวัดกรดแล็กติกและกรดยูริกในน้ำลาย และตัวรับรูแถวลำดับ

แบบสวมใสได (wearable sensor array) เพื่อชวยในการตรวจวัดแบบ non-invasive จากเหง่ือของผูสวมใส   

๑๐๕ 
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แอมมอกซิเดชันของโพรเพน 

บนตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมศักดิ์  ดำรงคเลิศ๑  ราชบัณฑิต 

วิวัฒน ยิ่งสทุธิพันธุ๑, ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  ไชยเวช๒ 

๑ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
๒ บริษัท ปโตรเคมิคอลแหงชาติ จำกัด 

 

 การศึกษาการสังเคราะหอะคริโลไนทริลในเครื่องปฏิกรณขนาดความจุ ๗๕ มิลลิลิตร ใชการออกแบบ

การทดลองเปน ๒ แบบ แบบแรกประกอบดวยกระบวนการ ๒ อยาง อยางแรกคือกระบวนการเปลี่ยนโพรเพน

ไปเปนโพรพิลีนดวยตัวเรงปฏิกิริยา Pd/Activated Carbon ซึ่งพบวาภาวะที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิ ๔๒๐ 

องศาเซลเซียส ความดันเริ่มตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที อยางท่ีสองคือการเปล่ียนโพรพิลีนเปนอะคริโลไนทริล

ดวยตัวเรงปฏิกิริยา ๒ ชนิด ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดแรก คือ Cu/Multicomponent Bismuth Phosphate มีภาวะ

ที่เหมาะสมท่ีอุณหภูมิ ๔๐๐ องศาเซลเซียส ความดันเร่ิมตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที สามารถผลิตอะคริโล-

ไนทริลไดรอยละ ๓๑.๒๗ โดยน้ำหนัก ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดที่สองคือ Cu/Zeolite สามารถผลิตอะคริโลไนทริล

ไดรอยละ ๖.๒๙ โดยน้ำหนัก เมื่อเปรียบเทียบตัวเรงปฏิกิริยาทั้งสองพบวา ตัวเรงปฏิกิริยา Cu/Multicomponent 

Bismuth Phosphate ใหรอยละอะคริโลไนทริลมากกวาตัวเรงปฏิกิริยา Cu/Zeolite ประมาณ ๕ เทา ดังนั้น 

ในกระบวนการแบบที่สอง ผูวิจัยจึงเลือกใชตัวเรงปฏิกิริยา Cu-Pd/Multicomponent Bismuth Phosphate 

ในการเปลี่ยนโพรเพนเปนอะคริโลไนทริล โดยมีภาวะที่เหมาะสมคืออุณหภูมิ ๔๓๐ องศาเซลเซียส ความดัน

เริ่มตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที ซึ่งทำใหสามารถผลิตอะคริโลไนทริลไดรอยละ ๑๔.๕๗ โดยน้ำหนัก 

 

คำสำคัญ : แอมมอกซิเดชัน, โพรเพน, โพรพิลีน, อะคริโลไนทริล, ตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ 
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การลดปริมาณสารพิษในเมล็ดกาแฟค่ัว 

โดยใชกระบวนการคั่วดวยไอน้ำรอนยวดย่ิง 
 

ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา๑  ภาคีสมาชิก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณฐมล จินดาพรรณ๒ 
๑ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

๒ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

 

แมการคั่วเมล็ดกาแฟโดยทั่วไปจะนิยมใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการคั่ว แตการคั่วเมล็ดกาแฟดวย

อากาศรอน อาจกอใหเกิดสารพิษบางชนิด เชน แอโครลีน แอคริลาไมด  และพอลิไซคลิกแอโรแมติก

ไฮโดรคารบอน ในเมล็ดกาแฟคั่ว ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงเสนอแนวคิดในการใชไอน้ำรอนยวดยิ่งเพื่อคั่วเมล็ด

กาแฟ โดยคาดหวังวาจะสามารถลดการเกิดสารพิษตาง ๆ ดังกลาวขางตนได คณะผูวิจัยไดทดลองเปรียบเทียบ

การคั่วเมล็ดกาแฟพันธุโรบัสตาโดยใชเครื่องคั่วแบบฟลูอิไดซเบด โดยใชทั้งอากาศรอนและไอน้ำรอนยวดย่ิง

เปนตัวกลางในการคั่วที่อุณหภูมิ ๒๑๐-๒๕๐ องศาเซลเซียส จนไดระดับการคั่ว (roast level) ตาง ๆ ตามที่

ตองการ จากผลการคั่วพบวา เมล็ดกาแฟคั่วไมมีแอโครลีนในทุกกรณี  เมล็ดกาแฟที่คั ่วแบบออน (light-

roasted) โดยใชอากาศรอนหรือไอน้ำรอนยวดยิ่งเปนเวลาสั้น ๆ ที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส มีปริมาณ

แอคริลาไมดสูงสุด การลดอุณหภูมิการคั่วรวมกับการเพิ่มระดับการคั่ว ชวยลดปริมาณแอคริลาไมดในเมล็ด

กาแฟคั่วไดอยางมีนัยสําคัญ การคั่วโดยใชไอน้ำรอนยวดยิ่งกอใหเกิดแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบออน

มากขึ้น แตกลับชวยใหการเกิดแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบกลาง (medium-roasted) และแบบเขม 

(dark-roasted) ลดนอยลง โดยเฉพาะเมื่อคั่วที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส เมื่อทดสอบปริมาณพอลิไซคลิก

แอโรแมติกไฮโดรคารบอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ๑๖ ชนิด ตามที่แนะนำโดยสำนักงานปกปอง

สิ่งแวดลอม สหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency) พบแตเพียงพอลิไซคลิกแอโรแมติก

ไฮโดรคารบอนที่มีวงแหวน ๓ วง ๕ ชนิด ไดแก แอซีแนปทิลลีน แอซีแนปทีน ฟลูออรีน ฟแนนทรีน และ  

แอนทราซีน  ในกรณีการคั่วโดยใชอากาศรอน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการคั่วขึ้น ไมพบการเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนใด ๆ ยกเวนแตเพียงแอนทราซีน ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อคั่วเมล็ดกาแฟท่ี 

อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส ในทางตรงกันขาม เมื่อเพิ่มอุณหภูมิไอน้ำรอนยวดยิ่งเปน ๒๕๐ องศาเซลเซียส 

ปริมาณพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนมีคาลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของฟลูออรีน ฟแนนทรีน 

และแอนทราซีน ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวากระบวนการคั่วดวยไอน้ำรอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส 
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สามารถลดปริมาณแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบกลางและแบบเขม ได  อยางไรก็ตาม กระบวนการ

ดังกลาวชวยลดปริมาณพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนไดเฉพาะในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบเขมเทานั้น  

 

คำสำคัญ : แอโครลีน, แอคริลาไมด, สารอันตรายตอสุขภาพ, ปฏิกิริยาเมลลารด, พอลิไซคลิกแอโรแมติก   

     ไฮโดรคารบอน  
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การลดปริมาณสารพิษในเมล็ดกาแฟค่ัว 

โดยใชกระบวนการคั่วดวยไอน้ำรอนยวดย่ิง 
 

ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา๑  ภาคีสมาชิก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณฐมล จินดาพรรณ๒ 
๑ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

๒ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

 

แมการคั่วเมล็ดกาแฟโดยทั่วไปจะนิยมใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการคั่ว แตการคั่วเมล็ดกาแฟดวย

อากาศรอน อาจกอใหเกิดสารพิษบางชนิด เชน แอโครลีน แอคริลาไมด  และพอลิไซคลิกแอโรแมติก

ไฮโดรคารบอน ในเมล็ดกาแฟคั่ว ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงเสนอแนวคิดในการใชไอน้ำรอนยวดยิ่งเพื่อคั่วเมล็ด

กาแฟ โดยคาดหวังวาจะสามารถลดการเกิดสารพิษตาง ๆ ดังกลาวขางตนได คณะผูวิจัยไดทดลองเปรียบเทียบ

การคั่วเมล็ดกาแฟพันธุโรบัสตาโดยใชเครื่องคั่วแบบฟลูอิไดซเบด โดยใชทั้งอากาศรอนและไอน้ำรอนยวดย่ิง

เปนตัวกลางในการคั่วที่อุณหภูมิ ๒๑๐-๒๕๐ องศาเซลเซียส จนไดระดับการคั่ว (roast level) ตาง ๆ ตามที่

ตองการ จากผลการคั่วพบวา เมล็ดกาแฟคั่วไมมีแอโครลีนในทุกกรณี  เมล็ดกาแฟที่คั ่วแบบออน (light-

roasted) โดยใชอากาศรอนหรือไอน้ำรอนยวดยิ่งเปนเวลาสั้น ๆ ที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส มีปริมาณ

แอคริลาไมดสูงสุด การลดอุณหภูมิการคั่วรวมกับการเพิ่มระดับการคั่ว ชวยลดปริมาณแอคริลาไมดในเมล็ด

กาแฟคั่วไดอยางมีนัยสําคัญ การคั่วโดยใชไอน้ำรอนยวดยิ่งกอใหเกิดแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบออน

มากขึ้น แตกลับชวยใหการเกิดแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบกลาง (medium-roasted) และแบบเขม 

(dark-roasted) ลดนอยลง โดยเฉพาะเมื่อคั่วที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส เมื่อทดสอบปริมาณพอลิไซคลิก

แอโรแมติกไฮโดรคารบอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ๑๖ ชนิด ตามที่แนะนำโดยสำนักงานปกปอง

สิ่งแวดลอม สหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency) พบแตเพียงพอลิไซคลิกแอโรแมติก

ไฮโดรคารบอนที่มีวงแหวน ๓ วง ๕ ชนิด ไดแก แอซีแนปทิลลีน แอซีแนปทีน ฟลูออรีน ฟแนนทรีน และ  

แอนทราซีน  ในกรณีการคั่วโดยใชอากาศรอน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการคั่วขึ้น ไมพบการเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนใด ๆ ยกเวนแตเพียงแอนทราซีน ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อคั่วเมล็ดกาแฟท่ี 

อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส ในทางตรงกันขาม เมื่อเพิ่มอุณหภูมิไอน้ำรอนยวดยิ่งเปน ๒๕๐ องศาเซลเซียส 

ปริมาณพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนมีคาลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของฟลูออรีน ฟแนนทรีน 

และแอนทราซีน ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวากระบวนการคั่วดวยไอน้ำรอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส 
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สามารถลดปริมาณแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบกลางและแบบเขม ได  อยางไรก็ตาม กระบวนการ

ดังกลาวชวยลดปริมาณพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนไดเฉพาะในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบเขมเทานั้น  
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     ไฮโดรคารบอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107
๑๐๖ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 
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โดยใชกระบวนการคั่วดวยไอน้ำรอนยวดย่ิง 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณฐมล จินดาพรรณ๒ 
๑ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

๒ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

 

แมการคั่วเมล็ดกาแฟโดยทั่วไปจะนิยมใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการคั่ว แตการคั่วเมล็ดกาแฟดวย

อากาศรอน อาจกอใหเกิดสารพิษบางชนิด เชน แอโครลีน แอคริลาไมด  และพอลิไซคลิกแอโรแมติก

ไฮโดรคารบอน ในเมล็ดกาแฟคั่ว ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงเสนอแนวคิดในการใชไอน้ำรอนยวดยิ่งเพื่อคั่วเมล็ด

กาแฟ โดยคาดหวังวาจะสามารถลดการเกิดสารพิษตาง ๆ ดังกลาวขางตนได คณะผูวิจัยไดทดลองเปรียบเทียบ

การคั่วเมล็ดกาแฟพันธุโรบัสตาโดยใชเครื่องคั่วแบบฟลูอิไดซเบด โดยใชทั้งอากาศรอนและไอน้ำรอนยวดย่ิง

เปนตัวกลางในการคั่วที่อุณหภูมิ ๒๑๐-๒๕๐ องศาเซลเซียส จนไดระดับการคั่ว (roast level) ตาง ๆ ตามที่

ตองการ จากผลการคั่วพบวา เมล็ดกาแฟคั่วไมมีแอโครลีนในทุกกรณี  เมล็ดกาแฟที่คั ่วแบบออน (light-

roasted) โดยใชอากาศรอนหรือไอน้ำรอนยวดยิ่งเปนเวลาสั้น ๆ ที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส มีปริมาณ

แอคริลาไมดสูงสุด การลดอุณหภูมิการคั่วรวมกับการเพิ่มระดับการคั่ว ชวยลดปริมาณแอคริลาไมดในเมล็ด

กาแฟคั่วไดอยางมีนัยสําคัญ การคั่วโดยใชไอน้ำรอนยวดยิ่งกอใหเกิดแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบออน

มากขึ้น แตกลับชวยใหการเกิดแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบกลาง (medium-roasted) และแบบเขม 

(dark-roasted) ลดนอยลง โดยเฉพาะเมื่อคั่วที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส เมื่อทดสอบปริมาณพอลิไซคลิก

แอโรแมติกไฮโดรคารบอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ๑๖ ชนิด ตามที่แนะนำโดยสำนักงานปกปอง

สิ่งแวดลอม สหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency) พบแตเพียงพอลิไซคลิกแอโรแมติก

ไฮโดรคารบอนที่มีวงแหวน ๓ วง ๕ ชนิด ไดแก แอซีแนปทิลลีน แอซีแนปทีน ฟลูออรีน ฟแนนทรีน และ  

แอนทราซีน  ในกรณีการคั่วโดยใชอากาศรอน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการคั่วขึ้น ไมพบการเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนใด ๆ ยกเวนแตเพียงแอนทราซีน ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อคั่วเมล็ดกาแฟที่ 

อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส ในทางตรงกันขาม เมื่อเพิ่มอุณหภูมิไอน้ำรอนยวดยิ่งเปน ๒๕๐ องศาเซลเซียส 

ปริมาณพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนมีคาลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของฟลูออรีน ฟแนนทรีน 

และแอนทราซีน ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวากระบวนการคั่วดวยไอน้ำรอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส 
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สามารถลดปริมาณแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบกลางและแบบเขม ได  อยางไรก็ตาม กระบวนการ

ดังกลาวชวยลดปริมาณพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนไดเฉพาะในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบเขมเทานั้น  
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ศาสตราจารย ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา๑  ภาคีสมาชิก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณฐมล จินดาพรรณ๒ 
๑ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

๒ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

 

แมการคั่วเมล็ดกาแฟโดยทั่วไปจะนิยมใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการคั่ว แตการคั่วเมล็ดกาแฟดวย

อากาศรอน อาจกอใหเกิดสารพิษบางชนิด เชน แอโครลีน แอคริลาไมด  และพอลิไซคลิกแอโรแมติก

ไฮโดรคารบอน ในเมล็ดกาแฟคั่ว ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงเสนอแนวคิดในการใชไอน้ำรอนยวดยิ่งเพื่อคั่วเมล็ด

กาแฟ โดยคาดหวังวาจะสามารถลดการเกิดสารพิษตาง ๆ ดังกลาวขางตนได คณะผูวิจัยไดทดลองเปรียบเทียบ

การคั่วเมล็ดกาแฟพันธุโรบัสตาโดยใชเครื่องคั่วแบบฟลูอิไดซเบด โดยใชทั้งอากาศรอนและไอน้ำรอนยวดย่ิง

เปนตัวกลางในการคั่วที่อุณหภูมิ ๒๑๐-๒๕๐ องศาเซลเซียส จนไดระดับการคั่ว (roast level) ตาง ๆ ตามที่

ตองการ จากผลการคั่วพบวา เมล็ดกาแฟคั่วไมมีแอโครลีนในทุกกรณี  เมล็ดกาแฟที่คั ่วแบบออน (light-

roasted) โดยใชอากาศรอนหรือไอน้ำรอนยวดยิ่งเปนเวลาสั้น ๆ ที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส มีปริมาณ

แอคริลาไมดสูงสุด การลดอุณหภูมิการคั่วรวมกับการเพิ่มระดับการคั่ว ชวยลดปริมาณแอคริลาไมดในเมล็ด

กาแฟคั่วไดอยางมีนัยสําคัญ การคั่วโดยใชไอน้ำรอนยวดยิ่งกอใหเกิดแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบออน

มากขึ้น แตกลับชวยใหการเกิดแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบกลาง (medium-roasted) และแบบเขม 

(dark-roasted) ลดนอยลง โดยเฉพาะเมื่อคั่วที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส เมื่อทดสอบปริมาณพอลิไซคลิก

แอโรแมติกไฮโดรคารบอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ๑๖ ชนิด ตามที่แนะนำโดยสำนักงานปกปอง

สิ่งแวดลอม สหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency) พบแตเพียงพอลิไซคลิกแอโรแมติก

ไฮโดรคารบอนที่มีวงแหวน ๓ วง ๕ ชนิด ไดแก แอซีแนปทิลลีน แอซีแนปทีน ฟลูออรีน ฟแนนทรีน และ  

แอนทราซีน  ในกรณีการคั่วโดยใชอากาศรอน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการคั่วขึ้น ไมพบการเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนใด ๆ ยกเวนแตเพียงแอนทราซีน ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อคั่วเมล็ดกาแฟที่ 
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สามารถลดปริมาณแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบกลางและแบบเขม ได  อยางไรก็ตาม กระบวนการ

ดังกลาวชวยลดปริมาณพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนไดเฉพาะในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบเขมเทานั้น  

 

คำสำคัญ : แอโครลีน, แอคริลาไมด, สารอันตรายตอสุขภาพ, ปฏิกิริยาเมลลารด, พอลิไซคลิกแอโรแมติก   
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ประโยชนของนิโคติน 
 

ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  ภาคีสมาชิก 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตต ิ ราชบัณฑิต 

 

 นักประสาทวิทยาศาสตรรูดีวานิโคตินเปนสารเสพติดรุนแรง แหลงธรรมชาติที่สำคัญอยูในใบยาสูบ 

นิโคตินเปนสารตนเหตุที่ทำใหคนเสพติดบุหรี่ยากจะเลิกได  การติดบุหรี่เปนปญหาระดับโลกที่ทำใหเกิดการ

สูญเสียในดานตาง ๆ มากมาย  อยางไรก็ตาม สารอื่นในควันบุหรี่นอกเหนือจากนิโคตินก็มีสวนสำคัญในการ 

กอโรคเชนกัน   

นิโคตินออกฤทธิ์โดยจับกับ nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) ซึ่งเปน ligand-gated 

ion channel ที่พบกระจายในสมองทั่วไป ทำใหเกิดการเปดของชองไออนบวกผานเยื่อหุมเซลล แลวเกิดผล

ทางชีววิทยาตาง ๆ มากมายจากการกระตุนเซลลนั้น ๆ หนึ่งในนั้นคือวงจรการติดยานั่นเอง การเสพติดเกิด

เนื่องจากนิโคตินไปกระตุนศูนยประสาทในสมองผานทางระบบสาร acetylcholine ใหสรางสารนำสงกระแส

ประสาทโดพามีน ไปกระตุ นสวนสมองที ่ทำใหอารมณดี  สดชื ่น ตื ่นตัว มีความสุข โดยเฉพาะท่ี ventral 

tegmental area   

ความผิดปกติของ nAChRs ชนิดตาง ๆ พบในโรคความเสื ่อมของระบบประสาทหลายโรค เชน  

โรคพารคินสัน อัลไซเมอร ลมชัก จิตเภท ทำใหสมองสวนสับสแตนเทียไนกรา (substantia nigra) ผลิตหรือ

หลั่งโดพามีนผิดปกติไป (nAChR-mediated dopamine release) เนื่องจากโรคพารคินสันนั้นเกิดจากการ

ขาดโดพามีน การใหสารนิโคตินจึงนาจะมีประโยชนในการรักษาโรคนี้ ในสัตวทดลองพบวา สามารถลด

ภาวะแทรกซอนของโรคไดและมีฤทธิ์ปกปองการเสื่อมของเซลลประสาท 

การศึกษาทางวิทยาการระบาดแบบยอนหลังกอนหนานี้พบวา ผูที่สูบบุหร่ีมีอุบัติการณของโรคพารคินสัน 

ต่ำกวาคนทั่วไป งานวิจัยลาสุดในแพทยชาวอังกฤษผูสูบบุหรี่จำนวน ๓๐,๐๐๐ คนแบบติดตามไปขางหนา

ตั้งแต ค.ศ. ๑๙๕๑  โดยติดตามเปนเวลานานถึง ๖๕ ป พบวา การเสียชีวิตจากโรคพารคินสันในผูที่สูบบุหรี่

นอยกวาผูที่ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสำคัญทางสถิติราวรอยละ ๓๐ และในผูที่สูบบุหรี่ตอเนื่องลดลงถึงรอยละ ๔๐  

โดยท่ีปริมาณการสูบแปรผกผันกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรค  อยางไรก็ตาม การสูบบุหรี่ในแพทยชายกลุมนี้ลดลง

มากจากรอยละ ๖๗ เปนรอยละ ๘ ในชวง ค.ศ. ๑๙๕๑ ถึง ๑๙๙๘    

ในชวงปนี้มีการรายงานวาโรคโควิด-๑๙ ที่รุนแรงอาจเกี่ยวของกับระบบการตานอักเสบที่สัมพันธกับ 

โคลิเนอรจิก แลวทำใหเกิดพายุไซโทไคนที่เปนเหตุใหผูปวยเสียชีวิต การปรับระบบ nicotinic-cholinergic 

โดยใหสารนิโคตินจึงนาจะชวยรักษาผูปวยได  
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ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์  ราชบัณฑิต 

 

      สิ่งแวดลอมสรรคสรางคือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นสำหรับอยูอาศัยหรือทำงาน ซึ่งรวมทั้งบาน อาคาร เมือง 

โครงสรางพื้นฐาน  วิทยาศาสตรของสิ่งแวดลอมสรรคสรางเปนสหวิทยาการที่กวางมาก ครอบคลุมสาขาวิชา 

สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีอาคาร ภูมิทัศน การจัดการ เปนตน 

       เพ่ือเปนกรณีศึกษา The Bartlett School of Architecture and Built Environment, UCL เปนที่

ยอมรับวามีคุณภาพดีที่สุดของโลกใน ค.ศ. ๒๐๑๙ โดยการประเมินของ QS WUR.  บัณฑิตศึกษาของ Built 

Environment ประกอบดวยสาขาวิชา built asset management, conservation area, health and built 

environment, environmental design and engineering, smart cities, urban  analysis เปนตน 

      ปจจุบัน การวิจัยดานสาธารณสุขไดขยายสิ่งแวดลอมสรรคสรางไปครอบคลุมการบริการอาหาร

สุขภาพ สวนสาธารณะ สุขภาพจิต เปนตน  เนื่องจากสิ่งแวดลอมสรรคสรางเปนสหวิทยาการที่มีความสำคัญ

แกความเปนอยูของมนุษยมาก  อุดมศึกษาในประเทศจึงควรจัดใหเปนสาขาวิชาหลักอีกสาขาหนึ่ง  

 

บรรณานุกรมแนะนำ :  

Faculty of Built Environment, The Bartlett, UCL, UK. 

Visual Arts & Built Environment, University of Windsor, Ontario, Canada. 
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ion channel ที่พบกระจายในสมองทั่วไป ทำใหเกิดการเปดของชองไออนบวกผานเยื่อหุมเซลล แลวเกิดผล

ทางชีววิทยาตาง ๆ มากมายจากการกระตุนเซลลนั้น ๆ หนึ่งในนั้นคือวงจรการติดยานั่นเอง การเสพติดเกิด

เนื่องจากนิโคตินไปกระตุนศูนยประสาทในสมองผานทางระบบสาร acetylcholine ใหสรางสารนำสงกระแส

ประสาทโดพามีน ไปกระตุ นสวนสมองที ่ทำใหอารมณดี  สดชื ่น ตื ่นตัว มีความสุข โดยเฉพาะท่ี ventral 

tegmental area   

ความผิดปกติของ nAChRs ชนิดตาง ๆ พบในโรคความเสื ่อมของระบบประสาทหลายโรค เชน  

โรคพารคินสัน อัลไซเมอร ลมชัก จิตเภท ทำใหสมองสวนสับสแตนเทียไนกรา (substantia nigra) ผลิตหรือ

หลั่งโดพามีนผิดปกติไป (nAChR-mediated dopamine release) เนื่องจากโรคพารคินสันนั้นเกิดจากการ

ขาดโดพามีน การใหสารนิโคตินจึงนาจะมีประโยชนในการรักษาโรคนี้ ในสัตวทดลองพบวา สามารถลด

ภาวะแทรกซอนของโรคไดและมีฤทธิ์ปกปองการเสื่อมของเซลลประสาท 

การศึกษาทางวิทยาการระบาดแบบยอนหลังกอนหนานี้พบวา ผูที่สูบบุหรี่มีอุบัติการณของโรคพารคินสัน 

ต่ำกวาคนทั่วไป งานวิจัยลาสุดในแพทยชาวอังกฤษผูสูบบุหรี่จำนวน ๓๐,๐๐๐ คนแบบติดตามไปขางหนา

ตั้งแต ค.ศ. ๑๙๕๑  โดยติดตามเปนเวลานานถึง ๖๕ ป พบวา การเสียชีวิตจากโรคพารคินสันในผูที่สูบบุหรี่

นอยกวาผูที่ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสำคัญทางสถิติราวรอยละ ๓๐ และในผูที่สูบบุหรี่ตอเนื่องลดลงถึงรอยละ ๔๐  

โดยท่ีปริมาณการสูบแปรผกผันกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรค  อยางไรก็ตาม การสูบบุหรี่ในแพทยชายกลุมนี้ลดลง

มากจากรอยละ ๖๗ เปนรอยละ ๘ ในชวง ค.ศ. ๑๙๕๑ ถึง ๑๙๙๘    

ในชวงปนี้มีการรายงานวาโรคโควิด-๑๙ ที่รุนแรงอาจเกี่ยวของกับระบบการตานอักเสบที่สัมพันธกับ 

โคลิเนอรจิก แลวทำใหเกิดพายุไซโทไคนที่เปนเหตุใหผูปวยเสียชีวิต การปรับระบบ nicotinic-cholinergic 

โดยใหสารนิโคตินจึงนาจะชวยรักษาผูปวยได  
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      สิ่งแวดลอมสรรคสรางคือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นสำหรับอยูอาศัยหรือทำงาน ซึ่งรวมทั้งบาน อาคาร เมือง 
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สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีอาคาร ภูมิทัศน การจัดการ เปนตน 

       เพ่ือเปนกรณีศึกษา The Bartlett School of Architecture and Built Environment, UCL เปนที่

ยอมรับวามีคุณภาพดีที่สุดของโลกใน ค.ศ. ๒๐๑๙ โดยการประเมินของ QS WUR.  บัณฑิตศึกษาของ Built 

Environment ประกอบดวยสาขาวิชา built asset management, conservation area, health and built 
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ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  ภาคีสมาชิก 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตต ิ ราชบัณฑิต 
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เนื่องจากนิโคตินไปกระตุนศูนยประสาทในสมองผานทางระบบสาร acetylcholine ใหสรางสารนำสงกระแส
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tegmental area   

ความผิดปกติของ nAChRs ชนิดตาง ๆ พบในโรคความเสื ่อมของระบบประสาทหลายโรค เชน  
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หลั่งโดพามีนผิดปกติไป (nAChR-mediated dopamine release) เนื่องจากโรคพารคินสันนั้นเกิดจากการ
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นิโคตินกับโควิด-๑๙ 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตต ิ ราชบัณฑิต 

 

 นิโคตินเปนอัลฅาลอยดทีพ่บในพืชในแหลงธรรมชาติ ที่สำคัญพบในใบยาสูบ  เมื่อนิโคตินเขาสูรางกาย

จะออกฤทธ์ิโดยจับกับ nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) ซึ่งเปน ligand-gated ion channel 

ที่พบกระจายในสมองทั่วไป ทำใหเกิดการเปดของชองไอออนบวกผานเยื่อหุมเซลลแลวเกิดผลทางชีววิทยา 

ตาง ๆ มากมายจากการกระตุนเซลลนั้น ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวงจรการติดยานั่นเอง  

ในชวงปนี้ มีการรายงานวาผูปวยโรคโควิด-๑๙ รายท่ีมีอาการรุนแรงอาจเกี่ยวของกับระบบการตานอักเสบ

ที่สัมพันธกับโคลิเนอรจิก ทำใหเกิดพายุไซโทไคนเปนเหตุใหผูปวยเสียชีวิต การปรับระบบนิโคติน-โคลิเนอรจิก 

โดยนิโคตินจึงอาจชวยผูปวยได แตสมมติฐานนี้ตองมีการยืนยันในผูปวยจำนวนมากตอไป   เมื่อเร็ว ๆ นี้มีขาว 

ในหนังสือพิมพ The Guardian วา มีการศึกษาที่โรงพยาบาล Pitie-Salpetriere ในประเทศฝรั่งเศส อางผล

การศึกษาผูปวยโรคโคโรนาไวรัส-๑๙ จำนวน ๔๘๐ ราย มีผูปวยอาการรุนแรง ๓๕๐ รายตองรับไวรักษาใน

โรงพยาบาล กลุมนี้มีผูสูบบุหรี่เพียงรอยละ ๔.๔  สวนผูปวยอีก ๑๓๐ รายที่มีอาการไมรุนแรงไมตองรับไวรักษาน้ัน

ไมเปนผูสูบบุหรี่ จากขอมูลดังกลาวไดทำใหแพทยฝรั่งเศสเริ่มทำการวิจัยรักษาผูปวยโควิด -๑๙ โดยแปะแผน

นิโคตินบนรางกายผูปวย เรื่องนี้ตองการบทความท่ีมีขอมูลทางสถิติและคำอธิบายที่ชัดเจน  
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ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  ภาคีสมาชิก 

 

ในปจจุบัน ธุรกิจอุตสาหกรรมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และพฤติกรรมของผูบริโภค และตองปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหลังจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค 

โควิด-๑๙ ซ่ึงสงผลใหภาคธุรกิจตองปรับตัว และเตรียมความพรอมเพ่ือใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได  
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จะออกฤทธ์ิโดยจับกับ nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) ซึ่งเปน ligand-gated ion channel 

ที่พบกระจายในสมองทั่วไป ทำใหเกิดการเปดของชองไอออนบวกผานเยื่อหุมเซลลแลวเกิดผลทางชีววิทยา 
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ในชวงปนี้ มีการรายงานวาผูปวยโรคโควิด-๑๙ รายท่ีมีอาการรุนแรงอาจเกี่ยวของกับระบบการตานอักเสบ

ที่สัมพันธกับโคลิเนอรจิก ทำใหเกิดพายุไซโทไคนเปนเหตุใหผูปวยเสียชีวิต การปรับระบบนิโคติน-โคลิเนอรจิก 

โดยนิโคตินจึงอาจชวยผูปวยได แตสมมติฐานนี้ตองมีการยืนยันในผูปวยจำนวนมากตอไป   เมื่อเร็ว ๆ นี้มีขาว 

ในหนังสือพิมพ The Guardian วา มีการศึกษาที่โรงพยาบาล Pitie-Salpetriere ในประเทศฝรั่งเศส อางผล

การศึกษาผูปวยโรคโคโรนาไวรัส-๑๙ จำนวน ๔๘๐ ราย มีผูปวยอาการรุนแรง ๓๕๐ รายตองรับไวรักษาใน

โรงพยาบาล กลุมนี้มีผูสูบบุหรี่เพียงรอยละ ๔.๔  สวนผูปวยอีก ๑๓๐ รายที่มีอาการไมรุนแรงไมตองรับไวรักษาน้ัน

ไมเปนผูสูบบุหรี่ จากขอมูลดังกลาวไดทำใหแพทยฝรั่งเศสเริ่มทำการวิจัยรักษาผูปวยโควิด -๑๙ โดยแปะแผน

นิโคตินบนรางกายผูปวย เรื่องนี้ตองการบทความท่ีมีขอมูลทางสถิติและคำอธิบายที่ชัดเจน  
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ไมเปนผูสูบบุหรี่ จากขอมูลดังกลาวไดทำใหแพทยฝรั่งเศสเริ่มทำการวิจัยรักษาผูปวยโควิด -๑๙ โดยแปะแผน

นิโคตินบนรางกายผูปวย เรื่องนี้ตองการบทความท่ีมีขอมูลทางสถิติและคำอธิบายที่ชัดเจน  
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การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตหลงัโรคโควิด-๑๙ 
 

ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  ภาคีสมาชิก 

 

ในปจจุบัน ธุรกิจอุตสาหกรรมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และพฤติกรรมของผูบริโภค และตองปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหลังจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค 

โควิด-๑๙ ซ่ึงสงผลใหภาคธุรกิจตองปรับตัว และเตรียมความพรอมเพ่ือใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได  

ในการบรรยายนี้ ผูบรรยายจะกลาวถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมที่เกิดจาก

ปจจัยสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป ๔ ดาน ไดแก ความตองการของลูกคา (customer demand) ธรรมชาติของ

ผลิตภัณฑ (nature of product) เศรษฐศาสตรของการผลิต (Economics of production) และเศรษฐศาสตร

ของโซคุณคา (Economics of value chain) ซ่ึงสงผลใหอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในอนาคตเปล่ียนแปลง

ไปจากเดิม  นอกจากน้ี การแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังทำใหอุตสาหกรรมตองปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเพราะ

ปจจัยที่มีผลกระทบจากท่ีระบบการผลิตปจจุบันพ่ึงพิงโซอุปทานโลก (global supply chain) ไดรับผลกระทบ 

แนวคิดและหลักการตาง ๆ ในดานการผลิตแบบเดิม เชน การมุงเนนการลดสินคาคงคลัง การลดตนทุนการผลิต 

การผลิตในปริมาณมาก ๆ ที่หนวยผลิตหนวยใดหนวยหนึ่งอาจไมตอบโจทยของสถานการณที่เกิดขึ้นหลัง 

การแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

ในการบรรยายนี้ ยังจะไดกลาวถึงการปรับตัวของระบบการศึกษาที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ของอุตสาหกรรมในปจจุบันและในยุคหลังโรคโควิด-๑๙ ทั้งในมิติของภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐ 

และผูเรียนดวย 
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ปญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย : ผลกระทบและแนวทางแกไข 
 

ศาสตราจารย ดร.จงรักษ  ผลประเสริฐ๑  ราชบัณฑิต 

ธรรมรัตน คุตตะเทพ๒, ธชัชัย ปุษยนาวิน๓, เกศรินทร จินดา๒, สิทธิกร คำงาม๒ 
๑ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๒สำนักวิชาส่ิงแวดลอม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
๓สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ปญหาขยะมูลฝอยสงผลกระทบตอหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่

กำลังพัฒนา ปริมาณขยะมูลฝอยนั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป ทั่วโลกมีมากถึง ๒.๐๑ พันลานตันตอป หากไม

ปรับปรุงระบบการจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม คาดการณวาปริมาณขยะจะเพิ่มสูงขึ้นถึง  

รอยละ ๗๐ หรือมากกวา ๓.๔ พันลานตันภายใน พ.ศ. ๒๕๙๓  ทั้งนี้ปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นคิดเปน  

รอยละ ๑๒ ของขยะมูลฝอยทั้งหมดหรือมากกวา ๒๔๑.๒ ลานตันตอป  ขยะมูลฝอยสวนใหญถูกนำไปทิ้งเทกอง

กลางแจงและกำจัดโดยบอฝงกลบขยะที่ไมถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลถึงรอยละ ๕๘.๒  เน่ืองจากมีการ

ใชประโยชนของพลาสติกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปริมาณขยะพลาสติกจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้น ขยะพลาสติกสวนใหญ

ถูกนำไปท้ิงเทกองตามสถานท่ีตาง ๆ มากถึงรอยละ ๕๖ โดยถูกนำกลับมาใชใหมและเผาเพียงรอยละ ๒๒ และ 

๒๒ ตามลำดับ  

สำหรับประเทศไทย ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนมีมากถึง ๒๘.๗ ลานตันตอป คิดเปนขยะพลาสติกรอยละ ๗ 

หรือประมาณ ๒ ลานตันตอป โดยมีการนำกลับมาใชใหมเพียง ๐.๕ ลานตันตอป และมีการกำจัดอยางไมถูก

สุขลักษณะหรือทิ้งเทกองกลางแจงมากถึง ๑.๕ ลานตันตอป  ทั้งนี้ พบวาประชากรในประเทศไทยผลิตขยะ

จากถุงพลาสติกมากถึง ๕๐๐ ลานถุงตอป ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ย ๘ ถุงตอคนตอวัน และขยะพลาสติกมากกวา 

๖๐,๐๐๐ ตัน หรือมากกวา ๗๕๐ ชิ้น ถูกทิ้งลงสูทะเลใน พ.ศ. ๒๕๖๑  ปจจุบันประเทศไทยมีการรณรงค เพ่ือ

ลดปริมาณขยะพลาสติก โดยมุงเนนการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใชครั้งเดียว (single-use plastics) 

รณรงคการใชซ้ำและการนำกลับมาใชใหม รวมถึงการนำขยะพลาสติกมาเผาเพื่อใหพลั งงานความรอนและ 

การผลิตกระแสไฟฟา  อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายในการจัดการขยะพลาสติกในหลาย ๆ ดาน 

เชน การผลิตพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยังมีปริมาณนอยอยู กฎหมายควบคุมการใชและการจัดการ

พลาสติก และความตระหนักในการแยกขยะพลาสติกยังไมครอบคลุม รวมถึงการบริการเก็บขนขยะยังมี  

ไมเพียงพอ ปญหาขยะพลาสติกสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และชีวิตความเปนอยูของมนุษยในทุก

พื้นที่ทั่วโลก มีขยะพลาสติกมากกวา ๘ ลานตนตอปถูกทิ้งลงสูมหาสมุทร มากกวารอยละ ๘๖ เกิดขึ้นจาก

ประเทศในทวีปเอเชีย เมื่อขยะพลาสติกถูกทิ้งลงสูสิ่งแวดลอมจะเกิดการทับถมและยอยสลายกลายเปนชิ้น

๑๑๓ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พลาสติกเล็ก ๆ เขาไปสะสมอยูในหวงโซอาหาร สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสามารถเขาสูมนุษยไดในที่สุด 

ปจจุบันพบการปนเปอนของช้ินพลาสติกในอาหารตาง ๆ เชน อาหารทะเล สาหราย เกลือ น้ำตาล น้ำผึ้ง เบียร  
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

ปญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย : ผลกระทบและแนวทางแกไข 
 

ศาสตราจารย ดร.จงรักษ  ผลประเสริฐ๑  ราชบัณฑิต 

ธรรมรัตน คุตตะเทพ๒, ธชัชัย ปุษยนาวิน๓, เกศรินทร จินดา๒, สิทธิกร คำงาม๒ 
๑ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๒สำนักวิชาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
๓สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ปญหาขยะมูลฝอยสงผลกระทบตอหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่

กำลังพัฒนา ปริมาณขยะมูลฝอยนั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป ทั่วโลกมีมากถึง ๒.๐๑ พันลานตันตอป หากไม

ปรับปรุงระบบการจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม คาดการณวาปริมาณขยะจะเพิ่มสูงขึ้นถึง  

รอยละ ๗๐ หรือมากกวา ๓.๔ พันลานตันภายใน พ.ศ. ๒๕๙๓  ทั้งนี้ปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นคิดเปน  

รอยละ ๑๒ ของขยะมูลฝอยทั้งหมดหรือมากกวา ๒๔๑.๒ ลานตันตอป  ขยะมูลฝอยสวนใหญถูกนำไปทิ้งเทกอง

กลางแจงและกำจัดโดยบอฝงกลบขยะที่ไมถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลถึงรอยละ ๕๘.๒  เน่ืองจากมีการ

ใชประโยชนของพลาสติกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปริมาณขยะพลาสติกจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้น ขยะพลาสติกสวนใหญ

ถูกนำไปท้ิงเทกองตามสถานท่ีตาง ๆ มากถึงรอยละ ๕๖ โดยถูกนำกลับมาใชใหมและเผาเพียงรอยละ ๒๒ และ 

๒๒ ตามลำดับ  

สำหรับประเทศไทย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีมากถึง ๒๘.๗ ลานตันตอป คิดเปนขยะพลาสติกรอยละ ๗ 

หรือประมาณ ๒ ลานตันตอป โดยมีการนำกลับมาใชใหมเพียง ๐.๕ ลานตันตอป และมีการกำจัดอยางไมถูก

สุขลักษณะหรือทิ้งเทกองกลางแจงมากถึง ๑.๕ ลานตันตอป  ทั้งนี้ พบวาประชากรในประเทศไทยผลิตขยะ

จากถุงพลาสติกมากถึง ๕๐๐ ลานถุงตอป ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ย ๘ ถุงตอคนตอวัน และขยะพลาสติกมากกวา 

๖๐,๐๐๐ ตัน หรือมากกวา ๗๕๐ ชิ้น ถูกทิ้งลงสูทะเลใน พ.ศ. ๒๕๖๑  ปจจุบันประเทศไทยมีการรณรงค เพ่ือ

ลดปริมาณขยะพลาสติก โดยมุงเนนการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใชครั้งเดียว (single-use plastics) 

รณรงคการใชซ้ำและการนำกลับมาใชใหม รวมถึงการนำขยะพลาสติกมาเผาเพื่อใหพลั งงานความรอนและ 

การผลิตกระแสไฟฟา  อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายในการจัดการขยะพลาสติกในหลาย ๆ ดาน 

เชน การผลิตพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยังมีปริมาณนอยอยู กฎหมายควบคุมการใชและการจัดการ

พลาสติก และความตระหนักในการแยกขยะพลาสติกยังไมครอบคลุม รวมถึงการบริการเก็บขนขยะยังมี 

ไมเพียงพอ ปญหาขยะพลาสติกสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และชีวิตความเปนอยูของมนุษยในทุก

พื้นที่ทั่วโลก มีขยะพลาสติกมากกวา ๘ ลานตนตอปถูกทิ้งลงสูมหาสมุทร มากกวารอยละ ๘๖ เกิดขึ้นจาก

ประเทศในทวีปเอเชีย เมื่อขยะพลาสติกถูกทิ้งลงสูสิ่งแวดลอมจะเกิดการทับถมและยอยสลายกลายเปนชิ้น

๑๑๓ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พลาสติกเล็ก ๆ เขาไปสะสมอยูในหวงโซอาหาร สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสามารถเขาสูมนุษยไดในที่สุด 

ปจจุบันพบการปนเปอนของช้ินพลาสติกในอาหารตาง ๆ เชน อาหารทะเล สาหราย เกลือ น้ำตาล น้ำผึ้ง เบียร  
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

ปญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย : ผลกระทบและแนวทางแกไข 
 

ศาสตราจารย ดร.จงรักษ  ผลประเสริฐ๑  ราชบัณฑิต 

ธรรมรัตน คุตตะเทพ๒, ธชัชัย ปุษยนาวิน๓, เกศรินทร จินดา๒, สิทธิกร คำงาม๒ 
๑ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๒สำนักวิชาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
๓สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ปญหาขยะมูลฝอยสงผลกระทบตอหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่

กำลังพัฒนา ปริมาณขยะมูลฝอยนั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป ทั่วโลกมีมากถึง ๒.๐๑ พันลานตันตอป หากไม

ปรับปรุงระบบการจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม คาดการณวาปริมาณขยะจะเพิ่มสูงขึ้นถึง  

รอยละ ๗๐ หรือมากกวา ๓.๔ พันลานตันภายใน พ.ศ. ๒๕๙๓  ทั้งนี้ปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นคิดเปน  

รอยละ ๑๒ ของขยะมูลฝอยทั้งหมดหรือมากกวา ๒๔๑.๒ ลานตันตอป  ขยะมูลฝอยสวนใหญถูกนำไปทิ้งเทกอง

กลางแจงและกำจัดโดยบอฝงกลบขยะที่ไมถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลถึงรอยละ ๕๘.๒  เน่ืองจากมีการ

ใชประโยชนของพลาสติกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปริมาณขยะพลาสติกจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้น ขยะพลาสติกสวนใหญ

ถูกนำไปท้ิงเทกองตามสถานท่ีตาง ๆ มากถึงรอยละ ๕๖ โดยถูกนำกลับมาใชใหมและเผาเพียงรอยละ ๒๒ และ 

๒๒ ตามลำดับ  

สำหรับประเทศไทย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีมากถึง ๒๘.๗ ลานตันตอป คิดเปนขยะพลาสติกรอยละ ๗ 

หรือประมาณ ๒ ลานตันตอป โดยมีการนำกลับมาใชใหมเพียง ๐.๕ ลานตันตอป และมีการกำจัดอยางไมถูก

สุขลักษณะหรือทิ้งเทกองกลางแจงมากถึง ๑.๕ ลานตันตอป  ทั้งนี้ พบวาประชากรในประเทศไทยผลิตขยะ

จากถุงพลาสติกมากถึง ๕๐๐ ลานถุงตอป ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ย ๘ ถุงตอคนตอวัน และขยะพลาสติกมากกวา 

๖๐,๐๐๐ ตัน หรือมากกวา ๗๕๐ ชิ้น ถูกทิ้งลงสูทะเลใน พ.ศ. ๒๕๖๑  ปจจุบันประเทศไทยมีการรณรงค เพ่ือ

ลดปริมาณขยะพลาสติก โดยมุงเนนการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใชครั้งเดียว (single-use plastics) 

รณรงคการใชซ้ำและการนำกลับมาใชใหม รวมถึงการนำขยะพลาสติกมาเผาเพื่อใหพลั งงานความรอนและ 

การผลิตกระแสไฟฟา  อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายในการจัดการขยะพลาสติกในหลาย ๆ ดาน 

เชน การผลิตพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยังมีปริมาณนอยอยู กฎหมายควบคุมการใชและการจัดการ

พลาสติก และความตระหนักในการแยกขยะพลาสติกยังไมครอบคลุม รวมถึงการบริการเก็บขนขยะยังมี 

ไมเพียงพอ ปญหาขยะพลาสติกสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และชีวิตความเปนอยูของมนุษยในทุก

พื้นที่ทั่วโลก มีขยะพลาสติกมากกวา ๘ ลานตนตอปถูกทิ้งลงสูมหาสมุทร มากกวารอยละ ๘๖ เกิดขึ้นจาก

ประเทศในทวีปเอเชีย เมื่อขยะพลาสติกถูกทิ้งลงสูสิ่งแวดลอมจะเกิดการทับถมและยอยสลายกลายเปนชิ้น

๑๑๓ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

พลาสติกเล็ก ๆ เขาไปสะสมอยูในหวงโซอาหาร สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสามารถเขาสูมนุษยไดในที่สุด 

ปจจุบันพบการปนเปอนของช้ินพลาสติกในอาหารตาง ๆ เชน อาหารทะเล สาหราย เกลือ น้ำตาล น้ำผึ้ง เบียร  
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

พฤติกรรมการเรียนรูและการตอบสนองตอสาร ๒,๔-ไดไนโตรโทลูอีน 

ในผึ้งพันธุ (Apis mellifera Linnaeus, ๑๗๕๘) และผึ้งโพรง  

(Apis cerana Fabricius, ๑๗๙๓) 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ  ราชบัณฑิต  

ศิรัช เลิศจินตนากิจ, ณัฐพจน วาฤทธิ์ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 ผึ้งใหน้ำหวานเปนสิ่งมีชีวิตตนแบบสำหรับการศึกษาการตอบสนองตอกลิ่นโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ 

มีเงื่อนไข (classical conditioning) ผานทางพฤติกรรมการแลบลิ้นหรือ Proboscis Extension Response 

(PER) ซึ่งมีรายงานอยางกวางขวางในผึ้งพันธุหรือผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุยุโรป (A. mellifera)  ในขณะท่ี

การศึกษาในผึ้งโพรงหรือผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุเอเชีย (A. cerana) กลับยังมีการศึกษาอยูนอยมาก ทั้งที่มี

ความสำคัญในการเปนแมลงผสมเกสรในภูมิภาคเอเชียและในประเทศไทย  ในการศึกษาครั้งนี้ วิธีการ PER  

ถูกนำมาใชเพื่อเปนตัวประเมินความสามารถในการเรียนรูและตอบสนองตอสาร ๒,๔–ไดไนโตรโทลูอีน (DNT, 

สารตั้งตนวัตถุระเบิด) โดยทำการเปรียบเทียบความสามารถของการเรียนรูและตอบสนองระหวางผึ้งทั้งสองชนิด 

การศึกษานี้ทดลองในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ผึ้งที่มีหนาที่หาอาหารจะ

ถูกจับและนําไปฝกใหเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางสารละลายน้ำตาลซูโครสความเขมขน รอยละ ๕๐ 

โดยมวลตอปริมาตร (ใชเปนรางวัล) และ DNT ความเขมขน ๒๕ มิลลิกรัมตอลิตร (ใชเปนสิ่งเราเงื่อนไข) การ

ฝกใหผึ ้งเกิดการเรียนรูแบบมีเงื ่อนไขนั้นจะทำการฝกผึ้งทั้งหมด ๖ ครั้ง ในชวงเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

เพื่อที่จะสามารถประเมินไดวาผึ้งมีความสามารถในการเรียนรูและจดจํากลิ่น  DNT ไดหรือไม  ผลการศึกษา

แสดงใหเห็นวา ผึ้งพันธุ (N=๖๑) สามารถเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางกล่ินและน้ำตาลซูโครสได โดยมี

การแสดงพฤติกรรม PER เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๙.๘๔±๓.๘๔ (การฝกครั้งที่ ๑) เปนรอยละ ๔๗.๕๔±๖.๔๔ (การ

ฝกครั้งที่ ๖)  ในขณะที่ผึ้งโพรง (N=๓๖) สามารถเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางกลิ่นและน้ำตาลซูโครส

ไดเชนกัน เกิดการแสดงพฤติกรรม PER เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒.๗๘±๒.๗๘ (การฝกครั้งที่ ๑) เปนรอยละ 

๔๗.๒๒±๘.๔๔ (การฝกครั้งที่ ๖)  จากผลการศึกษายังระบุอีกวา ผึ้งพันธุมีความสามารถในการเรียนรูและ

ตอบสนองตอ DNT (รอยละ ๔๙.๑๘±๖.๔๕) ไดดีกวาผึ้งโพรง (รอยละ ๑๖.๖๗±๖.๓๐)  ในชวงที่สองของ 

การฝก (P<๐.๐๑)  สำหรับการทดสอบความสามารถในการจดจํา (memory retention test) พบวา ผึ้งพันธุ

ยังคงสามารถตอบสนองตอ DNT และแสดงพฤติกรรม PER ไดรอยละ ๔๖.๐๐±๓.๖๘, ๖๗.๓๔±๔.๘๓ และ 

๕๒.๐๓±๓.๗๗  ในขณะที่ผึ้งโพรงสามารถแสดงพฤติกรรม PER ไดรอยละ ๕๕.๕๐±๖.๑๐, ๕๐.๕๐±๗.๐๙ 

๑๑๕ 
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และ ๔๔.๕๐±๖.๓๗ หลังจากเวลาผานไป ๑๐ นาที  ๒๔ ชั่วโมง  และ ๔๘ ชั่วโมงหลังการฝก ตามลำดับ  

อยางไรก็ตามความสามารถในการจดจําตอกลิ่น DNT ของผึ้งทั้งสองชนิดนี้ไมไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P>๐.๐๕)  จากผลการศึกษานี ้ ผู ว ิจ ัยพบวาผึ ้งทั ้งสองชนิดมีความจําระยะยาว ( long-term 

memory) ที่ยังคงสามารถแสดงพฤติกรรม PER และตอบสนองตอกลิ่น DNT ไดแมวาเวลาจะผานไปแลว  

๔๘ ชั่วโมงก็ตาม  ความสามารถในการเรียนรูและจดจําที่แตกตางกันระหวางผึ้งใหน้ำหวานทั้งสองชนิดน้ี

อาจจะเปนผลมาจากคัดเลือกทางธรรมชาติ เนื่องจากผึ้งทั้งสองชนิดมีถิ ่นที่อยูอาศัยที่มีสภาพภูมิอากาศ

แตกตางกัน  การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรูและการจดจําของผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุ

เอเชียชนิดอื่น ๆ จะชวยใหขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้นในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางผึ้งที่อาศัยในเขต

อบอุนกับในเขตรอนชื้น 
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พฤติกรรมการเรียนรูและการตอบสนองตอสาร ๒,๔-ไดไนโตรโทลูอีน 

ในผึ้งพันธุ (Apis mellifera Linnaeus, ๑๗๕๘) และผึ้งโพรง  

(Apis cerana Fabricius, ๑๗๙๓) 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ  ราชบัณฑิต  

ศิรัช เลิศจินตนากิจ, ณัฐพจน วาฤทธิ์ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 ผึ้งใหน้ำหวานเปนสิ่งมีชีวิตตนแบบสำหรับการศึกษาการตอบสนองตอกลิ่นโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ 

มีเงื่อนไข (classical conditioning) ผานทางพฤติกรรมการแลบลิ้นหรือ Proboscis Extension Response 

(PER) ซึ่งมีรายงานอยางกวางขวางในผึ้งพันธุหรือผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุยุโรป (A. mellifera)  ในขณะท่ี

การศึกษาในผึ้งโพรงหรือผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุเอเชีย (A. cerana) กลับยังมีการศึกษาอยูนอยมาก ทั้งที่มี

ความสำคัญในการเปนแมลงผสมเกสรในภูมิภาคเอเชียและในประเทศไทย  ในการศึกษาครั้งนี้ วิธีการ PER  

ถูกนำมาใชเพื่อเปนตัวประเมินความสามารถในการเรียนรูและตอบสนองตอสาร ๒,๔–ไดไนโตรโทลูอีน (DNT, 

สารตั้งตนวัตถุระเบิด) โดยทำการเปรียบเทียบความสามารถของการเรียนรูและตอบสนองระหวางผึ้งทั้งสองชนิด 

การศึกษานี้ทดลองในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ผึ้งที่มีหนาที่หาอาหารจะ

ถูกจับและนําไปฝกใหเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางสารละลายน้ำตาลซูโครสความเขมขน รอยละ ๕๐ 

โดยมวลตอปริมาตร (ใชเปนรางวัล) และ DNT ความเขมขน ๒๕ มิลลิกรัมตอลิตร (ใชเปนสิ่งเราเงื่อนไข) การ

ฝกใหผึ ้งเกิดการเรียนรูแบบมีเงื ่อนไขนั้นจะทำการฝกผึ้งทั้งหมด ๖ ครั้ง ในชวงเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

เพื่อที่จะสามารถประเมินไดวาผึ้งมีความสามารถในการเรียนรูและจดจํากลิ่น  DNT ไดหรือไม  ผลการศึกษา

แสดงใหเห็นวา ผึ้งพันธุ (N=๖๑) สามารถเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางกล่ินและน้ำตาลซูโครสได โดยมี

การแสดงพฤติกรรม PER เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๙.๘๔±๓.๘๔ (การฝกครั้งที่ ๑) เปนรอยละ ๔๗.๕๔±๖.๔๔ (การ

ฝกครั้งที่ ๖)  ในขณะที่ผึ้งโพรง (N=๓๖) สามารถเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางกลิ่นและน้ำตาลซูโครส

ไดเชนกัน เกิดการแสดงพฤติกรรม PER เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒.๗๘±๒.๗๘ (การฝกครั้งที่ ๑) เปนรอยละ 

๔๗.๒๒±๘.๔๔ (การฝกครั้งที่ ๖)  จากผลการศึกษายังระบุอีกวา ผึ้งพันธุมีความสามารถในการเรียนรูและ

ตอบสนองตอ DNT (รอยละ ๔๙.๑๘±๖.๔๕) ไดดีกวาผึ้งโพรง (รอยละ ๑๖.๖๗±๖.๓๐)  ในชวงที่สองของ 

การฝก (P<๐.๐๑)  สำหรับการทดสอบความสามารถในการจดจํา (memory retention test) พบวา ผึ้งพันธุ

ยังคงสามารถตอบสนองตอ DNT และแสดงพฤติกรรม PER ไดรอยละ ๔๖.๐๐±๓.๖๘, ๖๗.๓๔±๔.๘๓ และ 

๕๒.๐๓±๓.๗๗  ในขณะที่ผึ้งโพรงสามารถแสดงพฤติกรรม PER ไดรอยละ ๕๕.๕๐±๖.๑๐, ๕๐.๕๐±๗.๐๙ 

๑๑๕ 
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และ ๔๔.๕๐±๖.๓๗ หลังจากเวลาผานไป ๑๐ นาที  ๒๔ ชั่วโมง  และ ๔๘ ชั่วโมงหลังการฝก ตามลำดับ  

อยางไรก็ตามความสามารถในการจดจําตอกลิ่น DNT ของผึ้งทั้งสองชนิดนี้ไมไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P>๐.๐๕)  จากผลการศึกษานี ้ ผู ว ิจ ัยพบวาผึ ้งทั ้งสองชนิดมีความจําระยะยาว ( long-term 

memory) ที่ยังคงสามารถแสดงพฤติกรรม PER และตอบสนองตอกลิ่น DNT ไดแมวาเวลาจะผานไปแลว  

๔๘ ชั่วโมงก็ตาม  ความสามารถในการเรียนรูและจดจําที่แตกตางกันระหวางผึ้งใหน้ำหวานทั้งสองชนิดน้ี

อาจจะเปนผลมาจากคัดเลือกทางธรรมชาติ เนื่องจากผึ้งทั้งสองชนิดมีถิ ่นที่อยูอาศัยที่มีสภาพภูมิอากาศ

แตกตางกัน  การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรูและการจดจําของผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุ

เอเชียชนิดอื่น ๆ จะชวยใหขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้นในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางผึ้งที่อาศัยในเขต

อบอุนกับในเขตรอนชื้น 
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พฤติกรรมการเรียนรูและการตอบสนองตอสาร ๒,๔-ไดไนโตรโทลูอีน 

ในผึ้งพันธุ (Apis mellifera Linnaeus, ๑๗๕๘) และผึ้งโพรง  

(Apis cerana Fabricius, ๑๗๙๓) 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ  ราชบัณฑิต  
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ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 ผึ้งใหน้ำหวานเปนสิ่งมีชีวิตตนแบบสำหรับการศึกษาการตอบสนองตอกลิ่นโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ 

มีเงื่อนไข (classical conditioning) ผานทางพฤติกรรมการแลบลิ้นหรือ Proboscis Extension Response 

(PER) ซึ่งมีรายงานอยางกวางขวางในผึ้งพันธุหรือผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุยุโรป (A. mellifera)  ในขณะท่ี

การศึกษาในผึ้งโพรงหรือผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุเอเชีย (A. cerana) กลับยังมีการศึกษาอยูนอยมาก ทั้งที่มี

ความสำคัญในการเปนแมลงผสมเกสรในภูมิภาคเอเชียและในประเทศไทย  ในการศึกษาครั้งนี้ วิธีการ PER  

ถูกนำมาใชเพื่อเปนตัวประเมินความสามารถในการเรียนรูและตอบสนองตอสาร ๒,๔–ไดไนโตรโทลูอีน (DNT, 

สารตั้งตนวัตถุระเบิด) โดยทำการเปรียบเทียบความสามารถของการเรียนรูและตอบสนองระหวางผึ้งทั้งสองชนิด 

การศึกษานี้ทดลองในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ผึ้งที่มีหนาที่หาอาหารจะ

ถูกจับและนําไปฝกใหเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางสารละลายน้ำตาลซูโครสความเขมขน รอยละ ๕๐ 

โดยมวลตอปริมาตร (ใชเปนรางวัล) และ DNT ความเขมขน ๒๕ มิลลิกรัมตอลิตร (ใชเปนสิ่งเราเงื่อนไข) การ

ฝกใหผึ ้งเกิดการเรียนรูแบบมีเงื ่อนไขนั้นจะทำการฝกผึ้งทั้งหมด ๖ ครั้ง ในชวงเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

เพื่อที่จะสามารถประเมินไดวาผึ้งมีความสามารถในการเรียนรูและจดจํากลิ่น  DNT ไดหรือไม  ผลการศึกษา

แสดงใหเห็นวา ผึ้งพันธุ (N=๖๑) สามารถเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางกล่ินและน้ำตาลซโูครสได โดยมี

การแสดงพฤติกรรม PER เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๙.๘๔±๓.๘๔ (การฝกครั้งที่ ๑) เปนรอยละ ๔๗.๕๔±๖.๔๔ (การ

ฝกครั้งที่ ๖)  ในขณะที่ผึ้งโพรง (N=๓๖) สามารถเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางกลิ่นและน้ำตาลซูโครส

ไดเชนกัน เกิดการแสดงพฤติกรรม PER เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒.๗๘±๒.๗๘ (การฝกครั้งที่ ๑) เปนรอยละ 

๔๗.๒๒±๘.๔๔ (การฝกครั้งที่ ๖)  จากผลการศึกษายังระบุอีกวา ผึ้งพันธุมีความสามารถในการเรียนรูและ

ตอบสนองตอ DNT (รอยละ ๔๙.๑๘±๖.๔๕) ไดดีกวาผึ้งโพรง (รอยละ ๑๖.๖๗±๖.๓๐)  ในชวงที่สองของ 

การฝก (P<๐.๐๑)  สำหรับการทดสอบความสามารถในการจดจํา (memory retention test) พบวา ผึ้งพันธุ

ยังคงสามารถตอบสนองตอ DNT และแสดงพฤติกรรม PER ไดรอยละ ๔๖.๐๐±๓.๖๘, ๖๗.๓๔±๔.๘๓ และ 

๕๒.๐๓±๓.๗๗  ในขณะที่ผึ้งโพรงสามารถแสดงพฤติกรรม PER ไดรอยละ ๕๕.๕๐±๖.๑๐, ๕๐.๕๐±๗.๐๙ 

๑๑๕ 
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และ ๔๔.๕๐±๖.๓๗ หลังจากเวลาผานไป ๑๐ นาที  ๒๔ ชั่วโมง  และ ๔๘ ชั่วโมงหลังการฝก ตามลำดับ  

อยางไรก็ตามความสามารถในการจดจําตอกลิ่น DNT ของผึ้งทั้งสองชนิดนี้ไมไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P>๐.๐๕)  จากผลการศึกษานี ้ ผู ว ิจ ัยพบวาผึ ้งทั ้งสองชนิดมีความจําระยะยาว ( long-term 

memory) ที่ยังคงสามารถแสดงพฤติกรรม PER และตอบสนองตอกลิ่น DNT ไดแมวาเวลาจะผานไปแลว  

๔๘ ชั่วโมงก็ตาม  ความสามารถในการเรียนรูและจดจําที่แตกตางกันระหวางผึ้งใหน้ำหวานทั้งสองชนิดนี้

อาจจะเปนผลมาจากคัดเลือกทางธรรมชาติ เนื่องจากผึ้งทั้งสองชนิดมีถิ ่นที่อยูอาศัยที่มีสภาพภูมิอากาศ

แตกตางกัน  การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรูและการจดจําของผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุ

เอเชียชนิดอื่น ๆ จะชวยใหขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้นในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางผึ้งที่อาศัยในเขต

อบอุนกับในเขตรอนชื้น 
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พฤติกรรมการเรียนรูและการตอบสนองตอสาร ๒,๔-ไดไนโตรโทลูอีน 

ในผึ้งพันธุ (Apis mellifera Linnaeus, ๑๗๕๘) และผึ้งโพรง  

(Apis cerana Fabricius, ๑๗๙๓) 
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ  ราชบัณฑิต  

ศิรัช เลิศจินตนากิจ, ณัฐพจน วาฤทธิ์ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 ผึ้งใหน้ำหวานเปนสิ่งมีชีวิตตนแบบสำหรับการศึกษาการตอบสนองตอกลิ่นโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ 

มีเงื่อนไข (classical conditioning) ผานทางพฤติกรรมการแลบลิ้นหรือ Proboscis Extension Response 

(PER) ซึ่งมีรายงานอยางกวางขวางในผึ้งพันธุหรือผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุยุโรป (A. mellifera)  ในขณะท่ี

การศึกษาในผึ้งโพรงหรือผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุเอเชีย (A. cerana) กลับยังมีการศึกษาอยูนอยมาก ทั้งที่มี

ความสำคัญในการเปนแมลงผสมเกสรในภูมิภาคเอเชียและในประเทศไทย  ในการศึกษาครั้งนี้ วิธีการ PER  

ถูกนำมาใชเพื่อเปนตัวประเมินความสามารถในการเรียนรูและตอบสนองตอสาร ๒,๔–ไดไนโตรโทลูอีน (DNT, 

สารตั้งตนวัตถุระเบิด) โดยทำการเปรียบเทียบความสามารถของการเรียนรูและตอบสนองระหวางผึ้งทั้งสองชนิด 

การศึกษานี้ทดลองในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ผึ้งที่มีหนาที่หาอาหารจะ

ถูกจับและนําไปฝกใหเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางสารละลายน้ำตาลซูโครสความเขมขน รอยละ ๕๐ 

โดยมวลตอปริมาตร (ใชเปนรางวัล) และ DNT ความเขมขน ๒๕ มิลลิกรัมตอลิตร (ใชเปนสิ่งเราเงื่อนไข) การ

ฝกใหผึ ้งเกิดการเรียนรูแบบมีเงื ่อนไขนั้นจะทำการฝกผึ้งทั้งหมด ๖ ครั้ง ในชวงเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

เพื่อที่จะสามารถประเมินไดวาผึ้งมีความสามารถในการเรียนรูและจดจํากลิ่น  DNT ไดหรือไม  ผลการศึกษา

แสดงใหเห็นวา ผึ้งพันธุ (N=๖๑) สามารถเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางกล่ินและน้ำตาลซโูครสได โดยมี

การแสดงพฤติกรรม PER เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๙.๘๔±๓.๘๔ (การฝกครั้งที่ ๑) เปนรอยละ ๔๗.๕๔±๖.๔๔ (การ

ฝกครั้งที่ ๖)  ในขณะที่ผึ้งโพรง (N=๓๖) สามารถเกิดการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขระหวางกลิ่นและน้ำตาลซูโครส

ไดเชนกัน เกิดการแสดงพฤติกรรม PER เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒.๗๘±๒.๗๘ (การฝกครั้งที่ ๑) เปนรอยละ 

๔๗.๒๒±๘.๔๔ (การฝกครั้งที่ ๖)  จากผลการศึกษายังระบุอีกวา ผึ้งพันธุมีความสามารถในการเรียนรูและ

ตอบสนองตอ DNT (รอยละ ๔๙.๑๘±๖.๔๕) ไดดีกวาผึ้งโพรง (รอยละ ๑๖.๖๗±๖.๓๐)  ในชวงที่สองของ 

การฝก (P<๐.๐๑)  สำหรับการทดสอบความสามารถในการจดจํา (memory retention test) พบวา ผึ้งพันธุ

ยังคงสามารถตอบสนองตอ DNT และแสดงพฤติกรรม PER ไดรอยละ ๔๖.๐๐±๓.๖๘, ๖๗.๓๔±๔.๘๓ และ 

๕๒.๐๓±๓.๗๗  ในขณะที่ผึ้งโพรงสามารถแสดงพฤติกรรม PER ไดรอยละ ๕๕.๕๐±๖.๑๐, ๕๐.๕๐±๗.๐๙ 

๑๑๕ 
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และ ๔๔.๕๐±๖.๓๗ หลังจากเวลาผานไป ๑๐ นาที  ๒๔ ชั่วโมง  และ ๔๘ ชั่วโมงหลังการฝก ตามลำดับ  

อยางไรก็ตามความสามารถในการจดจําตอกลิ่น DNT ของผึ้งทั้งสองชนิดนี้ไมไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P>๐.๐๕)  จากผลการศึกษานี ้ ผู ว ิจ ัยพบวาผึ ้งทั ้งสองชนิดมีความจําระยะยาว ( long-term 

memory) ที่ยังคงสามารถแสดงพฤติกรรม PER และตอบสนองตอกลิ่น DNT ไดแมวาเวลาจะผานไปแลว  

๔๘ ชั่วโมงก็ตาม  ความสามารถในการเรียนรูและจดจําที่แตกตางกันระหวางผึ้งใหน้ำหวานทั้งสองชนิดนี้

อาจจะเปนผลมาจากคัดเลือกทางธรรมชาติ เนื่องจากผึ้งทั้งสองชนิดมีถิ ่นที่อยูอาศัยที่มีสภาพภูมิอากาศ

แตกตางกัน  การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรูและการจดจําของผึ้งใหน้ำหวานสายพันธุ

เอเชียชนิดอื่น ๆ จะชวยใหขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้นในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางผึ้งที่อาศัยในเขต

อบอุนกับในเขตรอนชื้น 
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ศาสตราจารย ดร. ภกญ.พรอนงค  อรามวิทย  ภาคีสมาชิก 

 

 ใบหมอนจัดเปนอาหารชนิดเดียวของไหมพันธุพื้นบาน (Bombyx mori) ตนหมอนเปนพืชยืนตนที่อยูใน

วงศเดียวกับตนปอสา ขนุน และโพธิ์ สวนตาง ๆ ของตนหมอนสามารถนำมาใชประโยชนทางการแพทย

มากมาย อาทิ ผลหมอน ซึ ่งมีสาร anthocyanin สูง สามารถใชในการบำรุงสายตาและระบบประสาท  

รากหมอน ซึ่งมีสารสำคัญไดแก �-tocopherol สามารถใชในการกระตุนการเจริญของผมและขนได สวนที่

สำคัญที่สุดของตนหมอนไดแก ใบหมอนซึ่งนอกจากจะสามารถนำมาใชประโยชนในอุตสาหกรรมสิ่งทอแลว ยังมี

สารสำคัญหลากหลายชนิดที่เปนประโยชนในวงการแพทย 

 สารสำคัญในใบหมอนซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายไดแก 1-deoxynojirimycin หรือ DNJ จากการ

ศึกษาวิจัยพบวา สารสกัดจากใบหมอนสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไก

การออกฤทธิ์จากการที่สาร DNJ สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม α-glucosidase ที่มีหนาที่เปลี่ยนจาก

แปงใหเปนน้ำตาลกอนการดูดซึมเขาสูรางกาย  การยับยั้งการทำงานของเอนไซมดังกลาวทำใหรางกาย 

ไมสามารถดูดซึมน้ำตาลจากแปงที่รับประทานเขาไปได  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาทางคลินิกของใบหมอน 

ยังมีการรายงานที่ขัดแยงกันทั้งในดานประสิทธิภาพและขนาดที่ใชในการรับประทาน ทั้งนี้เนื ่องมาจาก

สารสำคัญที่ไมสม่ำเสมอจากอายุของใบหมอนท่ีนำมาใช กระบวนการเก็บ กระบวนการทำใหแหง ฯลฯ จากผล

การศึกษาวิจัยพบวา ใบหมอนที่มีสารสำคัญสูงสุดจะเปนใบหมอนที่ไดจากยอด (จากยอดตนลงมาไมเกิน ๒ ฟุต) 

และเม่ือเก็บใบหมอนแลวควรมีการแชในน้ำเย็น (๔ องศาเซลเซียส) อยางนอย ๓๐ นาทีกอนที่จะนำไปทำแหง 

โดยกระบวนการทำแหงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือการทำแหงโดยการใชไมโครเวฟที่ความแรง ๖๐๐ วัตต 

[เปรียบเทียบระหวางการทำแหงดวยการอบแหง (ความรอนสูง ๘๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๔ ชั่วโมง)  การอบเย็น 

(ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส นาน ๔๘ ชั่วโมง) และการทำแหงแบบเยือกแข็งโดยใช lyophilization] โดย

เมื่อผานกระบวนการดังกลาวแลวจะไดใบหมอนแหงที่มีสาร DNJ ประมาณ ๒.๖ มิลลิกรัมตอผงใบหมอน ๑ กรัม 

 เมื่อนำผงใบหมอนแหงที่ไดดังกลาวมาศึกษาประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลทางคลินิกพบวา ผง  

ใบหมอนที่มีสาร DNJ ในขนาด ๖ มิลลิกรัม (จากใบหมอนแหง ๒.๓ กรัม) สามารถลดระดับน้ำตาลในอาสาสมัคร

หลังจากรับประทานซูโครสจำนวน ๕๐ กรัมไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตั้งแต ๓๐ นาทีแรก โดยมีระดับน้ำตาล

ในเลือด ๑๐๗.๔๓ � ๑๔.๙๓ มิลลิกรัมตอเดซิลิตร เปรียบเทียบกับอาสาสมัครท่ีไมไดรับผงใบหมอนซึ่งมีระดับ

น้ำตาล ๑๔๐.๗๖ � ๑๕.๓๖ มิลลิกรัมตอเดซิลิตร  นอกจากนี้ยังพบวาระดับน้ำตาลในเลือดที่เวลาตาง ๆ ยัง

แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ไมไดรับผงใบหมอนจนถึงระยะเวลา ๑๘๐ นาที 

เมื่อนำขนาดของใบหมอนผงที่ไดรับมาเปรียบเทียบกับการไดรับยาลดระดับน้ำตาลในเลือด metformin พบวา 

๑๑๗ 
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หากไดรับใบหมอนผงซึ่งมีสาร DNJ ในขนาด ๒๐ มิลลิกรัม (จากใบหมอนแหง ๗.๗ กรัม) จะมีประสิทธิภาพใน

การลดระดับน้ำตาลในเลือดไดเทียบเทากับ metformin ๕๐๐ มิลลิกรัม  อยางไรก็ตาม แมวาผงใบหมอนจะมี

ประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือด แตความไมแนนอนของสารสำคัญทำใหมีการแนะนำใหใชผง 

ใบหมอนในผูปวยที่ไมสามารถรับประทานยาแผนปจจุบันได  เชน ผูปวยที่เปนโรคไตรุนแรง  หรือมีอาการ

ขางเคียงท่ีรุนแรงจากยา เชน หายใจลำบาก ปวดเมื่อยกลามเนื้อ  
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 ใบหมอนจัดเปนอาหารชนิดเดียวของไหมพันธุพื้นบาน (Bombyx mori) ตนหมอนเปนพืชยืนตนที่อยูใน

วงศเดียวกับตนปอสา ขนุน และโพธิ์ สวนตาง ๆ ของตนหมอนสามารถนำมาใชประโยชนทางการแพทย

มากมาย อาทิ ผลหมอน ซึ ่งมีสาร anthocyanin สูง สามารถใชในการบำรุงสายตาและระบบประสาท  

รากหมอน ซึ่งมีสารสำคัญไดแก �-tocopherol สามารถใชในการกระตุนการเจริญของผมและขนได สวนที่

สำคัญที่สุดของตนหมอนไดแก ใบหมอนซึ่งนอกจากจะสามารถนำมาใชประโยชนในอุตสาหกรรมสิ่งทอแลว ยังมี

สารสำคัญหลากหลายชนิดที่เปนประโยชนในวงการแพทย 

 สารสำคัญในใบหมอนซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายไดแก 1-deoxynojirimycin หรือ DNJ จากการ

ศึกษาวิจัยพบวา สารสกัดจากใบหมอนสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไก

การออกฤทธิ์จากการที่สาร DNJ สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม α-glucosidase ที่มีหนาที่เปลี่ยนจาก

แปงใหเปนน้ำตาลกอนการดูดซึมเขาสูรางกาย  การยับยั้งการทำงานของเอนไซมดังกลาวทำใหรางกาย 

ไมสามารถดูดซึมน้ำตาลจากแปงที่รับประทานเขาไปได  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาทางคลินิกของใบหมอน 

ยังมีการรายงานที่ขัดแยงกันทั้งในดานประสิทธิภาพและขนาดที่ใชในการรับประทาน ทั้งนี้เนื ่องมาจาก

สารสำคัญที่ไมสม่ำเสมอจากอายุของใบหมอนท่ีนำมาใช กระบวนการเก็บ กระบวนการทำใหแหง ฯลฯ จากผล

การศึกษาวิจัยพบวา ใบหมอนที่มีสารสำคัญสูงสุดจะเปนใบหมอนที่ไดจากยอด (จากยอดตนลงมาไมเกิน ๒ ฟุต) 

และเม่ือเก็บใบหมอนแลวควรมีการแชในน้ำเย็น (๔ องศาเซลเซียส) อยางนอย ๓๐ นาทีกอนที่จะนำไปทำแหง 

โดยกระบวนการทำแหงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือการทำแหงโดยการใชไมโครเวฟที่ความแรง ๖๐๐ วัตต 

[เปรียบเทียบระหวางการทำแหงดวยการอบแหง (ความรอนสูง ๘๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๔ ชั่วโมง)  การอบเย็น 

(ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส นาน ๔๘ ชั่วโมง) และการทำแหงแบบเยือกแข็งโดยใช lyophilization] โดย

เมื่อผานกระบวนการดังกลาวแลวจะไดใบหมอนแหงที่มีสาร DNJ ประมาณ ๒.๖ มิลลิกรัมตอผงใบหมอน ๑ กรัม 

 เมื่อนำผงใบหมอนแหงที่ไดดังกลาวมาศึกษาประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลทางคลินิกพบวา ผง  

ใบหมอนที่มีสาร DNJ ในขนาด ๖ มิลลิกรัม (จากใบหมอนแหง ๒.๓ กรัม) สามารถลดระดับน้ำตาลในอาสาสมัคร

หลังจากรับประทานซูโครสจำนวน ๕๐ กรัมไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตั้งแต ๓๐ นาทีแรก โดยมีระดับน้ำตาล

ในเลือด ๑๐๗.๔๓ � ๑๔.๙๓ มิลลิกรัมตอเดซิลิตร เปรียบเทียบกับอาสาสมัครท่ีไมไดรับผงใบหมอนซึ่งมีระดับ

น้ำตาล ๑๔๐.๗๖ � ๑๕.๓๖ มิลลิกรัมตอเดซิลิตร  นอกจากนี้ยังพบวาระดับน้ำตาลในเลือดที่เวลาตาง ๆ ยัง

แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ไมไดรับผงใบหมอนจนถึงระยะเวลา ๑๘๐ นาที 

เมื่อนำขนาดของใบหมอนผงที่ไดรับมาเปรียบเทียบกับการไดรับยาลดระดับน้ำตาลในเลือด metformin พบวา 
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ประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือด แตความไมแนนอนของสารสำคัญทำใหมีการแนะนำใหใชผง 

ใบหมอนในผูปวยที่ไมสามารถรับประทานยาแผนปจจุบันได  เชน ผูปวยที่เปนโรคไตรุนแรง  หรือมีอาการ

ขางเคียงท่ีรุนแรงจากยา เชน หายใจลำบาก ปวดเมื่อยกลามเนื้อ  
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และเม่ือเก็บใบหมอนแลวควรมีการแชในน้ำเย็น (๔ องศาเซลเซียส) อยางนอย ๓๐ นาทีกอนที่จะนำไปทำแหง 

โดยกระบวนการทำแหงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือการทำแหงโดยการใชไมโครเวฟที่ความแรง ๖๐๐ วัตต 

[เปรียบเทียบระหวางการทำแหงดวยการอบแหง (ความรอนสูง ๘๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๔ ชั่วโมง)  การอบเย็น 

(ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส นาน ๔๘ ชั่วโมง) และการทำแหงแบบเยือกแข็งโดยใช lyophilization] โดย

เมื่อผานกระบวนการดังกลาวแลวจะไดใบหมอนแหงที่มีสาร DNJ ประมาณ ๒.๖ มิลลิกรัมตอผงใบหมอน ๑ กรัม 

 เมื่อนำผงใบหมอนแหงที่ไดดังกลาวมาศึกษาประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลทางคลินิกพบวา ผง  

ใบหมอนท่ีมีสาร DNJ ในขนาด ๖ มิลลิกรัม (จากใบหมอนแหง ๒.๓ กรัม) สามารถลดระดับน้ำตาลในอาสาสมัคร

หลังจากรับประทานซูโครสจำนวน ๕๐ กรัมไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตั้งแต ๓๐ นาทีแรก โดยมีระดับน้ำตาล

ในเลือด ๑๐๗.๔๓ � ๑๔.๙๓ มิลลิกรัมตอเดซิลิตร เปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ไมไดรับผงใบหมอนซึ่งมีระดับ

น้ำตาล ๑๔๐.๗๖ � ๑๕.๓๖ มิลลิกรัมตอเดซิลิตร  นอกจากนี้ยังพบวาระดับน้ำตาลในเลือดที่เวลาตาง ๆ ยัง

แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ไมไดรับผงใบหมอนจนถึงระยะเวลา ๑๘๐ นาที 

เมื่อนำขนาดของใบหมอนผงที่ไดรับมาเปรียบเทียบกับการไดรับยาลดระดับน้ำตาลในเลือด metformin พบวา 
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หากไดรับใบหมอนผงซึ่งมีสาร DNJ ในขนาด ๒๐ มิลลิกรัม (จากใบหมอนแหง ๗.๗ กรัม) จะมีประสิทธิภาพใน

การลดระดับน้ำตาลในเลือดไดเทียบเทากับ metformin ๕๐๐ มิลลิกรัม  อยางไรก็ตาม แมวาผงใบหมอนจะมี

ประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือด แตความไมแนนอนของสารสำคัญทำใหมีการแนะนำใหใชผง 

ใบหมอนในผูปวยที่ไมสามารถรับประทานยาแผนปจจุบันได  เชน ผูปวยที่เปนโรคไตรุนแรง  หรือมีอาการ

ขางเคียงท่ีรุนแรงจากยา เชน หายใจลำบาก ปวดเมื่อยกลามเนื้อ  
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การออกแบบหองในโรงพยาบาลสำหรับผูปวยติดเชื้อทางเดินหายใจ 
 

ศาสตราจารย ดร.สมชาย  วงศวิเศษ๑  ราชบัณฑิต 

สมจินต  ดิสวัสดิ์๒ 
๑ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๒ วิศวกร EEC Engineering Network Co. Ltd 

 

การบรรยายในครั้งนี้จะวาดวยเรื่องของการออกแบบหองในโรงพยาบาลสำหรับผูปวยติดเชื้อทางเดิน

หายใจ โดยจะเนนที่หอง Airborne Infection Isolation Room (AIIR) ซึ่งเปนหองที่ใชกับผูปวยโรคติดตอ

ระบบทางเดินหายใจ เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อทางอากาศจากภายในหองไปยังบริเวณอื่น ๆ ของ

โรงพยาบาล และบริเวณใกลเคียงโรงพยาบาล จากสถานการณการเกิดโรคอุบัติใหมอยาง Coronavirus 

Disease (COVID-19) ทำใหความตองการหองแยกผู ปวยติดเชื ้อทางเดินหายใจมีความจำเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะเมื ่อตองทำหัตถการที่ทำใหเกิดละอองฝอย (aerosol generating procedures) แกผู ปวยที่มี 

ความสุมเสี่ยง เชน ผูปวยที่ใสเครื่องชวยหายใจ ผูปวยที่ตองมีการพนยา ซึ่งจะตองทำในหอง AIIR เทานั้น ทั้งนี้ 

droplet nuclei ที่มีจุลชีพไวรัสอยูและมีขนาดอนุภาค ≤๕ ไมครอน เปนสิ่งที่ทำใหเกิดการแพรกระจายเชื้อ

ทางอากาศเนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กนี้สามารถแขวนลอยอยูในอากาศไดนานและไปไดไกล โดยไมตกลงสูพ้ืน 

เมื่อถูกหายใจเขาไปก็จะสามารถลงไปสะสมอยูในปอดได  กอใหเกิดโรคทางเดินหายใจ  หลักทั่วไปกวาง ๆ  

ในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อโรคมี ๓ ประการคือ ๑) การบริหารจัดการในสถานพยาบาล 

(administration controls)  ๒) การควบคุมสิ ่งแวดลอม (environmental controls)  และ ๓) การใช

อุปกรณปองกันสวนบุคคล (respiratory-protection controls)  การใชหอง AIIR ถือเปนสวนหนึ่งของการ

ควบคุมสิ่งแวดลอมโดยการควบคุมคุณภาพอากาศ เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพในการ

ปองกันการติดเชื้อทางอากาศได  ดังนั้น การออกแบบ AIIR ตามหลักวิศวกรรมศาสตรจึงเปนสิ ่งจำเปน 

ในตอนทายของการบรรยาย ผูบรรยายจะแสดงตัวอยางของผลงานที่ไดจากการออกแบบและนำไปใชจริงใน

โรงพยาบาลของรัฐบางแหง เพ่ือรองรับผูปวยที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ 

 

 

 

 

 

 

๑๑๙ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ผลิตภัณฑอาหารชุบเกล็ดขนมปงไมมีกลูเทน 

จากแปงขาวผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรอนงค  นัยวิกุล  ภาคีสมาชิก 

ดร.วารุณ ี คุปตกาญจนกุล๑ 
๑ New Product Development Specialist, บริษัท อินกริดิออน ประเทศไทย จำกัด 

 

โดยทั่วไปเกล็ดขนมปงจะทำจากแปงสาลีซึ่งไมเหมาะแกผูบริโภคที่เปนโรคซีลิแอก เพราะเกิดอาการ

แพกลูเทนในแปงสาลี ซึ่งแสดงใหเห็นดวยการปวดทอง อาเจียน ทองรวง น้ำหนักลด ถาแพรุนแรงอาจถึงขั้น

เสียชีวิตได  นอกจากนี้ เมื่อนำเกล็ดขนมปงไปชุบอาหารทอดเปนผลิตภัณฑอาหารชุบเกล็ดขนมปงทอด ทำให

ผลิตภัณฑที่ไดอมน้ำมัน ถาบริโภคมากเกินไปจะเปนสาเหตุของโรคอวน โรคเสนเลือดในหัวใจตีบหรือตัน ทำให

หัวใจขาดเลือดและมีความดันโลหิตสูง ซึ่งนำไปสูโรคหัวใจและโรคหัวใจวายเฉียบพลันได 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคในการใชแปงขาวพันธุขาวเหนียวสันปาตอง (แอมิโลส รอยละ ๕),  ปทุมธานี ๑  

(แอมิโลสต่ำ, รอยละ ๑๕) และพิษณุโลก ๒ (แอมิโลสสูง, รอยละ ๒๗) ผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก ในการทำ

เกล็ดขนมปงเพ่ือทดแทนแปงสาลีทั้งหมด เพื่อใหไดเปนผลิตภัณฑอาหารชุบเกล็ดขนมปงไมมีกลูเทน สำหรับ

ผูบริโภคทั่วไปและผูบริโภคที่เปนโรคซีลิแอก ผลการทดลองปรากฏวา ไดสวนผสมแปงเพื่อ นำไปทำขนมปง 

แลวลดขนาดเปนเกล็ดขนมปง ได ๒ สวนผสม คือ สูตรแรก (A) ทำจากแปงขาวเจาพันธุปทุมธานี ๑,  พันธุ

พิษณุโลก ๒ รวมกับแปงขาวกลองเริ่มงอก ระยะที่ ๓ ของขาวพันธุปทุมธานี ๑  และแปงขาวกลองเริ่มงอก

ระยะท่ี ๒ ของขาวพันธุพิษณุโลก ๒ ในอัตราสวน  ๒๕ : ๒๕ : ๒๕ : ๒๕  สูตรที่สอง (B) ทำจากแปงขาวเหนียว

พันธุสันปาตอง แปงขาวเจาพันธุปทุมธานี ๑ และแปงขาวเจาพันธุพิษณุโลก ๒ รวมกับแปงขาวกลองเริ่มงอก

ระยะที่ ๓ ของขาวพันธุสันปาตอง ในอัตราสวน ๑๒.๕ : ๑๒.๕ : ๕๐ : ๒๕ ไดลักษณะผลิตภัณฑที่ดีกวา 

เกล็ดขนมปงจากแปงสาลีทั้ง ๒ สูตร อีกท้ังยังอมน้ำมันนอยกวา และมีสารตานออกซิเดชันมากกวาอีกดวย 
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เสียชีวิตได  นอกจากนี้ เมื่อนำเกล็ดขนมปงไปชุบอาหารทอดเปนผลิตภัณฑอาหารชุบเกล็ดขนมปงทอด ทำให

ผลิตภัณฑที่ไดอมน้ำมัน ถาบริโภคมากเกินไปจะเปนสาเหตุของโรคอวน โรคเสนเลือดในหัวใจตีบหรือตัน ทำให

หัวใจขาดเลือดและมีความดันโลหิตสูง ซึ่งนำไปสูโรคหัวใจและโรคหัวใจวายเฉียบพลันได 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคในการใชแปงขาวพันธุขาวเหนียวสันปาตอง (แอมิโลส รอยละ ๕),  ปทุมธานี ๑  

(แอมิโลสต่ำ, รอยละ ๑๕) และพิษณุโลก ๒ (แอมิโลสสูง, รอยละ ๒๗) ผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก ในการทำ
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แลวลดขนาดเปนเกล็ดขนมปง ได ๒ สวนผสม คือ สูตรแรก (A) ทำจากแปงขาวเจาพันธุปทุมธานี ๑,  พันธุ
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๒ วิศวกร EEC Engineering Network Co. Ltd 

 

การบรรยายในครั้งนี้จะวาดวยเรื่องของการออกแบบหองในโรงพยาบาลสำหรับผูปวยติดเชื้อทางเดิน

หายใจ โดยจะเนนที่หอง Airborne Infection Isolation Room (AIIR) ซึ่งเปนหองที่ใชกับผูปวยโรคติดตอ

ระบบทางเดินหายใจ เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อทางอากาศจากภายในหองไปยังบริเวณอื่น ๆ ของ

โรงพยาบาล และบริเวณใกลเคียงโรงพยาบาล จากสถานการณการเกิดโรคอุบัติใหมอยาง Coronavirus 

Disease (COVID-19) ทำใหความตองการหองแยกผู ปวยติดเชื ้อทางเดินหายใจมีความจำเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะเมื ่อตองทำหัตถการที่ทำใหเกิดละอองฝอย (aerosol generating procedures) แกผู ปวยที่มี 

ความสุมเสี่ยง เชน ผูปวยที่ใสเครื่องชวยหายใจ ผูปวยที่ตองมีการพนยา ซึ่งจะตองทำในหอง AIIR เทานั้น ทั้งนี้ 

droplet nuclei ที่มีจุลชีพไวรัสอยูและมีขนาดอนุภาค ≤๕ ไมครอน เปนสิ่งที่ทำใหเกิดการแพรกระจายเชื้อ

ทางอากาศเนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กนี้สามารถแขวนลอยอยูในอากาศไดนานและไปไดไกล โดยไมตกลงสูพ้ืน 

เมื่อถูกหายใจเขาไปก็จะสามารถลงไปสะสมอยูในปอดได  กอใหเกิดโรคทางเดินหายใจ  หลักทั่วไปกวาง ๆ  

ในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อโรคมี ๓ ประการคือ ๑) การบริหารจัดการในสถานพยาบาล 

(administration controls)  ๒) การควบคุมสิ ่งแวดลอม (environmental controls)  และ ๓) การใช

อุปกรณปองกันสวนบุคคล (respiratory-protection controls)  การใชหอง AIIR ถือเปนสวนหนึ่งของการ

ควบคุมสิ่งแวดลอมโดยการควบคุมคุณภาพอากาศ เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพในการ

ปองกันการติดเชื้อทางอากาศได  ดังนั้น การออกแบบ AIIR ตามหลักวิศวกรรมศาสตรจึงเปนสิ ่งจำเปน 

ในตอนทายของการบรรยาย ผูบรรยายจะแสดงตัวอยางของผลงานที่ไดจากการออกแบบและนำไปใชจริงใน

โรงพยาบาลของรัฐบางแหง เพ่ือรองรับผูปวยที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ผลิตภัณฑอาหารชุบเกล็ดขนมปงไมมีกลูเทน 

จากแปงขาวผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรอนงค  นัยวิกุล  ภาคีสมาชิก 

ดร.วารุณ ี คุปตกาญจนกุล๑ 
๑ New Product Development Specialist, บริษัท อินกริดิออน ประเทศไทย จำกัด 

 

โดยทั่วไปเกล็ดขนมปงจะทำจากแปงสาลีซึ่งไมเหมาะแกผูบริโภคที่เปนโรคซีลิแอก เพราะเกิดอาการ

แพกลูเทนในแปงสาลี ซึ่งแสดงใหเห็นดวยการปวดทอง อาเจียน ทองรวง น้ำหนักลด ถาแพรุนแรงอาจถึงขั้น

เสียชีวิตได  นอกจากนี้ เมื่อนำเกล็ดขนมปงไปชุบอาหารทอดเปนผลิตภัณฑอาหารชุบเกล็ดขนมปงทอด ทำให

ผลิตภัณฑที่ไดอมน้ำมัน ถาบริโภคมากเกินไปจะเปนสาเหตุของโรคอวน โรคเสนเลือดในหัวใจตีบหรือตัน ทำให

หัวใจขาดเลือดและมีความดันโลหิตสูง ซึ่งนำไปสูโรคหัวใจและโรคหัวใจวายเฉียบพลันได 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคในการใชแปงขาวพันธุขาวเหนียวสันปาตอง (แอมิโลส รอยละ ๕),  ปทุมธานี ๑  

(แอมิโลสต่ำ, รอยละ ๑๕) และพิษณุโลก ๒ (แอมิโลสสูง, รอยละ ๒๗) ผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก ในการทำ

เกล็ดขนมปงเพ่ือทดแทนแปงสาลีทั้งหมด เพื่อใหไดเปนผลิตภัณฑอาหารชุบเกล็ดขนมปงไมมีกลูเทน สำหรับ

ผูบริโภคทั่วไปและผูบริโภคที่เปนโรคซีลิแอก ผลการทดลองปรากฏวา ไดสวนผสมแปงเพื่อ นำไปทำขนมปง 

แลวลดขนาดเปนเกล็ดขนมปง ได ๒ สวนผสม คือ สูตรแรก (A) ทำจากแปงขาวเจาพันธุปทุมธานี ๑,  พันธุ

พิษณุโลก ๒ รวมกับแปงขาวกลองเริ่มงอก ระยะที่ ๓ ของขาวพันธุปทุมธานี ๑  และแปงขาวกลองเริ่มงอก

ระยะท่ี ๒ ของขาวพันธุพิษณุโลก ๒ ในอัตราสวน  ๒๕ : ๒๕ : ๒๕ : ๒๕  สูตรที่สอง (B) ทำจากแปงขาวเหนียว

พันธุสันปาตอง แปงขาวเจาพันธุปทุมธานี ๑ และแปงขาวเจาพันธุพิษณุโลก ๒ รวมกับแปงขาวกลองเริ่มงอก

ระยะที่ ๓ ของขาวพันธุสันปาตอง ในอัตราสวน ๑๒.๕ : ๑๒.๕ : ๕๐ : ๒๕ ไดลักษณะผลิตภัณฑที่ดีกวา 

เกล็ดขนมปงจากแปงสาลีทั้ง ๒ สูตร อีกท้ังยังอมน้ำมันนอยกวา และมีสารตานออกซิเดชันมากกวาอีกดวย 
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

จะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงชื่อพืช และขอเสนอตาง ๆ ทางอนุกรมวิธาน จะตองไดรับความเห็นชอบจาก 

รอยละ ๖๐ ของคณะอนุกรรมการ จึงจะนำเสนอเพื่อรับรองไดและจะมีการประชุมรับรองขอเสนอเหลาน้ี   

ในการประชุมหมวดการกำหนดชื่อ (nomenclature section) ของการประชุม ICN กอนการประชุม IBC การ

แกไขเปลี ่ยนแปลงชื ่อพืชจึงผานขบวนการอันเปนที ่ยอมรับในวงวิชาการระดับโลก การประชุม IBC จึงมี

ความสำคัญมากในวงการพฤกษศาสตรสากล 

ผูบรรยายเลือกที่จะเลาเรื่อง IBC ใหสมาชิกสำนักวิทยาศาสตรไดรับทราบถึงความกวางขวางของ

พฤกษศาสตรและที่ประชุมทางวิชาการพฤกษศาสตรสากลที่นักพฤกษศาสตรทั่วโลกปรารถนาจะเขาไปมีสวนรวม

สักครั ้งเปนอยางนอย และในการประชุม IBC ครั ้งที ่ ๑๑ ที ่จัดขึ ้นที่มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐวอชิงตันน้ัน

ผูบรรยายไดมีโอกาสเดินทางไปรวมประชุมดวยในขณะเปนนักศึกษาปริญญาเอกอยูที่มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐ

แคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเดวิส โดยไดรับความอนุเคราะหใหไปกับรถสวนตัวของศาสตราจารย ดร .เอลิซาเบธ  

คัตเตอร ผูสอนกายวิภาคศาสตรที่มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเดวิส และไดมีโอกาสพบ

ศาสตราจารย ดร.เต็ม  สมิตินันท ซึ ่งเดินทางจากประเทศไทยไปเสนอผลงานทางวิชาการดวย ผูบรรยาย

พยายามหาชื่อนักวิชาการพฤกษศาสตรที่มีชื่อไทยและไปฟงคำบรรยายเพ่ือทำความรูจักแตก็พบทานอาจารยเต็ม

เพียงทานเดียว เปนการพบกันระยะสั้น  เมื่อผูบรรยายกลับมารับราชการตามความตองการของทางราชการ 

ก็ไดติดตามอาจารยไปเดินสำรวจปาและพรรณพืชพรอมกับนิสิตคณะวนศาสตรและยังโชคดีไดมีโอกาสรวมงาน

กับทานอาจารยในคณะกรรมการบัญญัติศัพทพฤกษศาสตรที่ ราชบัณฑิตยสถานและไดรวมเดินทางไปกับ

คณะกรรมการวิชาการดานอนุกรมวิธานพืชและสัตวของราชบัณฑิตยสถาน ไดรับความรูและประทับใจมาก

และเม่ือทานถึงแกอนิจกรรม ผูบรรยายจึงสมัครเขาเปนภาคีสมาชิกเพ่ือสืบสานงานดานพฤกษศาสตรที่รักและ

อยากจะเปนสวนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรพรรณพืชและองคความรูที่บรรพชนไดสรางไวใหเปนประโยชนแก

คนรุนหลังไมใหสูญหายไปกับการพัฒนาที่ละเลยมรดกทางธรรมชาติไปมาก 

      ศาสตราจารย ดร.เต็ม  สมิตินันท เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ เปนบุตรของคุณพระวิจารณธนากร (ตาน 

สมิตินันทน) และนางวิจารณธนากร (ตุม สมิตินันทน) มีพี่นองรวมมารดาเดียวกัน ๘ คน ภูมิลำเนากรุงเทพฯ 

สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนมัธยมโฆสิตสโมสร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗  สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนกภาษาจากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐  สำเร็จวิชาการปาไมจากโรงเรียนวนศาสตร 

จังหวัดแพร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร จากมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา จาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

  เมื่อเยาววัย เริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกกับบิดา  บิดาเปนคนสอนหนังสือใหลูกๆ เอง  มีสติปญญาเฉลียวฉลาด 

ชอบเรียน ชอบเขียน ชอบอาน จนอายุได ๖ ขวบ จึงไดเขาโรงเรียนมัธยมโฆสิตสโมสร (วัดระฆังชาย) เมื่อจบ

การศึกษาไดเขาทำงานที่กรมปาไม จนกระท่ังเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดไปเปนทหารอยู ๑ ป ๖ เดือน  
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 การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ (International Botanical Congress ย่อว่า IBC) 
เป็นการประชุมวิชาการที่มีนักวิทยาศาสตรท์ี่ทำการศึกษาวิจัยพืชทุกสาขาวิชามาร่วมประชุมมากที่สุด เริ่มต้น  
ครั้งแรกที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมเมื่อ ค.ศ. ๑๘๖๔ โดยจัดร่วมกับการแสดงนิทรรศการพืชสวน แต่
เริ่มต้นนับแบบเลขโรมันครั้งที่ I ในการประชุมที่ประเทศฝรั่งเศส ใน ค.ศ. ๑๙๐๐ และจัดต่อเนื่องกันมาทุก ๕ ปี 
จนถึงครั้งที่ ๑๑ (XI) ที่เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๙ หลังจากการประชุมครั้งนี้ 
มีการจัดประชุมทุก ๖ ปี และหมุนเวียนกันจัดในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ  เริ ่มจัดครั้งที่ XV ในเอเชีย 
เป็นครั้งแรกทีเ่มืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๓ และ ค.ศ. ๒๐๑๗ ทีป่ระเทศจีน ครั้งต่อไปจะจัด
ที่ประเทศบราซิล ใน ค.ศ. ๒๐๒๓  นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยเรื่องพืชทุกสาขาตั้งแต่อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา 
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พันธุศาสตร์  โรคพืช ฯลฯ สามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณานำเสนอได้ทั้ง
แบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะเป็นโอกาสดีมากหากราชบัณฑิตยสภาได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั ้งนี้  
ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๒๐ เรียกย่อว่า XX IBC ที่กรุงริโอเดจาเนโร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
และคงเป็นการดีถ้าประเทศไทยได้เป็นสถานที่จัดประชุม IBC เพราะจะมีนักวิชาการเข้าร่วมประชุมประมาณ 
๔,๐๐๐ คนข้ึนไป รวมทั้งผู้ติดตามเท่ากับว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณ ๗,๐๐๐ คน เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย 
  IBC มีความสำคัญต่อวงการพฤกษศาสตร์มากเพราะได้รับการรับรองจากสมาคมพฤกษศาสตร์และ
วิทยาเห็ดรานานาชาติ (International Association of Botanical and Mycological Societies ย่อว่า IABMS) 
และการประชุม IBC มีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์สากลทางอนุกรมวิธานและการตั้งชื่อพืช แอลจี และฟังไจ 
(International Code of Nomenclature ย่อว่า ICN) ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก ICBN (International Code of 
Botanical Nomenclature) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘ (XVIII  IBC) ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ คณะกรรมการ ICN จะประชุมก่อน IBC เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ 
ที่จะพิจารณาข้อเสนอการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง กฎเกณฑ์ (code) อำนาจอย่างเป็นทางการอยู่ที่การ
ประชุมใหญ่ (plenary section) ของ IBC แต่ในทางปฏิบัติคือการรับรองข้อเสนอที่ผ่านการกลั่นกรองของ 
nomenclature section ซึ่งประชุมกันก่อนการประชุม IBC รวมไปถึงการแก้ไขข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
ด้านการอนุรักษ์ (conservation) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการไม่ว่า
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การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์นานาชาติ 
กับ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.เต็ม  สมิตินันท์ 

อดีตประธานสำนักวิทยาศาสตร ์
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์  วงศ์แก้ว  ภาคีสมาชิก 
 
 การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ (International Botanical Congress ย่อว่า IBC) 
เป็นการประชุมวิชาการที่มีนักวิทยาศาสตรท์ี่ทำการศึกษาวิจัยพืชทุกสาขาวิชามาร่วมประชุมมากที่สุด เริ่มต้น  
ครั้งแรกที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมเมื่อ ค.ศ. ๑๘๖๔ โดยจัดร่วมกับการแสดงนิทรรศการพืชสวน แต่
เริ่มต้นนับแบบเลขโรมันครั้งที่ I ในการประชุมที่ประเทศฝรั่งเศส ใน ค.ศ. ๑๙๐๐ และจัดต่อเนื่องกันมาทุก ๕ ปี 
จนถึงครั้งที่ ๑๑ (XI) ที่เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๙ หลังจากการประชุมครั้งนี้ 
มีการจัดประชุมทุก ๖ ปี และหมุนเวียนกันจัดในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ  เริ ่มจัดครั้งที่ XV ในเอเชีย 
เป็นครั้งแรกทีเ่มืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๓ และ ค.ศ. ๒๐๑๗ ทีป่ระเทศจีน ครั้งต่อไปจะจัด
ที่ประเทศบราซิล ใน ค.ศ. ๒๐๒๓  นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยเรื่องพืชทุกสาขาตั้งแต่อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา 
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พันธุศาสตร์  โรคพืช ฯลฯ สามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณานำเสนอได้ทั้ง
แบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะเป็นโอกาสดีมากหากราชบัณฑิตยสภาได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั ้งนี้  
ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๒๐ เรียกย่อว่า XX IBC ที่กรุงริโอเดจาเนโร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
และคงเป็นการดีถ้าประเทศไทยได้เป็นสถานที่จัดประชุม IBC เพราะจะมีนักวิชาการเข้าร่วมประชุมประมาณ 
๔,๐๐๐ คนข้ึนไป รวมทั้งผู้ติดตามเท่ากับว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณ ๗,๐๐๐ คน เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย 
  IBC มีความสำคัญต่อวงการพฤกษศาสตร์มากเพราะได้รับการรับรองจากสมาคมพฤกษศาสตร์และ
วิทยาเห็ดรานานาชาติ (International Association of Botanical and Mycological Societies ย่อว่า IABMS) 
และการประชุม IBC มีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์สากลทางอนุกรมวิธานและการตั้งชื่อพืช แอลจี และฟังไจ 
(International Code of Nomenclature ย่อว่า ICN) ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก ICBN (International Code of 
Botanical Nomenclature) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘ (XVIII  IBC) ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ คณะกรรมการ ICN จะประชุมก่อน IBC เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ 
ที่จะพิจารณาข้อเสนอการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง กฎเกณฑ์ (code) อำนาจอย่างเป็นทางการอยู่ที่การ
ประชุมใหญ่ (plenary section) ของ IBC แต่ในทางปฏิบัติคือการรับรองข้อเสนอที่ผ่านการกลั่นกรองของ 
nomenclature section ซึ่งประชุมกันก่อนการประชุม IBC รวมไปถึงการแก้ไขข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
ด้านการอนุรักษ์ (conservation) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการไม่ว่า
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

จะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงชื่อพืช และขอเสนอตาง ๆ ทางอนุกรมวิธาน จะตองไดรับความเห็นชอบจาก 

รอยละ ๖๐ ของคณะอนุกรรมการ จึงจะนำเสนอเพื่อรับรองไดและจะมีการประชุมรับรองขอเสนอเหลานี้   

ในการประชุมหมวดการกำหนดชื่อ (nomenclature section) ของการประชุม ICN กอนการประชุม IBC การ

แกไขเปลี ่ยนแปลงชื ่อพืชจึงผานขบวนการอันเปนที ่ยอมรับในวงวิชาการระดับโลก การประชุม IBC จึงมี

ความสำคัญมากในวงการพฤกษศาสตรสากล 

ผูบรรยายเลือกที่จะเลาเรื่อง IBC ใหสมาชิกสำนักวิทยาศาสตรไดรับทราบถึงความกวางขวางของ

พฤกษศาสตรและที่ประชุมทางวิชาการพฤกษศาสตรสากลที่นักพฤกษศาสตรทั่วโลกปรารถนาจะเขาไปมีสวนรวม

สักครั ้งเปนอยางนอย และในการประชุม IBC ครั ้งที ่ ๑๑ ที ่จัดขึ ้นที่มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐวอชิงตันนั้น

ผูบรรยายไดมีโอกาสเดินทางไปรวมประชุมดวยในขณะเปนนักศึกษาปริญญาเอกอยูที่มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐ

แคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเดวิส โดยไดรับความอนุเคราะหใหไปกับรถสวนตัวของศาสตราจารย ดร .เอลิซาเบธ  

คัตเตอร ผูสอนกายวิภาคศาสตรที่มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเดวิส และไดมีโอกาสพบ

ศาสตราจารย ดร.เต็ม  สมิตินันท ซึ ่งเดินทางจากประเทศไทยไปเสนอผลงานทางวิชาการดวย ผูบรรยาย

พยายามหาชื่อนักวิชาการพฤกษศาสตรที่มีชื่อไทยและไปฟงคำบรรยายเพ่ือทำความรูจักแตก็พบทานอาจารยเต็ม

เพียงทานเดียว เปนการพบกันระยะสั้น  เมื่อผูบรรยายกลับมารับราชการตามความตองการของทางราชการ 

ก็ไดติดตามอาจารยไปเดินสำรวจปาและพรรณพืชพรอมกับนิสิตคณะวนศาสตรและยังโชคดีไดมีโอกาสรวมงาน

กับทานอาจารยในคณะกรรมการบัญญัติศัพทพฤกษศาสตรที่ ราชบัณฑิตยสถานและไดรวมเดินทางไปกับ

คณะกรรมการวิชาการดานอนุกรมวิธานพืชและสัตวของราชบัณฑิตยสถาน ไดรับความรูและประทับใจมาก

และเม่ือทานถึงแกอนิจกรรม ผูบรรยายจึงสมัครเขาเปนภาคีสมาชิกเพ่ือสืบสานงานดานพฤกษศาสตรที่รักและ

อยากจะเปนสวนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรพรรณพืชและองคความรูที่บรรพชนไดสรางไวใหเปนประโยชนแก

คนรุนหลังไมใหสูญหายไปกับการพัฒนาที่ละเลยมรดกทางธรรมชาติไปมาก 

      ศาสตราจารย ดร.เต็ม  สมิตินันท เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ เปนบุตรของคุณพระวิจารณธนากร (ตาน 

สมิตินันทน) และนางวิจารณธนากร (ตุม สมิตินันทน) มีพี่นองรวมมารดาเดียวกัน ๘ คน ภูมิลำเนากรุงเทพฯ 

สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนมัธยมโฆสิตสโมสร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗  สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนกภาษาจากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐  สำเร็จวิชาการปาไมจากโรงเรียนวนศาสตร 

จังหวัดแพร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร จากมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา จาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

  เมื่อเยาววัย เริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกกับบิดา  บิดาเปนคนสอนหนังสือใหลูกๆ เอง  มีสติปญญาเฉลียวฉลาด 

ชอบเรียน ชอบเขียน ชอบอาน จนอายุได ๖ ขวบ จึงไดเขาโรงเรียนมัธยมโฆสิตสโมสร (วัดระฆังชาย) เมื่อจบ

การศึกษาไดเขาทำงานที่กรมปาไม จนกระท่ังเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดไปเปนทหารอยู ๑ ป ๖ เดือน  

๑๒๑ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 
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การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์นานาชาติ 
กับ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.เต็ม  สมิตินันท์ 

อดีตประธานสำนักวิทยาศาสตร ์
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์  วงศ์แก้ว  ภาคีสมาชิก 
 
 การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ (International Botanical Congress ย่อว่า IBC) 
เป็นการประชุมวิชาการที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาวิจัยพืชทุกสาขาวิชามาร่วมประชุมมากที่สุด เริ่มต้น  
ครั้งแรกที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมเมื่อ ค.ศ. ๑๘๖๔ โดยจัดร่วมกับการแสดงนิทรรศการพืชสวน แต่
เริ่มต้นนับแบบเลขโรมันครั้งที่ I ในการประชุมที่ประเทศฝรั่งเศส ใน ค.ศ. ๑๙๐๐ และจัดต่อเนื่องกันมาทุก ๕ ปี 
จนถึงครั้งที่ ๑๑ (XI) ที่เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๙ หลังจากการประชุมครั้งนี้ 
มีการจัดประชุมทุก ๖ ปี และหมุนเวียนกันจัดในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ  เริ ่มจัดครั้งที่ XV ในเอเชีย 
เป็นครั้งแรกทีเ่มืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๓ และ ค.ศ. ๒๐๑๗ ทีป่ระเทศจีน ครั้งต่อไปจะจัด
ที่ประเทศบราซิล ใน ค.ศ. ๒๐๒๓  นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยเรื่องพืชทุกสาขาตั้งแต่อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา 
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พันธุศาสตร์  โรคพืช ฯลฯ สามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณานำเสนอได้ทั้ง
แบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะเป็นโอกาสดีมากหากราชบัณฑิตยสภาได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั ้งนี้  
ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๒๐ เรียกย่อว่า XX IBC ที่กรุงริโอเดจาเนโร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
และคงเป็นการดีถ้าประเทศไทยได้เป็นสถานที่จัดประชุม IBC เพราะจะมีนักวิชาการเข้าร่วมประชุมประมาณ 
๔,๐๐๐ คนข้ึนไป รวมทั้งผู้ติดตามเท่ากับว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณ ๗,๐๐๐ คน เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย 
  IBC มีความสำคัญต่อวงการพฤกษศาสตร์มากเพราะได้รับการรับรองจากสมาคมพฤกษศาสตร์และ
วิทยาเห็ดรานานาชาติ (International Association of Botanical and Mycological Societies ย่อว่า IABMS) 
และการประชุม IBC มีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์สากลทางอนุกรมวิธานและการตั้งชื่อพืช แอลจี และฟังไจ 
(International Code of Nomenclature ย่อว่า ICN) ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก ICBN (International Code of 
Botanical Nomenclature) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘ (XVIII  IBC) ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ คณะกรรมการ ICN จะประชุมก่อน IBC เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ 
ที่จะพิจารณาข้อเสนอการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง กฎเกณฑ์ (code) อำนาจอย่างเป็นทางการอยู่ที่การ
ประชุมใหญ่ (plenary section) ของ IBC แต่ในทางปฏิบัติคือการรับรองข้อเสนอที่ผ่านการกลั่นกรองของ 
nomenclature section ซึ่งประชุมกันก่อนการประชุม IBC รวมไปถึงการแก้ไขข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
ด้านการอนุรักษ์ (conservation) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการไม่ว่า
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Botanical Nomenclature) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘ (XVIII  IBC) ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ คณะกรรมการ ICN จะประชุมก่อน IBC เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ 
ที่จะพิจารณาข้อเสนอการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง กฎเกณฑ์ (code) อำนาจอย่างเป็นทางการอยู่ที่การ
ประชุมใหญ่ (plenary section) ของ IBC แต่ในทางปฏิบัติคือการรับรองข้อเสนอที่ผ่านการกลั่นกรองของ 
nomenclature section ซึ่งประชุมกันก่อนการประชุม IBC รวมไปถึงการแก้ไขข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
ด้านการอนุรักษ์ (conservation) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการไม่ว่า
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

  ศาสตราจารยเต็ม สมิตินันทนไดชื่อวาเปนผูบุกเบิกงานทางพฤกษศาสตรในยุคปจจุบัน ทั้งงานดาน

สำรวจและวิจัยพรรณไม ที่สำคัญคือ โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ทานได

ใชความรูความสามารถของทานดำเนินการ และขอความรวมมือกับนักพฤกษศาสตรตาง ๆ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ เชน นักพฤกษศาสตรของสถาบันพฤกษศาสตรเมืองออรฮุส หอพรรณไมมหาวิทยาลัย

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก  หอพรรณไมไลเดน ประเทศเนเธอรแลนด  หอพรรณไมกรุงปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส  หอพรรณไมสวนพฤกษศาสตรคิว หอพรรณไมมหาวิทยาลัยเอดินเบอเรอ สหราชอาณาจักร  หอพรรณไม

กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุน  หอพรรณไมกรุงนิวยอรค สหรัฐอเมริกา อีกท้ังมีนักพฤกษศาสตรจากสถาบันอ่ืน ๆ 

อีกจำนวนหลายทานที่ยินดีใหความรวมมือในโครงการนี้ ทำใหการสำรวจและการวิจัยพรรณไมของไทยได

ดำเนินการไปอยางกวางขวางยิ่งขึ้น มีผลการวิจัยปรากฏออกมามากมาย จนเปนที่รูจักและยอมรับในวงการ

พฤกษศาสตรสากล จากความสามารถที ่สรางชื ่อเสียงใหกับประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงไดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให นับเปน

ขาราชการกรมปาไมคนแรกที่ไดรับเกียรตินี้ ทั ้งยังไดรับเกียรติใหเปนสมาชิกของ Linnean Society แหง 

กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เปนราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และเปนประธานสำนัก

วิทยาศาสตร ราชบัณฑิตสถาน  จากความเชี่ยวชาญทางดานพฤกษศาสตรและมีมนุษยสัมพันธอันดีเลิศ บรรดา

นักพฤกษศาสตรจึงตั้งชื่อพรรณไมใหเปนเกียรติมากมายกวา ๒๐ ชนิด เชน Eulalia smitinandiana Bor, 

Smitinandiana helferi Houltum  สวนพรรณไมที่ทานพบใหมและตั้งชื่อไวก็มีอยูหลายชนิด เชน ปรง หรือ

มะพราวเตา (Cycas micholitzii Dyer var. simplicipinna smitinand)  การทุมเททั้งกำลังกาย กำลังใจ 

และกำลังความคิดของทานทำใหงานดานพฤกษศาสตรของประเทศไทยเจริญขึ ้นทัดเทียมกับวงการ

พฤกษศาสตรสากล 

  ตลอดชีวิตที่รับผิดชอบงานทางพฤกษศาสตร ทานไดสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาฝกอบรมดาน

พฤกษศาสตรใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน ตั้งแตดำรงตำแหนงหัวหนาแผนกพฤกษศาสต รและ 

สัตวศาสตร จนถึงภายหลังเกษียณอายุราชการ ทานยังหวงใยชวยติดตอประสานงานหาแหลงเงินทุนจาก

ตางประเทศในการศึกษาขั ้นสูงใหกับนักพฤกษศาสตรของกรมปาไม   เมื ่อศึกษาจบกลับมาแลว ไดทำ

คุณประโยชนใหแกคณะวนศาสตรและแกวงการปาไมเปนจำนวนมาก  หลายคนมีผลงานจนเปนที่ยอมรับใน

ตางประเทศ  

  นอกจากการสนับสนุนดานการศึกษาและฝกอบรมแลว ทานยังฝกฝนและสั่งสมประสบการณให  

นักพฤกษศาสตรและผูรวมงานออกสำรวจพรรณไมในปา โดยจัดเปนคณะใหญ มีทานเปนหัวหนาคณะ ทานจะ

เดินนำหนาอธิบายไปเรื่อย ๆ ตนไมชื่ออะไร วงศใด สังเกตไดอยางไร นี่คือการถายทอดความรูและประสบการณ

ใหกับนักพฤกษศาสตรรุนใหม 

 ทางดานวิชาการ ทานเปนกำลังสำคัญในการทำอนุกรมวิธานพืชและบัญญัติศัพทพฤกษศาสตรเปน

ภาษาไทยซึ่งใกลจะสำเร็จอยูแลว แตเปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง ที่ทานไมสามารถอยูเห็นผลงานของทานที่ได
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เพียรพยายามทำไว โดยถึงแกอนิจกรรมเสียกอน  นับวาชีวิตจิตใจของทานผูกพันอยูกับงานพฤกษศาสตร  

อยางยากท่ีจะแยกจากกันได ดังปรากฏผลงานมากมายดานพฤกษศาสตรและนิเวศวิทยาปาไม  นอกจากน้ียังมี

ผลงานอีกหลายเรื ่องที ่ไดทำคางไว  ไดแก  การศึกษาพรรณไมวงศก อ (Fagaceae)  พรรณไมวงศยาง 

(Dipterocarpaceae)  พรรณไมวงศกลวยไม (Orchidaceae) และผลงานในตำแหนงบรรณาธิการรวมหนังสือ 

Flora of Thailand 
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  ศาสตราจารยเต็ม สมิตินันทนไดชื่อวาเปนผูบุกเบิกงานทางพฤกษศาสตรในยุคปจจุบัน ทั้งงานดาน

สำรวจและวิจัยพรรณไม ที่สำคัญคือ โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ทานได

ใชความรูความสามารถของทานดำเนินการ และขอความรวมมือกับนักพฤกษศาสตรตาง ๆ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ เชน นักพฤกษศาสตรของสถาบันพฤกษศาสตรเมืองออรฮุส หอพรรณไมมหาวิทยาลัย

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก  หอพรรณไมไลเดน ประเทศเนเธอรแลนด  หอพรรณไมกรุงปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส  หอพรรณไมสวนพฤกษศาสตรคิว หอพรรณไมมหาวิทยาลัยเอดินเบอเรอ สหราชอาณาจักร  หอพรรณไม

กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุน  หอพรรณไมกรุงนิวยอรค สหรัฐอเมริกา อีกท้ังมีนักพฤกษศาสตรจากสถาบันอ่ืน ๆ 

อีกจำนวนหลายทานที่ยินดีใหความรวมมือในโครงการนี้ ทำใหการสำรวจและการวิจัยพรรณไมของไทยได

ดำเนินการไปอยางกวางขวางยิ่งขึ้น มีผลการวิจัยปรากฏออกมามากมาย จนเปนที่รูจักและยอมรับในวงการ

พฤกษศาสตรสากล จากความสามารถที ่สรางชื ่อเสียงใหกับประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงไดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให นับเปน

ขาราชการกรมปาไมคนแรกที่ไดรับเกียรตินี้ ทั ้งยังไดรับเกียรติใหเปนสมาชิกของ Linnean Society แหง 

กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เปนราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และเปนประธานสำนัก

วิทยาศาสตร ราชบัณฑิตสถาน  จากความเชี่ยวชาญทางดานพฤกษศาสตรและมีมนุษยสัมพันธอันดีเลิศ บรรดา

นักพฤกษศาสตรจึงตั้งชื่อพรรณไมใหเปนเกียรติมากมายกวา ๒๐ ชนิด เชน Eulalia smitinandiana Bor, 

Smitinandiana helferi Houltum  สวนพรรณไมที่ทานพบใหมและตั้งชื่อไวก็มีอยูหลายชนิด เชน ปรง หรือ

มะพราวเตา (Cycas micholitzii Dyer var. simplicipinna smitinand)  การทุมเททั้งกำลังกาย กำลังใจ 

และกำลังความคิดของทานทำใหงานดานพฤกษศาสตรของประเทศไทยเจริญขึ ้นทัดเทียมกับวงการ

พฤกษศาสตรสากล 

  ตลอดชีวิตที่รับผิดชอบงานทางพฤกษศาสตร ทานไดสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาฝกอบรมดาน

พฤกษศาสตรใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน ตั้งแตดำรงตำแหนงหัวหนาแผนกพฤกษศาสต รและ 

สัตวศาสตร จนถึงภายหลังเกษียณอายุราชการ ทานยังหวงใยชวยติดตอประสานงานหาแหลงเงินทุนจาก

ตางประเทศในการศึกษาขั ้นสูงใหกับนักพฤกษศาสตรของกรมปาไม   เมื ่อศึกษาจบกลับมาแลว ไดทำ

คุณประโยชนใหแกคณะวนศาสตรและแกวงการปาไมเปนจำนวนมาก  หลายคนมีผลงานจนเปนที่ยอมรับใน

ตางประเทศ  

  นอกจากการสนับสนุนดานการศึกษาและฝกอบรมแลว ทานยังฝกฝนและสั่งสมประสบการณให  

นักพฤกษศาสตรและผูรวมงานออกสำรวจพรรณไมในปา โดยจัดเปนคณะใหญ มีทานเปนหัวหนาคณะ ทานจะ

เดินนำหนาอธิบายไปเรื่อย ๆ ตนไมชื่ออะไร วงศใด สังเกตไดอยางไร นี่คือการถายทอดความรูและประสบการณ

ใหกับนักพฤกษศาสตรรุนใหม 

 ทางดานวิชาการ ทานเปนกำลังสำคัญในการทำอนุกรมวิธานพืชและบัญญัติศัพทพฤกษศาสตรเปน

ภาษาไทยซึ่งใกลจะสำเร็จอยูแลว แตเปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง ที่ทานไมสามารถอยูเห็นผลงานของทานที่ได
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  ศาสตราจารยเต็ม สมิตินันทนไดชื่อวาเปนผูบุกเบิกงานทางพฤกษศาสตรในยุคปจจุบัน ทั้งงานดาน

สำรวจและวิจัยพรรณไม ที่สำคัญคือ โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ทานได

ใชความรูความสามารถของทานดำเนินการ และขอความรวมมือกับนักพฤกษศาสตรตาง ๆ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ เชน นักพฤกษศาสตรของสถาบันพฤกษศาสตรเมืองออรฮุส หอพรรณไมมหาวิทยาลัย

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก  หอพรรณไมไลเดน ประเทศเนเธอรแลนด  หอพรรณไมกรุงปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส  หอพรรณไมสวนพฤกษศาสตรคิว หอพรรณไมมหาวิทยาลัยเอดินเบอเรอ สหราชอาณาจักร  หอพรรณไม

กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุน  หอพรรณไมกรุงนิวยอรค สหรัฐอเมริกา อีกท้ังมีนักพฤกษศาสตรจากสถาบันอ่ืน ๆ 

อีกจำนวนหลายทานที่ยินดีใหความรวมมือในโครงการนี้ ทำใหการสำรวจและการวิจัยพรรณไมของไทยได

ดำเนินการไปอยางกวางขวางยิ่งขึ้น มีผลการวิจัยปรากฏออกมามากมาย จนเปนที่รูจักและยอมรับในวงการ

พฤกษศาสตรสากล จากความสามารถที ่สรางชื ่อเสียงใหกับประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงไดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิให นับเปน

ขาราชการกรมปาไมคนแรกที่ไดรับเกียรตินี้ ทั ้งยังไดรับเกียรติใหเปนสมาชิกของ Linnean Society แหง 

กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เปนราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และเปนประธานสำนัก

วิทยาศาสตร ราชบัณฑิตสถาน  จากความเชี่ยวชาญทางดานพฤกษศาสตรและมีมนุษยสัมพันธอันดีเลิศ บรรดา

นักพฤกษศาสตรจึงตั้งชื่อพรรณไมใหเปนเกียรติมากมายกวา ๒๐ ชนิด เชน Eulalia smitinandiana Bor, 

Smitinandiana helferi Houltum  สวนพรรณไมที่ทานพบใหมและต้ังชื่อไวก็มีอยูหลายชนิด เชน ปรง หรือ

มะพราวเตา (Cycas micholitzii Dyer var. simplicipinna smitinand)  การทุมเททั้งกำลังกาย กำลังใจ 

และกำลังความคิดของทานทำใหงานดานพฤกษศาสตรของประเทศไทยเจริญขึ ้นทัดเทียมกับวงการ

พฤกษศาสตรสากล 

  ตลอดชีวิตที่รับผิดชอบงานทางพฤกษศาสตร ทานไดสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาฝกอบรมดาน

พฤกษศาสตรใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน ตั้งแตดำรงตำแหนงหัวหนาแผนกพฤกษศาสต รและ 

สัตวศาสตร จนถึงภายหลังเกษียณอายุราชการ ทานยังหวงใยชวยติดตอประสานงานหาแหลงเงินทุนจาก

ตางประเทศในการศึกษาขั ้นสูงใหกับนักพฤกษศาสตรของกรมปาไม   เมื ่อศึกษาจบกลับมาแลว ไดทำ

คุณประโยชนใหแกคณะวนศาสตรและแกวงการปาไมเปนจำนวนมาก  หลายคนมีผลงานจนเปนที่ยอมรับใน

ตางประเทศ  

  นอกจากการสนับสนุนดานการศึกษาและฝกอบรมแลว ทานยังฝกฝนและสั่งสมประสบการณให  

นักพฤกษศาสตรและผูรวมงานออกสำรวจพรรณไมในปา โดยจัดเปนคณะใหญ มีทานเปนหัวหนาคณะ ทานจะ

เดินนำหนาอธิบายไปเรื่อย ๆ ตนไมชื่ออะไร วงศใด สังเกตไดอยางไร นี่คือการถายทอดความรูและประสบการณ

ใหกับนักพฤกษศาสตรรุนใหม 

 ทางดานวิชาการ ทานเปนกำลังสำคัญในการทำอนุกรมวิธานพืชและบัญญัติศัพทพฤกษศาสตรเปน

ภาษาไทยซึ่งใกลจะสำเร็จอยูแลว แตเปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง ที่ทานไมสามารถอยูเห็นผลงานของทานที่ได

๑๒๓ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เพียรพยายามทำไว โดยถึงแกอนิจกรรมเสียกอน  นับวาชีวิตจิตใจของทานผูกพันอยูกับงานพฤกษศาสตร  

อยางยากท่ีจะแยกจากกันได ดังปรากฏผลงานมากมายดานพฤกษศาสตรและนิเวศวิทยาปาไม  นอกจากน้ียังมี

ผลงานอีกหลายเรื ่องที ่ไดทำคางไว  ไดแก  การศึกษาพรรณไมวงศก อ (Fagaceae)  พรรณไมวงศยาง 

(Dipterocarpaceae)  พรรณไมวงศกลวยไม (Orchidaceae) และผลงานในตำแหนงบรรณาธิการรวมหนังสือ 

Flora of Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๒ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

  ศาสตราจารยเต็ม สมิตินันทนไดชื่อวาเปนผูบุกเบิกงานทางพฤกษศาสตรในยุคปจจุบัน ทั้งงานดาน

สำรวจและวิจัยพรรณไม ที่สำคัญคือ โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ทานได

ใชความรูความสามารถของทานดำเนินการ และขอความรวมมือกับนักพฤกษศาสตรตาง ๆ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ เชน นักพฤกษศาสตรของสถาบันพฤกษศาสตรเมืองออรฮุส หอพรรณไมมหาวิทยาลัย

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก  หอพรรณไมไลเดน ประเทศเนเธอรแลนด  หอพรรณไมกรุงปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส  หอพรรณไมสวนพฤกษศาสตรคิว หอพรรณไมมหาวิทยาลัยเอดินเบอเรอ สหราชอาณาจักร  หอพรรณไม

กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุน  หอพรรณไมกรุงนิวยอรค สหรัฐอเมริกา อีกท้ังมีนักพฤกษศาสตรจากสถาบันอ่ืน ๆ 

อีกจำนวนหลายทานที่ยินดีใหความรวมมือในโครงการนี้ ทำใหการสำรวจและการวิจัยพรรณไมของไทยได

ดำเนินการไปอยางกวางขวางยิ่งขึ้น มีผลการวิจัยปรากฏออกมามากมาย จนเปนที่รูจักและยอมรับในวงการ

พฤกษศาสตรสากล จากความสามารถที ่สรางชื ่อเสียงใหกับประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงไดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิให นับเปน

ขาราชการกรมปาไมคนแรกที่ไดรับเกียรตินี้ ทั ้งยังไดรับเกียรติใหเปนสมาชิกของ Linnean Society แหง 

กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เปนราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และเปนประธานสำนัก

วิทยาศาสตร ราชบัณฑิตสถาน  จากความเชี่ยวชาญทางดานพฤกษศาสตรและมีมนุษยสัมพันธอันดีเลิศ บรรดา

นักพฤกษศาสตรจึงตั้งชื่อพรรณไมใหเปนเกียรติมากมายกวา ๒๐ ชนิด เชน Eulalia smitinandiana Bor, 

Smitinandiana helferi Houltum  สวนพรรณไมที่ทานพบใหมและต้ังชื่อไวก็มีอยูหลายชนิด เชน ปรง หรือ

มะพราวเตา (Cycas micholitzii Dyer var. simplicipinna smitinand)  การทุมเททั้งกำลังกาย กำลังใจ 

และกำลังความคิดของทานทำใหงานดานพฤกษศาสตรของประเทศไทยเจริญขึ ้นทัดเทียมกับวงการ

พฤกษศาสตรสากล 

  ตลอดชีวิตที่รับผิดชอบงานทางพฤกษศาสตร ทานไดสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาฝกอบรมดาน

พฤกษศาสตรใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน ตั้งแตดำรงตำแหนงหัวหนาแผนกพฤกษศาสต รและ 

สัตวศาสตร จนถึงภายหลังเกษียณอายุราชการ ทานยังหวงใยชวยติดตอประสานงานหาแหลงเงินทุนจาก

ตางประเทศในการศึกษาขั ้นสูงใหกับนักพฤกษศาสตรของกรมปาไม   เมื ่อศึกษาจบกลับมาแลว ไดทำ

คุณประโยชนใหแกคณะวนศาสตรและแกวงการปาไมเปนจำนวนมาก  หลายคนมีผลงานจนเปนที่ยอมรับใน

ตางประเทศ  

  นอกจากการสนับสนุนดานการศึกษาและฝกอบรมแลว ทานยังฝกฝนและสั่งสมประสบการณให  

นักพฤกษศาสตรและผูรวมงานออกสำรวจพรรณไมในปา โดยจัดเปนคณะใหญ มีทานเปนหัวหนาคณะ ทานจะ

เดินนำหนาอธิบายไปเรื่อย ๆ ตนไมชื่ออะไร วงศใด สังเกตไดอยางไร นี่คือการถายทอดความรูและประสบการณ

ใหกับนักพฤกษศาสตรรุนใหม 

 ทางดานวิชาการ ทานเปนกำลังสำคัญในการทำอนุกรมวิธานพืชและบัญญัติศัพทพฤกษศาสตรเปน

ภาษาไทยซึ่งใกลจะสำเร็จอยูแลว แตเปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง ที่ทานไมสามารถอยูเห็นผลงานของทานที่ได

๑๒๓ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

เพียรพยายามทำไว โดยถึงแกอนิจกรรมเสียกอน  นับวาชีวิตจิตใจของทานผูกพันอยูกับงานพฤกษศาสตร  

อยางยากท่ีจะแยกจากกันได ดังปรากฏผลงานมากมายดานพฤกษศาสตรและนิเวศวิทยาปาไม  นอกจากน้ียังมี

ผลงานอีกหลายเรื ่องที ่ไดทำคางไว  ไดแก  การศึกษาพรรณไมวงศก อ (Fagaceae)  พรรณไมวงศยาง 

(Dipterocarpaceae)  พรรณไมวงศกลวยไม (Orchidaceae) และผลงานในตำแหนงบรรณาธิการรวมหนังสือ 

Flora of Thailand 
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๑๒๔ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การควบคุมทางชีวภาพโรคแอนแทร็กโนสและโรคขั้วผลเนา 

ของผลมะมวงหลงัการเก็บเกี่ยวโดยใชยีสตปฏิปกษจากใบพืช  
 

ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง  ราชบัณฑิต 

 

โรคผลไมหลังการเก็บเกี่ยวที่มีสาเหตุจากราเปนปญหาสำคัญของการสงออกผลไม ทำใหคุณภาพและ

อายุการเก็บรักษาผลไมลดลงระหวางการขนสงและการวางจำหนาย สงผลใหมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

มะมวงเปนผลไมสำคัญของประเทศไทย จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  (FAO)  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยผลิตมะมวงเปนอันดับสามของโลก รองจากอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

แตละปประเทศไทยผลิตมะมวงมากกวา ๔ ลานตัน และมีมูลคาการสงออก ๖๓.๙ ลานเหรียญสหรัฐ  งานวิจัยนี้

มีวัตถุประสงคเพื่อหายีสตปฏิปกษที่ใชควบคุมทางชีวภาพสำหรับโรคที่เกิดแกผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยว คือ 

โรคแอนแทร็กโนสที่เกิดจากรา Colletotrichum gloeosporioides  และโรคขั ้วผลเนาที่มีสาเหตุจากรา 

Lasiodiplodia theobromae  จากการวิจัยโดยนำยีสต ๓๐๙ สายพันธุที่แยกจากใบพืชเศรษฐกิจ คือ ขาว 

ขาวโพด และออย มาประเมินการเปนปฏิปกษกับราสาเหตุของโรคมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวทั้ง ๒ ชนิด โดย

เลี้ยงราสาเหตุโรครวมกับยีสตบนอาหารแข็งในจานเพาะเชื้อ พบวามีเพียงยีสต Papiliotrema aspenensis 

DMKU-SP67 เท าน ั ้นท ี ่ยับย ั ้ งการเจร ิญของรา C. gloeosporioides (๖๖.๓ เปอร  เซ ็นต ) ในขณะท่ี 

Torulaspora indica DMKU-RP31, T. indica DMKU-RP35 และ Pseudozyma hubeiensis YE-21 ซึ่ง

เปนปฏิปกษกับรา L. theobromae สามารถยับยั ้งการเจริญของราชนิดนี ้ได ๖๗.๗, ๖๗.๙ และ ๕๖.๗ 

เปอรเซ็นต ตามลำดับ กลไกท่ียีสตทั้ง ๔ สายพันธุยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคคือการสรางสารประกอบ

อินทรียระเหย ในการควบคุมโรคแอนแทร็กโนสบนผลมะมวงพบวา ยีสต P. aspenensis DMKU-SP67 ลด

ความรุนแรงของโรคได ๙๔.๑ เปอรเซ็นต เทา ๆ กับการใชสารเคมีฆาเชื้อราเบโนมิล (๙๓.๙ เปอรเซ็นต)  สวน

การควบคุมโรคขั้วผลเนาบนผลมะมวงพบวา T. indica DMKU-RP35 มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความรุนแรง

ของโรคได ๘๒.๔ เปอรเซ็นต ใกลเคียงกับการใชเบโนมิลซึ่งลดความรุนแรงของโรคได ๘๗.๕ เปอรเซ็นต 

นอกจากนั้น สารประกอบอินทรียระเหยงายที่ยีสตทั้ง ๔ สายพันธุสรางก็สามารถลดความรุนแรงของโรคบน 

ผลมะมวงไดเชนกัน แตในอัตราที่นอยกวาการใชเซลลยีสต งานวิจัยนี้แสดงวายีสตปฏิปกษเหลานี้มีศักยภาพที่

จะเปนตัวควบคุมทางชีวภาพสำหรับโรคแอนแทร็กโนสและโรคข้ัวผลเนาที่เกิดแกผลมะมวงหลังการเก็บเก่ียวได 

 

คำสำคัญ : การควบคุมทางชีวภาพ, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว, ยีสตปฏิปกษ, โรคข้ัวผลเนา, โรคแอนแทร็กโนส  

 

 

๑๒๕ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ความคืบหนาของวคัซีนโรคโควิด-๑๙ ทั่วโลก 
 

ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ภาคีสมาชิก  

 

นับเปนเวลาเกือบ ๑ ปแลวที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ไดครา

ชีวิตประชากรโลกไปกวา ๑.๔ ลานราย และยังคงมีแนวโนมของผูติดเชื้อรายใหมตอวันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

ดวยคาเฉลี ่ยประมาณ ๖ แสนรายตอว ัน มีจำนวนผู ต ิดเช ื ้อสะสมทั ่วโลกมากกวา ๖๒ ลานรายแลว  

หลายประเทศเกิดการระบาดหนักระลอกใหมที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน  

วัคซีนเปนความหวังสำคัญของคนท้ังโลกท่ีจะชวยใหสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจกลับสูสภาวะ

ปกติโดยเร็ว  ปจจุบันมีวัคซีนหลายรูปแบบที่อาจเรียกไดวาใกลจะพัฒนาเสร็จสิ้นแลว  จากรายงาน COVID-19 

Vaccine Tracker อางอิงขอมูลจากองคการอนามัยโลก ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  มีวัคซีนอยางนอย 

๘๗ ชนิด เขาสูขั้นตอนการทดสอบในสัตวทดลอง และมีจำนวนหนึ่งที่เขาสูขั้นตอนการ ทดสอบทางคลินิกใน

อาสาสมัครแลว โดยอยูในระยะที่หนึ่ง ๓๘ แบบ ระยะที่สอง ๑๗ แบบ และระยะที่สาม ๑๓ แบบ รวมทั้งมอีีก 

๖ แบบที่ผานการอนุมัติแบบพิเศษเพ่ือใชอยางจำกัดในกลุมเฉพาะ ซ่ึงปจจุบันมกีารอนุมัติใชในประเทศจีนและ

ประเทศรัสเซียเทานั้น ตัวอยางวัคซีนที่มีความกาวหนามากที่สุดในโลกไดแกวัคซีนชนิด mRNA จากบริษัท 

Pfizer และ BioNTech ซ่ึงกำลังยื่นขอขึ้นทะเบียนใชในกรณีฉุกเฉิน (EUA)  เปนรายแรกในสหรัฐอเมริกา และ

วัคซีน mRNA ของบริษัท Moderna ซึ่งไดประกาศผลการทดสอบประสิทธิภาพการปองกันโรคในอาสาสมัครแลว

เชนเดียวกัน จากขอมูลในขณะนี้นับวาวัคซีน mRNA เปนเทคโนโลยีที่ดำเนินการไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการปองกันโรคโควิด-๑๙ มากกวารอยละ ๙๐ ซึ่งมากกวาแนวโนมการรับรองวัคซีนที่กำหนดไว

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ แตยังคงตองติดตามผลกันตอไป และยังมีขอจำกัดและขอกังวลบางประการ เชน วัคซีน

จะตองเก็บที่อุณหภูมิต่ำในระดับ -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส ซึ่งจะสงผลตอปญหาดานการขนสงวัคซีน

กระจายไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก อีกทั้ง mRNA ยังเปนเทคโนโลยีใหมที่ยังไมเคยมีการรับรองการใชงาน 

มากอนหนานี้  นอกจากนี้ยังมีวัคซีนชนิด Viral vector ของบริษัท AstraZeneca รวมกับ มหาวิทยาลัย 

ออกซฟอรด ซึ่งมีความกาวหนาและไดประกาศผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโดยเฉลี่ยรอยละ ๗๐ 

คาดวากอนสิ้นพ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีวัคซีนหลายชนิดที่ไดรับการอนุมัติใหใชในกรณีฉุกเฉินและผลิตออกมากระจาย

ใหทั่วโลกไดเขาถึงมากข้ึน  

สำหรับประเทศไทย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ไดใหความสำคัญแกเรื่องวัคซีนมาโดยตลอด 

เพื่อใหคนไทยไดใชวัคซีนโควิด-๑๙ เปนลำดับแรก ๆ ในเวลาใกลเคียงกับประเทศชั้นนำของโลก ปจจุบันไดใช

แนวทาง ๓ แนวทางในการขับเคลื่อนดานวัคซีนโรคโควิด-๑๙ ไดแก (๑) จัดหาวัคซีนจากแหลงที่เปนไปได 

รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐ ลานบาทเพ่ือจองวัคซีนลวงหนาและจัดซื้อวัคซีนจำนวน ๒๖ ลานโดส

๑๒๔ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การควบคุมทางชีวภาพโรคแอนแทร็กโนสและโรคขั้วผลเนา 

ของผลมะมวงหลงัการเก็บเกี่ยวโดยใชยีสตปฏิปกษจากใบพืช  
 

ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง  ราชบัณฑิต 

 

โรคผลไมหลังการเก็บเกี่ยวที่มีสาเหตุจากราเปนปญหาสำคัญของการสงออกผลไม ทำใหคุณภาพและ

อายุการเก็บรักษาผลไมลดลงระหวางการขนสงและการวางจำหนาย สงผลใหมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

มะมวงเปนผลไมสำคัญของประเทศไทย จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  (FAO)  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยผลิตมะมวงเปนอันดับสามของโลก รองจากอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

แตละปประเทศไทยผลิตมะมวงมากกวา ๔ ลานตัน และมีมูลคาการสงออก ๖๓.๙ ลานเหรียญสหรัฐ  งานวิจัยนี้

มีวัตถุประสงคเพื่อหายีสตปฏิปกษที่ใชควบคุมทางชีวภาพสำหรับโรคที่เกิดแกผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยว คือ 

โรคแอนแทร็กโนสที่เกิดจากรา Colletotrichum gloeosporioides  และโรคขั ้วผลเนาที่มีสาเหตุจากรา 

Lasiodiplodia theobromae  จากการวิจัยโดยนำยีสต ๓๐๙ สายพันธุที่แยกจากใบพืชเศรษฐกิจ คือ ขาว 

ขาวโพด และออย มาประเมินการเปนปฏิปกษกับราสาเหตุของโรคมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวทั้ง ๒ ชนิด โดย

เลี้ยงราสาเหตุโรครวมกับยีสตบนอาหารแข็งในจานเพาะเชื้อ พบวามีเพียงยีสต Papiliotrema aspenensis 

DMKU-SP67 เท าน ั ้นท ี ่ยับย ั ้ งการเจร ิญของรา C. gloeosporioides (๖๖.๓ เปอร  เซ ็นต ) ในขณะท่ี 

Torulaspora indica DMKU-RP31, T. indica DMKU-RP35 และ Pseudozyma hubeiensis YE-21 ซึ่ง

เปนปฏิปกษกับรา L. theobromae สามารถยับยั ้งการเจริญของราชนิดนี ้ได ๖๗.๗, ๖๗.๙ และ ๕๖.๗ 

เปอรเซ็นต ตามลำดับ กลไกท่ียีสตทั้ง ๔ สายพันธุยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคคือการสรางสารประกอบ

อินทรียระเหย ในการควบคุมโรคแอนแทร็กโนสบนผลมะมวงพบวา ยีสต P. aspenensis DMKU-SP67 ลด

ความรุนแรงของโรคได ๙๔.๑ เปอรเซ็นต เทา ๆ กับการใชสารเคมีฆาเชื้อราเบโนมิล (๙๓.๙ เปอรเซ็นต)  สวน

การควบคุมโรคขั้วผลเนาบนผลมะมวงพบวา T. indica DMKU-RP35 มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความรุนแรง

ของโรคได ๘๒.๔ เปอรเซ็นต ใกลเคียงกับการใชเบโนมิลซึ่งลดความรุนแรงของโรคได ๘๗.๕ เปอรเซ็นต 

นอกจากนั้น สารประกอบอินทรียระเหยงายที่ยีสตทั้ง ๔ สายพันธุสรางก็สามารถลดความรุนแรงของโรคบน 

ผลมะมวงไดเชนกัน แตในอัตราที่นอยกวาการใชเซลลยีสต งานวิจัยนี้แสดงวายีสตปฏิปกษเหลานี้มีศักยภาพที่

จะเปนตัวควบคุมทางชีวภาพสำหรับโรคแอนแทร็กโนสและโรคข้ัวผลเนาที่เกิดแกผลมะมวงหลังการเก็บเก่ียวได 

 

คำสำคัญ : การควบคุมทางชีวภาพ, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว, ยีสตปฏิปกษ, โรคข้ัวผลเนา, โรคแอนแทร็กโนส  

 

 

๑๒๕ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ความคืบหนาของวคัซีนโรคโควิด-๑๙ ทั่วโลก 
 

ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ภาคีสมาชิก  

 

นับเปนเวลาเกือบ ๑ ปแลวที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ไดครา

ชีวิตประชากรโลกไปกวา ๑.๔ ลานราย และยังคงมีแนวโนมของผูติดเชื้อรายใหมตอวันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

ดวยคาเฉลี ่ยประมาณ ๖ แสนรายตอว ัน มีจำนวนผู ต ิดเช ื ้อสะสมทั ่วโลกมากกวา ๖๒ ลานรายแลว  

หลายประเทศเกิดการระบาดหนักระลอกใหมที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน  

วัคซีนเปนความหวังสำคัญของคนท้ังโลกท่ีจะชวยใหสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจกลับสูสภาวะ

ปกติโดยเร็ว  ปจจุบันมีวัคซีนหลายรูปแบบที่อาจเรียกไดวาใกลจะพัฒนาเสร็จสิ้นแลว  จากรายงาน COVID-19 

Vaccine Tracker อางอิงขอมูลจากองคการอนามัยโลก ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  มีวัคซีนอยางนอย 

๘๗ ชนิด เขาสูขั้นตอนการทดสอบในสัตวทดลอง และมีจำนวนหนึ่งที่เขาสูขั้นตอนการ ทดสอบทางคลินิกใน

อาสาสมัครแลว โดยอยูในระยะที่หนึ่ง ๓๘ แบบ ระยะที่สอง ๑๗ แบบ และระยะที่สาม ๑๓ แบบ รวมทั้งมอีีก 

๖ แบบที่ผานการอนุมัติแบบพิเศษเพ่ือใชอยางจำกัดในกลุมเฉพาะ ซ่ึงปจจุบันมกีารอนุมัติใชในประเทศจีนและ

ประเทศรัสเซียเทานั้น ตัวอยางวัคซีนที่มีความกาวหนามากที่สุดในโลกไดแกวัคซีนชนิด mRNA จากบริษัท 

Pfizer และ BioNTech ซ่ึงกำลังยื่นขอขึ้นทะเบียนใชในกรณีฉุกเฉิน (EUA)  เปนรายแรกในสหรัฐอเมริกา และ

วัคซีน mRNA ของบริษัท Moderna ซึ่งไดประกาศผลการทดสอบประสิทธิภาพการปองกันโรคในอาสาสมัครแลว

เชนเดียวกัน จากขอมูลในขณะนี้นับวาวัคซีน mRNA เปนเทคโนโลยีที่ดำเนินการไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการปองกันโรคโควิด-๑๙ มากกวารอยละ ๙๐ ซึ่งมากกวาแนวโนมการรับรองวัคซีนที่กำหนดไว

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ แตยังคงตองติดตามผลกันตอไป และยังมีขอจำกัดและขอกังวลบางประการ เชน วัคซีน

จะตองเก็บที่อุณหภูมิต่ำในระดับ -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส ซึ่งจะสงผลตอปญหาดานการขนสงวัคซีน

กระจายไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก อีกทั้ง mRNA ยังเปนเทคโนโลยีใหมที่ยังไมเคยมีการรับรองการใชงาน 

มากอนหนานี้  นอกจากนี้ยังมีวัคซีนชนิด Viral vector ของบริษัท AstraZeneca รวมกับ มหาวิทยาลัย 

ออกซฟอรด ซึ่งมีความกาวหนาและไดประกาศผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโดยเฉลี่ยรอยละ ๗๐ 

คาดวากอนสิ้นพ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีวัคซีนหลายชนิดที่ไดรับการอนุมัติใหใชในกรณีฉุกเฉินและผลิตออกมากระจาย

ใหทั่วโลกไดเขาถึงมากข้ึน  

สำหรับประเทศไทย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ไดใหความสำคัญแกเรื่องวัคซีนมาโดยตลอด 

เพื่อใหคนไทยไดใชวัคซีนโควิด-๑๙ เปนลำดับแรก ๆ ในเวลาใกลเคียงกับประเทศชั้นนำของโลก ปจจุบันไดใช

แนวทาง ๓ แนวทางในการขับเคลื่อนดานวัคซีนโรคโควิด-๑๙ ไดแก (๑) จัดหาวัคซีนจากแหลงที่เปนไปได 

รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐ ลานบาทเพ่ือจองวัคซีนลวงหนาและจัดซื้อวัคซีนจำนวน ๒๖ ลานโดส
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๑๒๔ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การควบคุมทางชีวภาพโรคแอนแทร็กโนสและโรคขั้วผลเนา 

ของผลมะมวงหลงัการเก็บเกี่ยวโดยใชยีสตปฏิปกษจากใบพืช  
 

ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง  ราชบัณฑิต 

 

โรคผลไมหลังการเก็บเกี่ยวที่มีสาเหตุจากราเปนปญหาสำคัญของการสงออกผลไม ทำใหคุณภาพและ

อายุการเก็บรักษาผลไมลดลงระหวางการขนสงและการวางจำหนาย สงผลใหมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

มะมวงเปนผลไมสำคัญของประเทศไทย จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  (FAO)  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยผลิตมะมวงเปนอันดับสามของโลก รองจากอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

แตละปประเทศไทยผลิตมะมวงมากกวา ๔ ลานตัน และมีมูลคาการสงออก ๖๓.๙ ลานเหรียญสหรัฐ  งานวิจัยน้ี

มีวัตถุประสงคเพื่อหายีสตปฏิปกษที่ใชควบคุมทางชีวภาพสำหรับโรคที่เกิดแกผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยว คือ 

โรคแอนแทร็กโนสที่เกิดจากรา Colletotrichum gloeosporioides  และโรคขั ้วผลเนาที่มีสาเหตุจากรา 

Lasiodiplodia theobromae  จากการวิจัยโดยนำยีสต ๓๐๙ สายพันธุที่แยกจากใบพืชเศรษฐกิจ คือ ขาว 

ขาวโพด และออย มาประเมินการเปนปฏิปกษกับราสาเหตุของโรคมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวทั้ง ๒ ชนิด โดย

เลี้ยงราสาเหตุโรครวมกับยีสตบนอาหารแข็งในจานเพาะเชื้อ พบวามีเพียงยีสต Papiliotrema aspenensis 

DMKU-SP67 เท าน ั ้นท ี ่ยับย ั ้ งการเจร ิญของรา C. gloeosporioides (๖๖.๓ เปอร  เซ ็นต ) ในขณะท่ี 

Torulaspora indica DMKU-RP31, T. indica DMKU-RP35 และ Pseudozyma hubeiensis YE-21 ซึ่ง

เปนปฏิปกษกับรา L. theobromae สามารถยับยั ้งการเจริญของราชนิดนี ้ได ๖๗.๗, ๖๗.๙ และ ๕๖.๗ 

เปอรเซ็นต ตามลำดับ กลไกท่ียีสตทั้ง ๔ สายพันธุยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคคือการสรางสารประกอบ

อินทรียระเหย ในการควบคุมโรคแอนแทร็กโนสบนผลมะมวงพบวา ยีสต P. aspenensis DMKU-SP67 ลด

ความรุนแรงของโรคได ๙๔.๑ เปอรเซ็นต เทา ๆ กับการใชสารเคมีฆาเชื้อราเบโนมิล (๙๓.๙ เปอรเซ็นต)  สวน

การควบคุมโรคขั้วผลเนาบนผลมะมวงพบวา T. indica DMKU-RP35 มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความรุนแรง

ของโรคได ๘๒.๔ เปอรเซ็นต ใกลเคียงกับการใชเบโนมิลซึ่งลดความรุนแรงของโรคได ๘๗.๕ เปอรเซ็นต 

นอกจากนั้น สารประกอบอินทรียระเหยงายที่ยีสตทั้ง ๔ สายพันธุสรางก็สามารถลดความรุนแรงของโรคบน 

ผลมะมวงไดเชนกัน แตในอัตราที่นอยกวาการใชเซลลยีสต งานวิจัยนี้แสดงวายีสตปฏิปกษเหลานี้มีศักยภาพที่

จะเปนตัวควบคุมทางชีวภาพสำหรับโรคแอนแทร็กโนสและโรคข้ัวผลเนาที่เกิดแกผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวได 

 

คำสำคัญ : การควบคุมทางชีวภาพ, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว, ยีสตปฏิปกษ, โรคข้ัวผลเนา, โรคแอนแทร็กโนส  

 

 

๑๒๕ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ความคืบหนาของวคัซีนโรคโควิด-๑๙ ทั่วโลก 
 

ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ภาคีสมาชิก  

 

นับเปนเวลาเกือบ ๑ ปแลวที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ไดครา

ชีวิตประชากรโลกไปกวา ๑.๔ ลานราย และยังคงมีแนวโนมของผูติดเชื้อรายใหมตอวันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

ดวยคาเฉลี ่ยประมาณ ๖ แสนรายตอว ัน มีจำนวนผู ต ิดเช ื ้อสะสมทั ่วโลกมากกวา ๖๒ ลานรายแลว  

หลายประเทศเกิดการระบาดหนักระลอกใหมที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น  

วัคซีนเปนความหวังสำคัญของคนทั้งโลกท่ีจะชวยใหสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจกลับสูสภาวะ

ปกติโดยเร็ว  ปจจุบันมีวัคซีนหลายรูปแบบที่อาจเรียกไดวาใกลจะพัฒนาเสร็จสิ้นแลว  จากรายงาน COVID-19 

Vaccine Tracker อางอิงขอมูลจากองคการอนามัยโลก ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  มีวัคซีนอยางนอย 

๘๗ ชนิด เขาสูขั้นตอนการทดสอบในสัตวทดลอง และมีจำนวนหนึ่งที่เขาสูขั้นตอนการ ทดสอบทางคลินิกใน

อาสาสมัครแลว โดยอยูในระยะที่หนึ่ง ๓๘ แบบ ระยะที่สอง ๑๗ แบบ และระยะที่สาม ๑๓ แบบ รวมทั้งมอีีก 

๖ แบบที่ผานการอนุมัติแบบพิเศษเพ่ือใชอยางจำกัดในกลุมเฉพาะ ซ่ึงปจจุบันมีการอนุมัติใชในประเทศจีนและ

ประเทศรัสเซียเทานั้น ตัวอยางวัคซีนที่มีความกาวหนามากที่สุดในโลกไดแกวัคซีนชนิด mRNA จากบริษัท 

Pfizer และ BioNTech ซ่ึงกำลังยื่นขอขึ้นทะเบียนใชในกรณีฉุกเฉิน (EUA)  เปนรายแรกในสหรัฐอเมริกา และ

วัคซีน mRNA ของบริษัท Moderna ซึง่ไดประกาศผลการทดสอบประสิทธิภาพการปองกันโรคในอาสาสมัครแลว

เชนเดียวกัน จากขอมูลในขณะนี้นับวาวัคซีน mRNA เปนเทคโนโลยีที่ดำเนินการไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการปองกันโรคโควิด-๑๙ มากกวารอยละ ๙๐ ซึ่งมากกวาแนวโนมการรับรองวัคซีนที่กำหนดไว

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ แตยังคงตองติดตามผลกันตอไป และยังมีขอจำกัดและขอกังวลบางประการ เชน วัคซีน

จะตองเก็บที่อุณหภูมิต่ำในระดับ -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส ซึ่งจะสงผลตอปญหาดานการขนสงวัคซีน

กระจายไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก อีกทั้ง mRNA ยังเปนเทคโนโลยีใหมที่ยังไมเคยมีการรับรองการใชงาน 

มากอนหนานี้  นอกจากนี้ยังมีวัคซีนชนิด Viral vector ของบริษัท AstraZeneca รวมกับ มหาวิทยาลัย 

ออกซฟอรด ซึ่งมีความกาวหนาและไดประกาศผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโดยเฉลี่ยรอยละ ๗๐ 

คาดวากอนสิ้นพ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีวัคซีนหลายชนิดที่ไดรับการอนุมัติใหใชในกรณีฉุกเฉินและผลิตออกมากระจาย

ใหทั่วโลกไดเขาถึงมากข้ึน  

สำหรับประเทศไทย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ไดใหความสำคัญแกเรื่องวัคซีนมาโดยตลอด 

เพื่อใหคนไทยไดใชวัคซีนโควิด-๑๙ เปนลำดับแรก ๆ ในเวลาใกลเคียงกับประเทศชั้นนำของโลก ปจจุบันไดใช

แนวทาง ๓ แนวทางในการขับเคลื่อนดานวัคซีนโรคโควิด-๑๙ ไดแก (๑) จัดหาวัคซีนจากแหลงที่เปนไปได 

รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐ ลานบาทเพ่ือจองวัคซีนลวงหนาและจัดซื้อวัคซีนจำนวน ๒๖ ลานโดส

๑๒๔ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การควบคุมทางชีวภาพโรคแอนแทร็กโนสและโรคขั้วผลเนา 

ของผลมะมวงหลงัการเก็บเกี่ยวโดยใชยีสตปฏิปกษจากใบพืช  
 

ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง  ราชบัณฑิต 

 

โรคผลไมหลังการเก็บเกี่ยวที่มีสาเหตุจากราเปนปญหาสำคัญของการสงออกผลไม ทำใหคุณภาพและ

อายุการเก็บรักษาผลไมลดลงระหวางการขนสงและการวางจำหนาย สงผลใหมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

มะมวงเปนผลไมสำคัญของประเทศไทย จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  (FAO)  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยผลิตมะมวงเปนอันดับสามของโลก รองจากอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

แตละปประเทศไทยผลิตมะมวงมากกวา ๔ ลานตัน และมีมูลคาการสงออก ๖๓.๙ ลานเหรียญสหรัฐ  งานวิจัยน้ี

มีวัตถุประสงคเพื่อหายีสตปฏิปกษที่ใชควบคุมทางชีวภาพสำหรับโรคที่เกิดแกผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยว คือ 

โรคแอนแทร็กโนสที่เกิดจากรา Colletotrichum gloeosporioides  และโรคขั ้วผลเนาที่มีสาเหตุจากรา 

Lasiodiplodia theobromae  จากการวิจัยโดยนำยีสต ๓๐๙ สายพันธุที่แยกจากใบพืชเศรษฐกิจ คือ ขาว 

ขาวโพด และออย มาประเมินการเปนปฏิปกษกับราสาเหตุของโรคมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวทั้ง ๒ ชนิด โดย

เลี้ยงราสาเหตุโรครวมกับยีสตบนอาหารแข็งในจานเพาะเชื้อ พบวามีเพียงยีสต Papiliotrema aspenensis 

DMKU-SP67 เท าน ั ้นท ี ่ยับย ั ้ งการเจร ิญของรา C. gloeosporioides (๖๖.๓ เปอร  เซ ็นต ) ในขณะท่ี 

Torulaspora indica DMKU-RP31, T. indica DMKU-RP35 และ Pseudozyma hubeiensis YE-21 ซึ่ง

เปนปฏิปกษกับรา L. theobromae สามารถยับยั ้งการเจริญของราชนิดนี ้ได ๖๗.๗, ๖๗.๙ และ ๕๖.๗ 

เปอรเซ็นต ตามลำดับ กลไกท่ียีสตทั้ง ๔ สายพันธุยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคคือการสรางสารประกอบ

อินทรียระเหย ในการควบคุมโรคแอนแทร็กโนสบนผลมะมวงพบวา ยีสต P. aspenensis DMKU-SP67 ลด

ความรุนแรงของโรคได ๙๔.๑ เปอรเซ็นต เทา ๆ กับการใชสารเคมีฆาเชื้อราเบโนมิล (๙๓.๙ เปอรเซ็นต)  สวน

การควบคุมโรคขั้วผลเนาบนผลมะมวงพบวา T. indica DMKU-RP35 มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความรุนแรง

ของโรคได ๘๒.๔ เปอรเซ็นต ใกลเคียงกับการใชเบโนมิลซึ่งลดความรุนแรงของโรคได ๘๗.๕ เปอรเซ็นต 

นอกจากนั้น สารประกอบอินทรียระเหยงายที่ยีสตทั้ง ๔ สายพันธุสรางก็สามารถลดความรุนแรงของโรคบน 

ผลมะมวงไดเชนกัน แตในอัตราที่นอยกวาการใชเซลลยีสต งานวิจัยนี้แสดงวายีสตปฏิปกษเหลานี้มีศักยภาพที่

จะเปนตัวควบคุมทางชีวภาพสำหรับโรคแอนแทร็กโนสและโรคข้ัวผลเนาที่เกิดแกผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวได 

 

คำสำคัญ : การควบคุมทางชีวภาพ, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว, ยีสตปฏิปกษ, โรคข้ัวผลเนา, โรคแอนแทร็กโนส  
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ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ภาคีสมาชิก  

 

นับเปนเวลาเกือบ ๑ ปแลวที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ไดครา
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บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

จากบริษัท AstraZeneca โดยคาดวาประเทศไทยจะไดรับวัคซีนประมาณกลาง พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการ

เจรจาจาก COVAX และแหลงอื่น ๆ ที่เปนไปไดอีก ๓๙ ลานโดส  (๒) รับการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิต

ภายในประเทศ จากผูผลิตในตางประเทศที่มีความพรอมและมีความกาวหนาดานการวิจัยและพัฒนาวัคซีน  

เร็วที่สุด รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ ๖๐๐ ลานบาทเพ่ือเตรียมรับการถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท สยาม- 

ไบโอไซเอนซ จำกัด เพื่อตั้งฐานการผลิตขึ้นในประเทศไทย  และ (๓) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

ภายในประเทศ ทั้งนี้มีหลายเทคโนโลยีที่ผานขั้นตอนการทดสอบในสัตวทดลองและกำลังอยูในขั้นเตรียมเขาสู

การทดสอบทางคลินิกแลว 
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กลีเซอรอลดิบ - วตัถุดิบอเนกประสงค 

ตอนที่ ๒ : อนุพันธของกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์ 

ดวยกระบวนการเคมีไฟฟา 
 

ศาสตราจารย ดร.มะลิ  หุนสม  ภาคีสมาชิก 

พเยีย  สายหลา๑ 
๑ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

มาตรการการเพ่ิมสัดสวนการใชน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในภาคพลังงานของรัฐบาล และนโยบายการ

สนับสนุนการใชน้ำมันดีเซลทีม่ีสวนผสมของไบโอดีเซล คือ B7  B10 และ B20 ในปจจุบัน ทำใหกำลังการผลิต 

ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ดี ในการผลิตไบโอดีเซล ๑๐๐ กิโลกรัม จะเกิดกลีเซอรอลดิบ

ประมาณ ๑๐ กิโลกรัม กลีเซอรอลดิบเหลานี้จะมีความบริสุทธิ์เพียงรอยละ ๔๐-๘๘ โดยน้ำหนัก เนื่องจากถูก

เจือปนดวยสารตาง ๆ ในปริมาณมาก เชน กรดไขมันอิสระและอนุพันธ สบู สารตั้งตนและตัวเรงปฏิริยาที่  

มากเกินพอ จึงไมสามารถนำไปใชงานไดทันที  

ผูบรรยายและคณะไดศึกษาการเพิ่มความบริสุทธิ์กลีเซอรอลดิบดวยวิธีทางเคมีและเปลี่ยนเปนสาร  

มีมูลคาดวยวิธีเคมีไฟฟาในหองปฏิบัติการ โดยดำเนินการขั้นตนเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์กลีเซอรอลดิบดวยการ

ปรับคาพีเอชดวยกรดฟอสฟอริกเพื่อกำจัดกรดไขมันอิสระและเกลือของตัวเรงปฏิกิริยา อีกทั้งเติมโพรพานอล

เพื่อกำจัดเกลือของตัวเรงปฏิกิริยาที่ยังตกคางอยู การดำเนินการดังกลาวทำใหไดกลีเซอรอลดิบที่มีความ

บริสุทธิ์รอยละ ๙๗.๙ โดยน้ำหนัก เมื่อนำกลีเซอรอลดังกลาวมาเปลี่ยนเปนสารมีมูลคาดวยกระบวนการ

เคมีไฟฟา พบวากระบวนการดังกลาวสามารถเปล่ียนกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์เปนสารมีมูลคาได

หลายชนิด เชน  เอทิลีนไกลคอล แอซีทอล ไกลซิดอล อะโครลีน โพรเพนไดออล ซึ่งสามารถใชเปนสารตั้งตน

ในการผลิตเคมีภัณฑอื่นได  ทั้งนี้ภาวะที่เหมาะสมในการเปลี่ยนกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์เปน

สารมีมูลคาคือที่พีเอชเทากับ ๑ ความหนาแนนกระแสไฟฟาเทากับ ๐.๑๔ แอมแปรตอตารางเซนติเมตร เวลา 

๑๔ ชั่วโมง และใชแพลทินัมเปนขั้วไฟฟา ซึ่งจะใหผลไดของผลิตภัณฑรอยละ ๖๘.๗ 
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ในการผลิตเคมีภัณฑอื่นได  ทั้งนี้ภาวะที่เหมาะสมในการเปลี่ยนกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์เปน

สารมีมูลคาคือที่พีเอชเทากับ ๑ ความหนาแนนกระแสไฟฟาเทากับ ๐.๑๔ แอมแปรตอตารางเซนติเมตร เวลา 

๑๔ ชั่วโมง และใชแพลทินัมเปนขั้วไฟฟา ซึ่งจะใหผลไดของผลิตภัณฑรอยละ ๖๘.๗ 
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๑๒๖ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

จากบริษัท AstraZeneca โดยคาดวาประเทศไทยจะไดรับวัคซีนประมาณกลาง พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการ

เจรจาจาก COVAX และแหลงอื่น ๆ ที่เปนไปไดอีก ๓๙ ลานโดส  (๒) รับการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิต

ภายในประเทศ จากผูผลิตในตางประเทศที่มีความพรอมและมีความกาวหนาดานการวิจัยและพัฒนาวัคซีน  

เร็วที่สุด รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ ๖๐๐ ลานบาทเพ่ือเตรียมรับการถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท สยาม- 

ไบโอไซเอนซ จำกัด เพื่อตั้งฐานการผลิตขึ้นในประเทศไทย  และ (๓) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

ภายในประเทศ ทั้งนี้มีหลายเทคโนโลยีที่ผานขั้นตอนการทดสอบในสัตวทดลองและกำลังอยูในขั้นเตรียมเขาสู

การทดสอบทางคลินิกแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๗ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

กลีเซอรอลดิบ - วตัถุดิบอเนกประสงค 

ตอนที่ ๒ : อนุพันธของกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์ 

ดวยกระบวนการเคมีไฟฟา 
 

ศาสตราจารย ดร.มะลิ  หุนสม  ภาคีสมาชิก 

พเยีย  สายหลา๑ 
๑ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

มาตรการการเพ่ิมสัดสวนการใชน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในภาคพลังงานของรัฐบาล และนโยบายการ

สนับสนุนการใชน้ำมันดีเซลทีม่ีสวนผสมของไบโอดีเซล คือ B7  B10 และ B20 ในปจจุบัน ทำใหกำลังการผลิต 

ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ดี ในการผลิตไบโอดีเซล ๑๐๐ กิโลกรัม จะเกิดกลีเซอรอลดิบ

ประมาณ ๑๐ กิโลกรัม กลีเซอรอลดิบเหลานี้จะมีความบริสุทธิ์เพียงรอยละ ๔๐-๘๘ โดยน้ำหนัก เนื่องจากถูก

เจือปนดวยสารตาง ๆ ในปริมาณมาก เชน กรดไขมันอิสระและอนุพันธ สบู สารตั้งตนและตัวเรงปฏิริยาที่  

มากเกินพอ จึงไมสามารถนำไปใชงานไดทันที  

ผูบรรยายและคณะไดศึกษาการเพิ่มความบริสุทธิ์กลีเซอรอลดิบดวยวิธีทางเคมีและเปลี่ยนเปนสาร  

มีมูลคาดวยวิธีเคมีไฟฟาในหองปฏิบัติการ โดยดำเนินการขั้นตนเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์กลีเซอรอลดิบดวยการ

ปรับคาพีเอชดวยกรดฟอสฟอริกเพื่อกำจัดกรดไขมันอิสระและเกลือของตัวเรงปฏิกิริยา อีกทั้งเติมโพรพานอล

เพื่อกำจัดเกลือของตัวเรงปฏิกิริยาที่ยังตกคางอยู การดำเนินการดังกลาวทำใหไดกลีเซอรอลดิบที่มีความ

บริสุทธิ์รอยละ ๙๗.๙ โดยน้ำหนัก เมื่อนำกลีเซอรอลดังกลาวมาเปลี่ยนเปนสารมีมูลคาดวยกระบวนการ

เคมีไฟฟา พบวากระบวนการดังกลาวสามารถเปล่ียนกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์เปนสารมีมูลคาได

หลายชนิด เชน  เอทิลีนไกลคอล แอซีทอล ไกลซิดอล อะโครลีน โพรเพนไดออล ซึ่งสามารถใชเปนสารตั้งตน

ในการผลิตเคมีภัณฑอื่นได  ทั้งนี้ภาวะที่เหมาะสมในการเปลี่ยนกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์เปน

สารมีมูลคาคือที่พีเอชเทากับ ๑ ความหนาแนนกระแสไฟฟาเทากับ ๐.๑๔ แอมแปรตอตารางเซนติเมตร เวลา 

๑๔ ชั่วโมง และใชแพลทินัมเปนขั้วไฟฟา ซึ่งจะใหผลไดของผลิตภัณฑรอยละ ๖๘.๗ 

 

 

 

 

 

๑๒๖ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

จากบริษัท AstraZeneca โดยคาดวาประเทศไทยจะไดรับวัคซีนประมาณกลาง พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการ

เจรจาจาก COVAX และแหลงอื่น ๆ ที่เปนไปไดอีก ๓๙ ลานโดส  (๒) รับการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิต

ภายในประเทศ จากผูผลิตในตางประเทศที่มีความพรอมและมีความกาวหนาดานการวิจัยและพัฒนาวัคซีน  

เร็วที่สุด รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ ๖๐๐ ลานบาทเพ่ือเตรียมรับการถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท สยาม- 

ไบโอไซเอนซ จำกัด เพื่อตั้งฐานการผลิตขึ้นในประเทศไทย  และ (๓) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

ภายในประเทศ ทั้งนี้มีหลายเทคโนโลยีที่ผานขั้นตอนการทดสอบในสัตวทดลองและกำลังอยูในขั้นเตรียมเขาสู

การทดสอบทางคลินิกแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๗ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

กลีเซอรอลดิบ - วตัถุดิบอเนกประสงค 

ตอนที่ ๒ : อนุพันธของกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์ 

ดวยกระบวนการเคมีไฟฟา 
 

ศาสตราจารย ดร.มะลิ  หุนสม  ภาคีสมาชิก 

พเยีย  สายหลา๑ 
๑ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

มาตรการการเพ่ิมสัดสวนการใชน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในภาคพลังงานของรัฐบาล และนโยบายการ

สนับสนุนการใชน้ำมันดีเซลทีม่ีสวนผสมของไบโอดีเซล คือ B7  B10 และ B20 ในปจจุบัน ทำใหกำลังการผลิต 

ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ดี ในการผลิตไบโอดีเซล ๑๐๐ กิโลกรัม จะเกิดกลีเซอรอลดิบ

ประมาณ ๑๐ กิโลกรัม กลีเซอรอลดิบเหลานี้จะมีความบริสุทธิ์เพียงรอยละ ๔๐-๘๘ โดยน้ำหนัก เนื่องจากถูก

เจือปนดวยสารตาง ๆ ในปริมาณมาก เชน กรดไขมันอิสระและอนุพันธ สบู สารตั้งตนและตัวเรงปฏิริยาที่  

มากเกินพอ จึงไมสามารถนำไปใชงานไดทันที  

ผูบรรยายและคณะไดศึกษาการเพิ่มความบริสุทธิ์กลีเซอรอลดิบดวยวิธีทางเคมีและเปลี่ยนเปนสาร  

มีมูลคาดวยวิธีเคมีไฟฟาในหองปฏิบัติการ โดยดำเนินการขั้นตนเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์กลีเซอรอลดิบดวยการ

ปรับคาพีเอชดวยกรดฟอสฟอริกเพื่อกำจัดกรดไขมันอิสระและเกลือของตัวเรงปฏิกิริยา อีกทั้งเติมโพรพานอล

เพื่อกำจัดเกลือของตัวเรงปฏิกิริยาที่ยังตกคางอยู การดำเนินการดังกลาวทำใหไดกลีเซอรอลดิบที่มีความ

บริสุทธิ์รอยละ ๙๗.๙ โดยน้ำหนัก เมื่อนำกลีเซอรอลดังกลาวมาเปลี่ยนเปนสารมีมูลคาดวยกระบวนการ

เคมีไฟฟา พบวากระบวนการดังกลาวสามารถเปล่ียนกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์เปนสารมีมูลคาได

หลายชนิด เชน  เอทิลีนไกลคอล แอซีทอล ไกลซิดอล อะโครลีน โพรเพนไดออล ซึ่งสามารถใชเปนสารตั้งตน

ในการผลิตเคมีภัณฑอื่นได  ทั้งนี้ภาวะที่เหมาะสมในการเปลี่ยนกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์เปน

สารมีมูลคาคือที่พีเอชเทากับ ๑ ความหนาแนนกระแสไฟฟาเทากับ ๐.๑๔ แอมแปรตอตารางเซนติเมตร เวลา 

๑๔ ชั่วโมง และใชแพลทินัมเปนขั้วไฟฟา ซึ่งจะใหผลไดของผลิตภัณฑรอยละ ๖๘.๗ 
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๑๒๘ 
 
 
 
 
 

 
บรรยายวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

 

การเพิ่มศักยภาพเถาลอยจีโอพอลิเมอรดวยบะซอลตไฟเบอร 
 

ศาสตราจารย ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ  ราชบัณฑิต 

 

กระบวนการผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนดใชพลังงานสูงและปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจำนวนมาก 

การผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด ๑ ตันทำใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจำนวน ๐.๗๕ ตัน ปจจุบันมี

การผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนดถึงปละ ๔,๑๐๐ ลานตัน และปลอยกาซคารบอนไดออกไซดประมาณ ๓,๐๐๐ ลานตัน 

คิดเปน ๗ เปอรเซ็นของกาซเรือนกระจกทั้งหมด เหตุนี้จึงเปนที่มาของการวิจัยเพื่อพัฒนาซีเมนตใหมสำหรับ

ลดการใชปูนซีเมนตปอรตแลนด  ประเทศไทยมีการพัฒนาจีโอพอลิเมอรโดยใชเถาลอยแมเมาะ ซึ่งมีแคลเซียมสูง 

เปนสารต้ังตน ใชดางโซเดียมไฮดรอกไซดและโซเดียมซิลิเกตเปนสารละลาย และบมที่อุณหภูมิปกติ  จีโอพอลิเมอร

ซีเมนตที่ไดสามารถใชแทนปูนซีเมนตปอรตแลนด แตยังมีประเด็นปญหาที่จะตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม 

ไดแก เรื่องของการกอตัวเร็ว และการหดตัวสูง การเพิ่มศักยภาพเถาลอยจีโอพอลิเมอรทำไดโดยการผสม  

บะซอลตไฟเบอรในสารตั้งตน  ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา สามารถทำใหการกอตัวมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น 

กวาเทาตัว การหดตัวลดลงครึ่งหนึ่ง และกำลังรับแรงอัดสูงขึ้นมาก สรุปไดวา เราสามารถใชบะซอลต ไฟเบอร

ในการเพ่ิมศักยภาพของเถาลอยจีโอพอลิเมอรได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๙ 
 
 
 
  
  
 

 

 
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคสีมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

    

ความหลากหลายและประโยชนของสายการประกอบ 
 

ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ  ชุติมา  ภาคีสมาชิก 

 

ในอดีตชางฝมือจะเปนผูผลิตชิ้นงานตามที่ลูกคาตองการ แตกวาจะเปนชางฝมือได เขาจะตองเรียนรู

กระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแตตนจนจบ และกวาจะมีความชำนาญไดอาจตองใชเวลานับ ๑๐ ป การผลิต

ชิ้นงานโดยชางฝมือเปนรายชิ้นเชนนี้ทำใหไดชิ้นงานจำนวนนอย ราคาแพง ไมมีประสิทธิภาพ และไมเหมาะ 

แกการผลิตเปนจำนวนมาก จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตจำนวนมากโดยใชสายการประกอบเกิดขึ้น ผูมี

บทบาทสำคัญในการทำใหแนวคิดดังกลาวเปนจริงไดในทางปฏิบัติ คือ Adam Smith (การแบงแยกงาน) และ 

Frederick Taylor (วิทยาศาสตรการจัดการ) โดยมี Henry Ford เปนผูพิสูจนแนวคิดนี้ดวยสายการประกอบ

รถยนต Model T เปนจำนวนมาก และมีราคาที่ถูกกวาทองตลาดถึงครึ่งหนึ่ง  ในการบรรยายครั้งนี้ผูบรรยาย
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Frederick Taylor (วิทยาศาสตรการจัดการ) โดยมี Henry Ford เปนผูพิสูจนแนวคิดนี้ดวยสายการประกอบ

รถยนต Model T เปนจำนวนมาก และมีราคาที่ถูกกวาทองตลาดถึงครึ่งหนึ่ง  ในการบรรยายครั้งนี้ผูบรรยาย

จะกลาวถึงวิวัฒนาการของสายการประกอบท่ีเกิดข้ึนตั้งแตแบบพ้ืนฐานที่สุด คือ สายการประกอบแบบเสนตรง 

โดยมีการพัฒนาตอมาจนกลายเปนแบบรูปตัวยู แบบสถานีงานขนาน แบบสองดาน แบบขนาน และแบบหลาย

คนงาน  ในชวงทศวรรษที่ผานมาไดมีการนำเอารูปแบบของสายการประกอบแบบพื้นฐานมาผสมผสานกัน  

ทำใหเกิดสายการประกอบแบบลูกผสมขึ้นอีกหลายรูปแบบ เชน แบบขนานสองดาน  แบบสองดานรูปตัวยู  

นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาใหระบบผลิตโดยรวมกลายเปนระบบสายการประกอบจำนวนมากขึ้น ซึ่งเปน

ประโยชนแกอุตสาหกรรมการผลิตในปจจุบันอยางมาก     
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ยาอารทิมิซินินเปนยาตานมาลาเรียที่สำคัญและใชกันทั่วโลกตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก 

ใชรักษามาลาเรียชนิดรุนแรงและใชในสูตรยารวมเพื่อรักษาโรคมาลาเรียดื้อยา โดยเฉพาะเชื้อชนิดฟลซิพารัม 

เชื้อมาลาเรียในคนมีทั้งระยะไรเพศ (asexual erythrocytic stages) ซึ่งเปนระยะที่ทำใหมีอาการปวย และ

ระยะมีเพศ (sexual stages or gametocytes) ซึ ่งไมทำใหปวยแตสามารถแพรเชื ้อไดโดยผานยุงพาหะ  

การรักษามาลาเรียฟลซิพารัมตองใชยาจำเพาะ คือ ยาอารทิมิซินินเพื่อกำจัดระยะไรเพศ และยาไพรมาควิน

เพ่ือกำจัดระยะมีเพศ  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ นักวิจัยพบวา เชื้อมาลาเรียฟลซิพารัมจากกัมพูชามีภาวะด้ือยาอารทิมิซินิน 

ซึ่งพิสูจนทราบเฉพาะในระยะไรเพศ และภาวะเชื้อดื้อยาดังกลาวไดลุกลามไปแลวในประเทศแถบลุมน้ำโขง

หลายประเทศ สถานการณนี้จึงเปนอุปสรรคสำคัญของโครงการกำจัดมาลาเรียของภูมิภาคและของโลกซึ่ง

กำลังดำเนินอยูอยางเรงดวน  ขอกังวลเพิ่มเติมคือภาวะดื้อยาอารทิมิซินินของเชื้อฟลซิพารัมอาจเกิดขึ้นทั้งแก

เชื้อระยะไรเพศและมีเพศ แมวาธรรมชาติการตอบสนองตอยาตานมาลาเรียของทั้ง  ๒ ระยะจะแตกตางกัน 

หากภาวะดื้อยาน้ีเกิดขึ้นในเชื้อระยะมีเพศดวย ก็จะเปนภัยคุกคามที่สำคัญตอยุทธศาสตรการกำจัดไขมาลาเรีย 

จึงตองไดรับการพิสูจนทราบอยางเรงดวน  ปจจุบันการตรวจสอบในหองปฏิบัติการเพื่อวัดภาวะด้ือยามาลาเรีย

ยังใชตรวจไดเฉพาะเชื้อระยะไรเพศ สวนเชื้อระยะมีเพศตองตรวจโดยขั้นตอนทางกีฏวิทยาแบบจำลองวงชีพ

มาลาเรีย ซึ่งเปนวิธีที่ลาชาและยุงยากในภาคปฏิบัติ  คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมือกับ

มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน ในการพัฒนาวิธีทางหองปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบภาวะดื้อยาของเชื้อ

ระยะมีเพศเปนผลสำเร็จ โดยเปนแบบการตรวจคูขนานที่เรียกวา Dual Gamete Formation Assay (DGFA) 

เริ่มตนจากการเพาะเลี้ยง (culture) เชื้อมาลาเรียฟลซิพารัมจากระยะไรเพศที่ทราบความไวตอยาอารทิมิซินิน 

จนพัฒนากลายเปนระยะมีเพศไดสำเร็จอยางเสถียร  เมื่อนำเชื้อระยะมีเพศดังกลาวมาทดสอบกับยาอารทิมิซินิน 

พบวา มีภาวะดื้อยาที่สอดคลองกับภาวะดื้อยาของระยะไรเพศ การศึกษานี้จึงพิสูจนทราบเปนครั้งแรกวา 

ภาวะดื้อยาของเชื้อฟลซิพารัมสามารถสงตอจากระยะไรเพศสูระยะมีเพศได  งานวิจัยนี้ทำใหไดเชื้อฟลซิพารัม

สายพันธุอางอิงที่ไวและดื้อตอยาอารทิมิซินิน เพื่อการอนุเคราะหในวงกวาง ไดเทคนิคที่สามารถตรวจสอบ

ความไวตอยาของเชื้อมาลาเรียระยะมีเพศไดอยางถูกตองและรวดเร็ว และไดขอมูลเพื่อการวางยุทธศาสตร

สนับสนุนโครงการกำจัดมาลาเรียขององคการอนามัยโลกที่กำลังดำเนินการอยูทั่วโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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Diabetic sensorimotor polyneuropathy (DSPN) is encountered in approximately one–third of 
people with diabetes. This, in turn, might markedly impoverish their quality of life, mainly 
owing to neuropathic pain and foot ulcerations. Painful DSPN might be as frequent as 25% in 
diabetes patients. Symptoms as a result of DSPN typically comprise pain, paresthesia and 
numbness in the distal lower limbs. Asymptomatic DSPN might reach 50% among patients 
with this condition. Unfortunately, DSPN is still not adequately diagnosed and treated. Its 
management has three priorities: (i) lifestyle improvement, near–normoglycemia and 
multifactorial cardiovascular risk intervention; (ii) pathogenesis–oriented pharmacotherapy; 
and (iii) symptomatic alleviation of pain. Intensive diabetes therapy showed evidence for 
favorable effects on the incidence and deterioration of DSPN in type 1 diabetes, but not type 
2 diabetes. Among pathogenesis–oriented treatments, α–lipoic acid, actovegin, benfotiamine 
and epalrestat are currently authorized to treat DSPN in several countries. Symptomatic 
therapy uses analgesics, notably antidepressants, opioids and anticonvulsants, reducing pain 
by ≥50% in approximately 50% of individuals, but might be limited, particularly by central 
nervous system–related adverse events. Local treatment with the capsaicin 8% patch might 
offer an alternative. In addition to pain relief, therapy should improve sleep, mobility and 
quality of life. In conclusion, multimodal treatment of DSPN should consider the individual 
risk profile, pathogenetic treatment and pain management using pharmacotherapy 
(combinations, if required), as well as non–pharmacological options. 
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we analyzed P. falciparum clinical isolates from the Greater Mekong Subregion, each 
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the Kelch13 (PfK13var) gene. As well as demonstrating reduced asexual sensitivity to drug, 
certain PfK13var isolates demonstrated a marked reduction in sensitivity to artemisinin in an  
in vitro male gamete formation assay. Importantly, this same reduction in sensitivity was 
observed when the most resistant isolate was tested directly in mosquito feeds. These results 
indicate that, under artemisinin drug pressure, while sensitive parasites are blocked, resistant 
parasites continue transmission. This selective advantage for resistance transmission could 
favor acquisition of additional host-specificity or polymorphisms affecting partner drug 
sensitivity in mixed infections. Favored resistance transmission under ACT coverage could 
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Background: Artemisinin and partner-drug resistance in Plasmodium falciparum are major 
threats to malaria control and elimination. Triple artemisinin-based combination therapies 
(TACTs), which combine existing co-formulated ACTs with a second partner drug that is 
slowly eliminated, might provide effective treatment and delay emergence of antimalarial 
drug resistance. 
Methods: In this multicentre, open-label, randomised trial, we recruited patients with 
uncomplicated P falciparum malaria at 18 hospitals and health clinics in eight countries. 
Eligible patients were aged 2–65 years, with acute, uncomplicated P falciparum malaria alone 
or mixed with non-falciparum species, and a temperature of 37·5°C or higher, or a history of 
fever in the past 24 h. Patients were randomly assigned (1:1) to one of two treatments using 
block randomisation, depending on their location: in Thailand, Cambodia, Vietnam, and 
Myanmar patients were assigned to either dihydroartemisinin–piperaquine or 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine; at three sites in Cambodia they were 
assigned to either artesunate–mefloquine or dihydroartemisinin–piperaquine plus 
mefloquine; and in Laos, Myanmar, Bangladesh, India, and the Democratic Republic of the 
Congo they were assigned to either artemether–lumefantrine or artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine. All drugs were administered orally and doses varied by drug combination 
and site. Patients were followed-up weekly for 42 days. The primary endpoint was efficacy, 
defined by 42-day PCR-corrected adequate clinical and parasitological response. Primary 
analysis was by intention to treat. A detailed assessment of safety and tolerability of the study 
drugs was done in all patients randomly assigned to treatment. This study is registered at 
ClinicalTrials.gov, NCT02453308, and is complete. 
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Findings: Between Aug 7, 2015, and Feb 8, 2018, 1100 patients were given either 
dihydroartemisinin–piperaquine (183 [17%]), dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine 
(269 [24%]), artesunate–mefloquine (73 [7%]), artemether–lumefantrine (289 [26%]), or 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (286 [26%]). The median age was 23 years (IQR 
13 to 34) and 854 (78%) of 1100 patients were male. In Cambodia, Thailand, and Vietnam  
the 42-day PCR-corrected efficacy after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine was 
98% (149 of 152; 95% CI 94 to 100) and after dihydroartemisinin–piperaquine was 48% (67 of 
141; 95% CI 39 to 56; risk difference 51%, 95% CI 42 to 59; p<0·0001). Efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine in the three sites in Myanmar was 91%  
(42 of 46; 95% CI 79 to 98) versus 100% (42 of 42; 95% CI 92 to 100) after dihydroartemisinin–
piperaquine (risk difference 9%, 95% CI 1 to 17; p=0·12). The 42-day PCR corrected efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (96% [68 of 71; 95% CI 88 to 99]) was non-
inferior to that of artesunate–mefloquine (95% [69 of 73; 95% CI 87 to 99]) in three sites in 
Cambodia (risk difference 1%; 95% CI −6 to 8; p=1·00). The overall 42-day PCR-corrected 
efficacy of artemether–lumefantrine plus amodiaquine (98% [281 of 286; 95% CI 97 to 99]) was 
similar to that of artemether–lumefantrine (97% [279 of 289; 95% CI 94 to 98]; risk difference 
2%, 95% CI −1 to 4; p=0·30). Both TACTs were well tolerated, although early vomiting (within 
1 h) was more frequent after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (30 [3·8%] of 
794) than after dihydroartemisinin–piperaquine (eight [1·5%] of 543; p=0·012). Vomiting after 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (22 [1·3%] of 1703) and artemether–lumefantrine 
(11 [0·6%] of 1721) was infrequent. Adding amodiaquine to artemether–lumefantrine 
extended the electrocardiogram corrected QT interval (mean increase at 52 h compared with 
baseline of 8·8 ms [SD 18·6] vs 0·9 ms [16·1]; p<0·01) but adding mefloquine to 
dihydroartemisinin–piperaquine did not (mean increase of 22·1 ms [SD 19·2] for 
dihydroartemisinin–piperaquine vs 20·8 ms [SD 17·8] for dihydroartemisinin–piperaquine 
plus mefloquine; p=0·50). 
Interpretation: Dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine and artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine TACTs are efficacious, well tolerated, and safe treatments of uncomplicated 
P falciparum malaria, including in areas with artemisinin and ACT partner-drug resistance. 
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Background: Artemisinin and partner-drug resistance in Plasmodium falciparum are major 
threats to malaria control and elimination. Triple artemisinin-based combination therapies 
(TACTs), which combine existing co-formulated ACTs with a second partner drug that is 
slowly eliminated, might provide effective treatment and delay emergence of antimalarial 
drug resistance. 
Methods: In this multicentre, open-label, randomised trial, we recruited patients with 
uncomplicated P falciparum malaria at 18 hospitals and health clinics in eight countries. 
Eligible patients were aged 2–65 years, with acute, uncomplicated P falciparum malaria alone 
or mixed with non-falciparum species, and a temperature of 37·5°C or higher, or a history of 
fever in the past 24 h. Patients were randomly assigned (1:1) to one of two treatments using 
block randomisation, depending on their location: in Thailand, Cambodia, Vietnam, and 
Myanmar patients were assigned to either dihydroartemisinin–piperaquine or 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine; at three sites in Cambodia they were 
assigned to either artesunate–mefloquine or dihydroartemisinin–piperaquine plus 
mefloquine; and in Laos, Myanmar, Bangladesh, India, and the Democratic Republic of the 
Congo they were assigned to either artemether–lumefantrine or artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine. All drugs were administered orally and doses varied by drug combination 
and site. Patients were followed-up weekly for 42 days. The primary endpoint was efficacy, 
defined by 42-day PCR-corrected adequate clinical and parasitological response. Primary 
analysis was by intention to treat. A detailed assessment of safety and tolerability of the study 
drugs was done in all patients randomly assigned to treatment. This study is registered at 
ClinicalTrials.gov, NCT02453308, and is complete. 
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Findings: Between Aug 7, 2015, and Feb 8, 2018, 1100 patients were given either 
dihydroartemisinin–piperaquine (183 [17%]), dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine 
(269 [24%]), artesunate–mefloquine (73 [7%]), artemether–lumefantrine (289 [26%]), or 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (286 [26%]). The median age was 23 years (IQR 
13 to 34) and 854 (78%) of 1100 patients were male. In Cambodia, Thailand, and Vietnam  
the 42-day PCR-corrected efficacy after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine was 
98% (149 of 152; 95% CI 94 to 100) and after dihydroartemisinin–piperaquine was 48% (67 of 
141; 95% CI 39 to 56; risk difference 51%, 95% CI 42 to 59; p<0·0001). Efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine in the three sites in Myanmar was 91%  
(42 of 46; 95% CI 79 to 98) versus 100% (42 of 42; 95% CI 92 to 100) after dihydroartemisinin–
piperaquine (risk difference 9%, 95% CI 1 to 17; p=0·12). The 42-day PCR corrected efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (96% [68 of 71; 95% CI 88 to 99]) was non-
inferior to that of artesunate–mefloquine (95% [69 of 73; 95% CI 87 to 99]) in three sites in 
Cambodia (risk difference 1%; 95% CI −6 to 8; p=1·00). The overall 42-day PCR-corrected 
efficacy of artemether–lumefantrine plus amodiaquine (98% [281 of 286; 95% CI 97 to 99]) was 
similar to that of artemether–lumefantrine (97% [279 of 289; 95% CI 94 to 98]; risk difference 
2%, 95% CI −1 to 4; p=0·30). Both TACTs were well tolerated, although early vomiting (within 
1 h) was more frequent after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (30 [3·8%] of 
794) than after dihydroartemisinin–piperaquine (eight [1·5%] of 543; p=0·012). Vomiting after 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (22 [1·3%] of 1703) and artemether–lumefantrine 
(11 [0·6%] of 1721) was infrequent. Adding amodiaquine to artemether–lumefantrine 
extended the electrocardiogram corrected QT interval (mean increase at 52 h compared with 
baseline of 8·8 ms [SD 18·6] vs 0·9 ms [16·1]; p<0·01) but adding mefloquine to 
dihydroartemisinin–piperaquine did not (mean increase of 22·1 ms [SD 19·2] for 
dihydroartemisinin–piperaquine vs 20·8 ms [SD 17·8] for dihydroartemisinin–piperaquine 
plus mefloquine; p=0·50). 
Interpretation: Dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine and artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine TACTs are efficacious, well tolerated, and safe treatments of uncomplicated 
P falciparum malaria, including in areas with artemisinin and ACT partner-drug resistance. 
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Background: Artemisinin and partner-drug resistance in Plasmodium falciparum are major 
threats to malaria control and elimination. Triple artemisinin-based combination therapies 
(TACTs), which combine existing co-formulated ACTs with a second partner drug that is 
slowly eliminated, might provide effective treatment and delay emergence of antimalarial 
drug resistance. 
Methods: In this multicentre, open-label, randomised trial, we recruited patients with 
uncomplicated P falciparum malaria at 18 hospitals and health clinics in eight countries. 
Eligible patients were aged 2–65 years, with acute, uncomplicated P falciparum malaria alone 
or mixed with non-falciparum species, and a temperature of 37·5°C or higher, or a history of 
fever in the past 24 h. Patients were randomly assigned (1:1) to one of two treatments using 
block randomisation, depending on their location: in Thailand, Cambodia, Vietnam, and 
Myanmar patients were assigned to either dihydroartemisinin–piperaquine or 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine; at three sites in Cambodia they were 
assigned to either artesunate–mefloquine or dihydroartemisinin–piperaquine plus 
mefloquine; and in Laos, Myanmar, Bangladesh, India, and the Democratic Republic of the 
Congo they were assigned to either artemether–lumefantrine or artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine. All drugs were administered orally and doses varied by drug combination 
and site. Patients were followed-up weekly for 42 days. The primary endpoint was efficacy, 
defined by 42-day PCR-corrected adequate clinical and parasitological response. Primary 
analysis was by intention to treat. A detailed assessment of safety and tolerability of the study 
drugs was done in all patients randomly assigned to treatment. This study is registered at 
ClinicalTrials.gov, NCT02453308, and is complete. 
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Findings: Between Aug 7, 2015, and Feb 8, 2018, 1100 patients were given either 
dihydroartemisinin–piperaquine (183 [17%]), dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine 
(269 [24%]), artesunate–mefloquine (73 [7%]), artemether–lumefantrine (289 [26%]), or 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (286 [26%]). The median age was 23 years (IQR 
13 to 34) and 854 (78%) of 1100 patients were male. In Cambodia, Thailand, and Vietnam  
the 42-day PCR-corrected efficacy after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine was 
98% (149 of 152; 95% CI 94 to 100) and after dihydroartemisinin–piperaquine was 48% (67 of 
141; 95% CI 39 to 56; risk difference 51%, 95% CI 42 to 59; p<0·0001). Efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine in the three sites in Myanmar was 91%  
(42 of 46; 95% CI 79 to 98) versus 100% (42 of 42; 95% CI 92 to 100) after dihydroartemisinin–
piperaquine (risk difference 9%, 95% CI 1 to 17; p=0·12). The 42-day PCR corrected efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (96% [68 of 71; 95% CI 88 to 99]) was non-
inferior to that of artesunate–mefloquine (95% [69 of 73; 95% CI 87 to 99]) in three sites in 
Cambodia (risk difference 1%; 95% CI −6 to 8; p=1·00). The overall 42-day PCR-corrected 
efficacy of artemether–lumefantrine plus amodiaquine (98% [281 of 286; 95% CI 97 to 99]) was 
similar to that of artemether–lumefantrine (97% [279 of 289; 95% CI 94 to 98]; risk difference 
2%, 95% CI −1 to 4; p=0·30). Both TACTs were well tolerated, although early vomiting (within 
1 h) was more frequent after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (30 [3·8%] of 
794) than after dihydroartemisinin–piperaquine (eight [1·5%] of 543; p=0·012). Vomiting after 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (22 [1·3%] of 1703) and artemether–lumefantrine 
(11 [0·6%] of 1721) was infrequent. Adding amodiaquine to artemether–lumefantrine 
extended the electrocardiogram corrected QT interval (mean increase at 52 h compared with 
baseline of 8·8 ms [SD 18·6] vs 0·9 ms [16·1]; p<0·01) but adding mefloquine to 
dihydroartemisinin–piperaquine did not (mean increase of 22·1 ms [SD 19·2] for 
dihydroartemisinin–piperaquine vs 20·8 ms [SD 17·8] for dihydroartemisinin–piperaquine 
plus mefloquine; p=0·50). 
Interpretation: Dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine and artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine TACTs are efficacious, well tolerated, and safe treatments of uncomplicated 
P falciparum malaria, including in areas with artemisinin and ACT partner-drug resistance. 
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Background: Artemisinin and partner-drug resistance in Plasmodium falciparum are major 
threats to malaria control and elimination. Triple artemisinin-based combination therapies 
(TACTs), which combine existing co-formulated ACTs with a second partner drug that is 
slowly eliminated, might provide effective treatment and delay emergence of antimalarial 
drug resistance. 
Methods: In this multicentre, open-label, randomised trial, we recruited patients with 
uncomplicated P falciparum malaria at 18 hospitals and health clinics in eight countries. 
Eligible patients were aged 2–65 years, with acute, uncomplicated P falciparum malaria alone 
or mixed with non-falciparum species, and a temperature of 37·5°C or higher, or a history of 
fever in the past 24 h. Patients were randomly assigned (1:1) to one of two treatments using 
block randomisation, depending on their location: in Thailand, Cambodia, Vietnam, and 
Myanmar patients were assigned to either dihydroartemisinin–piperaquine or 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine; at three sites in Cambodia they were 
assigned to either artesunate–mefloquine or dihydroartemisinin–piperaquine plus 
mefloquine; and in Laos, Myanmar, Bangladesh, India, and the Democratic Republic of the 
Congo they were assigned to either artemether–lumefantrine or artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine. All drugs were administered orally and doses varied by drug combination 
and site. Patients were followed-up weekly for 42 days. The primary endpoint was efficacy, 
defined by 42-day PCR-corrected adequate clinical and parasitological response. Primary 
analysis was by intention to treat. A detailed assessment of safety and tolerability of the study 
drugs was done in all patients randomly assigned to treatment. This study is registered at 
ClinicalTrials.gov, NCT02453308, and is complete. 
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Findings: Between Aug 7, 2015, and Feb 8, 2018, 1100 patients were given either 
dihydroartemisinin–piperaquine (183 [17%]), dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine 
(269 [24%]), artesunate–mefloquine (73 [7%]), artemether–lumefantrine (289 [26%]), or 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (286 [26%]). The median age was 23 years (IQR 
13 to 34) and 854 (78%) of 1100 patients were male. In Cambodia, Thailand, and Vietnam  
the 42-day PCR-corrected efficacy after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine was 
98% (149 of 152; 95% CI 94 to 100) and after dihydroartemisinin–piperaquine was 48% (67 of 
141; 95% CI 39 to 56; risk difference 51%, 95% CI 42 to 59; p<0·0001). Efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine in the three sites in Myanmar was 91%  
(42 of 46; 95% CI 79 to 98) versus 100% (42 of 42; 95% CI 92 to 100) after dihydroartemisinin–
piperaquine (risk difference 9%, 95% CI 1 to 17; p=0·12). The 42-day PCR corrected efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (96% [68 of 71; 95% CI 88 to 99]) was non-
inferior to that of artesunate–mefloquine (95% [69 of 73; 95% CI 87 to 99]) in three sites in 
Cambodia (risk difference 1%; 95% CI −6 to 8; p=1·00). The overall 42-day PCR-corrected 
efficacy of artemether–lumefantrine plus amodiaquine (98% [281 of 286; 95% CI 97 to 99]) was 
similar to that of artemether–lumefantrine (97% [279 of 289; 95% CI 94 to 98]; risk difference 
2%, 95% CI −1 to 4; p=0·30). Both TACTs were well tolerated, although early vomiting (within 
1 h) was more frequent after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (30 [3·8%] of 
794) than after dihydroartemisinin–piperaquine (eight [1·5%] of 543; p=0·012). Vomiting after 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (22 [1·3%] of 1703) and artemether–lumefantrine 
(11 [0·6%] of 1721) was infrequent. Adding amodiaquine to artemether–lumefantrine 
extended the electrocardiogram corrected QT interval (mean increase at 52 h compared with 
baseline of 8·8 ms [SD 18·6] vs 0·9 ms [16·1]; p<0·01) but adding mefloquine to 
dihydroartemisinin–piperaquine did not (mean increase of 22·1 ms [SD 19·2] for 
dihydroartemisinin–piperaquine vs 20·8 ms [SD 17·8] for dihydroartemisinin–piperaquine 
plus mefloquine; p=0·50). 
Interpretation: Dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine and artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine TACTs are efficacious, well tolerated, and safe treatments of uncomplicated 
P falciparum malaria, including in areas with artemisinin and ACT partner-drug resistance. 
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Background: Mass administrations of antimalarial drugs (MDA) have reduced the incidence 
and prevalence of P. falciparum infections in a trial in the Greater Mekong Subregion. Here we 
assess the impact of the MDA on P. vivax infections. 
Methods: Between May 2013 and July 2017, four villages in each Myanmar, Vietnam, 
Cambodia and Lao PDR were selected based on high prevalence of P. falciparum infections. 
Eight of the 16 villages were randomly assigned to receive MDA consisting of three-monthly 
rounds of three-day courses of dihydroartemisinin-piperaquine and, except in Cambodia,  
a single low-dose of primaquine. Cross-sectional surveys were conducted at quarterly 
intervals to detect Plasmodium infections using ultrasensitive qPCR. The difference in the 
cumulative incidence between the groups was assessed through a discrete time survival 
approach, the difference in prevalence through a difference-in-difference analysis, and the 
difference in the number of participants with a recurrence of P. vivax infection through  
a mixed-effect logistic regression. 
Results: 3,790 (86%) residents in the intervention villages participated in at least one MDA 
round, of whom 2,520 (57%) participated in three rounds. The prevalence of P. vivax infections 
fell from 9.31% to 0.89% at month 3 but rebounded by six months to 5.81%. There was no 
evidence that the intervention reduced the cumulative incidence of P.vivax infections (95% 
confidence interval [CI] Odds ratio (OR): 0.29 to 1.36). Similarly, there was no evidence of 
MDA related reduction in the number of participants with at least one recurrent infection  
(OR: 0.34; 95% CI: 0.08 to 1.42). 
Conclusion: MDA with schizontocidal drugs had a lasting effect on P. falciparum infections 
but only a transient effect on the prevalence of P. vivax infections. Radical cure with an  
8-aminoquinoline will be needed for the rapid elimination of vivax malaria. 
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Methods: Between May 2013 and July 2017, four villages in each Myanmar, Vietnam, 
Cambodia and Lao PDR were selected based on high prevalence of P. falciparum infections. 
Eight of the 16 villages were randomly assigned to receive MDA consisting of three-monthly 
rounds of three-day courses of dihydroartemisinin-piperaquine and, except in Cambodia,  
a single low-dose of primaquine. Cross-sectional surveys were conducted at quarterly 
intervals to detect Plasmodium infections using ultrasensitive qPCR. The difference in the 
cumulative incidence between the groups was assessed through a discrete time survival 
approach, the difference in prevalence through a difference-in-difference analysis, and the 
difference in the number of participants with a recurrence of P. vivax infection through  
a mixed-effect logistic regression. 
Results: 3,790 (86%) residents in the intervention villages participated in at least one MDA 
round, of whom 2,520 (57%) participated in three rounds. The prevalence of P. vivax infections 
fell from 9.31% to 0.89% at month 3 but rebounded by six months to 5.81%. There was no 
evidence that the intervention reduced the cumulative incidence of P.vivax infections (95% 
confidence interval [CI] Odds ratio (OR): 0.29 to 1.36). Similarly, there was no evidence of 
MDA related reduction in the number of participants with at least one recurrent infection  
(OR: 0.34; 95% CI: 0.08 to 1.42). 
Conclusion: MDA with schizontocidal drugs had a lasting effect on P. falciparum infections 
but only a transient effect on the prevalence of P. vivax infections. Radical cure with an  
8-aminoquinoline will be needed for the rapid elimination of vivax malaria. 
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cumulative incidence between the groups was assessed through a discrete time survival 
approach, the difference in prevalence through a difference-in-difference analysis, and the 
difference in the number of participants with a recurrence of P. vivax infection through  
a mixed-effect logistic regression. 
Results: 3,790 (86%) residents in the intervention villages participated in at least one MDA 
round, of whom 2,520 (57%) participated in three rounds. The prevalence of P. vivax infections 
fell from 9.31% to 0.89% at month 3 but rebounded by six months to 5.81%. There was no 
evidence that the intervention reduced the cumulative incidence of P.vivax infections (95% 
confidence interval [CI] Odds ratio (OR): 0.29 to 1.36). Similarly, there was no evidence of 
MDA related reduction in the number of participants with at least one recurrent infection  
(OR: 0.34; 95% CI: 0.08 to 1.42). 
Conclusion: MDA with schizontocidal drugs had a lasting effect on P. falciparum infections 
but only a transient effect on the prevalence of P. vivax infections. Radical cure with an  
8-aminoquinoline will be needed for the rapid elimination of vivax malaria. 
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a mixed-effect logistic regression. 
Results: 3,790 (86%) residents in the intervention villages participated in at least one MDA 
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fell from 9.31% to 0.89% at month 3 but rebounded by six months to 5.81%. There was no 
evidence that the intervention reduced the cumulative incidence of P.vivax infections (95% 
confidence interval [CI] Odds ratio (OR): 0.29 to 1.36). Similarly, there was no evidence of 
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Background: The Sustainable Development Goals (SDG) call for increased gender equity and 
reduction in malariarelated mortality and morbidity. Plasmodium vivax infections in 
pregnancy are associated with maternal anaemia and increased adverse perinatal outcomes. 
Providing radical cure for women with 8-aminoquinolines (e.g., primaquine) is hindered by 
gender-specifc complexities. 
Case presentation: A symptomatic episode of vivax malaria at 18 weeks of gestation in a 
primigravid woman was associated with maternal anaemia, a recurrent asymptomatic P. vivax 
episode, severe intra-uterine growth restriction with no other identifable cause and induction 
to reduce the risk of stillbirth. At 5 months postpartum a qualitative glucose-6-phosphate 
dehydrogenase (G6PD) point-of-care test was normal and radical cure with primaquine was 
prescribed to the mother. A 33% fractional decrease in haematocrit on day 7 of primaquine 
led to further testing which showed intermediate phenotypic G6PD activity; the G6PD 
genotype could not be identifed. Her infant daughter was well throughout maternal treatment 
and found to be heterozygous for Mahidol variant. 
Conclusion: Adverse efects of vivax malaria in pregnancy, ineligibility of radical cure for 
pregnant and postpartum women, and difculties in diagnosing intermediate levels of G6PD 
activity multiplied morbidity in this woman. Steps towards meeting the SDG include 
prevention of malaria in pregnancy, reducing unnecessary exclusion of women from radical 
cure, and accessible quantitative G6PD screening in P. vivax-endemic settings. 
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Introduction: RTS,S/AS01 is currently the most advanced malaria vaccine but provides 
incomplete, short-term protection. It was developed for use within the expanded program on 
immunizations (EPI) for African children. Another use could be adding mass RTS,S/AS01 
vaccination to the integrated malaria elimination strategy in the Greater Mekong Subregion 
(GMS), where multidrug-resistant P.falciparum strains have emerged and spread. Prior to 
evaluating RTS,S/AS01 in large-scale trials we assessed whether the vaccine, administered 
with and without antimalarial drugs, is safe and immunogenic in Asian populations. 
Methods: An open-label, randomized, controlled phase 2 trial was conducted in healthy, 
adult Thai volunteers. Seven vaccine regimens with and without antimalarial drugs 
(dihydroartemisinin-piperaquine plus a single low dose primaquine) were assessed. 
Antibody titres against the PfCSP full-length (NANP) 6, PfCSP anti-C-term, PfCSP full-length 
(N + C-Terminal) were measured by standard enzyme-linked immunosorbent assays. Liquid 
chromatography was used to measure piperaquine, primaquine and carboxy-primaquine 
concentrations. 
Results: 193 volunteers were enrolled and 186 study participants completed the 6 months 
follow-up period. One month after the last vaccination all study participants had 
seroconverted to the PfCSP (NANP)6, and the PfCSP Full Length (N + C-Terminal). More than 
90% had seroconverted to the Pfanti-C-Term CSP. There was no indication that drug 
concentrations were influenced by vaccine regimens or the antibody levels by the drug 
regimens. Adverse events were similarly distributed between the seven treatment groups.  
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primigravid woman was associated with maternal anaemia, a recurrent asymptomatic P. vivax 
episode, severe intra-uterine growth restriction with no other identifable cause and induction 
to reduce the risk of stillbirth. At 5 months postpartum a qualitative glucose-6-phosphate 
dehydrogenase (G6PD) point-of-care test was normal and radical cure with primaquine was 
prescribed to the mother. A 33% fractional decrease in haematocrit on day 7 of primaquine 
led to further testing which showed intermediate phenotypic G6PD activity; the G6PD 
genotype could not be identifed. Her infant daughter was well throughout maternal treatment 
and found to be heterozygous for Mahidol variant. 
Conclusion: Adverse efects of vivax malaria in pregnancy, ineligibility of radical cure for 
pregnant and postpartum women, and difculties in diagnosing intermediate levels of G6PD 
activity multiplied morbidity in this woman. Steps towards meeting the SDG include 
prevention of malaria in pregnancy, reducing unnecessary exclusion of women from radical 
cure, and accessible quantitative G6PD screening in P. vivax-endemic settings. 
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evaluating RTS,S/AS01 in large-scale trials we assessed whether the vaccine, administered 
with and without antimalarial drugs, is safe and immunogenic in Asian populations. 
Methods: An open-label, randomized, controlled phase 2 trial was conducted in healthy, 
adult Thai volunteers. Seven vaccine regimens with and without antimalarial drugs 
(dihydroartemisinin-piperaquine plus a single low dose primaquine) were assessed. 
Antibody titres against the PfCSP full-length (NANP) 6, PfCSP anti-C-term, PfCSP full-length 
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seroconverted to the PfCSP (NANP)6, and the PfCSP Full Length (N + C-Terminal). More than 
90% had seroconverted to the Pfanti-C-Term CSP. There was no indication that drug 
concentrations were influenced by vaccine regimens or the antibody levels by the drug 
regimens. Adverse events were similarly distributed between the seven treatment groups.  



173

๑๗๒ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Vivax malaria in pregnancy and lactation: a long way  
to health equity 

 
Tobias Brummaiera,b,c,d, Mary Ellen Gildera, Gornpan Gornsawuna,Cindy S. Chua,d, 

Germana Banconea,b, Mupawjay Pimanpanaraka, Kesinee Chotivaniche,  
François Nostena,d, Rose McGreadya,d 

 
a Shoklo Malaria Research Unit, Mahidol–Oxford Tropical Medicine Research Unit, Faculty of Tropical Medicine, 

Mahidol University, Thailand 
b Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerland 
c University of Basel, Basel, Switzerland 
d Centre for Tropical Medicine and Global Health, Nufeld Department of Medicine, University of Oxford, Old Road 

Campus, Oxford, UK 
e Mahidol–Oxford Tropical Medicine Research Unit, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, 
 Thailand 
 
Background: The Sustainable Development Goals (SDG) call for increased gender equity and 
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pregnancy are associated with maternal anaemia and increased adverse perinatal outcomes. 
Providing radical cure for women with 8-aminoquinolines (e.g., primaquine) is hindered by 
gender-specifc complexities. 
Case presentation: A symptomatic episode of vivax malaria at 18 weeks of gestation in a 
primigravid woman was associated with maternal anaemia, a recurrent asymptomatic P. vivax 
episode, severe intra-uterine growth restriction with no other identifable cause and induction 
to reduce the risk of stillbirth. At 5 months postpartum a qualitative glucose-6-phosphate 
dehydrogenase (G6PD) point-of-care test was normal and radical cure with primaquine was 
prescribed to the mother. A 33% fractional decrease in haematocrit on day 7 of primaquine 
led to further testing which showed intermediate phenotypic G6PD activity; the G6PD 
genotype could not be identifed. Her infant daughter was well throughout maternal treatment 
and found to be heterozygous for Mahidol variant. 
Conclusion: Adverse efects of vivax malaria in pregnancy, ineligibility of radical cure for 
pregnant and postpartum women, and difculties in diagnosing intermediate levels of G6PD 
activity multiplied morbidity in this woman. Steps towards meeting the SDG include 
prevention of malaria in pregnancy, reducing unnecessary exclusion of women from radical 
cure, and accessible quantitative G6PD screening in P. vivax-endemic settings. 
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evaluating RTS,S/AS01 in large-scale trials we assessed whether the vaccine, administered 
with and without antimalarial drugs, is safe and immunogenic in Asian populations. 
Methods: An open-label, randomized, controlled phase 2 trial was conducted in healthy, 
adult Thai volunteers. Seven vaccine regimens with and without antimalarial drugs 
(dihydroartemisinin-piperaquine plus a single low dose primaquine) were assessed. 
Antibody titres against the PfCSP full-length (NANP) 6, PfCSP anti-C-term, PfCSP full-length 
(N + C-Terminal) were measured by standard enzyme-linked immunosorbent assays. Liquid 
chromatography was used to measure piperaquine, primaquine and carboxy-primaquine 
concentrations. 
Results: 193 volunteers were enrolled and 186 study participants completed the 6 months 
follow-up period. One month after the last vaccination all study participants had 
seroconverted to the PfCSP (NANP)6, and the PfCSP Full Length (N + C-Terminal). More than 
90% had seroconverted to the Pfanti-C-Term CSP. There was no indication that drug 
concentrations were influenced by vaccine regimens or the antibody levels by the drug 
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led to further testing which showed intermediate phenotypic G6PD activity; the G6PD 
genotype could not be identifed. Her infant daughter was well throughout maternal treatment 
and found to be heterozygous for Mahidol variant. 
Conclusion: Adverse efects of vivax malaria in pregnancy, ineligibility of radical cure for 
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activity multiplied morbidity in this woman. Steps towards meeting the SDG include 
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Methods: An open-label, randomized, controlled phase 2 trial was conducted in healthy, 
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Antibody titres against the PfCSP full-length (NANP) 6, PfCSP anti-C-term, PfCSP full-length 
(N + C-Terminal) were measured by standard enzyme-linked immunosorbent assays. Liquid 
chromatography was used to measure piperaquine, primaquine and carboxy-primaquine 
concentrations. 
Results: 193 volunteers were enrolled and 186 study participants completed the 6 months 
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No serious adverse events attributable to the study interventions were detected. 
Conclusion: This study found that RTS,S/AS01 with and without dihydroartemisinin-
piperaquine plus a single low dose primaquine was safe and immunogenic in a healthy, adult 
Asian population. 
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Dengue is the most common mosquito-borne flaviviral infection in the world today. Several 
factors contribute and act synergistically to cause severe infection. One of these is 
dysregulated host immunological mediators that cause transient pathophysiology during 
infection. These mediators act on the endothelium to increase vascular permeability, which 
leads to plasma leakage compromising hemodynamics and coagulopathy. We conducted a 
prospective study to explore the expression of pro- and anti-inflammatory cytokines and how 
they relate to clinical dengue manifestations, by assessing their dynamics through acute 
dengue infection in adults admitted to the Hospital for Tropical Diseases, Bangkok, Thailand. 
We performed cytokine analysis at three phases of infection for 96 hospitalized adults together 
with serotyping of confirmed dengue infection during the outbreaks of 2015 and 2016. The 
serum concentrations of seven cytokines (interleukin [IL]-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, tumor 
necrosis factor alpha, and interferon gamma) were measured in duplicate using a commercial 
kit (Bio-Plex Human Cytokine Assay). In this study, the cytokine profile was suggestive of a 
T-helper 2 response. Most patients had secondary infection, and the levels of viremia were 
higher in patients with plasma leakage than those without plasma leakage. In addition, we 
observed that bleeding and hepatitis were associated with significantly higher levels of IL-8 
during the early phases of infection. Furthermore, IL-6 levels in the early phase of infection 
were also elevated in bleeding patients with plasma leakage. These results suggest that IL-6 
and IL-8 may act in synergy to cause bleeding in patients with plasma leakage. 
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Dengue is the most common mosquito-borne flaviviral infection in the world today. Several 
factors contribute and act synergistically to cause severe infection. One of these is 
dysregulated host immunological mediators that cause transient pathophysiology during 
infection. These mediators act on the endothelium to increase vascular permeability, which 
leads to plasma leakage compromising hemodynamics and coagulopathy. We conducted a 
prospective study to explore the expression of pro- and anti-inflammatory cytokines and how 
they relate to clinical dengue manifestations, by assessing their dynamics through acute 
dengue infection in adults admitted to the Hospital for Tropical Diseases, Bangkok, Thailand. 
We performed cytokine analysis at three phases of infection for 96 hospitalized adults together 
with serotyping of confirmed dengue infection during the outbreaks of 2015 and 2016. The 
serum concentrations of seven cytokines (interleukin [IL]-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, tumor 
necrosis factor alpha, and interferon gamma) were measured in duplicate using a commercial 
kit (Bio-Plex Human Cytokine Assay). In this study, the cytokine profile was suggestive of a 
T-helper 2 response. Most patients had secondary infection, and the levels of viremia were 
higher in patients with plasma leakage than those without plasma leakage. In addition, we 
observed that bleeding and hepatitis were associated with significantly higher levels of IL-8 
during the early phases of infection. Furthermore, IL-6 levels in the early phase of infection 
were also elevated in bleeding patients with plasma leakage. These results suggest that IL-6 
and IL-8 may act in synergy to cause bleeding in patients with plasma leakage. 
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leads to plasma leakage compromising hemodynamics and coagulopathy. We conducted a 
prospective study to explore the expression of pro- and anti-inflammatory cytokines and how 
they relate to clinical dengue manifestations, by assessing their dynamics through acute 
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necrosis factor alpha, and interferon gamma) were measured in duplicate using a commercial 
kit (Bio-Plex Human Cytokine Assay). In this study, the cytokine profile was suggestive of a 
T-helper 2 response. Most patients had secondary infection, and the levels of viremia were 
higher in patients with plasma leakage than those without plasma leakage. In addition, we 
observed that bleeding and hepatitis were associated with significantly higher levels of IL-8 
during the early phases of infection. Furthermore, IL-6 levels in the early phase of infection 
were also elevated in bleeding patients with plasma leakage. These results suggest that IL-6 
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they relate to clinical dengue manifestations, by assessing their dynamics through acute 
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We performed cytokine analysis at three phases of infection for 96 hospitalized adults together 
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serum concentrations of seven cytokines (interleukin [IL]-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, tumor 
necrosis factor alpha, and interferon gamma) were measured in duplicate using a commercial 
kit (Bio-Plex Human Cytokine Assay). In this study, the cytokine profile was suggestive of a 
T-helper 2 response. Most patients had secondary infection, and the levels of viremia were 
higher in patients with plasma leakage than those without plasma leakage. In addition, we 
observed that bleeding and hepatitis were associated with significantly higher levels of IL-8 
during the early phases of infection. Furthermore, IL-6 levels in the early phase of infection 
were also elevated in bleeding patients with plasma leakage. These results suggest that IL-6 
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Dengue infections cause morbidity and mortality in Thailand. In the present study we aimed 
to identify factors associated with severe dengue in Thailand in order to identify those who 
are at high risk and give them a more intensive clinical observation. We recruited all subjects 
with dengue infection who presented to the Hospital for Tropical Diseases, Bangkok, Thailand 
during July 2019-February 2020. Inclusion criteria for study subjects were those aged >15 
years who were from a Southeast Asian countries and were diagnosed with dengue infection 
by a positive NS1 antigen test, ELISA to detect dengue virus (DENV) IgM antibodies or 
polymerase chain reaction (PCR) test to detect DENV RNA. Severe dengue infection was 
defined by the 2009 WHO criteria as having hypotension from leakage, severe bleeding or 
organ impairment. The subjects’ clinical manifestation on admission and the hematological 
and biochemical test results were recorded. These data were compared using multiple logistic 
regression analysis between those with and without severe dengue infection. A total of 416 
patients were included in the study; 50% were male. The median (interquartile range) age of 
study subjects was 27.5 (22.0-37.8) years. Of these, 10.3% had severe dengue infection. There 
were no demographic data significantly different between those with and without severe 
dengue infection. Factors significantly associated with severe dengue infection were having 
abdominal pain (odds ratio (OR) = 2.11; 95% confidence interval (CI): 1.05-4.22; p = 0.03), 
having bleeding (OR- = 2.15; 95%CI: 1.07-4.32; p = 0.03) and transaminitis (liver enzymes 
elevated >200 U/l) (OR = 2.45; 95%CI: 1.22-4.92; p = 0.01). In conclusion, the incidence of 
severe dengue infection among our study subjects was 10.3% and the factors significantly 
associated with it were abdominal pain, bleeding and transaminitis. Dengue patients 
presented with these factors need intensive clinical observation because severe dengue may 
occur in these patients. 
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Inappropriate antibiotic use can result in drug resistance. In this study, we aimed to determine 
the incidence of self-treatment with antibiotics among international travelers to Thailand in 
order to understand how common this practice is in this population. Study subjects were 
international travelers aged ≥18 years who were fluent in English. The study instrument was 
an online questionnaire developed and pilot tested asking about demographics and antibiotic 
use during travel in Thailand. Subjects were recruited at popular tourist destinations and 
asked to complete the study instrument. The study was conducted during March-September 
2019. A total of 503 subjects participated in the study, 57.8% male and the mean (± standard 
deviation) age of study subjects was 33.5 (± 12.2) years. Nationalities of study subjects 
included Asian (26.0%), European (42.1%), North American (23.5%), Oceania (3.4%), African 
(2.8%), and South American (2.2%). Of these 503 study subjects, 79 (15.7%) had standby 
antibiotics. During their trip in Thailand, 57 subjects (11.3% of the study subjects) used 
antibiotics; 15 subjects were those who had standby antibiotics while 42 did not. Of the 42 
subjects who did not have standby antibiotics, 24 (57.1%) got antibiotics from doctor’s 
prescription, 12 (28.6%) sought their self-treatment without seeing a healthcare professional 
and 6 (14.3%) got antibiotics from unknown source (14.3%). Among those who took antibiotics 
during the trip, 39 (68.4%) finished the antibiotic course while 18 (31.6%) did not. Length of 
stay (p <0.01) and access to standby antibiotics (p = 0.020) were significantly associated with 
antibiotic use among travelers. In our study, the incidence of antibiotic use among travelers 
was high and the proportion of those who did take antibiotics but did not finish the course of 
treatment was high. Those who brought standby antibiotics with them were more likely to 
take them. These activities increase the risk of developing antibiotic resistance. Pre-travel 
health consultations should include educating the travelers about this subject in order to 
reduce the risk of antibiotic resistance in this group of population. 
 

Full article in The Southeast Asian J Trop Med Public Health 2020;51:418–26 

 

 

 

 

๑๗๖ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Factors associated with severe dengue infection in adults 
 

Surat Nunthavichitraa, Weerapong Phumratanaprapina, Kesinee Chotivanicha, 
Kittiyod Poovorawana, Watcharapong Piyaphaneea,Terapong Tantawichienb 

 
a Department of Clinical Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University 
b Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
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to identify factors associated with severe dengue in Thailand in order to identify those who 
are at high risk and give them a more intensive clinical observation. We recruited all subjects 
with dengue infection who presented to the Hospital for Tropical Diseases, Bangkok, Thailand 
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years who were from a Southeast Asian countries and were diagnosed with dengue infection 
by a positive NS1 antigen test, ELISA to detect dengue virus (DENV) IgM antibodies or 
polymerase chain reaction (PCR) test to detect DENV RNA. Severe dengue infection was 
defined by the 2009 WHO criteria as having hypotension from leakage, severe bleeding or 
organ impairment. The subjects’ clinical manifestation on admission and the hematological 
and biochemical test results were recorded. These data were compared using multiple logistic 
regression analysis between those with and without severe dengue infection. A total of 416 
patients were included in the study; 50% were male. The median (interquartile range) age of 
study subjects was 27.5 (22.0-37.8) years. Of these, 10.3% had severe dengue infection. There 
were no demographic data significantly different between those with and without severe 
dengue infection. Factors significantly associated with severe dengue infection were having 
abdominal pain (odds ratio (OR) = 2.11; 95% confidence interval (CI): 1.05-4.22; p = 0.03), 
having bleeding (OR- = 2.15; 95%CI: 1.07-4.32; p = 0.03) and transaminitis (liver enzymes 
elevated >200 U/l) (OR = 2.45; 95%CI: 1.22-4.92; p = 0.01). In conclusion, the incidence of 
severe dengue infection among our study subjects was 10.3% and the factors significantly 
associated with it were abdominal pain, bleeding and transaminitis. Dengue patients 
presented with these factors need intensive clinical observation because severe dengue may 
occur in these patients. 
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Dengue infections cause morbidity and mortality in Thailand. In the present study we aimed 
to identify factors associated with severe dengue in Thailand in order to identify those who 
are at high risk and give them a more intensive clinical observation. We recruited all subjects 
with dengue infection who presented to the Hospital for Tropical Diseases, Bangkok, Thailand 
during July 2019-February 2020. Inclusion criteria for study subjects were those aged >15 
years who were from a Southeast Asian countries and were diagnosed with dengue infection 
by a positive NS1 antigen test, ELISA to detect dengue virus (DENV) IgM antibodies or 
polymerase chain reaction (PCR) test to detect DENV RNA. Severe dengue infection was 
defined by the 2009 WHO criteria as having hypotension from leakage, severe bleeding or 
organ impairment. The subjects’ clinical manifestation on admission and the hematological 
and biochemical test results were recorded. These data were compared using multiple logistic 
regression analysis between those with and without severe dengue infection. A total of 416 
patients were included in the study; 50% were male. The median (interquartile range) age of 
study subjects was 27.5 (22.0-37.8) years. Of these, 10.3% had severe dengue infection. There 
were no demographic data significantly different between those with and without severe 
dengue infection. Factors significantly associated with severe dengue infection were having 
abdominal pain (odds ratio (OR) = 2.11; 95% confidence interval (CI): 1.05-4.22; p = 0.03), 
having bleeding (OR- = 2.15; 95%CI: 1.07-4.32; p = 0.03) and transaminitis (liver enzymes 
elevated >200 U/l) (OR = 2.45; 95%CI: 1.22-4.92; p = 0.01). In conclusion, the incidence of 
severe dengue infection among our study subjects was 10.3% and the factors significantly 
associated with it were abdominal pain, bleeding and transaminitis. Dengue patients 
presented with these factors need intensive clinical observation because severe dengue may 
occur in these patients. 
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are at high risk and give them a more intensive clinical observation. We recruited all subjects 
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dengue infection. Factors significantly associated with severe dengue infection were having 
abdominal pain (odds ratio (OR) = 2.11; 95% confidence interval (CI): 1.05-4.22; p = 0.03), 
having bleeding (OR- = 2.15; 95%CI: 1.07-4.32; p = 0.03) and transaminitis (liver enzymes 
elevated >200 U/l) (OR = 2.45; 95%CI: 1.22-4.92; p = 0.01). In conclusion, the incidence of 
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associated with it were abdominal pain, bleeding and transaminitis. Dengue patients 
presented with these factors need intensive clinical observation because severe dengue may 
occur in these patients. 
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Inappropriate antibiotic use can result in drug resistance. In this study, we aimed to determine 
the incidence of self-treatment with antibiotics among international travelers to Thailand in 
order to understand how common this practice is in this population. Study subjects were 
international travelers aged ≥18 years who were fluent in English. The study instrument was 
an online questionnaire developed and pilot tested asking about demographics and antibiotic 
use during travel in Thailand. Subjects were recruited at popular tourist destinations and 
asked to complete the study instrument. The study was conducted during March-September 
2019. A total of 503 subjects participated in the study, 57.8% male and the mean (± standard 
deviation) age of study subjects was 33.5 (± 12.2) years. Nationalities of study subjects 
included Asian (26.0%), European (42.1%), North American (23.5%), Oceania (3.4%), African 
(2.8%), and South American (2.2%). Of these 503 study subjects, 79 (15.7%) had standby 
antibiotics. During their trip in Thailand, 57 subjects (11.3% of the study subjects) used 
antibiotics; 15 subjects were those who had standby antibiotics while 42 did not. Of the 42 
subjects who did not have standby antibiotics, 24 (57.1%) got antibiotics from doctor’s 
prescription, 12 (28.6%) sought their self-treatment without seeing a healthcare professional 
and 6 (14.3%) got antibiotics from unknown source (14.3%). Among those who took antibiotics 
during the trip, 39 (68.4%) finished the antibiotic course while 18 (31.6%) did not. Length of 
stay (p <0.01) and access to standby antibiotics (p = 0.020) were significantly associated with 
antibiotic use among travelers. In our study, the incidence of antibiotic use among travelers 
was high and the proportion of those who did take antibiotics but did not finish the course of 
treatment was high. Those who brought standby antibiotics with them were more likely to 
take them. These activities increase the risk of developing antibiotic resistance. Pre-travel 
health consultations should include educating the travelers about this subject in order to 
reduce the risk of antibiotic resistance in this group of population. 
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The pathophysiological effects of Russell's viper venom (RVV) and its fractions, including 
phospholipase A2 (RvPLA2), metalloprotease (RvMP), L-amino acid oxidase (RvLAAO), and 
phosphodiesterase (RvPDE) on renal functions were investigated using the isolated perfused 
rabbit kidney (IPK) model. Moreover, whether their effects on renal alterations were 
promoted by platelet activating factor (PAF) was tested using the PAF receptor antagonist, 
WEB 2086. There was a marked reduction in the perfusion pressure (PP) and renal vascular 
resistance (RVR) 10 min after RVV administration (1.0 mg/100 ml of perfusate), thereafter 
both PP and RVR gradually increased and approached the control level within 90 min. These 
effects were abolished by pretreatment with WEB2086 (2 μg/μl). Administration with 
RvPLA2 (280 μg/ml), RvMP (280 μg/ml), or RvLAAO (135 μg/ml) alone increased both the 
PP and RVR, whereas RvPDE (100 μg/ml) reduced both the PP and RVR. Pretreatment with 
WEB 2086 completely abolished the effects induced by RvMP, but not the other fractions. The 
RVV also caused a marked decrease in the glomerular filtration rate (GFR), urinary flow rate 
(UF), and osmolar clearance (Cosm), and these effects were not inhibited by pretreatment with 
WEB2086. Each RVV fraction also increased, to varying extents, the GFR, UF, and Cosm, and 
these effects induced by RvPLA2 or RvMP, but not the other fractions, were completely 
blocked by WEB 2086. Changes in percent filtered Na+ and K+ excreted in the IPK by RVV, 
RvPDE, and RvMP were abolished by pretreatment with WEB 2086. Histological evaluation 
profiled mainly tubulonephrosis in the treated kidney. These results reveal that the alterations 
in renal functions induced by RVV and its fractions are due to the synergistic action of the 
different components of snake venom, instead of the action of a single component. The effects 
of RVV and its fractions in rabbit IPK are mediated at least in part by PAF. 
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To date, the necessary pharmacokinetic information has been limited to establish suitable 
therapeutic plans for freshwater crocodiles. Therefore, this study was conducted to evaluate 
the pharmacokinetic profile of the oxytetracycline long-acting formulation (OTC-LA) in the 
freshwater crocodile, Crocodylus siamensis, following a single intramuscular (i.m.) 
administration at three different dosages of 5, 10 and 20 mg/kg body weight (b.w.). Blood 
samples were collected at assigned times up to 216 h after i.m. administration at the three 
different dosages. The plasma concentrations of OTC were measured using a validated liquid 
chromatography tandem-mass spectrometry (LC-MS/MS) method. The Cmax (± SD) values of 
OTC were 2.15 ± 0.51 µg/mL, 7.68 ± 1.08 µg/mL and 17.08 ± 2.09 µg/mL at doses of 5, 10 and 
20 mg/kg b.w., respectively. The elimination half-life values were 33.59 ± 2.51 h, 38.42 ± 5.47 h 
and 38.04 ± 1.98 h at dosages of 5, 10 and 20 mg/kg b.w., respectively. Based on the 
pharmacokinetic data, the pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) index, the susceptibility 
break-point and plasma protein binding, a dosage once every two weeks of 10 mg/kg b.w. 
OTC intramuscularly might be suitable for initiating the treatment of susceptible bacterial 
infections in freshwater crocodiles. However, further PK/PD studies are warranted to confirm 
whether the dose rates used in this study can produce longer-term antimicrobial success for 
diseases caused by susceptible bacteria in freshwater crocodiles. 
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The pathophysiological effects of Russell's viper venom (RVV) and its fractions, including 
phospholipase A2 (RvPLA2), metalloprotease (RvMP), L-amino acid oxidase (RvLAAO), and 
phosphodiesterase (RvPDE) on renal functions were investigated using the isolated perfused 
rabbit kidney (IPK) model. Moreover, whether their effects on renal alterations were 
promoted by platelet activating factor (PAF) was tested using the PAF receptor antagonist, 
WEB 2086. There was a marked reduction in the perfusion pressure (PP) and renal vascular 
resistance (RVR) 10 min after RVV administration (1.0 mg/100 ml of perfusate), thereafter 
both PP and RVR gradually increased and approached the control level within 90 min. These 
effects were abolished by pretreatment with WEB2086 (2 μg/μl). Administration with 
RvPLA2 (280 μg/ml), RvMP (280 μg/ml), or RvLAAO (135 μg/ml) alone increased both the 
PP and RVR, whereas RvPDE (100 μg/ml) reduced both the PP and RVR. Pretreatment with 
WEB 2086 completely abolished the effects induced by RvMP, but not the other fractions. The 
RVV also caused a marked decrease in the glomerular filtration rate (GFR), urinary flow rate 
(UF), and osmolar clearance (Cosm), and these effects were not inhibited by pretreatment with 
WEB2086. Each RVV fraction also increased, to varying extents, the GFR, UF, and Cosm, and 
these effects induced by RvPLA2 or RvMP, but not the other fractions, were completely 
blocked by WEB 2086. Changes in percent filtered Na+ and K+ excreted in the IPK by RVV, 
RvPDE, and RvMP were abolished by pretreatment with WEB 2086. Histological evaluation 
profiled mainly tubulonephrosis in the treated kidney. These results reveal that the alterations 
in renal functions induced by RVV and its fractions are due to the synergistic action of the 
different components of snake venom, instead of the action of a single component. The effects 
of RVV and its fractions in rabbit IPK are mediated at least in part by PAF. 
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To date, the necessary pharmacokinetic information has been limited to establish suitable 
therapeutic plans for freshwater crocodiles. Therefore, this study was conducted to evaluate 
the pharmacokinetic profile of the oxytetracycline long-acting formulation (OTC-LA) in the 
freshwater crocodile, Crocodylus siamensis, following a single intramuscular (i.m.) 
administration at three different dosages of 5, 10 and 20 mg/kg body weight (b.w.). Blood 
samples were collected at assigned times up to 216 h after i.m. administration at the three 
different dosages. The plasma concentrations of OTC were measured using a validated liquid 
chromatography tandem-mass spectrometry (LC-MS/MS) method. The Cmax (± SD) values of 
OTC were 2.15 ± 0.51 µg/mL, 7.68 ± 1.08 µg/mL and 17.08 ± 2.09 µg/mL at doses of 5, 10 and 
20 mg/kg b.w., respectively. The elimination half-life values were 33.59 ± 2.51 h, 38.42 ± 5.47 h 
and 38.04 ± 1.98 h at dosages of 5, 10 and 20 mg/kg b.w., respectively. Based on the 
pharmacokinetic data, the pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) index, the susceptibility 
break-point and plasma protein binding, a dosage once every two weeks of 10 mg/kg b.w. 
OTC intramuscularly might be suitable for initiating the treatment of susceptible bacterial 
infections in freshwater crocodiles. However, further PK/PD studies are warranted to confirm 
whether the dose rates used in this study can produce longer-term antimicrobial success for 
diseases caused by susceptible bacteria in freshwater crocodiles. 
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The pathophysiological effects of Russell's viper venom (RVV) and its fractions, including 
phospholipase A2 (RvPLA2), metalloprotease (RvMP), L-amino acid oxidase (RvLAAO), and 
phosphodiesterase (RvPDE) on renal functions were investigated using the isolated perfused 
rabbit kidney (IPK) model. Moreover, whether their effects on renal alterations were 
promoted by platelet activating factor (PAF) was tested using the PAF receptor antagonist, 
WEB 2086. There was a marked reduction in the perfusion pressure (PP) and renal vascular 
resistance (RVR) 10 min after RVV administration (1.0 mg/100 ml of perfusate), thereafter 
both PP and RVR gradually increased and approached the control level within 90 min. These 
effects were abolished by pretreatment with WEB2086 (2 μg/μl). Administration with 
RvPLA2 (280 μg/ml), RvMP (280 μg/ml), or RvLAAO (135 μg/ml) alone increased both the 
PP and RVR, whereas RvPDE (100 μg/ml) reduced both the PP and RVR. Pretreatment with 
WEB 2086 completely abolished the effects induced by RvMP, but not the other fractions. The 
RVV also caused a marked decrease in the glomerular filtration rate (GFR), urinary flow rate 
(UF), and osmolar clearance (Cosm), and these effects were not inhibited by pretreatment with 
WEB2086. Each RVV fraction also increased, to varying extents, the GFR, UF, and Cosm, and 
these effects induced by RvPLA2 or RvMP, but not the other fractions, were completely 
blocked by WEB 2086. Changes in percent filtered Na+ and K+ excreted in the IPK by RVV, 
RvPDE, and RvMP were abolished by pretreatment with WEB 2086. Histological evaluation 
profiled mainly tubulonephrosis in the treated kidney. These results reveal that the alterations 
in renal functions induced by RVV and its fractions are due to the synergistic action of the 
different components of snake venom, instead of the action of a single component. The effects 
of RVV and its fractions in rabbit IPK are mediated at least in part by PAF. 
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To date, the necessary pharmacokinetic information has been limited to establish suitable 
therapeutic plans for freshwater crocodiles. Therefore, this study was conducted to evaluate 
the pharmacokinetic profile of the oxytetracycline long-acting formulation (OTC-LA) in the 
freshwater crocodile, Crocodylus siamensis, following a single intramuscular (i.m.) 
administration at three different dosages of 5, 10 and 20 mg/kg body weight (b.w.). Blood 
samples were collected at assigned times up to 216 h after i.m. administration at the three 
different dosages. The plasma concentrations of OTC were measured using a validated liquid 
chromatography tandem-mass spectrometry (LC-MS/MS) method. The Cmax (± SD) values of 
OTC were 2.15 ± 0.51 µg/mL, 7.68 ± 1.08 µg/mL and 17.08 ± 2.09 µg/mL at doses of 5, 10 and 
20 mg/kg b.w., respectively. The elimination half-life values were 33.59 ± 2.51 h, 38.42 ± 5.47 h 
and 38.04 ± 1.98 h at dosages of 5, 10 and 20 mg/kg b.w., respectively. Based on the 
pharmacokinetic data, the pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) index, the susceptibility 
break-point and plasma protein binding, a dosage once every two weeks of 10 mg/kg b.w. 
OTC intramuscularly might be suitable for initiating the treatment of susceptible bacterial 
infections in freshwater crocodiles. However, further PK/PD studies are warranted to confirm 
whether the dose rates used in this study can produce longer-term antimicrobial success for 
diseases caused by susceptible bacteria in freshwater crocodiles. 
 

Full article in Animals 2020;10:1281; doi:10.3390/ani10081281 

 

 

 

๑๗๘ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

The pathophysiological effects of  
Russell's viper (Daboia siamensis) venom and  

its fractions in the isolated perfused rabbit kidney model:  
A potential role for platelet activating factor 

 
Narongsak Chaiyabutra, Lawan Chanhomea, Taksa Vasaruchaponga,  

Panithi Laoungbuaa, Orawan Khowa, Anudep Rungsipipatb, Visith Sitprijaa 
 

a Queen Saovabha Memorial Institute, The Thai Red Cross Society, Bangkok, 10330, Thailand. 
b Department of Veterinary Pathology, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330, 

Thailand. 
 
The pathophysiological effects of Russell's viper venom (RVV) and its fractions, including 
phospholipase A2 (RvPLA2), metalloprotease (RvMP), L-amino acid oxidase (RvLAAO), and 
phosphodiesterase (RvPDE) on renal functions were investigated using the isolated perfused 
rabbit kidney (IPK) model. Moreover, whether their effects on renal alterations were 
promoted by platelet activating factor (PAF) was tested using the PAF receptor antagonist, 
WEB 2086. There was a marked reduction in the perfusion pressure (PP) and renal vascular 
resistance (RVR) 10 min after RVV administration (1.0 mg/100 ml of perfusate), thereafter 
both PP and RVR gradually increased and approached the control level within 90 min. These 
effects were abolished by pretreatment with WEB2086 (2 μg/μl). Administration with 
RvPLA2 (280 μg/ml), RvMP (280 μg/ml), or RvLAAO (135 μg/ml) alone increased both the 
PP and RVR, whereas RvPDE (100 μg/ml) reduced both the PP and RVR. Pretreatment with 
WEB 2086 completely abolished the effects induced by RvMP, but not the other fractions. The 
RVV also caused a marked decrease in the glomerular filtration rate (GFR), urinary flow rate 
(UF), and osmolar clearance (Cosm), and these effects were not inhibited by pretreatment with 
WEB2086. Each RVV fraction also increased, to varying extents, the GFR, UF, and Cosm, and 
these effects induced by RvPLA2 or RvMP, but not the other fractions, were completely 
blocked by WEB 2086. Changes in percent filtered Na+ and K+ excreted in the IPK by RVV, 
RvPDE, and RvMP were abolished by pretreatment with WEB 2086. Histological evaluation 
profiled mainly tubulonephrosis in the treated kidney. These results reveal that the alterations 
in renal functions induced by RVV and its fractions are due to the synergistic action of the 
different components of snake venom, instead of the action of a single component. The effects 
of RVV and its fractions in rabbit IPK are mediated at least in part by PAF. 
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To date, the necessary pharmacokinetic information has been limited to establish suitable 
therapeutic plans for freshwater crocodiles. Therefore, this study was conducted to evaluate 
the pharmacokinetic profile of the oxytetracycline long-acting formulation (OTC-LA) in the 
freshwater crocodile, Crocodylus siamensis, following a single intramuscular (i.m.) 
administration at three different dosages of 5, 10 and 20 mg/kg body weight (b.w.). Blood 
samples were collected at assigned times up to 216 h after i.m. administration at the three 
different dosages. The plasma concentrations of OTC were measured using a validated liquid 
chromatography tandem-mass spectrometry (LC-MS/MS) method. The Cmax (± SD) values of 
OTC were 2.15 ± 0.51 µg/mL, 7.68 ± 1.08 µg/mL and 17.08 ± 2.09 µg/mL at doses of 5, 10 and 
20 mg/kg b.w., respectively. The elimination half-life values were 33.59 ± 2.51 h, 38.42 ± 5.47 h 
and 38.04 ± 1.98 h at dosages of 5, 10 and 20 mg/kg b.w., respectively. Based on the 
pharmacokinetic data, the pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) index, the susceptibility 
break-point and plasma protein binding, a dosage once every two weeks of 10 mg/kg b.w. 
OTC intramuscularly might be suitable for initiating the treatment of susceptible bacterial 
infections in freshwater crocodiles. However, further PK/PD studies are warranted to confirm 
whether the dose rates used in this study can produce longer-term antimicrobial success for 
diseases caused by susceptible bacteria in freshwater crocodiles. 
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The aim of the present study was to elucidate the pharmacokinetic profiles of amoxicillin 
trihydrate (AMX) in Siamese freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis). Crocodiles were 
administered a single intramuscular injection of AMX, at a dose of either 5 or 10 mg/kg body 
weight (b.w.). Blood samples were collected at preassigned times up to 120 hr. The plasma 
concentrations of AMX were measured using a validated liquid chromatography tandem‐
mass spectrometry method. AMX plasma concentrations were quantifiable for up to 72 hr 
(5 mg/kg b.w.) and 96 hr (10 mg/kg b.w.). The elimination half‐life (t1/2λz) of AMX following 
dosing at 5 mg/kg b.w. (8.72 ± 0.61 hr) was almost identical to that following administration 
at 10 mg/kg b.w (8.98 ± 1.13 hr). The maximum concentration and area under the curve from 
zero to the last values of AMX increased in a dose‐dependent fashion. The average binding 
percentage of AMX to plasma protein was 21.24%. Based on the pharmacokinetic data, 
susceptibility break point, and the surrogate PK‐PD index (T > MIC, 0.25 μg/ml), 
intramuscular administration of AMX at dose of 5 mg/kg b.w. every 4 days might be 
appropriate for the treatment of susceptible bacterial infections in freshwater crocodiles. 

 

Full article in J vet Pharmacol Ther 2020;00:1-6; doi:10.1111/jvp.12850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๑ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Effects of dietary cation and anion difference 
 on eating, ruminal function and plasma leptin 

in goats under tropical condition 
 

Thiet Nguyen1,2, Somchai Chanpongsang3, Narongsak Chaiyabutr1,4,  
Sumpun Thammacharoen1 

 
1 Department of Physiology, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, HenriDunang street,  

Bangkok 10330, Thailand. 
2 Department of Agricultural Technology, Faculty of Rural Development, Cantho University, 3/2 street,  

Cantho city 94000, Vietnam. 
3 Department of Animal husbandry, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, HenriDunang street,  

Bangkok 10330, Thailand. 
4 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 
anion difference (DCAD) on dry matter intake (DMI) and ruminal fermentation pattern in 
lactating dairy goats under tropical conditions. 
Methods: Ten dairy goats were divided into two groups of five animals each. The groups 
received diets at different DCAD levels, either a control diet (22.81 mEq/100 g dry matter 
[DM], DCAD-23) or a DCAD-39 diet (39.08 mEq/100 g DM, DCAD-39). After parturition, DMI 
and water intake were recorded daily. Ruminal fluid and urine were collected, and nutrient 
digestibility measurements were carried out at 8th weeks postpartum (PP-8). Blood samples 
were collected at PP-4 and PP-8 to measure plasma leptin. 
Results: Dry matter intake/body weight (DMI/BW) at PP-8 of the animals fed the DCAD-39 
diet was significantly higher than those fed with DCAD-23 diet (p<0.05). Animals fed with 
DCAD-39 consumed more water than those fed DCAD-23 over 24 h, particularly at night 
(p<0.05). Ruminal pH, acetate concentration, and urinary allantoin excretion increased with 
the DCAD-39 diet, whereas ruminal butyrate concentration was lower with the DCAD-39 
diet. On the other hand, other ruminal parameters, such as total volatile fatty acid 
concentration, propionate molar proportion and acetate/propionate average ratio, were not 
affected by increased DCAD supplementation. Apparent digestibility was improved by 
increased DCAD supplementation. Plasma leptin concentration was higher with DCAD 
supplementation. 
Conclusion: When feeding goats with DCAD-39 under tropical conditions, an increase in 
DMI was associated with improved apparent digestibility of nutrients, ruminal fermentation 
and microbial protein synthesis. An increase in plasma leptin concentration could not explain 
the effect of high DCAD on DMI. 
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The aim of the present study was to elucidate the pharmacokinetic profiles of amoxicillin 
trihydrate (AMX) in Siamese freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis). Crocodiles were 
administered a single intramuscular injection of AMX, at a dose of either 5 or 10 mg/kg body 
weight (b.w.). Blood samples were collected at preassigned times up to 120 hr. The plasma 
concentrations of AMX were measured using a validated liquid chromatography tandem‐
mass spectrometry method. AMX plasma concentrations were quantifiable for up to 72 hr 
(5 mg/kg b.w.) and 96 hr (10 mg/kg b.w.). The elimination half‐life (t1/2λz) of AMX following 
dosing at 5 mg/kg b.w. (8.72 ± 0.61 hr) was almost identical to that following administration 
at 10 mg/kg b.w (8.98 ± 1.13 hr). The maximum concentration and area under the curve from 
zero to the last values of AMX increased in a dose‐dependent fashion. The average binding 
percentage of AMX to plasma protein was 21.24%. Based on the pharmacokinetic data, 
susceptibility break point, and the surrogate PK‐PD index (T > MIC, 0.25 μg/ml), 
intramuscular administration of AMX at dose of 5 mg/kg b.w. every 4 days might be 
appropriate for the treatment of susceptible bacterial infections in freshwater crocodiles. 
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Objective: This study was carried out to determine the effects of elevated dietary cation and 
anion difference (DCAD) on dry matter intake (DMI) and ruminal fermentation pattern in 
lactating dairy goats under tropical conditions. 
Methods: Ten dairy goats were divided into two groups of five animals each. The groups 
received diets at different DCAD levels, either a control diet (22.81 mEq/100 g dry matter 
[DM], DCAD-23) or a DCAD-39 diet (39.08 mEq/100 g DM, DCAD-39). After parturition, DMI 
and water intake were recorded daily. Ruminal fluid and urine were collected, and nutrient 
digestibility measurements were carried out at 8th weeks postpartum (PP-8). Blood samples 
were collected at PP-4 and PP-8 to measure plasma leptin. 
Results: Dry matter intake/body weight (DMI/BW) at PP-8 of the animals fed the DCAD-39 
diet was significantly higher than those fed with DCAD-23 diet (p<0.05). Animals fed with 
DCAD-39 consumed more water than those fed DCAD-23 over 24 h, particularly at night 
(p<0.05). Ruminal pH, acetate concentration, and urinary allantoin excretion increased with 
the DCAD-39 diet, whereas ruminal butyrate concentration was lower with the DCAD-39 
diet. On the other hand, other ruminal parameters, such as total volatile fatty acid 
concentration, propionate molar proportion and acetate/propionate average ratio, were not 
affected by increased DCAD supplementation. Apparent digestibility was improved by 
increased DCAD supplementation. Plasma leptin concentration was higher with DCAD 
supplementation. 
Conclusion: When feeding goats with DCAD-39 under tropical conditions, an increase in 
DMI was associated with improved apparent digestibility of nutrients, ruminal fermentation 
and microbial protein synthesis. An increase in plasma leptin concentration could not explain 
the effect of high DCAD on DMI. 
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The aim of the present study was to elucidate the pharmacokinetic profiles of amoxicillin 
trihydrate (AMX) in Siamese freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis). Crocodiles were 
administered a single intramuscular injection of AMX, at a dose of either 5 or 10 mg/kg body 
weight (b.w.). Blood samples were collected at preassigned times up to 120 hr. The plasma 
concentrations of AMX were measured using a validated liquid chromatography tandem‐
mass spectrometry method. AMX plasma concentrations were quantifiable for up to 72 hr 
(5 mg/kg b.w.) and 96 hr (10 mg/kg b.w.). The elimination half‐life (t1/2λz) of AMX following 
dosing at 5 mg/kg b.w. (8.72 ± 0.61 hr) was almost identical to that following administration 
at 10 mg/kg b.w (8.98 ± 1.13 hr). The maximum concentration and area under the curve from 
zero to the last values of AMX increased in a dose‐dependent fashion. The average binding 
percentage of AMX to plasma protein was 21.24%. Based on the pharmacokinetic data, 
susceptibility break point, and the surrogate PK‐PD index (T > MIC, 0.25 μg/ml), 
intramuscular administration of AMX at dose of 5 mg/kg b.w. every 4 days might be 
appropriate for the treatment of susceptible bacterial infections in freshwater crocodiles. 
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Objective: This study was carried out to determine the effects of elevated dietary cation and 
anion difference (DCAD) on dry matter intake (DMI) and ruminal fermentation pattern in 
lactating dairy goats under tropical conditions. 
Methods: Ten dairy goats were divided into two groups of five animals each. The groups 
received diets at different DCAD levels, either a control diet (22.81 mEq/100 g dry matter 
[DM], DCAD-23) or a DCAD-39 diet (39.08 mEq/100 g DM, DCAD-39). After parturition, DMI 
and water intake were recorded daily. Ruminal fluid and urine were collected, and nutrient 
digestibility measurements were carried out at 8th weeks postpartum (PP-8). Blood samples 
were collected at PP-4 and PP-8 to measure plasma leptin. 
Results: Dry matter intake/body weight (DMI/BW) at PP-8 of the animals fed the DCAD-39 
diet was significantly higher than those fed with DCAD-23 diet (p<0.05). Animals fed with 
DCAD-39 consumed more water than those fed DCAD-23 over 24 h, particularly at night 
(p<0.05). Ruminal pH, acetate concentration, and urinary allantoin excretion increased with 
the DCAD-39 diet, whereas ruminal butyrate concentration was lower with the DCAD-39 
diet. On the other hand, other ruminal parameters, such as total volatile fatty acid 
concentration, propionate molar proportion and acetate/propionate average ratio, were not 
affected by increased DCAD supplementation. Apparent digestibility was improved by 
increased DCAD supplementation. Plasma leptin concentration was higher with DCAD 
supplementation. 
Conclusion: When feeding goats with DCAD-39 under tropical conditions, an increase in 
DMI was associated with improved apparent digestibility of nutrients, ruminal fermentation 
and microbial protein synthesis. An increase in plasma leptin concentration could not explain 
the effect of high DCAD on DMI. 
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The aim of the present study was to elucidate the pharmacokinetic profiles of amoxicillin 
trihydrate (AMX) in Siamese freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis). Crocodiles were 
administered a single intramuscular injection of AMX, at a dose of either 5 or 10 mg/kg body 
weight (b.w.). Blood samples were collected at preassigned times up to 120 hr. The plasma 
concentrations of AMX were measured using a validated liquid chromatography tandem‐
mass spectrometry method. AMX plasma concentrations were quantifiable for up to 72 hr 
(5 mg/kg b.w.) and 96 hr (10 mg/kg b.w.). The elimination half‐life (t1/2λz) of AMX following 
dosing at 5 mg/kg b.w. (8.72 ± 0.61 hr) was almost identical to that following administration 
at 10 mg/kg b.w (8.98 ± 1.13 hr). The maximum concentration and area under the curve from 
zero to the last values of AMX increased in a dose‐dependent fashion. The average binding 
percentage of AMX to plasma protein was 21.24%. Based on the pharmacokinetic data, 
susceptibility break point, and the surrogate PK‐PD index (T > MIC, 0.25 μg/ml), 
intramuscular administration of AMX at dose of 5 mg/kg b.w. every 4 days might be 
appropriate for the treatment of susceptible bacterial infections in freshwater crocodiles. 
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Objective: This study was carried out to determine the effects of elevated dietary cation and 
anion difference (DCAD) on dry matter intake (DMI) and ruminal fermentation pattern in 
lactating dairy goats under tropical conditions. 
Methods: Ten dairy goats were divided into two groups of five animals each. The groups 
received diets at different DCAD levels, either a control diet (22.81 mEq/100 g dry matter 
[DM], DCAD-23) or a DCAD-39 diet (39.08 mEq/100 g DM, DCAD-39). After parturition, DMI 
and water intake were recorded daily. Ruminal fluid and urine were collected, and nutrient 
digestibility measurements were carried out at 8th weeks postpartum (PP-8). Blood samples 
were collected at PP-4 and PP-8 to measure plasma leptin. 
Results: Dry matter intake/body weight (DMI/BW) at PP-8 of the animals fed the DCAD-39 
diet was significantly higher than those fed with DCAD-23 diet (p<0.05). Animals fed with 
DCAD-39 consumed more water than those fed DCAD-23 over 24 h, particularly at night 
(p<0.05). Ruminal pH, acetate concentration, and urinary allantoin excretion increased with 
the DCAD-39 diet, whereas ruminal butyrate concentration was lower with the DCAD-39 
diet. On the other hand, other ruminal parameters, such as total volatile fatty acid 
concentration, propionate molar proportion and acetate/propionate average ratio, were not 
affected by increased DCAD supplementation. Apparent digestibility was improved by 
increased DCAD supplementation. Plasma leptin concentration was higher with DCAD 
supplementation. 
Conclusion: When feeding goats with DCAD-39 under tropical conditions, an increase in 
DMI was associated with improved apparent digestibility of nutrients, ruminal fermentation 
and microbial protein synthesis. An increase in plasma leptin concentration could not explain 
the effect of high DCAD on DMI. 
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Objective: The aim of the present study was to investigate the beneficial effects of dietary 
supplementation with oil palm frond (leaf) (OPF) with and without oil palm meal (OPM) on 
nutrient intake and digestibility, ruminal fermentation and growth performance in goats.  
Methods: Six female crossbred goats were fed for 28 days of 3 diet treatments; 100% para-
grass (T1); 50% para-grass + 50% OPF (T2), and 30% para-grass + 50% OPF + 20% OPM (T3). 
Body weight, rectal temperature, respiratory rate, and urine volume, food intake, dry matter 
intake and water intake were measured daily. Nutrient digestibility was determined from five 
consecutive days of last week in each diet. Ruminal fluid, urine and blood were collected at 
the end for determination of rumen protozoa and volatile fatty acid contents, urinary allantoin 
excretion, blood cell count and chemistry profiles.  
Results: Goats fed T2 and T3 showed higher dry matter and nutrients intakes while protein 
digestibility was suppressed compared with those for T1. Crude fat digestibility declined in 
T2 but maintained after adding the OPM (T3). High fat intake by giving OPF and OPM 
corresponded to a higher ruminal acetate/propionate ratio (C2/C3) and serum cholesterol 
level. An increased urinary allantoin/creatinine ratio was found in T2 and T3 compared with 
T1, implying an increased number of ruminal microbes.  
Conclusion: Increased dry matter intake in T2 and T3 suggested that oil palm by-products are 
partly useful as a replacement for para-grass in goats. Replacement with the by-products 
increased plasma cholesterol level, which suggested that these products are a useful energy 
source. Changes in rumen parameters suggested an increased microbial number and activity 
suitable for acetate production. However, the limited digestibility of protein implies that 
addition of high protein feeds may be recommended to increase body weight gain of goats. 
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The present investigation was carried out to demonstrate the effect of high ambient 
temperature (HTa) on lactation performance with herd-based measurement. One large dairy 
farm in Thailand with more than 300 crossbred Holstein cows milking each month was 
selected. The meteorological data was recorded once a week during the period of 
observation. Milking cows (n=90) were observed for a 10-month lactation curve based on their 
calving seasons: Summer, rainy and winter. The lactation curve was fitted by nonlinear 
regression using the reduced lactation persistency model. The climatic conditions revealed a 
high degree of temperature and humidity index (THI) . The average THI throughout the year 
was 84.8 ± 0.5. The THI from summer (86.9 ± 1.0) was significantly higher than that from 
winter (82.7 ± 0.5, P<0.05). An analysis of the average lactation curve revealed that the total 
305-day lactation yield (5407 kg) from this farm was higher than the average phenotypic  
305-day lactation yield from dairy cows fed in Thailand (4698 kg). Lactation curves from 
different seasons revealed the potential effect of HTa on mammary gland function. 
Specifically, the area on the curve of the summer lactation curve was significantly lower than 
that of the winter curve by 16% (P<0.05). This effect as apparently from the shortest lactation 
persistency. In conclusion, dairy cows fed in Thailand were under a high degree of HTa and 
had compromised lactation performance. Lactation persistency appears to be one of the main 
phenotypic traits for breed selection for dairy cows fed in the tropical country. 
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Objective: The aim of the present study was to investigate the beneficial effects of dietary 
supplementation with oil palm frond (leaf) (OPF) with and without oil palm meal (OPM) on 
nutrient intake and digestibility, ruminal fermentation and growth performance in goats.  
Methods: Six female crossbred goats were fed for 28 days of 3 diet treatments; 100% para-
grass (T1); 50% para-grass + 50% OPF (T2), and 30% para-grass + 50% OPF + 20% OPM (T3). 
Body weight, rectal temperature, respiratory rate, and urine volume, food intake, dry matter 
intake and water intake were measured daily. Nutrient digestibility was determined from five 
consecutive days of last week in each diet. Ruminal fluid, urine and blood were collected at 
the end for determination of rumen protozoa and volatile fatty acid contents, urinary allantoin 
excretion, blood cell count and chemistry profiles.  
Results: Goats fed T2 and T3 showed higher dry matter and nutrients intakes while protein 
digestibility was suppressed compared with those for T1. Crude fat digestibility declined in 
T2 but maintained after adding the OPM (T3). High fat intake by giving OPF and OPM 
corresponded to a higher ruminal acetate/propionate ratio (C2/C3) and serum cholesterol 
level. An increased urinary allantoin/creatinine ratio was found in T2 and T3 compared with 
T1, implying an increased number of ruminal microbes.  
Conclusion: Increased dry matter intake in T2 and T3 suggested that oil palm by-products are 
partly useful as a replacement for para-grass in goats. Replacement with the by-products 
increased plasma cholesterol level, which suggested that these products are a useful energy 
source. Changes in rumen parameters suggested an increased microbial number and activity 
suitable for acetate production. However, the limited digestibility of protein implies that 
addition of high protein feeds may be recommended to increase body weight gain of goats. 
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The present investigation was carried out to demonstrate the effect of high ambient 
temperature (HTa) on lactation performance with herd-based measurement. One large dairy 
farm in Thailand with more than 300 crossbred Holstein cows milking each month was 
selected. The meteorological data was recorded once a week during the period of 
observation. Milking cows (n=90) were observed for a 10-month lactation curve based on their 
calving seasons: Summer, rainy and winter. The lactation curve was fitted by nonlinear 
regression using the reduced lactation persistency model. The climatic conditions revealed a 
high degree of temperature and humidity index (THI) . The average THI throughout the year 
was 84.8 ± 0.5. The THI from summer (86.9 ± 1.0) was significantly higher than that from 
winter (82.7 ± 0.5, P<0.05). An analysis of the average lactation curve revealed that the total 
305-day lactation yield (5407 kg) from this farm was higher than the average phenotypic  
305-day lactation yield from dairy cows fed in Thailand (4698 kg). Lactation curves from 
different seasons revealed the potential effect of HTa on mammary gland function. 
Specifically, the area on the curve of the summer lactation curve was significantly lower than 
that of the winter curve by 16% (P<0.05). This effect as apparently from the shortest lactation 
persistency. In conclusion, dairy cows fed in Thailand were under a high degree of HTa and 
had compromised lactation performance. Lactation persistency appears to be one of the main 
phenotypic traits for breed selection for dairy cows fed in the tropical country. 
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Objective: The aim of the present study was to investigate the beneficial effects of dietary 
supplementation with oil palm frond (leaf) (OPF) with and without oil palm meal (OPM) on 
nutrient intake and digestibility, ruminal fermentation and growth performance in goats.  
Methods: Six female crossbred goats were fed for 28 days of 3 diet treatments; 100% para-
grass (T1); 50% para-grass + 50% OPF (T2), and 30% para-grass + 50% OPF + 20% OPM (T3). 
Body weight, rectal temperature, respiratory rate, and urine volume, food intake, dry matter 
intake and water intake were measured daily. Nutrient digestibility was determined from five 
consecutive days of last week in each diet. Ruminal fluid, urine and blood were collected at 
the end for determination of rumen protozoa and volatile fatty acid contents, urinary allantoin 
excretion, blood cell count and chemistry profiles.  
Results: Goats fed T2 and T3 showed higher dry matter and nutrients intakes while protein 
digestibility was suppressed compared with those for T1. Crude fat digestibility declined in 
T2 but maintained after adding the OPM (T3). High fat intake by giving OPF and OPM 
corresponded to a higher ruminal acetate/propionate ratio (C2/C3) and serum cholesterol 
level. An increased urinary allantoin/creatinine ratio was found in T2 and T3 compared with 
T1, implying an increased number of ruminal microbes.  
Conclusion: Increased dry matter intake in T2 and T3 suggested that oil palm by-products are 
partly useful as a replacement for para-grass in goats. Replacement with the by-products 
increased plasma cholesterol level, which suggested that these products are a useful energy 
source. Changes in rumen parameters suggested an increased microbial number and activity 
suitable for acetate production. However, the limited digestibility of protein implies that 
addition of high protein feeds may be recommended to increase body weight gain of goats. 
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The present investigation was carried out to demonstrate the effect of high ambient 
temperature (HTa) on lactation performance with herd-based measurement. One large dairy 
farm in Thailand with more than 300 crossbred Holstein cows milking each month was 
selected. The meteorological data was recorded once a week during the period of 
observation. Milking cows (n=90) were observed for a 10-month lactation curve based on their 
calving seasons: Summer, rainy and winter. The lactation curve was fitted by nonlinear 
regression using the reduced lactation persistency model. The climatic conditions revealed a 
high degree of temperature and humidity index (THI) . The average THI throughout the year 
was 84.8 ± 0.5. The THI from summer (86.9 ± 1.0) was significantly higher than that from 
winter (82.7 ± 0.5, P<0.05). An analysis of the average lactation curve revealed that the total 
305-day lactation yield (5407 kg) from this farm was higher than the average phenotypic  
305-day lactation yield from dairy cows fed in Thailand (4698 kg). Lactation curves from 
different seasons revealed the potential effect of HTa on mammary gland function. 
Specifically, the area on the curve of the summer lactation curve was significantly lower than 
that of the winter curve by 16% (P<0.05). This effect as apparently from the shortest lactation 
persistency. In conclusion, dairy cows fed in Thailand were under a high degree of HTa and 
had compromised lactation performance. Lactation persistency appears to be one of the main 
phenotypic traits for breed selection for dairy cows fed in the tropical country. 
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Objective: The aim of the present study was to investigate the beneficial effects of dietary 
supplementation with oil palm frond (leaf) (OPF) with and without oil palm meal (OPM) on 
nutrient intake and digestibility, ruminal fermentation and growth performance in goats.  
Methods: Six female crossbred goats were fed for 28 days of 3 diet treatments; 100% para-
grass (T1); 50% para-grass + 50% OPF (T2), and 30% para-grass + 50% OPF + 20% OPM (T3). 
Body weight, rectal temperature, respiratory rate, and urine volume, food intake, dry matter 
intake and water intake were measured daily. Nutrient digestibility was determined from five 
consecutive days of last week in each diet. Ruminal fluid, urine and blood were collected at 
the end for determination of rumen protozoa and volatile fatty acid contents, urinary allantoin 
excretion, blood cell count and chemistry profiles.  
Results: Goats fed T2 and T3 showed higher dry matter and nutrients intakes while protein 
digestibility was suppressed compared with those for T1. Crude fat digestibility declined in 
T2 but maintained after adding the OPM (T3). High fat intake by giving OPF and OPM 
corresponded to a higher ruminal acetate/propionate ratio (C2/C3) and serum cholesterol 
level. An increased urinary allantoin/creatinine ratio was found in T2 and T3 compared with 
T1, implying an increased number of ruminal microbes.  
Conclusion: Increased dry matter intake in T2 and T3 suggested that oil palm by-products are 
partly useful as a replacement for para-grass in goats. Replacement with the by-products 
increased plasma cholesterol level, which suggested that these products are a useful energy 
source. Changes in rumen parameters suggested an increased microbial number and activity 
suitable for acetate production. However, the limited digestibility of protein implies that 
addition of high protein feeds may be recommended to increase body weight gain of goats. 
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The present investigation was carried out to demonstrate the effect of high ambient 
temperature (HTa) on lactation performance with herd-based measurement. One large dairy 
farm in Thailand with more than 300 crossbred Holstein cows milking each month was 
selected. The meteorological data was recorded once a week during the period of 
observation. Milking cows (n=90) were observed for a 10-month lactation curve based on their 
calving seasons: Summer, rainy and winter. The lactation curve was fitted by nonlinear 
regression using the reduced lactation persistency model. The climatic conditions revealed a 
high degree of temperature and humidity index (THI) . The average THI throughout the year 
was 84.8 ± 0.5. The THI from summer (86.9 ± 1.0) was significantly higher than that from 
winter (82.7 ± 0.5, P<0.05). An analysis of the average lactation curve revealed that the total 
305-day lactation yield (5407 kg) from this farm was higher than the average phenotypic  
305-day lactation yield from dairy cows fed in Thailand (4698 kg). Lactation curves from 
different seasons revealed the potential effect of HTa on mammary gland function. 
Specifically, the area on the curve of the summer lactation curve was significantly lower than 
that of the winter curve by 16% (P<0.05). This effect as apparently from the shortest lactation 
persistency. In conclusion, dairy cows fed in Thailand were under a high degree of HTa and 
had compromised lactation performance. Lactation persistency appears to be one of the main 
phenotypic traits for breed selection for dairy cows fed in the tropical country. 
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The two venomous pit vipers, Trimeresurus macrops and T. hageni, are distributed 
throughout Thailand, although their abundance varies among different areas. No species-
specific antivenom is available for their bite victims, and the only recorded treatment method 
is a horse antivenom raised against T. albolabris crude venom. To facilitate assessment of the 
cross-reactivity of heterologous antivenoms, protein profiles of T. macrops and T. hageni 
venoms were explored using mass-spectrometrybased proteomics. The results show that 185 
and 216 proteins were identified from T. macrops and T. hageni venoms, respectively. Two 
major protein components in T. macrops and T. hageni venoms were snake venom serine 
protease and metalloproteinase. The toxicity of the venoms on human monocytes and skin 
fibroblasts was analyzed, and both showed a greater cytotoxic effect on fibroblasts than 
monocytic cells, with toxicity occurring in a dose-dependent rather than a time-dependent 
manner. Exploring the protein composition of snake venom leads to a better understanding 
of the envenoming of prey. Moreover, knowledge of pit viper venomics facilitates the 
selection of the optimum heterologous antivenoms for treating bite victims. 
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Purposes: To gather available meropenem pharmacokinetics and define drug dosing 
regimens for Asian critically ill patients receiving CRRT. 
Methods: All necessary pharmacokinetic and pharmacodynamic data from Asian population 
were gathered to develop mathematic models with first order elimination. Meropenem 
concentration-time profiles were calculated to evaluate efficacy based on the probability of 
target attainment (PTA) of 40%fT>4MIC. A group of 5000 virtual patients was created and tested 
using Monte Carlo simulations for each dose in the models. The optimal dosing regimens 
were defined as the doses achieved at least 90% of the PTA. 
Results: The recommended meropenem dosing regimen for Asian critically ill patients 
receiving CRRT with standard (20–25 mL/kg/h) and high (35 mL/kg/h) effluent rates was 
750 mg q 8 h to manage Gram negative infections with expected MIC < 2 mg/L in virtual 
Asian patients. Some meropenem dosages from available clinical resources could not achieve 
the aforementioned target. The volume of distribution, body weights and nonrenal clearance 
significantly contributed to drug dosing adaptation especially in the specific population. 
Conclusions: A meropenem regimen of 750 mg q 8 h was recommended for Asian critically 
ill patients receiving 2 different CRRT modalities with standard and high effluent rates. 
Clinical validation of these results is needed. 
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The two venomous pit vipers, Trimeresurus macrops and T. hageni, are distributed 
throughout Thailand, although their abundance varies among different areas. No species-
specific antivenom is available for their bite victims, and the only recorded treatment method 
is a horse antivenom raised against T. albolabris crude venom. To facilitate assessment of the 
cross-reactivity of heterologous antivenoms, protein profiles of T. macrops and T. hageni 
venoms were explored using mass-spectrometrybased proteomics. The results show that 185 
and 216 proteins were identified from T. macrops and T. hageni venoms, respectively. Two 
major protein components in T. macrops and T. hageni venoms were snake venom serine 
protease and metalloproteinase. The toxicity of the venoms on human monocytes and skin 
fibroblasts was analyzed, and both showed a greater cytotoxic effect on fibroblasts than 
monocytic cells, with toxicity occurring in a dose-dependent rather than a time-dependent 
manner. Exploring the protein composition of snake venom leads to a better understanding 
of the envenoming of prey. Moreover, knowledge of pit viper venomics facilitates the 
selection of the optimum heterologous antivenoms for treating bite victims. 
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Purposes: To gather available meropenem pharmacokinetics and define drug dosing 
regimens for Asian critically ill patients receiving CRRT. 
Methods: All necessary pharmacokinetic and pharmacodynamic data from Asian population 
were gathered to develop mathematic models with first order elimination. Meropenem 
concentration-time profiles were calculated to evaluate efficacy based on the probability of 
target attainment (PTA) of 40%fT>4MIC. A group of 5000 virtual patients was created and tested 
using Monte Carlo simulations for each dose in the models. The optimal dosing regimens 
were defined as the doses achieved at least 90% of the PTA. 
Results: The recommended meropenem dosing regimen for Asian critically ill patients 
receiving CRRT with standard (20–25 mL/kg/h) and high (35 mL/kg/h) effluent rates was 
750 mg q 8 h to manage Gram negative infections with expected MIC < 2 mg/L in virtual 
Asian patients. Some meropenem dosages from available clinical resources could not achieve 
the aforementioned target. The volume of distribution, body weights and nonrenal clearance 
significantly contributed to drug dosing adaptation especially in the specific population. 
Conclusions: A meropenem regimen of 750 mg q 8 h was recommended for Asian critically 
ill patients receiving 2 different CRRT modalities with standard and high effluent rates. 
Clinical validation of these results is needed. 
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The two venomous pit vipers, Trimeresurus macrops and T. hageni, are distributed 
throughout Thailand, although their abundance varies among different areas. No species-
specific antivenom is available for their bite victims, and the only recorded treatment method 
is a horse antivenom raised against T. albolabris crude venom. To facilitate assessment of the 
cross-reactivity of heterologous antivenoms, protein profiles of T. macrops and T. hageni 
venoms were explored using mass-spectrometrybased proteomics. The results show that 185 
and 216 proteins were identified from T. macrops and T. hageni venoms, respectively. Two 
major protein components in T. macrops and T. hageni venoms were snake venom serine 
protease and metalloproteinase. The toxicity of the venoms on human monocytes and skin 
fibroblasts was analyzed, and both showed a greater cytotoxic effect on fibroblasts than 
monocytic cells, with toxicity occurring in a dose-dependent rather than a time-dependent 
manner. Exploring the protein composition of snake venom leads to a better understanding 
of the envenoming of prey. Moreover, knowledge of pit viper venomics facilitates the 
selection of the optimum heterologous antivenoms for treating bite victims. 
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Purposes: To gather available meropenem pharmacokinetics and define drug dosing 
regimens for Asian critically ill patients receiving CRRT. 
Methods: All necessary pharmacokinetic and pharmacodynamic data from Asian population 
were gathered to develop mathematic models with first order elimination. Meropenem 
concentration-time profiles were calculated to evaluate efficacy based on the probability of 
target attainment (PTA) of 40%fT>4MIC. A group of 5000 virtual patients was created and tested 
using Monte Carlo simulations for each dose in the models. The optimal dosing regimens 
were defined as the doses achieved at least 90% of the PTA. 
Results: The recommended meropenem dosing regimen for Asian critically ill patients 
receiving CRRT with standard (20–25 mL/kg/h) and high (35 mL/kg/h) effluent rates was 
750 mg q 8 h to manage Gram negative infections with expected MIC < 2 mg/L in virtual 
Asian patients. Some meropenem dosages from available clinical resources could not achieve 
the aforementioned target. The volume of distribution, body weights and nonrenal clearance 
significantly contributed to drug dosing adaptation especially in the specific population. 
Conclusions: A meropenem regimen of 750 mg q 8 h was recommended for Asian critically 
ill patients receiving 2 different CRRT modalities with standard and high effluent rates. 
Clinical validation of these results is needed. 
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Background: Acute kidney injury (AKI) is a common problem in critically ill patients and 
associated with high rates of morbidity and mortality. Recently, Major Adverse Kidney Events 
(MAKE) were introduced as important kidney endpoints. If these endpoints can be predicted, 
then it may help the physicians to identify high-risk patients and provide the opportunity to 
have targeted preventive therapy. The objective of this study was to create a simplified scoring 
system to predict MAKE within 28 days among AKI patients in ICU. 
Methods: This is a prospective web-based multicenter cohort study that was conducted in 
adults who were admitted to the ICU in 17 centers across Thailand from 2013 to 2015. A 
predicting score was derived from the regression equation with Receiver Operating 
Characteristic (ROC) analysis to evaluate the diagnostic test and produce predictive models. 
Internal validation was obtained using the bootstrapping method. 
Results: From 5071 cases, 2856 (56%) had AKI. Among those with AKI, 1749 (61%) had MAKE. 
Among those that have MAKE, there were 1175 (41.4%) deaths, 414 (14.4%) were on dialysis 
and 1154 (40.7%) had non-recovery renal function. The simplified score points of low Glasgow 
coma scale was 3, tachypnea was 1, vasopressor use was 1, on mechanical ventilation was 2, 
oliguria was 2, serum creatinine rising ≥ 3 times was 5, high blood urea nitrogen was 3, low 
hematocrit was 2, and thrombocytopenia was 1. The area under ROC curve for optimism 
corrected performance was 0.80 (0.78, 0.81). When the cut-off value was 7, the sensitivity, 
specificity, positive likelihood ratio, and positive predictive values were 0.75, 0.76, 3.10, and 
0.84, respectively. When the scoring system was calibrated, the α intercept and β slope were 
1.001 and 0, respectively. 
Conclusions: SEA-MAKE scoring system is a new simplified clinical tool that can be used to 
predict major adverse kidney events in AKI patients. The simplicity of the scoring system is 
highly likely to be used in resource-limited settings. However, external validation is necessary 
before widespread use. 
 

Full article in Ann Intensive Care 2020;10(42); doi:10.1186/s13613-020-00657-9 

๑๘๗ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL)  
for prediction of persistent AKI and  

major adverse kidney events 
 

Nuttha Lumlertgula,b,c, Monpraween Ampraia,b, Sasipha Tachaboonb,c,  
Janejira Dinhuzenb,c, Sadudee Peerapornratanab,c,d,e, Stephen J Kerrf,g,h, 

 Nattachai Srisawata,b,c,e,j,k 

 
a Division of Nephrology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
b Excellence Center for Critical Care Nephrology, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand 
c Critical Care Nephrology Research Unit, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
d Department of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
e The Center for Critical Care Nephrology, CRISMA, Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh 

School of Medicine, Pittsburgh, Pennsylvania, USA 
f Research Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
g The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration (HIV-NAT), The Thai Red Cross AIDS Research 

Centre, Bangkok, Thailand 
h The Kirby Institute, The University of New South Wales, Sydney, Australia 
i Academic of Science, Royal Society of Thailand, Bangkok, Thailand 
j Tropical Medicine Cluster, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
k Excellence Center for Critical Care Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand 
 
We aimed to determine whether urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin (uNGAL) 
can accurately predict persistent AKI, major adverse kidney events at 30 days (MAKE30) and 
365 days (MAKE365) in hospitalized AKI patients. This is a retrospective study of adult 
patients who were admitted at King Chulalongkorn Memorial Hospital. We performed 
multivariable logistic regression for persistent AKI, MAKE30, and MAKE365. We developed 
equations for predicting MAKE30 and MAKE365 and divided the dataset into derivation and 
validation cohorts. uNGAL performance and predictive models were assessed using the area 
under the receiver operating characteristic curve (AROC). Among 1,322 patients with AKI, 
76.9%, 45.1%, and 61.7% had persistent AKI, MAKE30, and MAKE365. The AROC were 0.75 
(95% confidence interval[CI] 0.70–0.80), 0.66 (95%CI 0.61–0.71), and 0.64 (95%CI 0.59–0.70) for 
prediction of persistent AKI, MAKE30, and MAKE365 by uNGAL. The AROC in the 
validation dataset combining uNGAL with clinical covariates were 0.74 (95%CI 0.69–0.79) and 
0.72 (95%CI 0.67–0.77) for MAKE30 and MAKE365. We demonstrated an association between 
uNGAL and persistent AKI, MAKE30, and MAKE365. Prediction models combining uNGAL 
can modestly predict MAKE30 and MAKE365. Therefore, uNGAL is a useful tool for 
improving AKI risk stratification. 
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predicting score was derived from the regression equation with Receiver Operating 
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patients who were admitted at King Chulalongkorn Memorial Hospital. We performed 
multivariable logistic regression for persistent AKI, MAKE30, and MAKE365. We developed 
equations for predicting MAKE30 and MAKE365 and divided the dataset into derivation and 
validation cohorts. uNGAL performance and predictive models were assessed using the area 
under the receiver operating characteristic curve (AROC). Among 1,322 patients with AKI, 
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Background: Acute kidney injury (AKI) is a common problem in critically ill patients and 
associated with high rates of morbidity and mortality. Recently, Major Adverse Kidney Events 
(MAKE) were introduced as important kidney endpoints. If these endpoints can be predicted, 
then it may help the physicians to identify high-risk patients and provide the opportunity to 
have targeted preventive therapy. The objective of this study was to create a simplified scoring 
system to predict MAKE within 28 days among AKI patients in ICU. 
Methods: This is a prospective web-based multicenter cohort study that was conducted in 
adults who were admitted to the ICU in 17 centers across Thailand from 2013 to 2015. A 
predicting score was derived from the regression equation with Receiver Operating 
Characteristic (ROC) analysis to evaluate the diagnostic test and produce predictive models. 
Internal validation was obtained using the bootstrapping method. 
Results: From 5071 cases, 2856 (56%) had AKI. Among those with AKI, 1749 (61%) had MAKE. 
Among those that have MAKE, there were 1175 (41.4%) deaths, 414 (14.4%) were on dialysis 
and 1154 (40.7%) had non-recovery renal function. The simplified score points of low Glasgow 
coma scale was 3, tachypnea was 1, vasopressor use was 1, on mechanical ventilation was 2, 
oliguria was 2, serum creatinine rising ≥ 3 times was 5, high blood urea nitrogen was 3, low 
hematocrit was 2, and thrombocytopenia was 1. The area under ROC curve for optimism 
corrected performance was 0.80 (0.78, 0.81). When the cut-off value was 7, the sensitivity, 
specificity, positive likelihood ratio, and positive predictive values were 0.75, 0.76, 3.10, and 
0.84, respectively. When the scoring system was calibrated, the α intercept and β slope were 
1.001 and 0, respectively. 
Conclusions: SEA-MAKE scoring system is a new simplified clinical tool that can be used to 
predict major adverse kidney events in AKI patients. The simplicity of the scoring system is 
highly likely to be used in resource-limited settings. However, external validation is necessary 
before widespread use. 
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We aimed to determine whether urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin (uNGAL) 
can accurately predict persistent AKI, major adverse kidney events at 30 days (MAKE30) and 
365 days (MAKE365) in hospitalized AKI patients. This is a retrospective study of adult 
patients who were admitted at King Chulalongkorn Memorial Hospital. We performed 
multivariable logistic regression for persistent AKI, MAKE30, and MAKE365. We developed 
equations for predicting MAKE30 and MAKE365 and divided the dataset into derivation and 
validation cohorts. uNGAL performance and predictive models were assessed using the area 
under the receiver operating characteristic curve (AROC). Among 1,322 patients with AKI, 
76.9%, 45.1%, and 61.7% had persistent AKI, MAKE30, and MAKE365. The AROC were 0.75 
(95% confidence interval[CI] 0.70–0.80), 0.66 (95%CI 0.61–0.71), and 0.64 (95%CI 0.59–0.70) for 
prediction of persistent AKI, MAKE30, and MAKE365 by uNGAL. The AROC in the 
validation dataset combining uNGAL with clinical covariates were 0.74 (95%CI 0.69–0.79) and 
0.72 (95%CI 0.67–0.77) for MAKE30 and MAKE365. We demonstrated an association between 
uNGAL and persistent AKI, MAKE30, and MAKE365. Prediction models combining uNGAL 
can modestly predict MAKE30 and MAKE365. Therefore, uNGAL is a useful tool for 
improving AKI risk stratification. 
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Background: Acute kidney injury (AKI) is a common problem in critically ill patients and 
associated with high rates of morbidity and mortality. Recently, Major Adverse Kidney Events 
(MAKE) were introduced as important kidney endpoints. If these endpoints can be predicted, 
then it may help the physicians to identify high-risk patients and provide the opportunity to 
have targeted preventive therapy. The objective of this study was to create a simplified scoring 
system to predict MAKE within 28 days among AKI patients in ICU. 
Methods: This is a prospective web-based multicenter cohort study that was conducted in 
adults who were admitted to the ICU in 17 centers across Thailand from 2013 to 2015. A 
predicting score was derived from the regression equation with Receiver Operating 
Characteristic (ROC) analysis to evaluate the diagnostic test and produce predictive models. 
Internal validation was obtained using the bootstrapping method. 
Results: From 5071 cases, 2856 (56%) had AKI. Among those with AKI, 1749 (61%) had MAKE. 
Among those that have MAKE, there were 1175 (41.4%) deaths, 414 (14.4%) were on dialysis 
and 1154 (40.7%) had non-recovery renal function. The simplified score points of low Glasgow 
coma scale was 3, tachypnea was 1, vasopressor use was 1, on mechanical ventilation was 2, 
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Conclusions: SEA-MAKE scoring system is a new simplified clinical tool that can be used to 
predict major adverse kidney events in AKI patients. The simplicity of the scoring system is 
highly likely to be used in resource-limited settings. However, external validation is necessary 
before widespread use. 
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Kidney involvement in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) is common, and can 
range from the presence of proteinuria and haematuria to acute kidney injury (AKI) requiring 
renal replacement therapy (RRT; also known as kidney replacement therapy). COVID-19-
associated AKI (COVID-19 AKI) is associated with high mortality and serves as an independent 
risk factor for all-cause in-hospital death in patients with COVID-19. The pathophysiology and 
mechanisms of AKI in patients with COVID-19 have not been fully elucidated and seem to be 
multifactorial, in keeping with the pathophysiology of AKI in other patients who are critically ill. 
Little is known about the prevention and management of COVID-19 AKI. The emergence of 
regional 'surges' in COVID-19 cases can limit hospital resources, including dialysis availability 
and supplies; thus, careful daily assessment of available resources is needed. In this Consensus 
Statement, the Acute Disease Quality Initiative provides recommendations for the diagnosis, 
prevention and management of COVID-19 AKI based on current literature. We also make 
recommendations for areas of future research, which are aimed at improving understanding of 
the underlying processes and improving outcomes for patients with COVID-19 AKI. 
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Kidney involvement in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) is common, and can 
range from the presence of proteinuria and haematuria to acute kidney injury (AKI) requiring 
renal replacement therapy (RRT; also known as kidney replacement therapy). COVID-19-
associated AKI (COVID-19 AKI) is associated with high mortality and serves as an independent 
risk factor for all-cause in-hospital death in patients with COVID-19. The pathophysiology and 
mechanisms of AKI in patients with COVID-19 have not been fully elucidated and seem to be 
multifactorial, in keeping with the pathophysiology of AKI in other patients who are critically ill. 
Little is known about the prevention and management of COVID-19 AKI. The emergence of 
regional 'surges' in COVID-19 cases can limit hospital resources, including dialysis availability 
and supplies; thus, careful daily assessment of available resources is needed. In this Consensus 
Statement, the Acute Disease Quality Initiative provides recommendations for the diagnosis, 
prevention and management of COVID-19 AKI based on current literature. We also make 
recommendations for areas of future research, which are aimed at improving understanding of 
the underlying processes and improving outcomes for patients with COVID-19 AKI. 
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Biomarkers to predict the severity of leptospirosis are still lacking. This study aimed to 
identify and validate microRNAs in patients with severe leptospirosis, that could potentially 
be used as biomarkers for predicting an unfavorable outcome. Serum samples were collected 
from participants with definite diagnosis of leptospirosis. The participants were divided into 
two groups, non-severe and severe leptospirosis, as defined by the Specific Organ Sequential 
Organ Failure (SOFA) Score of more than two in any organ. Microtranscriptome analysis was 
performed using the NanoString miRNA Expression Assay. The expression level of candidate 
miRNAs was then validated by quantitative RT-PCR. Based on the NanoString, the 
microtranscriptome profile of the severe group was significantly different from that of the 
non-severe group. Upregulation of miR155-5p, miR362-3p, miR502-5p, miR601, miR1323, and 
miR630 in the severe group were identified, and further investigated. A total of 119 
participants were enrolled in the validation cohort. Serum miR155-5p and miR630 levels were 
significantly higher in the severe group compared to the non-severe group. The combined use 
of miR155-5p or miR-630 with serum bicarbonate levels had an AUC of 0.79 (95%CI; 0.69-0.89, 
p<0.001) in identifying the severity of the disease. This data provides the first evidence that 
the microtranscriptome profiles of patients with severe leptospirosis were different from the 
non-severe group. Serum miR155-5p and miR630 levels might be novel biomarkers for 
identifying severe leptospirosis. 
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Purpose: Estimating renal function by serum creatinine after critical illness is a challenging 
problem. However, the role of cystatin C for estimation of the renal function in survivors of critical 
illness is unknown. We aimed to compare the performance of serum cystatin C- and serum 
creatinine-based eGFR against a reference GFR using 99mTc–diethylenetriaminepentaacetic acid 
(99mTc-DTPA) in survivors of critical illness. 
Material and methods: Survivors of critical illness with stable hemodynamics and renal 
functions were recruited. Their serum creatinine and cystatin C levels were measured. eGFR 
were calculated by using various equations: 1)CKD-EPI SCysC; 2) Thai eGFR SCysC; 3)CKD-
EPI SCr; 4)Thai eGFR SCr; 5)MDRD Caucasian SCr; 6)CKD-EPI SCr-SCysC. The 99mTc-DTPA 
plasma clearance was used as a standard eGFR. 
Results: Forty-two patients were included. The bias (median percentage difference) between 
standard GFR and SCysC-based eGFR were 41.97% (95%CI 33.1% to 48.5%) for CKD-EPI 
SCysC and 31.72% (95%CI 21.1% to 34.9%) for Thai eGFR SCysC. While, the bias between 
standard GFR and SCr-based eGFR were –11.37 (95%CI –20.9 to 1.6) for CKD-EPI SCr, –18.30 
(95%CI –26.3 to –10.6) for Thai eGFR SCr, and –27.17 (–43.7 to –19.1) for MDRD Caucasian 
SCr. 
Conclusion: In survivors of critical illness, we demonstrated limitations of estimating GFR by 
both currently available SCysC and SCr-based equations. Therefore, further studies are still 
needed to develop better eGFR equations. 
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Biomarkers to predict the severity of leptospirosis are still lacking. This study aimed to 
identify and validate microRNAs in patients with severe leptospirosis, that could potentially 
be used as biomarkers for predicting an unfavorable outcome. Serum samples were collected 
from participants with definite diagnosis of leptospirosis. The participants were divided into 
two groups, non-severe and severe leptospirosis, as defined by the Specific Organ Sequential 
Organ Failure (SOFA) Score of more than two in any organ. Microtranscriptome analysis was 
performed using the NanoString miRNA Expression Assay. The expression level of candidate 
miRNAs was then validated by quantitative RT-PCR. Based on the NanoString, the 
microtranscriptome profile of the severe group was significantly different from that of the 
non-severe group. Upregulation of miR155-5p, miR362-3p, miR502-5p, miR601, miR1323, and 
miR630 in the severe group were identified, and further investigated. A total of 119 
participants were enrolled in the validation cohort. Serum miR155-5p and miR630 levels were 
significantly higher in the severe group compared to the non-severe group. The combined use 
of miR155-5p or miR-630 with serum bicarbonate levels had an AUC of 0.79 (95%CI; 0.69-0.89, 
p<0.001) in identifying the severity of the disease. This data provides the first evidence that 
the microtranscriptome profiles of patients with severe leptospirosis were different from the 
non-severe group. Serum miR155-5p and miR630 levels might be novel biomarkers for 
identifying severe leptospirosis. 
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Purpose: Estimating renal function by serum creatinine after critical illness is a challenging 
problem. However, the role of cystatin C for estimation of the renal function in survivors of critical 
illness is unknown. We aimed to compare the performance of serum cystatin C- and serum 
creatinine-based eGFR against a reference GFR using 99mTc–diethylenetriaminepentaacetic acid 
(99mTc-DTPA) in survivors of critical illness. 
Material and methods: Survivors of critical illness with stable hemodynamics and renal 
functions were recruited. Their serum creatinine and cystatin C levels were measured. eGFR 
were calculated by using various equations: 1)CKD-EPI SCysC; 2) Thai eGFR SCysC; 3)CKD-
EPI SCr; 4)Thai eGFR SCr; 5)MDRD Caucasian SCr; 6)CKD-EPI SCr-SCysC. The 99mTc-DTPA 
plasma clearance was used as a standard eGFR. 
Results: Forty-two patients were included. The bias (median percentage difference) between 
standard GFR and SCysC-based eGFR were 41.97% (95%CI 33.1% to 48.5%) for CKD-EPI 
SCysC and 31.72% (95%CI 21.1% to 34.9%) for Thai eGFR SCysC. While, the bias between 
standard GFR and SCr-based eGFR were –11.37 (95%CI –20.9 to 1.6) for CKD-EPI SCr, –18.30 
(95%CI –26.3 to –10.6) for Thai eGFR SCr, and –27.17 (–43.7 to –19.1) for MDRD Caucasian 
SCr. 
Conclusion: In survivors of critical illness, we demonstrated limitations of estimating GFR by 
both currently available SCysC and SCr-based equations. Therefore, further studies are still 
needed to develop better eGFR equations. 
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Summary: Early diagnosis of acute kidney injury (AKI) is an important step to improve AKI 
outcome. In Asia, several distinct conditions of this region such as environment (tropical 
climate), socioeconomic status (high-resource and low-resource settings), process of care 
(shortage of nephrologists), exposure factors (specific tropical infections such as leptospirosis, 
malaria, dengue), and inherent factor (aging) make the diagnosis of AKI in Asia more 
challenging than in other parts of the world. To improve the diagnosis of AKI, novel tools 
such as clinical risk scores, AKI alert systems, and telemedicine should be implemented into 
current clinical practice.  
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In 2012, Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) published a guideline on the 
classification and management of acute kidney injury (AKI). The guideline was derived from 
evidence available through February 2011. Since then, new evidence has emerged that has 
important implications for clinical practice in diagnosing and managing AKI. In April of 2019, 
KDIGO held a controversies conference entitled Acute Kidney Injury with the following goals: 
determine best practices and areas of uncertainty in treating AKI; review key relevant 
literature published since the 2012 KDIGO AKI guideline; address ongoing controversial 
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issues; identify new topics or issues to be revisited for the next iteration of the KDIGO AKI 
guideline; and outline research needed to improve AKI management. Here, we present the 
findings of this conference and describe key areas that future guidelines may address. 
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increased according to the stage of AKI (stage 1, 4.9%; stage 2, 28.3%; stage 3 66.8%; P < 0.001). 
There were 13.6% who were discharged against medical advice. 
Conclusions: AKI is a huge burden in Laos with under-recognition and poor outcomes. 
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Background: Currently, there is limited epidemiology data on acute kidney injury (AKI) in 
Indonesia. Therefore, we assessed the incidence of AKI and the utilization of renal replacement 
therapy (RRT) in Indonesia. 
Methods: Demographic and clinical data were collected from 952 ICU participants. The 
participants were categorized into AKI and non-AKI groups. The participants were further 
classified according to the 3 different stages of AKI as per the Kidney Disease Improving Global 
Outcome (KDIGO) criteria. 
Results: Overall incidence of AKI was 43%. The participants were divided into three groups based 
on the AKI stages: 18.5% had stage 1, 33% had stage 2, and 48.5% had stage 3. Primary diagnosis 
of renal disease and high APACHE II score were the risk factors associated with AKI (OR = 4.53, 
95% CI: 1.67-12.33, p = 0.003 and OR = 1.14 per 1 unit increase, 95% CI: 1.09-1.20, p < 0.001, 
respectively). Chronic kidney disease was the risk factor for severe AKI. Sepsis was the leading 
cause of AKI. Among the AKI participants, 24.6% required RRT. The most common RRT 
modalities were intermittent hemodialysis (71.7%), followed by slow low-efficiency dialysis 
(22.8%), continuous renal replacement therapy (4.3%), and peritoneal dialysis (1.1%). 
Conclusions: This study showed that AKI was a common problem in the Indonesian ICU. We 
strongly believe that identification of the risk factors associated with AKI will help us develop a 
predictive score for AKI so we can prevent and improve AKI outcome in the future. 
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Conclusions: This study showed that AKI was a common problem in the Indonesian ICU. We 
strongly believe that identification of the risk factors associated with AKI will help us develop a 
predictive score for AKI so we can prevent and improve AKI outcome in the future. 
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Background: Currently, there is limited epidemiology data on acute kidney injury (AKI) in 
Indonesia. Therefore, we assessed the incidence of AKI and the utilization of renal replacement 
therapy (RRT) in Indonesia. 
Methods: Demographic and clinical data were collected from 952 ICU participants. The 
participants were categorized into AKI and non-AKI groups. The participants were further 
classified according to the 3 different stages of AKI as per the Kidney Disease Improving Global 
Outcome (KDIGO) criteria. 
Results: Overall incidence of AKI was 43%. The participants were divided into three groups based 
on the AKI stages: 18.5% had stage 1, 33% had stage 2, and 48.5% had stage 3. Primary diagnosis 
of renal disease and high APACHE II score were the risk factors associated with AKI (OR = 4.53, 
95% CI: 1.67-12.33, p = 0.003 and OR = 1.14 per 1 unit increase, 95% CI: 1.09-1.20, p < 0.001, 
respectively). Chronic kidney disease was the risk factor for severe AKI. Sepsis was the leading 
cause of AKI. Among the AKI participants, 24.6% required RRT. The most common RRT 
modalities were intermittent hemodialysis (71.7%), followed by slow low-efficiency dialysis 
(22.8%), continuous renal replacement therapy (4.3%), and peritoneal dialysis (1.1%). 
Conclusions: This study showed that AKI was a common problem in the Indonesian ICU. We 
strongly believe that identification of the risk factors associated with AKI will help us develop a 
predictive score for AKI so we can prevent and improve AKI outcome in the future. 
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Background: The timing of renal replacement therapy (RRT) for severe acute kidney injury is highly 
debated when no life-threatening complications are present. We assessed whether a strategy of 
delayed versus early RRT initiation affects 28-day survival in critically ill adults with severe acute 
kidney injury. 
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Methods: In this systematic review and individual patient data meta-analysis, we searched 
MEDLINE (via PubMed), Embase, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials for 
randomised trials published from April 1, 2008, to Dec 20, 2019, that compared delayed and early 
RRT initiation strategies in patients with severe acute kidney injury. Trials were eligible for inclusion 
if they included critically ill patients aged 18 years or older with acute kidney injury (defined as a 
Kidney Disease: Improving Global Outcomes [KDIGO] acute kidney injury stage 2 or 3, or, where 
KDIGO was unavailable, a renal Sequential Organ Failure Assessment score of 3 or higher). We 
contacted the principal investigator of each eligible trial to request individual patient data. From the 
included trials, any patients without acute kidney injury or who were not randomly allocated were 
not included in the individual patient data meta-analysis. The primary outcome was all-cause 
mortality at day 28 after randomisation. This study is registered with PROSPERO 
(CRD42019125025). 
Findings: Among the 1031 studies identified, one study that met the eligibility criteria was excluded 
because the recruitment period was not recent enough, and ten (including 2143 patients) were 
included in the analysis. Individual patient data were available for nine studies (2083 patients), from 
which 1879 patients had severe acute kidney injury and were randomly allocated: 946 (50%) to the 
delayed RRT group and 933 (50%) to the early RRT group. 390 (42%) of 929 patients allocated to the 
delayed RRT group and who had available data did not receive RRT. The proportion of patients 
who died by day 28 did not significantly differ between the delayed RRT group (366 [44%] of 837) 
and the early RRT group (355 [43%] of 827; risk ratio 1·01 [95% CI 0·91 to 1·13], p=0·80), 
corresponding to an overall risk difference of 0·01 (95% CI −0·04 to 0·06). There was no 
heterogeneity across studies (I2=0%; τ2=0), and most studies had a low risk of bias. 
Interpretation: The timing of RRT initiation does not affect survival in critically ill patients with 
severe acute kidney injury in the absence of urgent indications for RRT. Delaying RRT initiation, 
with close patient monitoring, might lead to a reduced use of RRT, thereby saving health resources. 
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Background: The timing of renal replacement therapy (RRT) for severe acute kidney injury is highly 
debated when no life-threatening complications are present. We assessed whether a strategy of 
delayed versus early RRT initiation affects 28-day survival in critically ill adults with severe acute 
kidney injury. 
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Methods: In this systematic review and individual patient data meta-analysis, we searched 
MEDLINE (via PubMed), Embase, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials for 
randomised trials published from April 1, 2008, to Dec 20, 2019, that compared delayed and early 
RRT initiation strategies in patients with severe acute kidney injury. Trials were eligible for inclusion 
if they included critically ill patients aged 18 years or older with acute kidney injury (defined as a 
Kidney Disease: Improving Global Outcomes [KDIGO] acute kidney injury stage 2 or 3, or, where 
KDIGO was unavailable, a renal Sequential Organ Failure Assessment score of 3 or higher). We 
contacted the principal investigator of each eligible trial to request individual patient data. From the 
included trials, any patients without acute kidney injury or who were not randomly allocated were 
not included in the individual patient data meta-analysis. The primary outcome was all-cause 
mortality at day 28 after randomisation. This study is registered with PROSPERO 
(CRD42019125025). 
Findings: Among the 1031 studies identified, one study that met the eligibility criteria was excluded 
because the recruitment period was not recent enough, and ten (including 2143 patients) were 
included in the analysis. Individual patient data were available for nine studies (2083 patients), from 
which 1879 patients had severe acute kidney injury and were randomly allocated: 946 (50%) to the 
delayed RRT group and 933 (50%) to the early RRT group. 390 (42%) of 929 patients allocated to the 
delayed RRT group and who had available data did not receive RRT. The proportion of patients 
who died by day 28 did not significantly differ between the delayed RRT group (366 [44%] of 837) 
and the early RRT group (355 [43%] of 827; risk ratio 1·01 [95% CI 0·91 to 1·13], p=0·80), 
corresponding to an overall risk difference of 0·01 (95% CI −0·04 to 0·06). There was no 
heterogeneity across studies (I2=0%; τ2=0), and most studies had a low risk of bias. 
Interpretation: The timing of RRT initiation does not affect survival in critically ill patients with 
severe acute kidney injury in the absence of urgent indications for RRT. Delaying RRT initiation, 
with close patient monitoring, might lead to a reduced use of RRT, thereby saving health resources. 
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Methods: In this systematic review and individual patient data meta-analysis, we searched 
MEDLINE (via PubMed), Embase, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials for 
randomised trials published from April 1, 2008, to Dec 20, 2019, that compared delayed and early 
RRT initiation strategies in patients with severe acute kidney injury. Trials were eligible for inclusion 
if they included critically ill patients aged 18 years or older with acute kidney injury (defined as a 
Kidney Disease: Improving Global Outcomes [KDIGO] acute kidney injury stage 2 or 3, or, where 
KDIGO was unavailable, a renal Sequential Organ Failure Assessment score of 3 or higher). We 
contacted the principal investigator of each eligible trial to request individual patient data. From the 
included trials, any patients without acute kidney injury or who were not randomly allocated were 
not included in the individual patient data meta-analysis. The primary outcome was all-cause 
mortality at day 28 after randomisation. This study is registered with PROSPERO 
(CRD42019125025). 
Findings: Among the 1031 studies identified, one study that met the eligibility criteria was excluded 
because the recruitment period was not recent enough, and ten (including 2143 patients) were 
included in the analysis. Individual patient data were available for nine studies (2083 patients), from 
which 1879 patients had severe acute kidney injury and were randomly allocated: 946 (50%) to the 
delayed RRT group and 933 (50%) to the early RRT group. 390 (42%) of 929 patients allocated to the 
delayed RRT group and who had available data did not receive RRT. The proportion of patients 
who died by day 28 did not significantly differ between the delayed RRT group (366 [44%] of 837) 
and the early RRT group (355 [43%] of 827; risk ratio 1·01 [95% CI 0·91 to 1·13], p=0·80), 
corresponding to an overall risk difference of 0·01 (95% CI −0·04 to 0·06). There was no 
heterogeneity across studies (I2=0%; τ2=0), and most studies had a low risk of bias. 
Interpretation: The timing of RRT initiation does not affect survival in critically ill patients with 
severe acute kidney injury in the absence of urgent indications for RRT. Delaying RRT initiation, 
with close patient monitoring, might lead to a reduced use of RRT, thereby saving health resources. 
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Background: Innate immunity is an important host response to infection. However, the role 
of innate immunity as a prognostic biomarker in severe sepsis is still unknown. This study is 
to evaluate the discriminatory characteristics of these biomarkers on clinical outcome. 
Materials and methods: Retrospective study was conducted in critically ill patients with 
severe sepsis. Neutrophil function was assessed by neutrophil chemotaxis activity and CD-
11b expression. Monocyte function was assessed by measurement of mHLA-DR expression 
and presepsin level. The primary end point was 28 day-mortality. 
Results: A total of 136 participants were enrolled. Patients were classified into 2 groups as 
survivors (n = 63, 46.3%) and non-survivors (n = 73, 53.7%). Neutrophil chemotaxis activity 
was significantly higher in survivors (46.7% vs. 41.2%, p = .023). There was no difference in 
the remaining biomarker levels between survivors and non-survivors. Only decreased 
neutrophil chemotaxis activity was associated with 28-day mortality. Combining neutrophil 
chemotaxis activity with mHLA-DR, CD-11b expression, presepsin, and SOFA score provided 
the highest AUC of 0.90 (0.84–0.96) in predicting 28-day mortality. 
Conclusion: Neutrophil chemotaxis activity appears to be a promising novel immunologic 
biomarker in predicting clinical outcome in patients with severe sepsis. 
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Several biomarkers have been developed to detect acute kidney injury (AKI) and predict 
outcomes. Most AKI biomarkers have been shown to be expressed before serum creatinine 
and to be more sensitive and specific than urine output. Only a few studies have examined 
how implementation can change clinical outcomes. A second generation of AKI biomarkers 
have been developed. These markers, including tissue inhibitor of metalloproteinases-2 
(TIMP-2) and insulinlike growth factor-binding protein 7 (IGFBP7), have obtained regulatory 
approval in many countries based on large, rigorous clinical studies and small, single-
centered trials and have begun to establish clinical utility. 
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Purposes: To determine appropriate dosing of levofloxacin in critically ill patients receiving 
continuous renal replacement therapy (CRRT). 
Methods: All necessary pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters from critically ill 
patients were obtained to develop mathematical models with first order elimination. Levofloxacin 
concentration-time profiles were calculated to determine the efficacy based on the probability of 
target attainment (PTA) of AUC24h/MIC ≥50 for Gram-positive and AUC24h/MIC ≥125 for Gram-
negative infections. A group of 5000 virtual patients was simulated and tested using Monte Carlo 
simulations for each dose in the models. The optimal dosing regimens were defined as the dose 
achieved target PTA at least 90% of the virtual patients. 
Results: No conventional, FDA approved regimens achieved at least 90% of PTA for Gram-
negative infection with Pseudomonas aeruginosa at MIC of 2 mg/L. The successful dose (1750 mg 
on day 1, then 1500 mg q 24 h) was far exceeded the maximum FDA-approved doses. For Gram-
positive infections, a levofloxacin 750 mg q 24 h was sufficient to attain PTA target of ~90% at the 
MIC of 2 mg/L for Streptococcus pneumoniae. 
Conclusions: Levofloxacin cannot be recommended as an empiric monotherapy for serious 
Gram-negative infections in patients receiving CRRT due to suboptimal efficacy. 
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Background: Leptospirosis is an important zoonotic disease within the tropics. Diagnosing 
leptospirosis is a clinical obstacle, as clinical presentations are similar to other tropical infectious 
diseases. Available serological tests are often insensitive and not cost-effective. Many clinical 
diagnostic scorings had been developed but most were based on hospitalized patients, and 
wound not be suitable for use in suspected patients in setting of ambulatory care. 
Objectives: To develop and internal validate multivariable diagnostic prediction score of 
leptospirosis in patients suspicious of leptospirosis at out-patient clinics of community hospitals. 
Materials and methods: We performed a prospective, multisite diagnostic prediction research 
with development of a diagnostic score. The development cohort was based on patients 
suspicious of leptospirosis who visited five community hospitals in Si Sa Ket province, 
Thailand during December 2017 to November 2018. Leptospirosis confirmed cases were 
defined when one of the three standard confirmatory tests was positive. Multivariable logistic 
regression was used for score derivation. Test of AuROC equality was done to compare 
diagnostic performance of the newly derived score and conventional WHO score. 
Results: A total of 262 leptospirosis suspicious patients were enrolled. Eighty-two patients 
(31.5%) were leptospirosis confirmed cases. Five final predictors remained within the reduced 
logistic model which were history of exposure to wet ground at workplace, history of contact 
water reservoir used by animal, urine protein and urine blood positive from dipstick test, and 
neutrophil count from CBC ≥80%. The OPD score diagnostic performance was AuROC 0.72 
(95%CI 0.65-0.79). Test of equality revealed significant differences of AuROC between the 
OPD and WHO score (0.72 vs 0.62, p-value 0.014). Patients were categorized into low and high 
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Results: No conventional, FDA approved regimens achieved at least 90% of PTA for Gram-
negative infection with Pseudomonas aeruginosa at MIC of 2 mg/L. The successful dose (1750 mg 
on day 1, then 1500 mg q 24 h) was far exceeded the maximum FDA-approved doses. For Gram-
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Results: A total of 262 leptospirosis suspicious patients were enrolled. Eighty-two patients 
(31.5%) were leptospirosis confirmed cases. Five final predictors remained within the reduced 
logistic model which were history of exposure to wet ground at workplace, history of contact 
water reservoir used by animal, urine protein and urine blood positive from dipstick test, and 
neutrophil count from CBC ≥80%. The OPD score diagnostic performance was AuROC 0.72 
(95%CI 0.65-0.79). Test of equality revealed significant differences of AuROC between the 
OPD and WHO score (0.72 vs 0.62, p-value 0.014). Patients were categorized into low and high 
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61.7%. 
Conclusions: This study developed and internal validated the OPD score. This clinical risk 
score could be one of the important tools for diagnosis of leptospirosis at the outpatient clinic. 
 

Full article in PLoS Negl Trop Dis 2020;14(1):1–17; doi:10.1371/journal.pntd.0007977 
 



203
๒๐๒ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Optimal levofloxacin dosing regimens in  
critically ill patients with acute kidney injury  

receiving continuous renal replacement therapy 
 

Dhakrit Rungkitwattanakula, Weerachai Chaijamornb, Taniya Charoensareeratb, 
Pratarn Charntrakarnc, Orapan Khamkampudd, Nakumporn Rattanaponpaserte, 

Nattachai Srisawatf,g,h,i,j,k, Sutthiporn Pattharachayakull 
 
a Department of Clinical and Administrative Pharmacy Sciences Howard University College of Pharmacy, 

Washington, D.C., USA 
b Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand 
c Pharma II Business Unit, Pharma Business Division, Thai-Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Bangkok, Thailand 
d eXta Health & Wellness division, C.P. All Public Co., Ltd., Bangkok, Thailand 
e Pharmacy department, Somdech Phra Deparatana Medical Center, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, 

Mahidol University, Bangkok, Thailand 
f Division of Nephrology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, King 

Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand 
g Excellence Center for Critical Care Nephrology, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand 
h Critical Care Nephrology Research Unit, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
i Academic of Science, Royal Society of Thailand, Bangkok, Thailand 
j Tropical Medicine Cluster, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
k Center for Critical Care Nephrology, The CRISMA Center, Department of Critical Care Medicine, University of 

Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA, USA 
l Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University, Songkhla, 

Thailand 
 

Purposes: To determine appropriate dosing of levofloxacin in critically ill patients receiving 
continuous renal replacement therapy (CRRT). 
Methods: All necessary pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters from critically ill 
patients were obtained to develop mathematical models with first order elimination. Levofloxacin 
concentration-time profiles were calculated to determine the efficacy based on the probability of 
target attainment (PTA) of AUC24h/MIC ≥50 for Gram-positive and AUC24h/MIC ≥125 for Gram-
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simulations for each dose in the models. The optimal dosing regimens were defined as the dose 
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Results: A total of 262 leptospirosis suspicious patients were enrolled. Eighty-two patients 
(31.5%) were leptospirosis confirmed cases. Five final predictors remained within the reduced 
logistic model which were history of exposure to wet ground at workplace, history of contact 
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Previous literature regarding coronavirus disease 2019 outlined a presence of organ 
dysfunction including acute respiratory distress syndrome and acute kidney injury that are 
linked to mortality. Several patients require extracorporeal therapy. This review aims to 
gather available published resources including physicochemical and pharmacokinetic 
properties and suggests antiviral drug dosing adaptation for coronavirus disease 2019-
infected critically ill patients receiving extracorporeal therapy. A literature search was 
performed using PubMed, clinical trial registries, and bibliographic review of textbooks and 
review articles. Unfortunately, no standard of pharmacologic management and 
recommendations of drug dosing for coronavirus disease 2019 infection for critically ill 
patients receiving extracorporeal therapy exist due to the limited data on pharmacokinetic 
and clinical studies. All available extracted data were analyzed to suggest the appropriate 
drug dosing adjustment. Antiviral drug dosing adjustments for critically ill patients receiving 
extracorporeal membrane oxygenation and continuous renal replacement therapy are 
presented in this review. Considering pathophysiologic changes, drug properties, and 
extracorporeal modalities, applying our suggestions is recommended. 
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In similarity-based constrained clustering, there have been various approaches on how to 
define the similarity between documents to guide the grouping of similar documents together. 
This paper presents an approach to use term-distribution statistics extracted from a small 
number of cue instances with their known classes, for term weightings as indirect distance 
constraint. As for distribution-based term weighting, three types of term-oriented standard 
deviations are exploited: distribution of a term in a collection (SD), average distribution of a 
term in a class (ACSD), and average distribution of a term among classes (CSD). These term 
weightings are explored with the consideration of symmetry concepts by varying the 
magnitude to positive and negative for promoting and demoting effects of three standard 
deviations. In k-means, followed the symmetry concept, both seeded and unseeded centroid 
initializations are investigated and compared to the centroid-based classification. Our 
experiment is conducted using five English text collections and one Thai text collection, i.e., 
Amazon, DI, WebKB1, WebKB2, and 20Newsgroup, as well as TR, a collection of Thai reform-
related opinions. Compared to the conventional TFIDF, the distribution-based term weighting 
improves the centroid-based method, seeded k-means, and k-means with the error reduction 
rate of 22.45%, 31.13%, and 58.96%. 
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term in a class (ACSD), and average distribution of a term among classes (CSD). These term 
weightings are explored with the consideration of symmetry concepts by varying the 
magnitude to positive and negative for promoting and demoting effects of three standard 
deviations. In k-means, followed the symmetry concept, both seeded and unseeded centroid 
initializations are investigated and compared to the centroid-based classification. Our 
experiment is conducted using five English text collections and one Thai text collection, i.e., 
Amazon, DI, WebKB1, WebKB2, and 20Newsgroup, as well as TR, a collection of Thai reform-
related opinions. Compared to the conventional TFIDF, the distribution-based term weighting 
improves the centroid-based method, seeded k-means, and k-means with the error reduction 
rate of 22.45%, 31.13%, and 58.96%. 
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Previous literature regarding coronavirus disease 2019 outlined a presence of organ 
dysfunction including acute respiratory distress syndrome and acute kidney injury that are 
linked to mortality. Several patients require extracorporeal therapy. This review aims to 
gather available published resources including physicochemical and pharmacokinetic 
properties and suggests antiviral drug dosing adaptation for coronavirus disease 2019-
infected critically ill patients receiving extracorporeal therapy. A literature search was 
performed using PubMed, clinical trial registries, and bibliographic review of textbooks and 
review articles. Unfortunately, no standard of pharmacologic management and 
recommendations of drug dosing for coronavirus disease 2019 infection for critically ill 
patients receiving extracorporeal therapy exist due to the limited data on pharmacokinetic 
and clinical studies. All available extracted data were analyzed to suggest the appropriate 
drug dosing adjustment. Antiviral drug dosing adjustments for critically ill patients receiving 
extracorporeal membrane oxygenation and continuous renal replacement therapy are 
presented in this review. Considering pathophysiologic changes, drug properties, and 
extracorporeal modalities, applying our suggestions is recommended. 
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experiment is conducted using five English text collections and one Thai text collection, i.e., 
Amazon, DI, WebKB1, WebKB2, and 20Newsgroup, as well as TR, a collection of Thai reform-
related opinions. Compared to the conventional TFIDF, the distribution-based term weighting 
improves the centroid-based method, seeded k-means, and k-means with the error reduction 
rate of 22.45%, 31.13%, and 58.96%. 
 

Full article in Symmetry 2020;12(6):967; doi.org/10.3390/sym12060967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



206
๒๐๖ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Characterization of interestingness measures using 
correlation analysis and association rule mining 

 
Rachasak Somyanonthanakul1, Thanaruk Theeramunkong1,2 

 
1 School of Information, Computer, and Communication Technology (ICT), Sirindhorn International Institute of 

Technology, Thammasat University, PathumThani, Thailand 
2 Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Dusit, Bangkok, Thailand 

 
Objective interestingness measures play a vital role in association rule mining of a large-scaled 
database because they are used for extracting, filtering, and ranking the patterns. In the past, 
several measures have been proposed but their similarities or relations are not sufficiently 
explored. This work investigates sixty-one objective interestingness measures on the pattern 
of A → B, to analyze their similarity and dissimilarity as well as their relationship. Three-
probability patterns, P(A), P(B), and P(AB), are enumerated in both linear and exponential 
scales and each measure’s values of those conditions are calculated, forming synthesis data 
for investigation. The behavior of each measure is explored by pairwise comparison based on 
these three-probability patterns. The relationship among the sixty-one interestingness 
measures has been characterized with correlation analysis and association rule mining. In the 
experiment, relationships are summarized using heat-map and association rule mined. As the 
result, selection of an appropriate interestingness measure can be realized using the generated 
heat-map and association rules. 
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The outcome of document clustering depends on the scheme used to assign a weight to each 
term in a document. While recent works have tried to use distributions related to class to 
enhance the discrimination ability. It is worth exploring whether a deviation approach or an 
entropy approach is more effective. This paper presents a comparison between deviation-
based distribution and entropy-based distribution as constraints in term weighting. In 
addition, their potential combinations are investigated to find optimal solutions in guiding 
the clustering process. In the experiments, the seeded k-means method is used for clustering, 
and the performances of deviation-based, entropy-based, and hybrid approaches, are 
analyzed using two English and one Thai text datasets. The result showed that the deviation-
based distribution outperformed the entropy-based distribution, and a suitable combination 
of these distributions increases the clustering accuracy by 10%. 
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analyzed using two English and one Thai text datasets. The result showed that the deviation-
based distribution outperformed the entropy-based distribution, and a suitable combination 
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The outcome of document clustering depends on the scheme used to assign a weight to each 
term in a document. While recent works have tried to use distributions related to class to 
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addition, their potential combinations are investigated to find optimal solutions in guiding 
the clustering process. In the experiments, the seeded k-means method is used for clustering, 
and the performances of deviation-based, entropy-based, and hybrid approaches, are 
analyzed using two English and one Thai text datasets. The result showed that the deviation-
based distribution outperformed the entropy-based distribution, and a suitable combination 
of these distributions increases the clustering accuracy by 10%. 
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With the growth in using taxonomy for categorization, there are challenges on performance 
of an automatic text-based classification. This work studies the effect of using information 
gained from hierarchical classes of the documents to improve classification. The information 
of terms in categories related to another including super-class, sub-class and sibling class is 
used to enhance the widely used term-frequency and inversed document frequency (TF-IDF) 
for calculation termweighting. The enhanced version using category-relation information 
called IDFr is thus presented and studied for its effect on a classification for taxonomy-based 
categorization. From experiments in classifying Thai texts in complex 3 hierarchical level 
categories, the classification results indicated that the IDFr yielded about 3 F-measure scores 
more than TF-IDF in average. For separating terms into 3 groups regarding term weighting 
ranks, the top-N feature (top one-third terms in rank) was able to perform equally to those 
with all terms used in classification. 
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Skeletal muscle exhibits enormous plasticity throughout life, however, less is known 
regarding how the stages of growth regulate its local vitamin D system. Herein, we 
investigated serum 25(OH)D3 and Ca2+ levels along with the vitamin D system in skeletal 
muscle and resident myogenic stem cells of male C57BL/6 mice during development, 
maturation, and ageing. Compared with development, significant increases in vitamin D 
receptor (VDR) protein expression in mature and aged muscles were associated with 
increased serum 25(OH)D3 and centronucleated fibres, respectively. The substantial increase 
in VDR protein expression in aged muscle was also related to reduced downstream mTOR 
signalling protein expression which was more pronounced in fast-glycolytic compared to 
slow-oxidative muscles. Intriguingly, serum Ca2+ and vitamin D-metabolising enzyme 
(CYP27B1 and CYP24A1) levels in skeletal muscle were not different across age. In primary 
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Osteoarthritis (OA) leads to joint pain from intraarticular inflammation with articular 
cartilage erosion, deterioration of joint function and abnormal subchondral bone structure. 
Besides aging, chronic repetitive joint injury is a common risk factor in young individuals. 
Nevertheless, whether OA is associated with bone loss at other skeletal sites is unclear. Since 
OA-associated proinflammatory cytokines—some of which are osteoclastogenic factors—are 
often detected in the circulation, we hypothesized that the injury-induced knee OA could 
result in widespread osteopenia at bone sites distant to the injured knee. Here we performed 
anterior cruciate ligament transection (ACLT) to induce knee OA in one limb of female 
Sprague–Dawley rats and determined bone changes post-OA induction by micro-computed 
tomography and computer-assisted bone histomorphometry. We found that although OA 
modestly altered bone density, histomorphometric analyses revealed increases in bone 
resorption and osteoid production with impaired mineralization. The bone formation rate was 
also reduced in OA rats. In conclusions, ACLT in young growing rats induced microstructural 
defects in the trabecular portion of weight-bearing (tibia) and non-weight-bearing bones (L5 
vertebra), in part by enhancing bone resorption and suppressing bone formation. This finding 
supports the increasing concern regarding the repetitive sport-related ACL injuries and the 
consequent bone loss. 
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New bioactive scaffolds with improved mechanical properties, biocompatibility and 
providing structural support for bone tissue are being developed for use in the treatment of 
bone defects. In this study, we have synthesized bioactive scaffolds consisting of biphasic 
calcium phosphate (BCP) and zirconia-Mullite (2ZrO2•[3Al2O3•2 SiO2] (ZAS)) (BCPZAS) 
combined with polymers matrix of polycaprolactone (PCL)-alginate (Alg)-chitosan (Chi) 
(Chi/Alg-PCL) (BCPZAS@Chi/Alg-PCL). The composite material scaffolds were prepared by 
a blending technique. The microstructure, mechanical, bioactivity and in vitro biological 
properties with different ratios of BCP to ZAS of 1:0, 3:1, 1:1, 1:3 and 0:1 wt% in polymer 
matrix were analyzed. Microstructure analysis showed a successful incorporation of the 
BCPZAS particles with an even distribution of them within the polymer matrix. The 
mechanical properties were found to gradually decrease with increasing the ratio of ZAS 
particles in the scaffolds. The highest compressive strength was 42.96 ± 1.01MPa for the 3:1 
wt% BCP to ZAS mixing. Bioactivity test, the BCPZAS@Chi/Alg-PCL composite could induce 
apatite formation in simulate body fluid (SBF). In-vitro experiment using UMR-106 osteoblast-
like cells on BCPZAS@Chi/Alg-PCL composite scaffold showed that there is cell attachment 
to the scaffolds with proliferation. These experimental results demonstrate that the 
BCPZAS@Chi/Alg-PCL composite especially for the BCP:ZAS at 3:1 wt% could be utilized as 
a scaffold for bone tissue engineering applications. 
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modestly altered bone density, histomorphometric analyses revealed increases in bone 
resorption and osteoid production with impaired mineralization. The bone formation rate was 
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resorption and osteoid production with impaired mineralization. The bone formation rate was 
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New bioactive scaffolds with improved mechanical properties, biocompatibility and 
providing structural support for bone tissue are being developed for use in the treatment of 
bone defects. In this study, we have synthesized bioactive scaffolds consisting of biphasic 
calcium phosphate (BCP) and zirconia-Mullite (2ZrO2•[3Al2O3•2 SiO2] (ZAS)) (BCPZAS) 
combined with polymers matrix of polycaprolactone (PCL)-alginate (Alg)-chitosan (Chi) 
(Chi/Alg-PCL) (BCPZAS@Chi/Alg-PCL). The composite material scaffolds were prepared by 
a blending technique. The microstructure, mechanical, bioactivity and in vitro biological 
properties with different ratios of BCP to ZAS of 1:0, 3:1, 1:1, 1:3 and 0:1 wt% in polymer 
matrix were analyzed. Microstructure analysis showed a successful incorporation of the 
BCPZAS particles with an even distribution of them within the polymer matrix. The 
mechanical properties were found to gradually decrease with increasing the ratio of ZAS 
particles in the scaffolds. The highest compressive strength was 42.96 ± 1.01MPa for the 3:1 
wt% BCP to ZAS mixing. Bioactivity test, the BCPZAS@Chi/Alg-PCL composite could induce 
apatite formation in simulate body fluid (SBF). In-vitro experiment using UMR-106 osteoblast-
like cells on BCPZAS@Chi/Alg-PCL composite scaffold showed that there is cell attachment 
to the scaffolds with proliferation. These experimental results demonstrate that the 
BCPZAS@Chi/Alg-PCL composite especially for the BCP:ZAS at 3:1 wt% could be utilized as 
a scaffold for bone tissue engineering applications. 
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Osteoarthritis (OA) leads to joint pain from intraarticular inflammation with articular 
cartilage erosion, deterioration of joint function and abnormal subchondral bone structure. 
Besides aging, chronic repetitive joint injury is a common risk factor in young individuals. 
Nevertheless, whether OA is associated with bone loss at other skeletal sites is unclear. Since 
OA-associated proinflammatory cytokines—some of which are osteoclastogenic factors—are 
often detected in the circulation, we hypothesized that the injury-induced knee OA could 
result in widespread osteopenia at bone sites distant to the injured knee. Here we performed 
anterior cruciate ligament transection (ACLT) to induce knee OA in one limb of female 
Sprague–Dawley rats and determined bone changes post-OA induction by micro-computed 
tomography and computer-assisted bone histomorphometry. We found that although OA 
modestly altered bone density, histomorphometric analyses revealed increases in bone 
resorption and osteoid production with impaired mineralization. The bone formation rate was 
also reduced in OA rats. In conclusions, ACLT in young growing rats induced microstructural 
defects in the trabecular portion of weight-bearing (tibia) and non-weight-bearing bones (L5 
vertebra), in part by enhancing bone resorption and suppressing bone formation. This finding 
supports the increasing concern regarding the repetitive sport-related ACL injuries and the 
consequent bone loss. 
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properties with different ratios of BCP to ZAS of 1:0, 3:1, 1:1, 1:3 and 0:1 wt% in polymer 
matrix were analyzed. Microstructure analysis showed a successful incorporation of the 
BCPZAS particles with an even distribution of them within the polymer matrix. The 
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wt% BCP to ZAS mixing. Bioactivity test, the BCPZAS@Chi/Alg-PCL composite could induce 
apatite formation in simulate body fluid (SBF). In-vitro experiment using UMR-106 osteoblast-
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Purpose: The chronic consumption of a high-fat diet (HFD) induces obese–insulin resistance 
and impairs jawbone health via gut dysbiosis-stimulated infammatory process. Our previous 
studies demonstrated that the probiotic Lactobacillus paracasei HII01, prebiotic 
xylooligosaccharide (XOS), and synbiotics improved several vital organ functions by reducing 
gut dysbiosis in HFD-induced obese rats. However, the impacts on the cellular level of 
jawbone microarchitecture have not been examined. Here, we hypothesized that the 
supplementation of L. paracasei HII01, XOS, and synbiotics ameliorated the bone 
microarchitectural pathology in HFD-fed rats by reducing systemic infammation and other 
metabolic parameters.  
Methods: The dietary regimes (normal or high-fat diet) were provided to 48 male Wistar rats 
throughout 24-week experiment. After week 12, rats were given either a vehicle, pro-, pre-, or 
synbiotic for an additional 12 weeks before being killed. Then, blood analyses and bone 
histomorphometry of the jawbones were performed.  
Results: The HFD-fed rats developed obese–insulin resistance with signifcantly elevated 
systemic infammation. Bone histomorphometry of these rats showed a decrease in trabecular 
thickness with increased osteoclasts and active erosion surfaces. Mineral apposition and bone-
formation rates were also remarkably diminished. The treatment with pro-, pre-, and 
synbiotics equally improved metabolic disturbance, reduced systemic infammation, increased 
trabecular thickness, decreased osteoclasts and active erosion surfaces and restored mineral 
apposition and bone-formation rates.  
Conclusion: The probiotic L. paracasei HII01, prebiotic XOS, and the synbiotics had similarly 
benefcial efects to improve jawbone microarchitecture in HFD-fed rats by possibly 
ameliorating osteoclast-related bone resorption and potentiating bone-formation activities. 
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One of the potential contributing factors for iron overload-induced osteoporosis is the iron toxicity 
on bone forming cells, osteoblasts. In this study, the comparative effects of Fe3+ and Fe2 + on 
osteoblast differentiation and mineralization were studied in UMR-106 osteoblast cells by using 
ferric ammonium citrate and ferrous ammonium sulfate as Fe3+ and Fe2+ donors, respectively. 
Effects of 1,25 dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] and iron chelator deferiprone on iron uptake 
ability of osteoblasts were examined, and the potential protective ability of 1,25(OH)2D3, 
deferiprone and extracellular calcium treatment in osteoblast cell survival under iron overload 
was also elucidated. The differential effects of Fe3+ and Fe2+ on reactive oxygen species (ROS) 
production in osteoblasts were also compared. Our results showed that both iron species 
suppressed alkaline phosphatase gene expression and mineralization with the stronger effects 
from Fe3+ than Fe2+. 1,25(OH)2D3 significantly increased the intracellular iron but minimally 
affected osteoblast cell survival under iron overload. Deferiprone markedly decreased 
intracellular iron in osteoblasts, but it could not recover iron-induced osteoblast cell death. 
Interestingly, extracellular calcium was able to rescue osteoblasts from iron-induced osteoblast 
cell death. Additionally, both iron species could induce ROS production and G0/G1 cell cycle 
arrest in osteoblasts with the stronger effects from Fe3+. In conclusions, Fe3+ and Fe2+ differentially 
compromised the osteoblast functions and viability, which can be alleviated by an increase in 
extracellular ionized calcium, but not 1,25(OH)2D3 or iron chelator deferiprone. This study has 
provided the invaluable information for therapeutic design targeting specific iron specie(s) in iron 
overload-induced osteoporosis. Moreover, an increase in extracellular calcium could be beneficial 
for this group of patients. 
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Purpose: The chronic consumption of a high-fat diet (HFD) induces obese–insulin resistance 
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studies demonstrated that the probiotic Lactobacillus paracasei HII01, prebiotic 
xylooligosaccharide (XOS), and synbiotics improved several vital organ functions by reducing 
gut dysbiosis in HFD-induced obese rats. However, the impacts on the cellular level of 
jawbone microarchitecture have not been examined. Here, we hypothesized that the 
supplementation of L. paracasei HII01, XOS, and synbiotics ameliorated the bone 
microarchitectural pathology in HFD-fed rats by reducing systemic infammation and other 
metabolic parameters.  
Methods: The dietary regimes (normal or high-fat diet) were provided to 48 male Wistar rats 
throughout 24-week experiment. After week 12, rats were given either a vehicle, pro-, pre-, or 
synbiotic for an additional 12 weeks before being killed. Then, blood analyses and bone 
histomorphometry of the jawbones were performed.  
Results: The HFD-fed rats developed obese–insulin resistance with signifcantly elevated 
systemic infammation. Bone histomorphometry of these rats showed a decrease in trabecular 
thickness with increased osteoclasts and active erosion surfaces. Mineral apposition and bone-
formation rates were also remarkably diminished. The treatment with pro-, pre-, and 
synbiotics equally improved metabolic disturbance, reduced systemic infammation, increased 
trabecular thickness, decreased osteoclasts and active erosion surfaces and restored mineral 
apposition and bone-formation rates.  
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benefcial efects to improve jawbone microarchitecture in HFD-fed rats by possibly 
ameliorating osteoclast-related bone resorption and potentiating bone-formation activities. 
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Effects of 1,25 dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] and iron chelator deferiprone on iron uptake 
ability of osteoblasts were examined, and the potential protective ability of 1,25(OH)2D3, 
deferiprone and extracellular calcium treatment in osteoblast cell survival under iron overload 
was also elucidated. The differential effects of Fe3+ and Fe2+ on reactive oxygen species (ROS) 
production in osteoblasts were also compared. Our results showed that both iron species 
suppressed alkaline phosphatase gene expression and mineralization with the stronger effects 
from Fe3+ than Fe2+. 1,25(OH)2D3 significantly increased the intracellular iron but minimally 
affected osteoblast cell survival under iron overload. Deferiprone markedly decreased 
intracellular iron in osteoblasts, but it could not recover iron-induced osteoblast cell death. 
Interestingly, extracellular calcium was able to rescue osteoblasts from iron-induced osteoblast 
cell death. Additionally, both iron species could induce ROS production and G0/G1 cell cycle 
arrest in osteoblasts with the stronger effects from Fe3+. In conclusions, Fe3+ and Fe2+ differentially 
compromised the osteoblast functions and viability, which can be alleviated by an increase in 
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metabolic parameters.  
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synbiotic for an additional 12 weeks before being killed. Then, blood analyses and bone 
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deferiprone and extracellular calcium treatment in osteoblast cell survival under iron overload 
was also elucidated. The differential effects of Fe3+ and Fe2+ on reactive oxygen species (ROS) 
production in osteoblasts were also compared. Our results showed that both iron species 
suppressed alkaline phosphatase gene expression and mineralization with the stronger effects 
from Fe3+ than Fe2+. 1,25(OH)2D3 significantly increased the intracellular iron but minimally 
affected osteoblast cell survival under iron overload. Deferiprone markedly decreased 
intracellular iron in osteoblasts, but it could not recover iron-induced osteoblast cell death. 
Interestingly, extracellular calcium was able to rescue osteoblasts from iron-induced osteoblast 
cell death. Additionally, both iron species could induce ROS production and G0/G1 cell cycle 
arrest in osteoblasts with the stronger effects from Fe3+. In conclusions, Fe3+ and Fe2+ differentially 
compromised the osteoblast functions and viability, which can be alleviated by an increase in 
extracellular ionized calcium, but not 1,25(OH)2D3 or iron chelator deferiprone. This study has 
provided the invaluable information for therapeutic design targeting specific iron specie(s) in iron 
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for this group of patients. 
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Purpose: The chronic consumption of a high-fat diet (HFD) induces obese–insulin resistance 
and impairs jawbone health via gut dysbiosis-stimulated infammatory process. Our previous 
studies demonstrated that the probiotic Lactobacillus paracasei HII01, prebiotic 
xylooligosaccharide (XOS), and synbiotics improved several vital organ functions by reducing 
gut dysbiosis in HFD-induced obese rats. However, the impacts on the cellular level of 
jawbone microarchitecture have not been examined. Here, we hypothesized that the 
supplementation of L. paracasei HII01, XOS, and synbiotics ameliorated the bone 
microarchitectural pathology in HFD-fed rats by reducing systemic infammation and other 
metabolic parameters.  
Methods: The dietary regimes (normal or high-fat diet) were provided to 48 male Wistar rats 
throughout 24-week experiment. After week 12, rats were given either a vehicle, pro-, pre-, or 
synbiotic for an additional 12 weeks before being killed. Then, blood analyses and bone 
histomorphometry of the jawbones were performed.  
Results: The HFD-fed rats developed obese–insulin resistance with signifcantly elevated 
systemic infammation. Bone histomorphometry of these rats showed a decrease in trabecular 
thickness with increased osteoclasts and active erosion surfaces. Mineral apposition and bone-
formation rates were also remarkably diminished. The treatment with pro-, pre-, and 
synbiotics equally improved metabolic disturbance, reduced systemic infammation, increased 
trabecular thickness, decreased osteoclasts and active erosion surfaces and restored mineral 
apposition and bone-formation rates.  
Conclusion: The probiotic L. paracasei HII01, prebiotic XOS, and the synbiotics had similarly 
benefcial efects to improve jawbone microarchitecture in HFD-fed rats by possibly 
ameliorating osteoclast-related bone resorption and potentiating bone-formation activities. 
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One of the potential contributing factors for iron overload-induced osteoporosis is the iron toxicity 
on bone forming cells, osteoblasts. In this study, the comparative effects of Fe3+ and Fe2 + on 
osteoblast differentiation and mineralization were studied in UMR-106 osteoblast cells by using 
ferric ammonium citrate and ferrous ammonium sulfate as Fe3+ and Fe2+ donors, respectively. 
Effects of 1,25 dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] and iron chelator deferiprone on iron uptake 
ability of osteoblasts were examined, and the potential protective ability of 1,25(OH)2D3, 
deferiprone and extracellular calcium treatment in osteoblast cell survival under iron overload 
was also elucidated. The differential effects of Fe3+ and Fe2+ on reactive oxygen species (ROS) 
production in osteoblasts were also compared. Our results showed that both iron species 
suppressed alkaline phosphatase gene expression and mineralization with the stronger effects 
from Fe3+ than Fe2+. 1,25(OH)2D3 significantly increased the intracellular iron but minimally 
affected osteoblast cell survival under iron overload. Deferiprone markedly decreased 
intracellular iron in osteoblasts, but it could not recover iron-induced osteoblast cell death. 
Interestingly, extracellular calcium was able to rescue osteoblasts from iron-induced osteoblast 
cell death. Additionally, both iron species could induce ROS production and G0/G1 cell cycle 
arrest in osteoblasts with the stronger effects from Fe3+. In conclusions, Fe3+ and Fe2+ differentially 
compromised the osteoblast functions and viability, which can be alleviated by an increase in 
extracellular ionized calcium, but not 1,25(OH)2D3 or iron chelator deferiprone. This study has 
provided the invaluable information for therapeutic design targeting specific iron specie(s) in iron 
overload-induced osteoporosis. Moreover, an increase in extracellular calcium could be beneficial 
for this group of patients. 
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Parathyroid hormone (PTH) enhances cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 
(CFTR)-mediated anion secretion by the human intestinal epithelial cell line Caco-2. With the 
patch-clamp and Ussing chamber techniques, we investigated how PTH stimulates CFTR 
activity in Caco-2 cells. Cell-attached recordings revealed that PTH stimulated the opening of 
CFTR-like channels, while impedance analysis demonstrated that PTH increased apical 
membrane capacitance, a measure of membrane surface area. Using ion substitution 
experiments, the PTH-stimulated increase in short-circuit current (Isc), a measure of 
transepithelial ion transport, was demonstrated to be Cl−- and HCO3−-dependent. However, 
the PTH-stimulated increase in Isc was unaffected by the carbonic anhydrase inhibitor 
acetazolamide, but partially blocked by the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ 
channel (IKCa) inhibitor clotrimazole. TRAM-34, a related IKCa inhibitor, failed to directly 
inhibit CFTR Cl− channels in cell-free membrane patches, excluding its action on CFTR. In 
conclusion, PTH enhances CFTR-mediated anion secretion by Caco-2 monolayers by 
increasing the expression and function of CFTR in the apical membrane and IKCa activity in 
the basolateral membrane. 
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Several investigations have shown that pregnancy and lactation are able to induce elongation 
of long bone by altering epiphyseal cartilage function in a prolactin-dependent manner. Since 
the transcription factor Sox9 is of utmost importance for chondrocyte proliferation and 
diferentiation and since bromocriptine, a dopaminergic D2 agonist widely used to suppress 
milk production, is known to disrupt the production and release of prolactin, we herein aimed 
to investigate whether pregnancy and lactation as well as bromocriptine could alter the 
expression of Sox9. Our immunohistochemical analysis showed that the Sox9 expression 
levels were markedly upregulated in the tibial proliferative zone of day 21 pregnant rats. In 
day 8 (early) and day 14 (mid) lactating rats, the Sox9 expression was enhanced only in the 
proliferative zone, but not in the resting and hypertrophic zones. There was no change in Sox9 
expression in day 21 (late) lactating rats. Postweaning rats manifested a decreased Sox9 
expression in the hypertrophic zone. Bromocriptine had no efect on Sox9 expression in the 
proliferative zone of day 21 pregnant rats; however, it completely prevented the Sox9 
upregulation in those of early and mid-lactating rats. A diferential response was observed in 
the proliferative and hypertrophic zones of late lactating rats, in which bromocriptine 
enhanced Sox9 expression. Further investigation of cartilaginous matrix revealed no change 
in proteoglycans accumulation in lactating rats. In conclusion, the upregulated Sox9 
expression predominantly occurred in the proliferative zone during late pregnancy and early 
and mid-lactation, while the bromocriptine efects depended on the periods and epiphyseal 
zones. 
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Parathyroid hormone (PTH) enhances cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 
(CFTR)-mediated anion secretion by the human intestinal epithelial cell line Caco-2. With the 
patch-clamp and Ussing chamber techniques, we investigated how PTH stimulates CFTR 
activity in Caco-2 cells. Cell-attached recordings revealed that PTH stimulated the opening of 
CFTR-like channels, while impedance analysis demonstrated that PTH increased apical 
membrane capacitance, a measure of membrane surface area. Using ion substitution 
experiments, the PTH-stimulated increase in short-circuit current (Isc), a measure of 
transepithelial ion transport, was demonstrated to be Cl−- and HCO3−-dependent. However, 
the PTH-stimulated increase in Isc was unaffected by the carbonic anhydrase inhibitor 
acetazolamide, but partially blocked by the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ 
channel (IKCa) inhibitor clotrimazole. TRAM-34, a related IKCa inhibitor, failed to directly 
inhibit CFTR Cl− channels in cell-free membrane patches, excluding its action on CFTR. In 
conclusion, PTH enhances CFTR-mediated anion secretion by Caco-2 monolayers by 
increasing the expression and function of CFTR in the apical membrane and IKCa activity in 
the basolateral membrane. 
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Several investigations have shown that pregnancy and lactation are able to induce elongation 
of long bone by altering epiphyseal cartilage function in a prolactin-dependent manner. Since 
the transcription factor Sox9 is of utmost importance for chondrocyte proliferation and 
diferentiation and since bromocriptine, a dopaminergic D2 agonist widely used to suppress 
milk production, is known to disrupt the production and release of prolactin, we herein aimed 
to investigate whether pregnancy and lactation as well as bromocriptine could alter the 
expression of Sox9. Our immunohistochemical analysis showed that the Sox9 expression 
levels were markedly upregulated in the tibial proliferative zone of day 21 pregnant rats. In 
day 8 (early) and day 14 (mid) lactating rats, the Sox9 expression was enhanced only in the 
proliferative zone, but not in the resting and hypertrophic zones. There was no change in Sox9 
expression in day 21 (late) lactating rats. Postweaning rats manifested a decreased Sox9 
expression in the hypertrophic zone. Bromocriptine had no efect on Sox9 expression in the 
proliferative zone of day 21 pregnant rats; however, it completely prevented the Sox9 
upregulation in those of early and mid-lactating rats. A diferential response was observed in 
the proliferative and hypertrophic zones of late lactating rats, in which bromocriptine 
enhanced Sox9 expression. Further investigation of cartilaginous matrix revealed no change 
in proteoglycans accumulation in lactating rats. In conclusion, the upregulated Sox9 
expression predominantly occurred in the proliferative zone during late pregnancy and early 
and mid-lactation, while the bromocriptine efects depended on the periods and epiphyseal 
zones. 
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Parathyroid hormone (PTH) enhances cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 
(CFTR)-mediated anion secretion by the human intestinal epithelial cell line Caco-2. With the 
patch-clamp and Ussing chamber techniques, we investigated how PTH stimulates CFTR 
activity in Caco-2 cells. Cell-attached recordings revealed that PTH stimulated the opening of 
CFTR-like channels, while impedance analysis demonstrated that PTH increased apical 
membrane capacitance, a measure of membrane surface area. Using ion substitution 
experiments, the PTH-stimulated increase in short-circuit current (Isc), a measure of 
transepithelial ion transport, was demonstrated to be Cl−- and HCO3−-dependent. However, 
the PTH-stimulated increase in Isc was unaffected by the carbonic anhydrase inhibitor 
acetazolamide, but partially blocked by the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ 
channel (IKCa) inhibitor clotrimazole. TRAM-34, a related IKCa inhibitor, failed to directly 
inhibit CFTR Cl− channels in cell-free membrane patches, excluding its action on CFTR. In 
conclusion, PTH enhances CFTR-mediated anion secretion by Caco-2 monolayers by 
increasing the expression and function of CFTR in the apical membrane and IKCa activity in 
the basolateral membrane. 
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Several investigations have shown that pregnancy and lactation are able to induce elongation 
of long bone by altering epiphyseal cartilage function in a prolactin-dependent manner. Since 
the transcription factor Sox9 is of utmost importance for chondrocyte proliferation and 
diferentiation and since bromocriptine, a dopaminergic D2 agonist widely used to suppress 
milk production, is known to disrupt the production and release of prolactin, we herein aimed 
to investigate whether pregnancy and lactation as well as bromocriptine could alter the 
expression of Sox9. Our immunohistochemical analysis showed that the Sox9 expression 
levels were markedly upregulated in the tibial proliferative zone of day 21 pregnant rats. In 
day 8 (early) and day 14 (mid) lactating rats, the Sox9 expression was enhanced only in the 
proliferative zone, but not in the resting and hypertrophic zones. There was no change in Sox9 
expression in day 21 (late) lactating rats. Postweaning rats manifested a decreased Sox9 
expression in the hypertrophic zone. Bromocriptine had no efect on Sox9 expression in the 
proliferative zone of day 21 pregnant rats; however, it completely prevented the Sox9 
upregulation in those of early and mid-lactating rats. A diferential response was observed in 
the proliferative and hypertrophic zones of late lactating rats, in which bromocriptine 
enhanced Sox9 expression. Further investigation of cartilaginous matrix revealed no change 
in proteoglycans accumulation in lactating rats. In conclusion, the upregulated Sox9 
expression predominantly occurred in the proliferative zone during late pregnancy and early 
and mid-lactation, while the bromocriptine efects depended on the periods and epiphyseal 
zones. 
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Parathyroid hormone (PTH) enhances cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 
(CFTR)-mediated anion secretion by the human intestinal epithelial cell line Caco-2. With the 
patch-clamp and Ussing chamber techniques, we investigated how PTH stimulates CFTR 
activity in Caco-2 cells. Cell-attached recordings revealed that PTH stimulated the opening of 
CFTR-like channels, while impedance analysis demonstrated that PTH increased apical 
membrane capacitance, a measure of membrane surface area. Using ion substitution 
experiments, the PTH-stimulated increase in short-circuit current (Isc), a measure of 
transepithelial ion transport, was demonstrated to be Cl−- and HCO3−-dependent. However, 
the PTH-stimulated increase in Isc was unaffected by the carbonic anhydrase inhibitor 
acetazolamide, but partially blocked by the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ 
channel (IKCa) inhibitor clotrimazole. TRAM-34, a related IKCa inhibitor, failed to directly 
inhibit CFTR Cl− channels in cell-free membrane patches, excluding its action on CFTR. In 
conclusion, PTH enhances CFTR-mediated anion secretion by Caco-2 monolayers by 
increasing the expression and function of CFTR in the apical membrane and IKCa activity in 
the basolateral membrane. 
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Several investigations have shown that pregnancy and lactation are able to induce elongation 
of long bone by altering epiphyseal cartilage function in a prolactin-dependent manner. Since 
the transcription factor Sox9 is of utmost importance for chondrocyte proliferation and 
diferentiation and since bromocriptine, a dopaminergic D2 agonist widely used to suppress 
milk production, is known to disrupt the production and release of prolactin, we herein aimed 
to investigate whether pregnancy and lactation as well as bromocriptine could alter the 
expression of Sox9. Our immunohistochemical analysis showed that the Sox9 expression 
levels were markedly upregulated in the tibial proliferative zone of day 21 pregnant rats. In 
day 8 (early) and day 14 (mid) lactating rats, the Sox9 expression was enhanced only in the 
proliferative zone, but not in the resting and hypertrophic zones. There was no change in Sox9 
expression in day 21 (late) lactating rats. Postweaning rats manifested a decreased Sox9 
expression in the hypertrophic zone. Bromocriptine had no efect on Sox9 expression in the 
proliferative zone of day 21 pregnant rats; however, it completely prevented the Sox9 
upregulation in those of early and mid-lactating rats. A diferential response was observed in 
the proliferative and hypertrophic zones of late lactating rats, in which bromocriptine 
enhanced Sox9 expression. Further investigation of cartilaginous matrix revealed no change 
in proteoglycans accumulation in lactating rats. In conclusion, the upregulated Sox9 
expression predominantly occurred in the proliferative zone during late pregnancy and early 
and mid-lactation, while the bromocriptine efects depended on the periods and epiphyseal 
zones. 
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The gasotransmitter carbon monoxide (CO) regulates fluid and electrolyte movements across 
epithelial tissues. However, its action on anion channels is incompletely understood. Here, we 
investigate the direct action of CO on the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 
(CFTR) by applying CO-releasing molecules (CO-RMs) to the intracellular side of excised 
inside-out membrane patches from cells heterologously expressing wild-type human CFTR. 
Addition of increasing concentrations of tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer (CORM-2) 
(1-300 μM) inhibited CFTR channel activity, whereas the control RuCl3 (100 μM) was without 
effect. CORM-2 predominantly inhibited CFTR by decreasing the frequency of channel 
openings and, hence, open probability (Po). But, it also reduced current flow through open 
channels with very fast kinetics, particularly at elevated concentrations. By contrast, the 
chemically distinct CO-releasing molecule CORM-3 inhibited CFTR by decreasing Po without 
altering current flow through open channels. Neither depolarizing the membrane voltage nor 
raising the ATP concentration on the intracellular side of the membrane affected CFTR 
inhibition by CORM-2. Interestingly, CFTR inhibition by CORM-2, but not by CFTRinh-172, 
was prevented by prior enhancement of channel activity by the clinically approved CFTR 
potentiator ivacaftor. Similarly, when added after CORM-2, ivacaftor completely relieved 
CFTR inhibition. In conclusion, CORM-2 has complex effects on wild-type human CFTR 
consistent with allosteric inhibition and open-channel blockade. Inhibition of CFTR by CO-
releasing molecules suggests that CO regulates CFTR activity and that the gasotransmitter has 
tissue-specific effects on epithelial ion transport. The action of ivacaftor on CFTR Cl– channels 
inhibited by CO potentially expands the drug's clinical utility. 
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This study examined the fire resistance behaviours of high calcium fly ash (HCFA)-based 
geopolymer mortar incorporating natural zeolite (Z) and mullite (M). Fly ash was replaced by 
Z and M at the replacement levels of 10%, 20%, and 30% by weight. Workability and 
compressive strength were investigated. The specimens were then exposed to temperatures 
of 300 °C, 600 °C, and 900 °C before their compressive strength and microstructure were 
analysed. The result showed that the use of either Z and M alone and together improved the 
fire resistance of HCFA geopolymer composite. The improvement in strength was due to the 
presence of Ye’elimite and Wallastonite formed at high temperatures with the incorporation 
of Z and M and this was confirmed by SEM and EDX analysis. This study, thus, shows the 
promising future for a new fire-resistant material in the construction industry. 
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The gasotransmitter carbon monoxide (CO) regulates fluid and electrolyte movements across 
epithelial tissues. However, its action on anion channels is incompletely understood. Here, we 
investigate the direct action of CO on the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 
(CFTR) by applying CO-releasing molecules (CO-RMs) to the intracellular side of excised 
inside-out membrane patches from cells heterologously expressing wild-type human CFTR. 
Addition of increasing concentrations of tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer (CORM-2) 
(1-300 μM) inhibited CFTR channel activity, whereas the control RuCl3 (100 μM) was without 
effect. CORM-2 predominantly inhibited CFTR by decreasing the frequency of channel 
openings and, hence, open probability (Po). But, it also reduced current flow through open 
channels with very fast kinetics, particularly at elevated concentrations. By contrast, the 
chemically distinct CO-releasing molecule CORM-3 inhibited CFTR by decreasing Po without 
altering current flow through open channels. Neither depolarizing the membrane voltage nor 
raising the ATP concentration on the intracellular side of the membrane affected CFTR 
inhibition by CORM-2. Interestingly, CFTR inhibition by CORM-2, but not by CFTRinh-172, 
was prevented by prior enhancement of channel activity by the clinically approved CFTR 
potentiator ivacaftor. Similarly, when added after CORM-2, ivacaftor completely relieved 
CFTR inhibition. In conclusion, CORM-2 has complex effects on wild-type human CFTR 
consistent with allosteric inhibition and open-channel blockade. Inhibition of CFTR by CO-
releasing molecules suggests that CO regulates CFTR activity and that the gasotransmitter has 
tissue-specific effects on epithelial ion transport. The action of ivacaftor on CFTR Cl– channels 
inhibited by CO potentially expands the drug's clinical utility. 
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This study examined the fire resistance behaviours of high calcium fly ash (HCFA)-based 
geopolymer mortar incorporating natural zeolite (Z) and mullite (M). Fly ash was replaced by 
Z and M at the replacement levels of 10%, 20%, and 30% by weight. Workability and 
compressive strength were investigated. The specimens were then exposed to temperatures 
of 300 °C, 600 °C, and 900 °C before their compressive strength and microstructure were 
analysed. The result showed that the use of either Z and M alone and together improved the 
fire resistance of HCFA geopolymer composite. The improvement in strength was due to the 
presence of Ye’elimite and Wallastonite formed at high temperatures with the incorporation 
of Z and M and this was confirmed by SEM and EDX analysis. This study, thus, shows the 
promising future for a new fire-resistant material in the construction industry. 
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The gasotransmitter carbon monoxide (CO) regulates fluid and electrolyte movements across 
epithelial tissues. However, its action on anion channels is incompletely understood. Here, we 
investigate the direct action of CO on the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 
(CFTR) by applying CO-releasing molecules (CO-RMs) to the intracellular side of excised 
inside-out membrane patches from cells heterologously expressing wild-type human CFTR. 
Addition of increasing concentrations of tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer (CORM-2) 
(1-300 μM) inhibited CFTR channel activity, whereas the control RuCl3 (100 μM) was without 
effect. CORM-2 predominantly inhibited CFTR by decreasing the frequency of channel 
openings and, hence, open probability (Po). But, it also reduced current flow through open 
channels with very fast kinetics, particularly at elevated concentrations. By contrast, the 
chemically distinct CO-releasing molecule CORM-3 inhibited CFTR by decreasing Po without 
altering current flow through open channels. Neither depolarizing the membrane voltage nor 
raising the ATP concentration on the intracellular side of the membrane affected CFTR 
inhibition by CORM-2. Interestingly, CFTR inhibition by CORM-2, but not by CFTRinh-172, 
was prevented by prior enhancement of channel activity by the clinically approved CFTR 
potentiator ivacaftor. Similarly, when added after CORM-2, ivacaftor completely relieved 
CFTR inhibition. In conclusion, CORM-2 has complex effects on wild-type human CFTR 
consistent with allosteric inhibition and open-channel blockade. Inhibition of CFTR by CO-
releasing molecules suggests that CO regulates CFTR activity and that the gasotransmitter has 
tissue-specific effects on epithelial ion transport. The action of ivacaftor on CFTR Cl– channels 
inhibited by CO potentially expands the drug's clinical utility. 
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This study examined the fire resistance behaviours of high calcium fly ash (HCFA)-based 
geopolymer mortar incorporating natural zeolite (Z) and mullite (M). Fly ash was replaced by 
Z and M at the replacement levels of 10%, 20%, and 30% by weight. Workability and 
compressive strength were investigated. The specimens were then exposed to temperatures 
of 300 °C, 600 °C, and 900 °C before their compressive strength and microstructure were 
analysed. The result showed that the use of either Z and M alone and together improved the 
fire resistance of HCFA geopolymer composite. The improvement in strength was due to the 
presence of Ye’elimite and Wallastonite formed at high temperatures with the incorporation 
of Z and M and this was confirmed by SEM and EDX analysis. This study, thus, shows the 
promising future for a new fire-resistant material in the construction industry. 
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The gasotransmitter carbon monoxide (CO) regulates fluid and electrolyte movements across 
epithelial tissues. However, its action on anion channels is incompletely understood. Here, we 
investigate the direct action of CO on the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 
(CFTR) by applying CO-releasing molecules (CO-RMs) to the intracellular side of excised 
inside-out membrane patches from cells heterologously expressing wild-type human CFTR. 
Addition of increasing concentrations of tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer (CORM-2) 
(1-300 μM) inhibited CFTR channel activity, whereas the control RuCl3 (100 μM) was without 
effect. CORM-2 predominantly inhibited CFTR by decreasing the frequency of channel 
openings and, hence, open probability (Po). But, it also reduced current flow through open 
channels with very fast kinetics, particularly at elevated concentrations. By contrast, the 
chemically distinct CO-releasing molecule CORM-3 inhibited CFTR by decreasing Po without 
altering current flow through open channels. Neither depolarizing the membrane voltage nor 
raising the ATP concentration on the intracellular side of the membrane affected CFTR 
inhibition by CORM-2. Interestingly, CFTR inhibition by CORM-2, but not by CFTRinh-172, 
was prevented by prior enhancement of channel activity by the clinically approved CFTR 
potentiator ivacaftor. Similarly, when added after CORM-2, ivacaftor completely relieved 
CFTR inhibition. In conclusion, CORM-2 has complex effects on wild-type human CFTR 
consistent with allosteric inhibition and open-channel blockade. Inhibition of CFTR by CO-
releasing molecules suggests that CO regulates CFTR activity and that the gasotransmitter has 
tissue-specific effects on epithelial ion transport. The action of ivacaftor on CFTR Cl– channels 
inhibited by CO potentially expands the drug's clinical utility. 
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This study examined the fire resistance behaviours of high calcium fly ash (HCFA)-based 
geopolymer mortar incorporating natural zeolite (Z) and mullite (M). Fly ash was replaced by 
Z and M at the replacement levels of 10%, 20%, and 30% by weight. Workability and 
compressive strength were investigated. The specimens were then exposed to temperatures 
of 300 °C, 600 °C, and 900 °C before their compressive strength and microstructure were 
analysed. The result showed that the use of either Z and M alone and together improved the 
fire resistance of HCFA geopolymer composite. The improvement in strength was due to the 
presence of Ye’elimite and Wallastonite formed at high temperatures with the incorporation 
of Z and M and this was confirmed by SEM and EDX analysis. This study, thus, shows the 
promising future for a new fire-resistant material in the construction industry. 
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In this paper, the mechanical properties, chloride resistance and microstructure of Portland 
fly ash cement concrete containing high volume bagasse ash (BA) were studied. Both binary 
and tertiary blended cements were studied and compared. For binary blend, ordinary 
Portland cement (OPC) was replaced with BA at 50%, 60%, and 70% by binder weight. In the 
ternary blend, OPC was replaced with 50% and 60% BA and 10% and 20% FA by weight of 
binder. A water to binder ratio of 0.40 was used and the workability of fresh concrete was 
maintained by adding a superplasticizer. The compressive strength, splitting tensile, chloride 
resistance, corrosion resistance of reinforced steel, porosity and scanning electron microscopy 
of concrete were investigated. The results showed that for the binary system, the incorporation 
of high volume BA increased the amount of superplasticzer to maintain the workability and 
the compressive strengths at 28 days was lower than that of the control concrete. However, 
the resistance to chloride penetration of high volume BA concrete increased with increasing 
BA. The critical pore size of high volume BA concrete was lower than that of control concrete. 
the incorporation of high volumes BA reduced the pore size of the matrix by reducing the 
coarser pores to finer medium capillary pores. In addition, the high volume BA concretes 
showed significant increase in the 90-day compressive strength from the pozzolanic reaction. 
For the ternary blend, the incorporation of FA into the system helped the workability of the 
mixes. The results also indicated that the ternary blend mixture showed that the mix with 
50%BA and 20%FA was the best considering the strength, durability and cost. The use of both 
BA and FA resulted in concretes with good resistance to chloride permeability, which led to 
a beneficial improvement of corrosion resistance. The results confirmed that the use of high 
volume BA-FA concrete as an eco-friendly construction material resulted in improved 
durability and cost saving. 
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Dust pollution has adverse effects on the esthetics and service life of buildings and also 
increases maintenance costs. The use of a superhydrophobic surface is a promising practice to 
reduce the accumulation of dust and facilitate the cleaning of surfaces. In addition, a 
superhydrophobic surface improves the anti-corrosion properties of material, with a 
reduction in water penetration of concrete. Therefore, this paper presents the fabrication of a 
self-cleaning fly ash (FA)/polytetrafluoroethylene (PTFE) material for cement mortar spray-
coating. To study the self-cleaning properties, the water contact angle and sliding angle of the 
surfaces were measured. The surface coated with PTFE and 10% FA shows a contact angle of 
147°, which indicates a hydrophobic surface, and has self-cleaning properties with a sliding 
angle of less than 10°. Micro-papillae can be observed on the coated surface and play an 
important role in preventing water from penetrating the substrate. Ground bagasse ash was 
used as dust to study the self-cleaning properties. The rolling of a water droplet on the dust-
coated surface results in the cleaning of the coated surface, as the dust collects on the droplet 
surface. The cleaning process can also be achieved with the use of seawater and hydrochloric 
acid solution droplets. Thus, the FA/PTFE self-cleaning material has the potential to be used 
for cement mortar coating. 
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In this paper, the mechanical properties, chloride resistance and microstructure of Portland 
fly ash cement concrete containing high volume bagasse ash (BA) were studied. Both binary 
and tertiary blended cements were studied and compared. For binary blend, ordinary 
Portland cement (OPC) was replaced with BA at 50%, 60%, and 70% by binder weight. In the 
ternary blend, OPC was replaced with 50% and 60% BA and 10% and 20% FA by weight of 
binder. A water to binder ratio of 0.40 was used and the workability of fresh concrete was 
maintained by adding a superplasticizer. The compressive strength, splitting tensile, chloride 
resistance, corrosion resistance of reinforced steel, porosity and scanning electron microscopy 
of concrete were investigated. The results showed that for the binary system, the incorporation 
of high volume BA increased the amount of superplasticzer to maintain the workability and 
the compressive strengths at 28 days was lower than that of the control concrete. However, 
the resistance to chloride penetration of high volume BA concrete increased with increasing 
BA. The critical pore size of high volume BA concrete was lower than that of control concrete. 
the incorporation of high volumes BA reduced the pore size of the matrix by reducing the 
coarser pores to finer medium capillary pores. In addition, the high volume BA concretes 
showed significant increase in the 90-day compressive strength from the pozzolanic reaction. 
For the ternary blend, the incorporation of FA into the system helped the workability of the 
mixes. The results also indicated that the ternary blend mixture showed that the mix with 
50%BA and 20%FA was the best considering the strength, durability and cost. The use of both 
BA and FA resulted in concretes with good resistance to chloride permeability, which led to 
a beneficial improvement of corrosion resistance. The results confirmed that the use of high 
volume BA-FA concrete as an eco-friendly construction material resulted in improved 
durability and cost saving. 
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Dust pollution has adverse effects on the esthetics and service life of buildings and also 
increases maintenance costs. The use of a superhydrophobic surface is a promising practice to 
reduce the accumulation of dust and facilitate the cleaning of surfaces. In addition, a 
superhydrophobic surface improves the anti-corrosion properties of material, with a 
reduction in water penetration of concrete. Therefore, this paper presents the fabrication of a 
self-cleaning fly ash (FA)/polytetrafluoroethylene (PTFE) material for cement mortar spray-
coating. To study the self-cleaning properties, the water contact angle and sliding angle of the 
surfaces were measured. The surface coated with PTFE and 10% FA shows a contact angle of 
147°, which indicates a hydrophobic surface, and has self-cleaning properties with a sliding 
angle of less than 10°. Micro-papillae can be observed on the coated surface and play an 
important role in preventing water from penetrating the substrate. Ground bagasse ash was 
used as dust to study the self-cleaning properties. The rolling of a water droplet on the dust-
coated surface results in the cleaning of the coated surface, as the dust collects on the droplet 
surface. The cleaning process can also be achieved with the use of seawater and hydrochloric 
acid solution droplets. Thus, the FA/PTFE self-cleaning material has the potential to be used 
for cement mortar coating. 
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ternary blend, OPC was replaced with 50% and 60% BA and 10% and 20% FA by weight of 
binder. A water to binder ratio of 0.40 was used and the workability of fresh concrete was 
maintained by adding a superplasticizer. The compressive strength, splitting tensile, chloride 
resistance, corrosion resistance of reinforced steel, porosity and scanning electron microscopy 
of concrete were investigated. The results showed that for the binary system, the incorporation 
of high volume BA increased the amount of superplasticzer to maintain the workability and 
the compressive strengths at 28 days was lower than that of the control concrete. However, 
the resistance to chloride penetration of high volume BA concrete increased with increasing 
BA. The critical pore size of high volume BA concrete was lower than that of control concrete. 
the incorporation of high volumes BA reduced the pore size of the matrix by reducing the 
coarser pores to finer medium capillary pores. In addition, the high volume BA concretes 
showed significant increase in the 90-day compressive strength from the pozzolanic reaction. 
For the ternary blend, the incorporation of FA into the system helped the workability of the 
mixes. The results also indicated that the ternary blend mixture showed that the mix with 
50%BA and 20%FA was the best considering the strength, durability and cost. The use of both 
BA and FA resulted in concretes with good resistance to chloride permeability, which led to 
a beneficial improvement of corrosion resistance. The results confirmed that the use of high 
volume BA-FA concrete as an eco-friendly construction material resulted in improved 
durability and cost saving. 
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increases maintenance costs. The use of a superhydrophobic surface is a promising practice to 
reduce the accumulation of dust and facilitate the cleaning of surfaces. In addition, a 
superhydrophobic surface improves the anti-corrosion properties of material, with a 
reduction in water penetration of concrete. Therefore, this paper presents the fabrication of a 
self-cleaning fly ash (FA)/polytetrafluoroethylene (PTFE) material for cement mortar spray-
coating. To study the self-cleaning properties, the water contact angle and sliding angle of the 
surfaces were measured. The surface coated with PTFE and 10% FA shows a contact angle of 
147°, which indicates a hydrophobic surface, and has self-cleaning properties with a sliding 
angle of less than 10°. Micro-papillae can be observed on the coated surface and play an 
important role in preventing water from penetrating the substrate. Ground bagasse ash was 
used as dust to study the self-cleaning properties. The rolling of a water droplet on the dust-
coated surface results in the cleaning of the coated surface, as the dust collects on the droplet 
surface. The cleaning process can also be achieved with the use of seawater and hydrochloric 
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maintained by adding a superplasticizer. The compressive strength, splitting tensile, chloride 
resistance, corrosion resistance of reinforced steel, porosity and scanning electron microscopy 
of concrete were investigated. The results showed that for the binary system, the incorporation 
of high volume BA increased the amount of superplasticzer to maintain the workability and 
the compressive strengths at 28 days was lower than that of the control concrete. However, 
the resistance to chloride penetration of high volume BA concrete increased with increasing 
BA. The critical pore size of high volume BA concrete was lower than that of control concrete. 
the incorporation of high volumes BA reduced the pore size of the matrix by reducing the 
coarser pores to finer medium capillary pores. In addition, the high volume BA concretes 
showed significant increase in the 90-day compressive strength from the pozzolanic reaction. 
For the ternary blend, the incorporation of FA into the system helped the workability of the 
mixes. The results also indicated that the ternary blend mixture showed that the mix with 
50%BA and 20%FA was the best considering the strength, durability and cost. The use of both 
BA and FA resulted in concretes with good resistance to chloride permeability, which led to 
a beneficial improvement of corrosion resistance. The results confirmed that the use of high 
volume BA-FA concrete as an eco-friendly construction material resulted in improved 
durability and cost saving. 
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important role in preventing water from penetrating the substrate. Ground bagasse ash was 
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surface. The cleaning process can also be achieved with the use of seawater and hydrochloric 
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In this study, the effects of fly ash/silica fume (F/S) ratio and curing conditions on mechanical 
performance of fly ash based plain and steel fiber reinforced geopolymer (SFRG) was 
investigated. Plain geopolymer was prepared using NaOH solution of 14 molarity, 
Na2SiO3/NaOH of 2.5 and paste/fine aggregate of 0.36. For SFRG, the volume fractions of 
0.5% and 1% were used. The F/S ratio was varied from 100/0 to 70/30. The specimens were 
cured under normal and accelerated conditions. Four experiments were carried out: flow, 
setting time, compression, and flexural performance tests. The results indicated that the 
addition of fibers enhanced the mechanical properties. The effect of F/S ratio depended 
strongly on the curing condition. Under ambient curing, the optimum F/S ratio of 90/10 was 
observed. For accelerated curing, the addition of silica fume provided negative effect on the 
mechanical properties. The optimum F/S ratio was observed in mix without silica fume. 
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In this work, a study on a low cost and sustainable repair material made from alkali-activated 
high-calcium fly ash (FA) incorporated with calcium carbide residue (CCR) is reported. The 
FA was partially replaced with CCR (additional calcium source) at the dosages of 0%, 10%, 
20%, and 30% by weight of binder. The alkaline activators were sodium silicate (SS) and 
sodium hydroxide (SH) solutions with SS-to-SH ratios of 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 by weight. The 
alkali activator liquid/solid binder (FA + CCR) ratio of 0.60 and curing at 25 °C (ambient 
temperature) were used for all mixes. Experimental results showed that the setting time of 
mortar decreased with increases of CCR replacement level and SS-to-SH ratio, whereas the 
strength development increased. XRD and SEM results demonstrated that an optimum level 
of CCR replacement and SS-to-SH ratio resulted in the additional formation of C-S-H (calcium 
silicate hydrate) that coexisted with N-A-S-H (sodium aluminosilicate hydrate). The bond 
strength of the alkali-activated mortar with concrete substrate was also improved. The setting 
time and strengths complied with the requirement of the ASTM standards for repair materials 
and thus indicated its suitable as an alternative repair material in terms of environmentally 
friendly and low cost. 
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In this study, the effects of fly ash/silica fume (F/S) ratio and curing conditions on mechanical 
performance of fly ash based plain and steel fiber reinforced geopolymer (SFRG) was 
investigated. Plain geopolymer was prepared using NaOH solution of 14 molarity, 
Na2SiO3/NaOH of 2.5 and paste/fine aggregate of 0.36. For SFRG, the volume fractions of 
0.5% and 1% were used. The F/S ratio was varied from 100/0 to 70/30. The specimens were 
cured under normal and accelerated conditions. Four experiments were carried out: flow, 
setting time, compression, and flexural performance tests. The results indicated that the 
addition of fibers enhanced the mechanical properties. The effect of F/S ratio depended 
strongly on the curing condition. Under ambient curing, the optimum F/S ratio of 90/10 was 
observed. For accelerated curing, the addition of silica fume provided negative effect on the 
mechanical properties. The optimum F/S ratio was observed in mix without silica fume. 
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sodium hydroxide (SH) solutions with SS-to-SH ratios of 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 by weight. The 
alkali activator liquid/solid binder (FA + CCR) ratio of 0.60 and curing at 25 °C (ambient 
temperature) were used for all mixes. Experimental results showed that the setting time of 
mortar decreased with increases of CCR replacement level and SS-to-SH ratio, whereas the 
strength development increased. XRD and SEM results demonstrated that an optimum level 
of CCR replacement and SS-to-SH ratio resulted in the additional formation of C-S-H (calcium 
silicate hydrate) that coexisted with N-A-S-H (sodium aluminosilicate hydrate). The bond 
strength of the alkali-activated mortar with concrete substrate was also improved. The setting 
time and strengths complied with the requirement of the ASTM standards for repair materials 
and thus indicated its suitable as an alternative repair material in terms of environmentally 
friendly and low cost. 
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In this study, the effects of fly ash/silica fume (F/S) ratio and curing conditions on mechanical 
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investigated. Plain geopolymer was prepared using NaOH solution of 14 molarity, 
Na2SiO3/NaOH of 2.5 and paste/fine aggregate of 0.36. For SFRG, the volume fractions of 
0.5% and 1% were used. The F/S ratio was varied from 100/0 to 70/30. The specimens were 
cured under normal and accelerated conditions. Four experiments were carried out: flow, 
setting time, compression, and flexural performance tests. The results indicated that the 
addition of fibers enhanced the mechanical properties. The effect of F/S ratio depended 
strongly on the curing condition. Under ambient curing, the optimum F/S ratio of 90/10 was 
observed. For accelerated curing, the addition of silica fume provided negative effect on the 
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In this work, a study on a low cost and sustainable repair material made from alkali-activated 
high-calcium fly ash (FA) incorporated with calcium carbide residue (CCR) is reported. The 
FA was partially replaced with CCR (additional calcium source) at the dosages of 0%, 10%, 
20%, and 30% by weight of binder. The alkaline activators were sodium silicate (SS) and 
sodium hydroxide (SH) solutions with SS-to-SH ratios of 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 by weight. The 
alkali activator liquid/solid binder (FA + CCR) ratio of 0.60 and curing at 25 °C (ambient 
temperature) were used for all mixes. Experimental results showed that the setting time of 
mortar decreased with increases of CCR replacement level and SS-to-SH ratio, whereas the 
strength development increased. XRD and SEM results demonstrated that an optimum level 
of CCR replacement and SS-to-SH ratio resulted in the additional formation of C-S-H (calcium 
silicate hydrate) that coexisted with N-A-S-H (sodium aluminosilicate hydrate). The bond 
strength of the alkali-activated mortar with concrete substrate was also improved. The setting 
time and strengths complied with the requirement of the ASTM standards for repair materials 
and thus indicated its suitable as an alternative repair material in terms of environmentally 
friendly and low cost. 
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In this study, the effects of fly ash/silica fume (F/S) ratio and curing conditions on mechanical 
performance of fly ash based plain and steel fiber reinforced geopolymer (SFRG) was 
investigated. Plain geopolymer was prepared using NaOH solution of 14 molarity, 
Na2SiO3/NaOH of 2.5 and paste/fine aggregate of 0.36. For SFRG, the volume fractions of 
0.5% and 1% were used. The F/S ratio was varied from 100/0 to 70/30. The specimens were 
cured under normal and accelerated conditions. Four experiments were carried out: flow, 
setting time, compression, and flexural performance tests. The results indicated that the 
addition of fibers enhanced the mechanical properties. The effect of F/S ratio depended 
strongly on the curing condition. Under ambient curing, the optimum F/S ratio of 90/10 was 
observed. For accelerated curing, the addition of silica fume provided negative effect on the 
mechanical properties. The optimum F/S ratio was observed in mix without silica fume. 
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This study investigated the properties of high calcium fly ash geopolymer mortars containing 
natural fibers. Two types of natural fibers, namely sisal fiber and coconut fiber were 
incorporated in the geopolymer mortar with varying proportions at 0%, 0.5%, 0.75%, and 1.0% 
volume fraction. The mechanical, thermal, and physical properties of geopolymer mortar 
reinforced with fibers were tested and compared with those of glass fiber (synthetic fiber) and 
control (0% fiber) geopolymer mortars. Results revealed that the addition of natural fiber (sisal 
and coconut fibers) as reinforcing materials resulted in significant improvement in tensile and 
flexural strength performances similar to the use of glass fiber. Meanwhile, the workability, 
dry density, ultrasonic pulse velocity, and compressive strength values tended to decrease. 
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The use of recycled aggregates in geopolymer concrete provides an eco-friendly alternative 
for the construction industry. Since geopolymer concretes made with recycled aggregates 
generally have weaker internal structure compared with those using natural aggregates, SiO2-
rich materials have therefore been used to improve the strength properties, one of which is 
the well-known nano-SiO2 (nS). However, because nS is not environmental friendly, other 
green SiO2-rich materials, such as rice husk ash (RHA) from agricultural wastes, are needed. 
The objective of this study is to investigate the effectiveness of replacing nano-SiO2 with rich 
husk ash for improving the performance of recycled aggregate geopolymer concrete (RAGC) 
made from high-calcium fly ash that is able to set and harden without heat curing. The 
mechanical properties and fire-resistant performance of RHA-added and nS-added 
geopolymer concretes were tested and compared. The results show that the addition of RHA 
is effective in improving the strengths of RAGCs, particularly when the SiO2/Al2O3 ratio is 
increased to 4.17. The 28-day compressive strengths of RAGCs containing RHAs ranged from 
36.0 to 38.1 MPa due to the improved microstructure and denser matrix and were comparable 
to those of RAGCs made with nS. However, the inclusion of SiO2-rich materials had an 
adverse effect on the post-fire residual strength of geopolymer concretes made from recycled 
aggregates due primarily to the reduced porosity. 
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This study aimed at quantifying the impacts of climate and land use changes on flood damage 
on different flood occurrences. A Hydrologic Engineering Center’s Hydrologic Modeling 
System (HEC-HMS) model was calibrated for the period 2005–2011 and validated in the 
period 2012–2017, and was used to generate hydrographs using rainfall during the period 
2020–2039 from CNRM-CM5, IPSL-CM5A-MR, and MPI-ESM-LR climate models under 
Representative Concentration Pathways (RCPs) 4.5 and 8.5. A Hydrologic Engineering 
Center’s River Analysis System (HEC-RAS) model for use in generating inundation maps 
from hydrographs produced by HEC-HMS was calibrated and validated for 2010 and 2011 
period, respectively. The climate and land use changes showed insignificant impacts on the 
extent of floods during 25-, 50-, and 100-year flood events, i.e., inundation in 2039 under RCP 
4.5 is smaller than baseline (2000–2017) by 4.97–8.59 km2, whereas a larger difference of 
inundation is found for RCP 8.5 (0.39–5.30 km2). In contrast, the flood damage under RCP 4.5 
(14.84–18.02 million US$) is higher than the baseline by 4.32–5.33 million US$, while the 
highest was found for RCP 8.5 (16.24–18.67 million US$). The agriculture was the most 
vulnerable, with a damage of 4.50–5.44 million US$ in RCP 4.5 and 4.94–5.72 million US$ in 
RCP 8.5, whereas baseline damages were 4.49–6.09 million US$. Finally, the findings are 
useful in the delivery of flood mitigation strategies to minimize flood risks in the lower Nam 
Phong River Basin. 
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60 days. Concrete with GRHA at 20 to 50%wt of binder significantly improved the steel 
corrosion and chloride resistance of the RAC. The utilization of GRHA at 50% to replace OPC 
gave the highest chloride penetration resistance and produced the lowest steel corrosion of 
the RAC. Although, the RAC with GRHA had less compressive strength than CT concrete, the 
concrete provided a positive effect of increasing the resistance of chloride penetration and 
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This study aimed at quantifying the impacts of climate and land use changes on flood damage 
on different flood occurrences. A Hydrologic Engineering Center’s Hydrologic Modeling 
System (HEC-HMS) model was calibrated for the period 2005–2011 and validated in the 
period 2012–2017, and was used to generate hydrographs using rainfall during the period 
2020–2039 from CNRM-CM5, IPSL-CM5A-MR, and MPI-ESM-LR climate models under 
Representative Concentration Pathways (RCPs) 4.5 and 8.5. A Hydrologic Engineering 
Center’s River Analysis System (HEC-RAS) model for use in generating inundation maps 
from hydrographs produced by HEC-HMS was calibrated and validated for 2010 and 2011 
period, respectively. The climate and land use changes showed insignificant impacts on the 
extent of floods during 25-, 50-, and 100-year flood events, i.e., inundation in 2039 under RCP 
4.5 is smaller than baseline (2000–2017) by 4.97–8.59 km2, whereas a larger difference of 
inundation is found for RCP 8.5 (0.39–5.30 km2). In contrast, the flood damage under RCP 4.5 
(14.84–18.02 million US$) is higher than the baseline by 4.32–5.33 million US$, while the 
highest was found for RCP 8.5 (16.24–18.67 million US$). The agriculture was the most 
vulnerable, with a damage of 4.50–5.44 million US$ in RCP 4.5 and 4.94–5.72 million US$ in 
RCP 8.5, whereas baseline damages were 4.49–6.09 million US$. Finally, the findings are 
useful in the delivery of flood mitigation strategies to minimize flood risks in the lower Nam 
Phong River Basin. 
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Many industries and industrial processes, such as electroplating, acid mine drainage, the 
pharmaceutical industry, and industries that use phosphorous, produce large volumes of 
acidic wastewater that must be treated before discharge. Generally, a large quantity of an 
alkali, such as lime, caustic soda, or soda ash is used to neutralize the acidic wastewater and 
it is a costly treatment process. Therefore, new self-releasing alkali materials were studied. 
This research proposed the synthesis of sustainable porous alkali-activated materials (porous 
AAMs) by a simple method for acidic wastewater treatment. Industrial wastes, i.e., fly ash 
and bottom ash from a power plant, were employed to produce porous AAMs using sodium 
silicate solution as a foaming agent. The test results showed that fly ash and bottom ash AAMs 
had the potential to be used as pH modifiers. 0.001 M HCl solution (pH of 3) was selected as 
the representative acidic wastewater, and the pH of the solution fell to within the allowable 
discharge pH range of 5.5–9.0 according to the effluent discharge standard of Thailand. The 
retention time was three days for a solid-to-solution ratio of 1:500 w/v (g/ml). Porous AAMs 
present an attractive way of utilizing waste coal ashes compared to a cost-effective method 
for acidic wastewater treatment. 
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This research addresses the cockpit crew rostering problem in a low-cost airline. Through 
interviews with the aircrew planner, four objectives are considered vital for effective roster 
preparation; minimisation of nautical mile cost, balance workload among cockpit crews, 
maximisation of preferential requests from senior pilots and minimisation of the number of 
repeated flight patterns flown by individual pilots. Since the problem is NP-hard with many 
conflicting objectives that need to be optimised simultaneously, multi-objective evolutionary 
optimisation is an effective technique to solve this problem. As a result, the hybridisation 
between MOEA/D and HBMO algorithms, namely MOEA/D-HBMO, is developed. The 
proposed algorithm is compared to MOEA/D and HBMO. It is observed that MOEA/D-
HBMO outperforms the counterparts in convergence related metrics and it could discover the 
best extreme points to meet every objective. 
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proposed algorithm is compared to MOEA/D and HBMO. It is observed that MOEA/D-
HBMO outperforms the counterparts in convergence related metrics and it could discover the 
best extreme points to meet every objective. 
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Many industries and industrial processes, such as electroplating, acid mine drainage, the 
pharmaceutical industry, and industries that use phosphorous, produce large volumes of 
acidic wastewater that must be treated before discharge. Generally, a large quantity of an 
alkali, such as lime, caustic soda, or soda ash is used to neutralize the acidic wastewater and 
it is a costly treatment process. Therefore, new self-releasing alkali materials were studied. 
This research proposed the synthesis of sustainable porous alkali-activated materials (porous 
AAMs) by a simple method for acidic wastewater treatment. Industrial wastes, i.e., fly ash 
and bottom ash from a power plant, were employed to produce porous AAMs using sodium 
silicate solution as a foaming agent. The test results showed that fly ash and bottom ash AAMs 
had the potential to be used as pH modifiers. 0.001 M HCl solution (pH of 3) was selected as 
the representative acidic wastewater, and the pH of the solution fell to within the allowable 
discharge pH range of 5.5–9.0 according to the effluent discharge standard of Thailand. The 
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present an attractive way of utilizing waste coal ashes compared to a cost-effective method 
for acidic wastewater treatment. 
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This research addresses the cockpit crew rostering problem in a low-cost airline. Through 
interviews with the aircrew planner, four objectives are considered vital for effective roster 
preparation; minimisation of nautical mile cost, balance workload among cockpit crews, 
maximisation of preferential requests from senior pilots and minimisation of the number of 
repeated flight patterns flown by individual pilots. Since the problem is NP-hard with many 
conflicting objectives that need to be optimised simultaneously, multi-objective evolutionary 
optimisation is an effective technique to solve this problem. As a result, the hybridisation 
between MOEA/D and HBMO algorithms, namely MOEA/D-HBMO, is developed. The 
proposed algorithm is compared to MOEA/D and HBMO. It is observed that MOEA/D-
HBMO outperforms the counterparts in convergence related metrics and it could discover the 
best extreme points to meet every objective. 
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This research aims to study the factors affecting the mixing efficiency of the case study 
company and to improve the non-oil EPDM mixing process by applying the Six Sigma 
concept. Five systematic steps are conducted to apply the Six Sigma approach, i.e., define, 
measure, analyze, improve and control. After applying the DMAIC steps, wastes occurred in 
the process are substantially reduced by shifting the Mooney viscosity mean to be near or on 
the target value as reflected from increased process capability index (Cpk) from -1.25 to 3.92. 
In addition, the result of the response surface method reveals the appropriate process 
parameter setting as follows: mixing time~14 (min.), Nip gap~1.10 (mm.) and Number of 
passes~9 (pass.). The result also shows that the standard deviation is decreased from 0.45 to 
0.30. 
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This paper presents the findings from the survey of articles published on the assembly line 
balancing problems (ALBPs) during 2014-2018. Before proceeding a comprehensive literature 
review, the ineffectiveness of the previous ALBP classification structures is discussed and a 
new classification scheme based on the layout configurations of assembly lines is 
subsequently proposed. The research trend in each layout of assembly lines is highlighted 
through the graphical presentations. The challenges in the ALBPs are also pinpointed as a 
technical guideline for future research works. 
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The research on the robotic assembly line balancing problem (RALBP) was originated for the 
frst time nearly three decades ago. This problem is under the umbrella of the assembly line 
balancing problem in which robots and automated equipment are employed to take on human 
workers’ roles to form a fexible assembly line. In this review paper, the development and 
generalisation throughout the time of the RALBP are addressed. To make the review easy to 
comprehend and efective, the RALBP is frst classifed based on the types of layouts and then 
further dividing up according to the 4 M (Man, Machine, Material and Method) concept. The 
main contributions of diferent articles are chronologically summarised in the form of a table. 
Besides, the research contribution precedence diagram is used to illustrate the sequential 
order and linkage relationship among researches. Finally, from the fndings of the review, 
future research directions are pinpointed and discussed. 
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Chipping is a big problem when it enters the guard ring or die active area, because the size of 
chipping is bigger than Defect-Free Zone (DFZ). Thus, the smaller of chipping size, the better 
the quality, but chipping free is the best. At present, the selling price of semiconductor 
products (especially on the IC product) is not too expensive as before, while the size of the 
package is getting smaller and smaller with higher density. Many companies interested in 
ultra-thin wafers (i.e. very thin wafers having thicknesses less than 100μm). And also 
interested in increasing die per wafer (DPW) to have a competitive product cost. This 
increases the difficulty in the wafer sawing process because increasing die per wafer causes a 
narrow width of the saw-street meaning that the size of DFZ will be very narrow. For the 
factory in this case study, customers provide the new revision of ultra-thin wafers (50μm) 
with the width of saw-streets at 60 μm. This is narrower than the width of the existing saw-
streets (80 μm), which means that the current condition of the sawing process might not be 
suitable for this narrow saw streets of ultra-thin wafers. As a result, the approach to remedy 
this situation is conducted under the Six Sigma approach. 
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Chipping is a big problem when it enters the guard ring or die active area, because the size of 
chipping is bigger than Defect-Free Zone (DFZ). Thus, the smaller of chipping size, the better 
the quality, but chipping free is the best. At present, the selling price of semiconductor 
products (especially on the IC product) is not too expensive as before, while the size of the 
package is getting smaller and smaller with higher density. Many companies interested in 
ultra-thin wafers (i.e. very thin wafers having thicknesses less than 100μm). And also 
interested in increasing die per wafer (DPW) to have a competitive product cost. This 
increases the difficulty in the wafer sawing process because increasing die per wafer causes a 
narrow width of the saw-street meaning that the size of DFZ will be very narrow. For the 
factory in this case study, customers provide the new revision of ultra-thin wafers (50μm) 
with the width of saw-streets at 60 μm. This is narrower than the width of the existing saw-
streets (80 μm), which means that the current condition of the sawing process might not be 
suitable for this narrow saw streets of ultra-thin wafers. As a result, the approach to remedy 
this situation is conducted under the Six Sigma approach. 
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This research was conducted in a manufacturing company that produces integrated circuits 
for global customers. The purpose of this research was to reduce defect rate from the assembly 
department that affected to product lots on hold at the test department for the contactless chip 
module package which had an increasing product lots on hold rate of 9.5% in March 2019 
based on the reject criteria V_limiter (REQA). The potential cause of defect came from die 
crack. In order to reduce defect rate, the 5 steps of DMAIC Six Sigma methodology were 
applied in this research to identify the root cause of the problem and establish effective 
actions. After the improvement, the product (lots) on hold criteria V_limiter (REQA) was 
reduced from 9.5% to 5.82% in July 2019. 
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In Thailand, the petroleum industry is a major contributor to the economy as a supplier of 
crucial petroleum products. However, due to its geographical location, many multinational 
oil and gas companies have established their operations in the country. For Thai petroleum 
firms to remain competitive in the industry, effective commercialisation strategies of 
inventions to innovations can bring firms competitive advantages in terms of financial 
returns, business opportunities for partnerships, and advanced operations. Nonetheless, 
commercialisation of inventions is becoming increasingly difficult due to changes in the 
market. Firms operating without an explicitly established commercialisation process are at a 
disadvantage. The objective of this research is to develop a formal commercialisation model 
suitable for commercialising product and process inventions in Thailand's petroleum 
industry. The methodology used in this research consists of three stages as follows: 1) develop 
a preliminary commercialisation model; 2) refine the model; 3) apply the model to a Thai 
petroleum firm as a case study. As a result, two commercialisation models are developed, 
namely an industrial commercialisation model and a company commercialisation model. 
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The objective of this research was to reduce defects in the forming process of fired clay floor 
tiles by modifying the parameter settings of the influential factors using the Six Sigma 
approach. The current process had 152,871.16 DPPM (Defect Parts per Million). The main 
cause of this problem was the rough surface problem in the forming process. The five steps of 
the Six Sigma quality improvement approach were exercised in this research, i.e. define, 
measurement, analysis, improvement, and control phases, respectively. This research started 
by studying in details of the production process to find relevant factors that could cause a 
rough surface defect. The main factors were selected and analyzed by Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA). After that, the settings of each factor were discovered by applying the 
Design of Experiment (DOE) approach. The results showed that the appropriate settings were 
the sieve size of pan mill setting to 18 Mesh and the size of sieve holes at pan mill setting to 
be uniformly distributed. It is found that the defect was reduced to 49,151.14 DPPM, which is 
67.85% of the defect before the improvement. 
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In this research, the model drug neomycin was loaded into biodegradable fibers containing 
poly(lactic acid) (PLA) blended with polycaprolactone (PCL) as a matrix using the rotational 
jet spinning technique. The mixed polymer solution of PLA and PCL in dichloromethane and 
a cosolvent of dichloromethane and ethanol was prepared. The effect of the spinning 
condition such as a rotational speed (1000–5000 rpm), a ratio between PLA and PCL (80:20, 
75:25 and 70:30) and a ratio between dichloromethane and ethanol (90:10 and 80:20) as a 
cosolvent on porosity percentage and morphology were investigated. The results 
demonstrated that when the PLA concentration increased, the fibers diameter increased but 
the porosity percentage decreased due to the low mobility of PLA. Upon increasing the 
rotational speed, the fibers diameter decreased because of highly developed jet, which 
overcomes the intermolecular forces between polymer chains and polymer-solvent 
interaction. When incorporating the higher concentration of PCL into PLA matrix, the specific 
area tended to decrease. The results also showed the different rough surface fibers prepared 
from cosolvent and dichloromethane, resulting from the different evaporation rate of the 
solvents compared with the fibers spun using only dichloromethane as a solvent. The porous 
structure of the fibers changed when using a cosolvent due to the phase inversion before the 
solvent evaporated and the different evaporation rates between dichloromethane and ethanol. 
The specific area increased upon adding ethanol into the polymer solution. In vitro drug 
release studies concluded that the higher specific area increases the efficiency of drug release 
and drug loading of fibers. 
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cosolvent on porosity percentage and morphology were investigated. The results 
demonstrated that when the PLA concentration increased, the fibers diameter increased but 
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rotational speed, the fibers diameter decreased because of highly developed jet, which 
overcomes the intermolecular forces between polymer chains and polymer-solvent 
interaction. When incorporating the higher concentration of PCL into PLA matrix, the specific 
area tended to decrease. The results also showed the different rough surface fibers prepared 
from cosolvent and dichloromethane, resulting from the different evaporation rate of the 
solvents compared with the fibers spun using only dichloromethane as a solvent. The porous 
structure of the fibers changed when using a cosolvent due to the phase inversion before the 
solvent evaporated and the different evaporation rates between dichloromethane and ethanol. 
The specific area increased upon adding ethanol into the polymer solution. In vitro drug 
release studies concluded that the higher specific area increases the efficiency of drug release 
and drug loading of fibers. 
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The objective of this research was to reduce defects in the forming process of fired clay floor 
tiles by modifying the parameter settings of the influential factors using the Six Sigma 
approach. The current process had 152,871.16 DPPM (Defect Parts per Million). The main 
cause of this problem was the rough surface problem in the forming process. The five steps of 
the Six Sigma quality improvement approach were exercised in this research, i.e. define, 
measurement, analysis, improvement, and control phases, respectively. This research started 
by studying in details of the production process to find relevant factors that could cause a 
rough surface defect. The main factors were selected and analyzed by Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA). After that, the settings of each factor were discovered by applying the 
Design of Experiment (DOE) approach. The results showed that the appropriate settings were 
the sieve size of pan mill setting to 18 Mesh and the size of sieve holes at pan mill setting to 
be uniformly distributed. It is found that the defect was reduced to 49,151.14 DPPM, which is 
67.85% of the defect before the improvement. 
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In this research, the model drug neomycin was loaded into biodegradable fibers containing 
poly(lactic acid) (PLA) blended with polycaprolactone (PCL) as a matrix using the rotational 
jet spinning technique. The mixed polymer solution of PLA and PCL in dichloromethane and 
a cosolvent of dichloromethane and ethanol was prepared. The effect of the spinning 
condition such as a rotational speed (1000–5000 rpm), a ratio between PLA and PCL (80:20, 
75:25 and 70:30) and a ratio between dichloromethane and ethanol (90:10 and 80:20) as a 
cosolvent on porosity percentage and morphology were investigated. The results 
demonstrated that when the PLA concentration increased, the fibers diameter increased but 
the porosity percentage decreased due to the low mobility of PLA. Upon increasing the 
rotational speed, the fibers diameter decreased because of highly developed jet, which 
overcomes the intermolecular forces between polymer chains and polymer-solvent 
interaction. When incorporating the higher concentration of PCL into PLA matrix, the specific 
area tended to decrease. The results also showed the different rough surface fibers prepared 
from cosolvent and dichloromethane, resulting from the different evaporation rate of the 
solvents compared with the fibers spun using only dichloromethane as a solvent. The porous 
structure of the fibers changed when using a cosolvent due to the phase inversion before the 
solvent evaporated and the different evaporation rates between dichloromethane and ethanol. 
The specific area increased upon adding ethanol into the polymer solution. In vitro drug 
release studies concluded that the higher specific area increases the efficiency of drug release 
and drug loading of fibers. 
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Polymer solution has been used for increasing viscosity of ophthalmic solution in order to 
prolong the retention of active drug in the eye. The ophthalmic solution must be sterilized, 
which may affect the rheology properties of viscosity-inducing polymers. The aim of this 
study was to investigate the effect of sterilization treatment on viscosity-inducing agents (i.e., 
poloxamer, polyvinyl alcohol; (PVA), methyl cellulose (MC), polyvinylpyrrolidone (PVP) and 
carbomer). The effect of membrane filtration and steam sterilization or autoclaving (121 °C, 
15 Ib/inch2, 15 min) were determined. A rheometer was used to investigate the viscosity and 
viscoelastic properties between treated and untreated polymer solutions. The power law 
model, consistency index (k), and power law index (n) of polymer solution viscosity were 
compared. For viscoelastic properties, storage modulus and loss modulus were examined. 
The results demonstrated that, viscosity of carbomer and MC solution (1 and 2 %) were 
changed after steam sterilization. No difference in viscosity was observed for PVP, PVA and 
poloxamer solution, between untreated and treated samples. The storage and loss moduli of 
PVA solution after autoclaving were not different when comparing with the untreated 
polymer solution. From this study, it could be concluded that the sterilization treatment 
influenced the viscosity behavior and viscoelastic properties of polymer solution used as 
viscosity-inducing agent in ophthalmic solution. Therefore, the selection of polymer and 
sterilization method should be carefully considered. 
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Kaempferia parviflora, a medicinal herb, treats hypertension and promotes longevity with 
good health and well-being. Its bioactive component is poorly soluble in water, resulting in 
poor absorption. This study aimed to enhance the bioavailability of K. parviflora 
dichloromethane (KPD) extract using a selfnanoemulsifying drug delivery system (SNEDDS). 
KPD was dissolved in diethylene glycol monoethyl, polyoxyl-35 castor oil and caprylic/capric 
glyceride, and clear yellow SNEDDS solution was obtained. The methoxyflavone markers 
were used for content and dissolution analysis. Solid SNEDDS was prepared by stepwise 
mixing of KPD using a mortar and pestle (1:1 ratio) with five solid carriers: Aerosil® 200, 
Florite® RE, Neusilin® US2 (NEUS), Fujicalin® , and Neusilin® UFL2. The USP apparatus II 
with simulated gastric fluid USP (SGF without pepsin, pH 1.2) was used in order to perform 
the in vitro dissolution. The methoxyflavones dissolution at 60 min from KPD, SEDDS, and 
SNEDDS/NEUS were approximately 16, 92, and 73%, respectively. The pharmacokinetic 
profiles of methoxyflavones for oral administration were studied using Wistar rats; the areas 
under the curve of SNEDDS/NEUS (1.77-fold) and SNEDDS (5.38-fold) were significantly 
higher than that of KPD. The developed formulations showed good stability after storage for 
6 months under accelerated and normal conditions. 
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Polymer solution has been used for increasing viscosity of ophthalmic solution in order to 
prolong the retention of active drug in the eye. The ophthalmic solution must be sterilized, 
which may affect the rheology properties of viscosity-inducing polymers. The aim of this 
study was to investigate the effect of sterilization treatment on viscosity-inducing agents (i.e., 
poloxamer, polyvinyl alcohol; (PVA), methyl cellulose (MC), polyvinylpyrrolidone (PVP) and 
carbomer). The effect of membrane filtration and steam sterilization or autoclaving (121 °C, 
15 Ib/inch2, 15 min) were determined. A rheometer was used to investigate the viscosity and 
viscoelastic properties between treated and untreated polymer solutions. The power law 
model, consistency index (k), and power law index (n) of polymer solution viscosity were 
compared. For viscoelastic properties, storage modulus and loss modulus were examined. 
The results demonstrated that, viscosity of carbomer and MC solution (1 and 2 %) were 
changed after steam sterilization. No difference in viscosity was observed for PVP, PVA and 
poloxamer solution, between untreated and treated samples. The storage and loss moduli of 
PVA solution after autoclaving were not different when comparing with the untreated 
polymer solution. From this study, it could be concluded that the sterilization treatment 
influenced the viscosity behavior and viscoelastic properties of polymer solution used as 
viscosity-inducing agent in ophthalmic solution. Therefore, the selection of polymer and 
sterilization method should be carefully considered. 
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Kaempferia parviflora, a medicinal herb, treats hypertension and promotes longevity with 
good health and well-being. Its bioactive component is poorly soluble in water, resulting in 
poor absorption. This study aimed to enhance the bioavailability of K. parviflora 
dichloromethane (KPD) extract using a selfnanoemulsifying drug delivery system (SNEDDS). 
KPD was dissolved in diethylene glycol monoethyl, polyoxyl-35 castor oil and caprylic/capric 
glyceride, and clear yellow SNEDDS solution was obtained. The methoxyflavone markers 
were used for content and dissolution analysis. Solid SNEDDS was prepared by stepwise 
mixing of KPD using a mortar and pestle (1:1 ratio) with five solid carriers: Aerosil® 200, 
Florite® RE, Neusilin® US2 (NEUS), Fujicalin® , and Neusilin® UFL2. The USP apparatus II 
with simulated gastric fluid USP (SGF without pepsin, pH 1.2) was used in order to perform 
the in vitro dissolution. The methoxyflavones dissolution at 60 min from KPD, SEDDS, and 
SNEDDS/NEUS were approximately 16, 92, and 73%, respectively. The pharmacokinetic 
profiles of methoxyflavones for oral administration were studied using Wistar rats; the areas 
under the curve of SNEDDS/NEUS (1.77-fold) and SNEDDS (5.38-fold) were significantly 
higher than that of KPD. The developed formulations showed good stability after storage for 
6 months under accelerated and normal conditions. 
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Polymer solution has been used for increasing viscosity of ophthalmic solution in order to 
prolong the retention of active drug in the eye. The ophthalmic solution must be sterilized, 
which may affect the rheology properties of viscosity-inducing polymers. The aim of this 
study was to investigate the effect of sterilization treatment on viscosity-inducing agents (i.e., 
poloxamer, polyvinyl alcohol; (PVA), methyl cellulose (MC), polyvinylpyrrolidone (PVP) and 
carbomer). The effect of membrane filtration and steam sterilization or autoclaving (121 °C, 
15 Ib/inch2, 15 min) were determined. A rheometer was used to investigate the viscosity and 
viscoelastic properties between treated and untreated polymer solutions. The power law 
model, consistency index (k), and power law index (n) of polymer solution viscosity were 
compared. For viscoelastic properties, storage modulus and loss modulus were examined. 
The results demonstrated that, viscosity of carbomer and MC solution (1 and 2 %) were 
changed after steam sterilization. No difference in viscosity was observed for PVP, PVA and 
poloxamer solution, between untreated and treated samples. The storage and loss moduli of 
PVA solution after autoclaving were not different when comparing with the untreated 
polymer solution. From this study, it could be concluded that the sterilization treatment 
influenced the viscosity behavior and viscoelastic properties of polymer solution used as 
viscosity-inducing agent in ophthalmic solution. Therefore, the selection of polymer and 
sterilization method should be carefully considered. 
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poor absorption. This study aimed to enhance the bioavailability of K. parviflora 
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glyceride, and clear yellow SNEDDS solution was obtained. The methoxyflavone markers 
were used for content and dissolution analysis. Solid SNEDDS was prepared by stepwise 
mixing of KPD using a mortar and pestle (1:1 ratio) with five solid carriers: Aerosil® 200, 
Florite® RE, Neusilin® US2 (NEUS), Fujicalin® , and Neusilin® UFL2. The USP apparatus II 
with simulated gastric fluid USP (SGF without pepsin, pH 1.2) was used in order to perform 
the in vitro dissolution. The methoxyflavones dissolution at 60 min from KPD, SEDDS, and 
SNEDDS/NEUS were approximately 16, 92, and 73%, respectively. The pharmacokinetic 
profiles of methoxyflavones for oral administration were studied using Wistar rats; the areas 
under the curve of SNEDDS/NEUS (1.77-fold) and SNEDDS (5.38-fold) were significantly 
higher than that of KPD. The developed formulations showed good stability after storage for 
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Polymer solution has been used for increasing viscosity of ophthalmic solution in order to 
prolong the retention of active drug in the eye. The ophthalmic solution must be sterilized, 
which may affect the rheology properties of viscosity-inducing polymers. The aim of this 
study was to investigate the effect of sterilization treatment on viscosity-inducing agents (i.e., 
poloxamer, polyvinyl alcohol; (PVA), methyl cellulose (MC), polyvinylpyrrolidone (PVP) and 
carbomer). The effect of membrane filtration and steam sterilization or autoclaving (121 °C, 
15 Ib/inch2, 15 min) were determined. A rheometer was used to investigate the viscosity and 
viscoelastic properties between treated and untreated polymer solutions. The power law 
model, consistency index (k), and power law index (n) of polymer solution viscosity were 
compared. For viscoelastic properties, storage modulus and loss modulus were examined. 
The results demonstrated that, viscosity of carbomer and MC solution (1 and 2 %) were 
changed after steam sterilization. No difference in viscosity was observed for PVP, PVA and 
poloxamer solution, between untreated and treated samples. The storage and loss moduli of 
PVA solution after autoclaving were not different when comparing with the untreated 
polymer solution. From this study, it could be concluded that the sterilization treatment 
influenced the viscosity behavior and viscoelastic properties of polymer solution used as 
viscosity-inducing agent in ophthalmic solution. Therefore, the selection of polymer and 
sterilization method should be carefully considered. 
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Florite® RE, Neusilin® US2 (NEUS), Fujicalin® , and Neusilin® UFL2. The USP apparatus II 
with simulated gastric fluid USP (SGF without pepsin, pH 1.2) was used in order to perform 
the in vitro dissolution. The methoxyflavones dissolution at 60 min from KPD, SEDDS, and 
SNEDDS/NEUS were approximately 16, 92, and 73%, respectively. The pharmacokinetic 
profiles of methoxyflavones for oral administration were studied using Wistar rats; the areas 
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The purpose of this study was to examine the effect of processing parameters on drug release 
profiles of microparticles. Double emulsion solvent evaporation technique was utilized to 
encapsulate donepezil hydrochloride which is a hydrophilic drug. The processing parameters 
examined were polymer amount, stirring time and volume of external aqueous phase. The 
morphology of microparticles was observed under light microscope and scanning electron 
microscope. After that, in vitro drug release testing was conducted in simulated salivary fluid 
(pH6.75) and simulated gastric fluid (pH1.2). The results showed that these three parameters 
were the significant parameter affecting drug release profiles of the microparticles. 
 

Full article in Key Eng Mater 2020;859:283–88; doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.859.283 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓๙ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Types of solid lipids on physical stability of  
resveratrol-loaded nanostructures lipid carriers 

 
Benchawan Chamsaia, Wipada Samprasita, Praneet Opanasopitb,c,  

Pontip Benjasirimongkolc,d, Pornsak Sriamornsakc,d 
 

a Department of Pharmaceutical Technology, College of Pharmacy, Rangsit University,Pathum Thani, 12000, 
Thailand 

b Pharmaceutical Development of Green Innovations Group (PDGIG), Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 
Nakhon Pathom 73000, Thailand 

c Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom, 73000, 
Thailand 

d Pharmaceutical Biopolymer Group (PBiG), Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom, 73000, 
Thailand 

 
Resveratrol (Res) loaded nanostructured lipid carriers (NLCs) were prepared by high shear 
homogenization and ultrasonication technique. Caprylic/capric glyceride (IM) was used as a 
liquid lipid, while glyceryl monostearate (GMS), beeswax (BW), palmitic acid (PA) and 
myristic acid (MA) at various concentrations (5, 10, 15, and 20 %w/w) were solid lipids. 
Polyoxyethylene 20 sorbitan monooleate or polysorbate 80 (Tween® 80) was use as a 
surfactant. The results showed that all concentration of PA and MA can be prepared the 
smaller particle NLC than that using GMS and BW according to the small molecule of MA 
and PA. The zeta potential of Res loaded NLCs were negative charge (–24.30 to –37.80 mV), 
which could be considered as a stable system. The stability studies revealed that NLCs with 
MA and PA showed a - high stability in particle size and zeta potential after storage at 40 ± 
2°C /75 %RH for 3 months. These results suggested the MA and PA were suitable solid lipids 
for the NLCs preparation which have potential to be a nanoparticulate carrier for Res delivery. 
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The purpose of this study was to examine the effect of processing parameters on drug release 
profiles of microparticles. Double emulsion solvent evaporation technique was utilized to 
encapsulate donepezil hydrochloride which is a hydrophilic drug. The processing parameters 
examined were polymer amount, stirring time and volume of external aqueous phase. The 
morphology of microparticles was observed under light microscope and scanning electron 
microscope. After that, in vitro drug release testing was conducted in simulated salivary fluid 
(pH6.75) and simulated gastric fluid (pH1.2). The results showed that these three parameters 
were the significant parameter affecting drug release profiles of the microparticles. 
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surfactant. The results showed that all concentration of PA and MA can be prepared the 
smaller particle NLC than that using GMS and BW according to the small molecule of MA 
and PA. The zeta potential of Res loaded NLCs were negative charge (–24.30 to –37.80 mV), 
which could be considered as a stable system. The stability studies revealed that NLCs with 
MA and PA showed a - high stability in particle size and zeta potential after storage at 40 ± 
2°C /75 %RH for 3 months. These results suggested the MA and PA were suitable solid lipids 
for the NLCs preparation which have potential to be a nanoparticulate carrier for Res delivery. 
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morphology of microparticles was observed under light microscope and scanning electron 
microscope. After that, in vitro drug release testing was conducted in simulated salivary fluid 
(pH6.75) and simulated gastric fluid (pH1.2). The results showed that these three parameters 
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surfactant. The results showed that all concentration of PA and MA can be prepared the 
smaller particle NLC than that using GMS and BW according to the small molecule of MA 
and PA. The zeta potential of Res loaded NLCs were negative charge (–24.30 to –37.80 mV), 
which could be considered as a stable system. The stability studies revealed that NLCs with 
MA and PA showed a - high stability in particle size and zeta potential after storage at 40 ± 
2°C /75 %RH for 3 months. These results suggested the MA and PA were suitable solid lipids 
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The purpose of this study was to examine the effect of processing parameters on drug release 
profiles of microparticles. Double emulsion solvent evaporation technique was utilized to 
encapsulate donepezil hydrochloride which is a hydrophilic drug. The processing parameters 
examined were polymer amount, stirring time and volume of external aqueous phase. The 
morphology of microparticles was observed under light microscope and scanning electron 
microscope. After that, in vitro drug release testing was conducted in simulated salivary fluid 
(pH6.75) and simulated gastric fluid (pH1.2). The results showed that these three parameters 
were the significant parameter affecting drug release profiles of the microparticles. 
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homogenization and ultrasonication technique. Caprylic/capric glyceride (IM) was used as a 
liquid lipid, while glyceryl monostearate (GMS), beeswax (BW), palmitic acid (PA) and 
myristic acid (MA) at various concentrations (5, 10, 15, and 20 %w/w) were solid lipids. 
Polyoxyethylene 20 sorbitan monooleate or polysorbate 80 (Tween® 80) was use as a 
surfactant. The results showed that all concentration of PA and MA can be prepared the 
smaller particle NLC than that using GMS and BW according to the small molecule of MA 
and PA. The zeta potential of Res loaded NLCs were negative charge (–24.30 to –37.80 mV), 
which could be considered as a stable system. The stability studies revealed that NLCs with 
MA and PA showed a - high stability in particle size and zeta potential after storage at 40 ± 
2°C /75 %RH for 3 months. These results suggested the MA and PA were suitable solid lipids 
for the NLCs preparation which have potential to be a nanoparticulate carrier for Res delivery. 
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This study aimed to evaluate the physical stability of chitosan (CS) and its salt forms, 
including chitosan glycolate (CGY) and chitosan lactate (CL), as diluent in matrix tablets for 
the modified-release dosage form. Caffeine, theophylline, and theobromine were selected as 
model drugs in this study because of its similarity in chemical structure but difference in 
solubility. In vitro drug release, hardness, and tablet weight of the drug-loaded matrix tablets 
made of CS or CS salts were assessed after preparation and 6 months of storage for physical 
stability monitoring. After 6 months under the accelerated storage condition, the hardness of 
the CS and CS salt matrix tablets without drug increased, whereas the hardness of the drug-
loaded matrix tablets decreased. After 6 months, the weight gain of the CS matrix tablets was 
approximately 2.63% to 4.97%. In addition, storage of the CGY and CL matrix tablets for 6 
months significantly caused rapid drug release. Results show that the application of CS as 
tablet excipient should be closely monitored and evaluated because of its low stability and 
hygroscopic property 
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The main objective of this study was to prepare the drug-loaded filament by hot-melt 
extrusion technique. Indomethacin (IND) was used as a model drug and polyvinyl alcohol 
(PVA) was used to produce the filament. The IND-PVA filament had clear yellow color and 
rough surface. Drug loading in the filament that was determined from three segments of the 
filament was similar, indicating that IND was homogeneously distributed in the filament.This 
finding was confirmed by differential scanning calorimetry and powder X-ray diffraction. In 
addition, thermogravimetric analysis data suggested that the drug and polymer were not 
degraded at temperature used in extrusion process. The filament could be further developed 
as dosage form or applied as starting material for 3D-printed dosage forms. 
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This study aimed to evaluate the physical stability of chitosan (CS) and its salt forms, 
including chitosan glycolate (CGY) and chitosan lactate (CL), as diluent in matrix tablets for 
the modified-release dosage form. Caffeine, theophylline, and theobromine were selected as 
model drugs in this study because of its similarity in chemical structure but difference in 
solubility. In vitro drug release, hardness, and tablet weight of the drug-loaded matrix tablets 
made of CS or CS salts were assessed after preparation and 6 months of storage for physical 
stability monitoring. After 6 months under the accelerated storage condition, the hardness of 
the CS and CS salt matrix tablets without drug increased, whereas the hardness of the drug-
loaded matrix tablets decreased. After 6 months, the weight gain of the CS matrix tablets was 
approximately 2.63% to 4.97%. In addition, storage of the CGY and CL matrix tablets for 6 
months significantly caused rapid drug release. Results show that the application of CS as 
tablet excipient should be closely monitored and evaluated because of its low stability and 
hygroscopic property 
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(PVA) was used to produce the filament. The IND-PVA filament had clear yellow color and 
rough surface. Drug loading in the filament that was determined from three segments of the 
filament was similar, indicating that IND was homogeneously distributed in the filament.This 
finding was confirmed by differential scanning calorimetry and powder X-ray diffraction. In 
addition, thermogravimetric analysis data suggested that the drug and polymer were not 
degraded at temperature used in extrusion process. The filament could be further developed 
as dosage form or applied as starting material for 3D-printed dosage forms. 
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This study aimed to evaluate the physical stability of chitosan (CS) and its salt forms, 
including chitosan glycolate (CGY) and chitosan lactate (CL), as diluent in matrix tablets for 
the modified-release dosage form. Caffeine, theophylline, and theobromine were selected as 
model drugs in this study because of its similarity in chemical structure but difference in 
solubility. In vitro drug release, hardness, and tablet weight of the drug-loaded matrix tablets 
made of CS or CS salts were assessed after preparation and 6 months of storage for physical 
stability monitoring. After 6 months under the accelerated storage condition, the hardness of 
the CS and CS salt matrix tablets without drug increased, whereas the hardness of the drug-
loaded matrix tablets decreased. After 6 months, the weight gain of the CS matrix tablets was 
approximately 2.63% to 4.97%. In addition, storage of the CGY and CL matrix tablets for 6 
months significantly caused rapid drug release. Results show that the application of CS as 
tablet excipient should be closely monitored and evaluated because of its low stability and 
hygroscopic property 
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rough surface. Drug loading in the filament that was determined from three segments of the 
filament was similar, indicating that IND was homogeneously distributed in the filament.This 
finding was confirmed by differential scanning calorimetry and powder X-ray diffraction. In 
addition, thermogravimetric analysis data suggested that the drug and polymer were not 
degraded at temperature used in extrusion process. The filament could be further developed 
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This study aimed to evaluate the physical stability of chitosan (CS) and its salt forms, 
including chitosan glycolate (CGY) and chitosan lactate (CL), as diluent in matrix tablets for 
the modified-release dosage form. Caffeine, theophylline, and theobromine were selected as 
model drugs in this study because of its similarity in chemical structure but difference in 
solubility. In vitro drug release, hardness, and tablet weight of the drug-loaded matrix tablets 
made of CS or CS salts were assessed after preparation and 6 months of storage for physical 
stability monitoring. After 6 months under the accelerated storage condition, the hardness of 
the CS and CS salt matrix tablets without drug increased, whereas the hardness of the drug-
loaded matrix tablets decreased. After 6 months, the weight gain of the CS matrix tablets was 
approximately 2.63% to 4.97%. In addition, storage of the CGY and CL matrix tablets for 6 
months significantly caused rapid drug release. Results show that the application of CS as 
tablet excipient should be closely monitored and evaluated because of its low stability and 
hygroscopic property 
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The main objective of this study was to prepare the drug-loaded filament by hot-melt 
extrusion technique. Indomethacin (IND) was used as a model drug and polyvinyl alcohol 
(PVA) was used to produce the filament. The IND-PVA filament had clear yellow color and 
rough surface. Drug loading in the filament that was determined from three segments of the 
filament was similar, indicating that IND was homogeneously distributed in the filament.This 
finding was confirmed by differential scanning calorimetry and powder X-ray diffraction. In 
addition, thermogravimetric analysis data suggested that the drug and polymer were not 
degraded at temperature used in extrusion process. The filament could be further developed 
as dosage form or applied as starting material for 3D-printed dosage forms. 
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Psoriasis is mainly caused because of inappropriate immune responses in the epidermis. Rice 
(Oryza sativa L.: SRNC05053-6-2) consists of anthocyanin, which exhibits strong antioxidative 
and anti-inflammatory properties. This study aimed to evaluate the role of this black-coloured 
rice crude extract in alleviating the symptoms of psoriasis using human psoriatic artificial skin 
and an imiquimod-induced rat psoriasis model. Psoriasis-related genes, cytokines and 
chemokines were examined; in addition, the antioxidative and anti-inflammatory properties 
and the immunohistopathological features of this condition were studied. The results showed 
that the rice extract reduced the severity of psoriasis by (1) decreasing the epidermal thickness, 
acanthosis, hyperkeratosis, epidermal inflammation and degree of apoptosis induction via 
caspase-3, (2) increasing the expression levels of anti-inflammatory cytokines (IL-10 and TGF-
β), (3) reducing the levels of pro-inflammatory cytokines (IL-6, IL-8, IL-20, IL-22 and TNF-α), 
chemokines (CCL-20) and anti-microbial peptides (psoriasin and β-defensin), (4) enhancing 
the antioxidative property (Nrf-2), (5) downregulating the levels of psoriasis-associated genes 
(psoriasin, β-defensin, koebnerisin 15L and koebnerisin 15S) and (6) upregulating the levels of 
psoriasis-improving genes (caspase-14, involucrin and filaggrin). Thus, the extract appears to 
exert therapeutic effects on psoriasis through its antioxidative and immunomodulatory 
properties. 
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Silk has remained the most preferred protein fiber since its discovery in 3000 BC. However, 
the cost, availability, and resources required to rear the silkworms and process silk are 
imposing considerable constraints on the future of silk. It is often unrealized that apart from 
the fibers, production and processing of silk are a source for a diverse range of sustainable, 
biodegradable, and biocompatible polymers. Hence, delineating itself from being the primary 
source of protein fibers for millenniums, the silk industry worldwide is transitioning into a 
biobased industry and as a source for pharmaceuticals, biomaterials, cosmetics, food, and 
energy. Toward this, byproducts (BPs) and co-products (CPs) that are inevitably generated 
are now being considered to be of immense economic value and could be up to 10 times more 
valuable than the silk fibers. Here, we elucidate the properties and potential applications of 
silk BPs and CPs to present the true potential of silkworms and to promote the establishment 
of silkworm-based bioeconomy and biorefineries. 
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rice crude extract in alleviating the symptoms of psoriasis using human psoriatic artificial skin 
and an imiquimod-induced rat psoriasis model. Psoriasis-related genes, cytokines and 
chemokines were examined; in addition, the antioxidative and anti-inflammatory properties 
and the immunohistopathological features of this condition were studied. The results showed 
that the rice extract reduced the severity of psoriasis by (1) decreasing the epidermal thickness, 
acanthosis, hyperkeratosis, epidermal inflammation and degree of apoptosis induction via 
caspase-3, (2) increasing the expression levels of anti-inflammatory cytokines (IL-10 and TGF-
β), (3) reducing the levels of pro-inflammatory cytokines (IL-6, IL-8, IL-20, IL-22 and TNF-α), 
chemokines (CCL-20) and anti-microbial peptides (psoriasin and β-defensin), (4) enhancing 
the antioxidative property (Nrf-2), (5) downregulating the levels of psoriasis-associated genes 
(psoriasin, β-defensin, koebnerisin 15L and koebnerisin 15S) and (6) upregulating the levels of 
psoriasis-improving genes (caspase-14, involucrin and filaggrin). Thus, the extract appears to 
exert therapeutic effects on psoriasis through its antioxidative and immunomodulatory 
properties. 
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Silk has remained the most preferred protein fiber since its discovery in 3000 BC. However, 
the cost, availability, and resources required to rear the silkworms and process silk are 
imposing considerable constraints on the future of silk. It is often unrealized that apart from 
the fibers, production and processing of silk are a source for a diverse range of sustainable, 
biodegradable, and biocompatible polymers. Hence, delineating itself from being the primary 
source of protein fibers for millenniums, the silk industry worldwide is transitioning into a 
biobased industry and as a source for pharmaceuticals, biomaterials, cosmetics, food, and 
energy. Toward this, byproducts (BPs) and co-products (CPs) that are inevitably generated 
are now being considered to be of immense economic value and could be up to 10 times more 
valuable than the silk fibers. Here, we elucidate the properties and potential applications of 
silk BPs and CPs to present the true potential of silkworms and to promote the establishment 
of silkworm-based bioeconomy and biorefineries. 
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and an imiquimod-induced rat psoriasis model. Psoriasis-related genes, cytokines and 
chemokines were examined; in addition, the antioxidative and anti-inflammatory properties 
and the immunohistopathological features of this condition were studied. The results showed 
that the rice extract reduced the severity of psoriasis by (1) decreasing the epidermal thickness, 
acanthosis, hyperkeratosis, epidermal inflammation and degree of apoptosis induction via 
caspase-3, (2) increasing the expression levels of anti-inflammatory cytokines (IL-10 and TGF-
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energy. Toward this, byproducts (BPs) and co-products (CPs) that are inevitably generated 
are now being considered to be of immense economic value and could be up to 10 times more 
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are now being considered to be of immense economic value and could be up to 10 times more 
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Silkworm sericin has been widely exploited in biomaterials due to its favorable biological 
activities. However, the extraction processes of sericin from silkworm cocoons can alter the 
biological and biophysical properties, including a structural diversity of natural sericin. In 
addition, extracted natural sericin is often contaminated with fibroin that may be harmful to 
human cells. Induction of tolerogenic dendritic cell (DC) has become a strategy in biomaterial 
fields because this cell type plays a key role in immune modulation and wound healing. To 
overcome undesired effects of extracted natural sericin and to improve its biological 
properties, we biosynthesized sericin 1-like protein that contained only functional motifs and 
tested its biological activity and immunomodulatory properties in fibroblasts and DCs, 
respectively. In comparison to natural sericin, biosynthetic sericin 1 promoted collagen 
production in fibroblasts at a late time point. Furthermore, DCs treated with biosynthetic 
sericin 1 exhibited a tolerogenic-like phenotype with semimaturation and low production of 
proinflammatory cytokines, but high production of anti-inflammatory cytokine, IL-10. 
Biosynthetic sericin 1 might be developed as immunomodulator or immunosuppressant. 
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Loss/reduction of function of Mildew Locus O (MLO) genes clade V and MLO clade IV has 
been shown to be responsible for powdery mildew (PM) resistance in several plant species. 
Mungbean (Vigna radiata) genome possesses 18 MLO genes, VrMLO1 - VrMLO18. A previous 
study using mungbean F2 and BC1F1 populations derived from a cross between “CN60″ 
(susceptible) and “RUM5″ (resistance) demonstrated that QTL qPMRUM5−3 is a major QTL 
for PM resistance caused by Erysiphe polygoni and is the same with major 
QTL qPMV4718−3 that confers PM resistance in “V4718″ (resistance). In this study, 
bioinformatics analysis revealed VrMLO12 locates in the qPMRUM5−3 region. Fine mapping 
in the F2 and BC1F1 populations using newly developed DNA markers including gene-specific 
markers demonstrated association between VrMLO12 and the PM resistance. Sequence 
analyses of VrMLO12 revealed that compared to susceptible mungbeans, RUM5 and V4718 
possess SNPs in exon 10 and exon 13. The SNPs caused amino acid changes of VrMLO12, 
A387S and A476 G, respectively. The change occurred in transmembrane 6 domain and 
calmodulin binding domain (CaMBD) of the VrMLO12 protein, respectively. qRT-PCR 
showed that transcript expression level of VrMLO12 in RUM5 challenged with and without 
by E. polygoni was significantly higher than that in CN60. Phylogenetic analysis revealed that 
in contrast to previous findings that MLO proteins associated with PM resistance belong to 
MLO clade V and MLO clade IV, VrMLO12 belongs to MLO clade II. The result suggested 
that VrMLO12 may function differently from the other MLOs that associated with PM 
susceptibility. Our findings provide insight into the PM resistance in mungbean and tools for 
mungbean breeding. 
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Silkworm sericin has been widely exploited in biomaterials due to its favorable biological 
activities. However, the extraction processes of sericin from silkworm cocoons can alter the 
biological and biophysical properties, including a structural diversity of natural sericin. In 
addition, extracted natural sericin is often contaminated with fibroin that may be harmful to 
human cells. Induction of tolerogenic dendritic cell (DC) has become a strategy in biomaterial 
fields because this cell type plays a key role in immune modulation and wound healing. To 
overcome undesired effects of extracted natural sericin and to improve its biological 
properties, we biosynthesized sericin 1-like protein that contained only functional motifs and 
tested its biological activity and immunomodulatory properties in fibroblasts and DCs, 
respectively. In comparison to natural sericin, biosynthetic sericin 1 promoted collagen 
production in fibroblasts at a late time point. Furthermore, DCs treated with biosynthetic 
sericin 1 exhibited a tolerogenic-like phenotype with semimaturation and low production of 
proinflammatory cytokines, but high production of anti-inflammatory cytokine, IL-10. 
Biosynthetic sericin 1 might be developed as immunomodulator or immunosuppressant. 
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Loss/reduction of function of Mildew Locus O (MLO) genes clade V and MLO clade IV has 
been shown to be responsible for powdery mildew (PM) resistance in several plant species. 
Mungbean (Vigna radiata) genome possesses 18 MLO genes, VrMLO1 - VrMLO18. A previous 
study using mungbean F2 and BC1F1 populations derived from a cross between “CN60″ 
(susceptible) and “RUM5″ (resistance) demonstrated that QTL qPMRUM5−3 is a major QTL 
for PM resistance caused by Erysiphe polygoni and is the same with major 
QTL qPMV4718−3 that confers PM resistance in “V4718″ (resistance). In this study, 
bioinformatics analysis revealed VrMLO12 locates in the qPMRUM5−3 region. Fine mapping 
in the F2 and BC1F1 populations using newly developed DNA markers including gene-specific 
markers demonstrated association between VrMLO12 and the PM resistance. Sequence 
analyses of VrMLO12 revealed that compared to susceptible mungbeans, RUM5 and V4718 
possess SNPs in exon 10 and exon 13. The SNPs caused amino acid changes of VrMLO12, 
A387S and A476 G, respectively. The change occurred in transmembrane 6 domain and 
calmodulin binding domain (CaMBD) of the VrMLO12 protein, respectively. qRT-PCR 
showed that transcript expression level of VrMLO12 in RUM5 challenged with and without 
by E. polygoni was significantly higher than that in CN60. Phylogenetic analysis revealed that 
in contrast to previous findings that MLO proteins associated with PM resistance belong to 
MLO clade V and MLO clade IV, VrMLO12 belongs to MLO clade II. The result suggested 
that VrMLO12 may function differently from the other MLOs that associated with PM 
susceptibility. Our findings provide insight into the PM resistance in mungbean and tools for 
mungbean breeding. 
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Silkworm sericin has been widely exploited in biomaterials due to its favorable biological 
activities. However, the extraction processes of sericin from silkworm cocoons can alter the 
biological and biophysical properties, including a structural diversity of natural sericin. In 
addition, extracted natural sericin is often contaminated with fibroin that may be harmful to 
human cells. Induction of tolerogenic dendritic cell (DC) has become a strategy in biomaterial 
fields because this cell type plays a key role in immune modulation and wound healing. To 
overcome undesired effects of extracted natural sericin and to improve its biological 
properties, we biosynthesized sericin 1-like protein that contained only functional motifs and 
tested its biological activity and immunomodulatory properties in fibroblasts and DCs, 
respectively. In comparison to natural sericin, biosynthetic sericin 1 promoted collagen 
production in fibroblasts at a late time point. Furthermore, DCs treated with biosynthetic 
sericin 1 exhibited a tolerogenic-like phenotype with semimaturation and low production of 
proinflammatory cytokines, but high production of anti-inflammatory cytokine, IL-10. 
Biosynthetic sericin 1 might be developed as immunomodulator or immunosuppressant. 
 

Full article in Biotechnol Appl Biochem 2020; doi:10.1002/bab.2072 

 

 

 

 

 

 

๒๔๕ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Candidate gene mapping reveals VrMLO12 (MLO Clade II)  
is associated with powdery mildew resistance  

in mungbean (Vigna radiata [L.] Wilczek) 
 

Chutintorn Yundaenga, Prakit Somtab,c, Jingbin Chena, Xingxing Yuana,  
Sompong Chankaewd, Peerasak Srinivesb, e, Xin Chena 

 
a Institute of Industrial Crops, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing, Jiangsu, 210014, China. 
b Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, 

Nakhon Pathom, 73140, Thailand. 
c  Center of Excellence on Agricultural Biotechnology: (AG-BIO/PERDO-CHE), Bangkok 10900, Thailand. 
d  Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand. 
e Royal Society of Thailand, Dusit, Bangkok, 10300, Thailand. 
 
Loss/reduction of function of Mildew Locus O (MLO) genes clade V and MLO clade IV has 
been shown to be responsible for powdery mildew (PM) resistance in several plant species. 
Mungbean (Vigna radiata) genome possesses 18 MLO genes, VrMLO1 - VrMLO18. A previous 
study using mungbean F2 and BC1F1 populations derived from a cross between “CN60″ 
(susceptible) and “RUM5″ (resistance) demonstrated that QTL qPMRUM5−3 is a major QTL 
for PM resistance caused by Erysiphe polygoni and is the same with major 
QTL qPMV4718−3 that confers PM resistance in “V4718″ (resistance). In this study, 
bioinformatics analysis revealed VrMLO12 locates in the qPMRUM5−3 region. Fine mapping 
in the F2 and BC1F1 populations using newly developed DNA markers including gene-specific 
markers demonstrated association between VrMLO12 and the PM resistance. Sequence 
analyses of VrMLO12 revealed that compared to susceptible mungbeans, RUM5 and V4718 
possess SNPs in exon 10 and exon 13. The SNPs caused amino acid changes of VrMLO12, 
A387S and A476 G, respectively. The change occurred in transmembrane 6 domain and 
calmodulin binding domain (CaMBD) of the VrMLO12 protein, respectively. qRT-PCR 
showed that transcript expression level of VrMLO12 in RUM5 challenged with and without 
by E. polygoni was significantly higher than that in CN60. Phylogenetic analysis revealed that 
in contrast to previous findings that MLO proteins associated with PM resistance belong to 
MLO clade V and MLO clade IV, VrMLO12 belongs to MLO clade II. The result suggested 
that VrMLO12 may function differently from the other MLOs that associated with PM 
susceptibility. Our findings provide insight into the PM resistance in mungbean and tools for 
mungbean breeding. 
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Silkworm sericin has been widely exploited in biomaterials due to its favorable biological 
activities. However, the extraction processes of sericin from silkworm cocoons can alter the 
biological and biophysical properties, including a structural diversity of natural sericin. In 
addition, extracted natural sericin is often contaminated with fibroin that may be harmful to 
human cells. Induction of tolerogenic dendritic cell (DC) has become a strategy in biomaterial 
fields because this cell type plays a key role in immune modulation and wound healing. To 
overcome undesired effects of extracted natural sericin and to improve its biological 
properties, we biosynthesized sericin 1-like protein that contained only functional motifs and 
tested its biological activity and immunomodulatory properties in fibroblasts and DCs, 
respectively. In comparison to natural sericin, biosynthetic sericin 1 promoted collagen 
production in fibroblasts at a late time point. Furthermore, DCs treated with biosynthetic 
sericin 1 exhibited a tolerogenic-like phenotype with semimaturation and low production of 
proinflammatory cytokines, but high production of anti-inflammatory cytokine, IL-10. 
Biosynthetic sericin 1 might be developed as immunomodulator or immunosuppressant. 
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Loss/reduction of function of Mildew Locus O (MLO) genes clade V and MLO clade IV has 
been shown to be responsible for powdery mildew (PM) resistance in several plant species. 
Mungbean (Vigna radiata) genome possesses 18 MLO genes, VrMLO1 - VrMLO18. A previous 
study using mungbean F2 and BC1F1 populations derived from a cross between “CN60″ 
(susceptible) and “RUM5″ (resistance) demonstrated that QTL qPMRUM5−3 is a major QTL 
for PM resistance caused by Erysiphe polygoni and is the same with major 
QTL qPMV4718−3 that confers PM resistance in “V4718″ (resistance). In this study, 
bioinformatics analysis revealed VrMLO12 locates in the qPMRUM5−3 region. Fine mapping 
in the F2 and BC1F1 populations using newly developed DNA markers including gene-specific 
markers demonstrated association between VrMLO12 and the PM resistance. Sequence 
analyses of VrMLO12 revealed that compared to susceptible mungbeans, RUM5 and V4718 
possess SNPs in exon 10 and exon 13. The SNPs caused amino acid changes of VrMLO12, 
A387S and A476 G, respectively. The change occurred in transmembrane 6 domain and 
calmodulin binding domain (CaMBD) of the VrMLO12 protein, respectively. qRT-PCR 
showed that transcript expression level of VrMLO12 in RUM5 challenged with and without 
by E. polygoni was significantly higher than that in CN60. Phylogenetic analysis revealed that 
in contrast to previous findings that MLO proteins associated with PM resistance belong to 
MLO clade V and MLO clade IV, VrMLO12 belongs to MLO clade II. The result suggested 
that VrMLO12 may function differently from the other MLOs that associated with PM 
susceptibility. Our findings provide insight into the PM resistance in mungbean and tools for 
mungbean breeding. 
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Fifteen jatropha lines were obtained from complex crossing between progenies derived from 
interspecific hybridization of Jatropha curcas and J. integerrima. They were evaluated for 
variability and association in yield, yield components, oil content, fatty acid composition, 
phorbol esters content, and growth characters. The major fatty acids in seed were oleic and 
linoleic acids, with a negative correlation among them. Seed yield showed a positive 
correlation with number of fruits per inflorescence and seeds per fruit, 100 seed weight and 
canopy size. A path coefficient analysis showed that number of fruits per inflorescence and 
canopy width had high positive direct relationship with seed yield per plant. Most characters 
showed high broad-sense heritability. Clustering by traits classified the breeding lines into 
five groups with a large distance between groups. The members in each group 
comprised lines of the same or similar pedigrees. Cluster I was the high seed yield group 
comprising  two accessions (KUJL23 and KUJL18). Clustering based on principle 
components classified them into four groups. The lines in cluster II and III from cluster 
analysis were included in one group, while members of the other groups were the same in 
both clustering methods. 
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Average seed yield of mungbean (Vigna radiata) grown in major growing countries is low, 
being only about one-third to one-fourth of its yield potential. A main factor causing the low 
yield in mungbean is biotic stresses (disease infection and insect infestation) that happen at 
all stages of plant growth and development and after harvest. Common and important 
diseases and insect pests of mungbean include powdery mildew, Cercospora leaf spot, 
yellow mosaic virus, bruchids and pod sucking bugs. Employing host plant resistance is the 
best way to manage the diseases and insect pests. However, progress in the development of 
new mungbean cultivar(s) with the biotic resistance is slow due to bottleneck in evaluation 
for the resistance which is environmental-dependent or time-consuming, although 
germplasm with immune or highly or moderately resistance for these biotic stresses is 
available and the genetics of the resistance appears to be simple. Genomic approaches, 
especially gene mapping and marker-assisted selection, are promising in the acceleration of 
cultivar development for biotic stress resistance in mungbean. Mungbean is a slow runner 
in genomics research, although it is among the forefront crops targeted for genome analysis 
at the beginning of the crop genomics era; e.g., powdery mildew resistance and bruchid 
resistance in mungbean are among the plant diseases and insects being investigated nearly 
30 years ago. However, the recent release of a reference genome sequence of mungbean and 
current advanced sequencing technology has enabled fast and efficient DNA marker 
development, fine-mapping and identification of candidate gene(s) for the biotic resistance 
in mungbean possible. This chapter covers past, present and future research on molecular 
and genomics approaches to biotic stresses for mungbean genetic improvement. 
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interspecific hybridization of Jatropha curcas and J. integerrima. They were evaluated for 
variability and association in yield, yield components, oil content, fatty acid composition, 
phorbol esters content, and growth characters. The major fatty acids in seed were oleic and 
linoleic acids, with a negative correlation among them. Seed yield showed a positive 
correlation with number of fruits per inflorescence and seeds per fruit, 100 seed weight and 
canopy size. A path coefficient analysis showed that number of fruits per inflorescence and 
canopy width had high positive direct relationship with seed yield per plant. Most characters 
showed high broad-sense heritability. Clustering by traits classified the breeding lines into 
five groups with a large distance between groups. The members in each group 
comprised lines of the same or similar pedigrees. Cluster I was the high seed yield group 
comprising  two accessions (KUJL23 and KUJL18). Clustering based on principle 
components classified them into four groups. The lines in cluster II and III from cluster 
analysis were included in one group, while members of the other groups were the same in 
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Average seed yield of mungbean (Vigna radiata) grown in major growing countries is low, 
being only about one-third to one-fourth of its yield potential. A main factor causing the low 
yield in mungbean is biotic stresses (disease infection and insect infestation) that happen at 
all stages of plant growth and development and after harvest. Common and important 
diseases and insect pests of mungbean include powdery mildew, Cercospora leaf spot, 
yellow mosaic virus, bruchids and pod sucking bugs. Employing host plant resistance is the 
best way to manage the diseases and insect pests. However, progress in the development of 
new mungbean cultivar(s) with the biotic resistance is slow due to bottleneck in evaluation 
for the resistance which is environmental-dependent or time-consuming, although 
germplasm with immune or highly or moderately resistance for these biotic stresses is 
available and the genetics of the resistance appears to be simple. Genomic approaches, 
especially gene mapping and marker-assisted selection, are promising in the acceleration of 
cultivar development for biotic stress resistance in mungbean. Mungbean is a slow runner 
in genomics research, although it is among the forefront crops targeted for genome analysis 
at the beginning of the crop genomics era; e.g., powdery mildew resistance and bruchid 
resistance in mungbean are among the plant diseases and insects being investigated nearly 
30 years ago. However, the recent release of a reference genome sequence of mungbean and 
current advanced sequencing technology has enabled fast and efficient DNA marker 
development, fine-mapping and identification of candidate gene(s) for the biotic resistance 
in mungbean possible. This chapter covers past, present and future research on molecular 
and genomics approaches to biotic stresses for mungbean genetic improvement. 
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variability and association in yield, yield components, oil content, fatty acid composition, 
phorbol esters content, and growth characters. The major fatty acids in seed were oleic and 
linoleic acids, with a negative correlation among them. Seed yield showed a positive 
correlation with number of fruits per inflorescence and seeds per fruit, 100 seed weight and 
canopy size. A path coefficient analysis showed that number of fruits per inflorescence and 
canopy width had high positive direct relationship with seed yield per plant. Most characters 
showed high broad-sense heritability. Clustering by traits classified the breeding lines into 
five groups with a large distance between groups. The members in each group 
comprised lines of the same or similar pedigrees. Cluster I was the high seed yield group 
comprising  two accessions (KUJL23 and KUJL18). Clustering based on principle 
components classified them into four groups. The lines in cluster II and III from cluster 
analysis were included in one group, while members of the other groups were the same in 
both clustering methods. 
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Average seed yield of mungbean (Vigna radiata) grown in major growing countries is low, 
being only about one-third to one-fourth of its yield potential. A main factor causing the low 
yield in mungbean is biotic stresses (disease infection and insect infestation) that happen at 
all stages of plant growth and development and after harvest. Common and important 
diseases and insect pests of mungbean include powdery mildew, Cercospora leaf spot, 
yellow mosaic virus, bruchids and pod sucking bugs. Employing host plant resistance is the 
best way to manage the diseases and insect pests. However, progress in the development of 
new mungbean cultivar(s) with the biotic resistance is slow due to bottleneck in evaluation 
for the resistance which is environmental-dependent or time-consuming, although 
germplasm with immune or highly or moderately resistance for these biotic stresses is 
available and the genetics of the resistance appears to be simple. Genomic approaches, 
especially gene mapping and marker-assisted selection, are promising in the acceleration of 
cultivar development for biotic stress resistance in mungbean. Mungbean is a slow runner 
in genomics research, although it is among the forefront crops targeted for genome analysis 
at the beginning of the crop genomics era; e.g., powdery mildew resistance and bruchid 
resistance in mungbean are among the plant diseases and insects being investigated nearly 
30 years ago. However, the recent release of a reference genome sequence of mungbean and 
current advanced sequencing technology has enabled fast and efficient DNA marker 
development, fine-mapping and identification of candidate gene(s) for the biotic resistance 
in mungbean possible. This chapter covers past, present and future research on molecular 
and genomics approaches to biotic stresses for mungbean genetic improvement. 
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In this study, two polymorphs of bismuth oxide were synthesized via the solution-based route 
for the aqueous phase glycerol transformation to high valuable compounds with low energy 
photocatalysis in the presence of hydrogen peroxide as the electron acceptor. The results 
showed that the hydrogen peroxide was deficient to produce OH• radicals in tetragonal 
bismuth oxide (-Bi2O3) photocatalyst because it decomposed very fast to H2O and O2 and 
unoxidized glycerol, resulting in a low glycerol conversion at almost 6.6 times comparing with 
that of monoclinic bismuth oxide (-Bi2O3) photocatalyst. Also, more valuable products could 
be produced with -Bi2O3 photocatalyst system. In addition, the possible mechanisms of 
hydrogen peroxide on the low energy photocatalytic performances of both bismuth oxide 
polymorphs were discussed. 
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This work investigates polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane modification to enhance 
its hydrophilicity and antibacterial properties. PVDF membranes were coated with 
nanoparticles of titanium dioxide (TiO2-NP) and silver (AgNP) at different concentrations and 
coating times and characterized for their porosity, morphology, chemical functional groups 
and composition changes. The results showed the successfully modified PVDF membranes 
containing TiO2-NP and AgNP on their surfaces. When the coating time was increased from 
8 to 24 h, the compositions of Ti and Ag of the modified membranes were increased from 1.39 
± 0.13 to 4.29 ± 0.16 and from 1.03 ± 0.07 to 3.62 ± 0.08, respectively. The water contact angle 
of the membranes was decreased with increasing the coating time and TiO2-NP/AgNP ratio. 
The surface roughness and permeate fluxes of coated membranes were increased due to 
increased hydrophilicity. Antimicrobial and antifouling properties were investigated by the 
reduction of Escherichia coli cells and the inhibition of biofilm formation on the membrane 
surface, respectively. Compared with that of the original PVDF membrane, the modified 
membranes exhibited antibacterial efficiency up to 94% against E. coli cells and inhibition up 
to 65% of the biofilm mass reduction. The findings showed hydrophilic improvement and an 
antimicrobial property for possible wastewater treatment without facing the eminent problem 
of biofouling. 
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photocatalysis in the presence of hydrogen peroxide as the electron acceptor. The results 
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unoxidized glycerol, resulting in a low glycerol conversion at almost 6.6 times comparing with 
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nanoparticles of titanium dioxide (TiO2-NP) and silver (AgNP) at different concentrations and 
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The surface roughness and permeate fluxes of coated membranes were increased due to 
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antimicrobial property for possible wastewater treatment without facing the eminent problem 
of biofouling. 
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Introduction: Thailand changed the schedule of childhood measles-mumps-rubella (MMR) 
vaccination in 2014, moving the second dose from the age of 6 years to 2.5 years. There are 
currently no data on antibody responses to the MMR vaccine since this recommendation. 
Material and methods: We investigated antibody responses in a cohort of children who 
received two doses of MMR vaccine at the ages of 9 months and 2.5 years that was originally 
established to evaluate antibody levels to Bordetella pertussis antigens (ClinicalTrials.gov no. 
NCT02408926). Infants were born to mothers who previously received tetanus-diphtheria-
acellular pertussis vaccine at 27-36 weeks of gestation. Anti-measles, -mumps, and -rubella 
virus IgG levels were measured at birth (cord blood) and the ages of 2 and 7 months (before 
the first MMR vaccination); 18 and 24 months (9 and 15 months, respectively, after the first 
dose); and 36 months (6 months after the second dose) using commercially available enzyme-
linked immunosorbent assay kits. 
Results: At 7 months of age, 96.2%, 99.6%, and 98.8% of infants had no protection against 
measles, mumps, and rubella, respectively. Levels of antibody against all  three antigens 
increased significantly after the first but not the second dose. At 6 months after two-dose 
vaccination, 97.4%, 84.8%, and 78.7% of children remained seroprotected against measles, 
mumps, and rubella, respectively. 
Conclusions: Maternally derived antibodies to measles, mumps, and rubella virus 
disappeared by the age of 7 months in Thai children. Two-dose MMR vaccination at 9 months 
and 2.5 years of age induced robust immune responses against these viruses. 
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Background: In Thailand, the hepatitis B (HB) vaccine is administered as a tetravalent vaccine 
(DTwP-HB) to all infants at 2, 4, and 6 months of age, following an initial vaccination with a 
monovalent HB vaccine at birth. As part of ongoing vaccine evaluation, we aimed to compare 
the hepatitis B immunogenicity profiles of children who had received either the pentavalent 
(DTwP-HB-Hib) or the hexavalent (DTaP-HB-Hib-IPV) vaccine. 
Methods: Two groups of infants, whose mothers previously received the tetanus-diphtheria-
acellular pertussis vaccine (Tdap), were randomly vaccinated with either pentavalent or 
hexavalent vaccine at 2, 4, 6, and 18 months of age, following monovalent HB vaccine at birth. 
Blood samples were obtained at birth, one-month post-primary series immunization (mo 7), 
pre-booster (mo 18), one-month post-booster (mo 19), and six months post-booster (mo 24). 
The third group of infants, whose mothers did not receive Tdap, was vaccinated with DTwP-
HB-Hib (EPI pentavalent group). Levels of HBsAg, anti-HBc, and anti-HBs were evaluated by 
means of an automated Chemiluminescent Microparticle Immunoassay. 
Results: Anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml were achieved in 99.2% (hexavalent group), 99.2% 
(pentavalent group), and 98.5% (EPI pentavalent group) of infants, after four-dose 
immunization (at 0, 2, 4, 6 months of age). One month after the additional dose given at 18 
months of age, anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml were observed in 100% (hexavalent group), 
99.2% (pentavalent group), and 93.8% (EPI pentavalent group) of infants. At 24 months of age, 
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Introduction: Thailand changed the schedule of childhood measles-mumps-rubella (MMR) 
vaccination in 2014, moving the second dose from the age of 6 years to 2.5 years. There are 
currently no data on antibody responses to the MMR vaccine since this recommendation. 
Material and methods: We investigated antibody responses in a cohort of children who 
received two doses of MMR vaccine at the ages of 9 months and 2.5 years that was originally 
established to evaluate antibody levels to Bordetella pertussis antigens (ClinicalTrials.gov no. 
NCT02408926). Infants were born to mothers who previously received tetanus-diphtheria-
acellular pertussis vaccine at 27-36 weeks of gestation. Anti-measles, -mumps, and -rubella 
virus IgG levels were measured at birth (cord blood) and the ages of 2 and 7 months (before 
the first MMR vaccination); 18 and 24 months (9 and 15 months, respectively, after the first 
dose); and 36 months (6 months after the second dose) using commercially available enzyme-
linked immunosorbent assay kits. 
Results: At 7 months of age, 96.2%, 99.6%, and 98.8% of infants had no protection against 
measles, mumps, and rubella, respectively. Levels of antibody against all  three antigens 
increased significantly after the first but not the second dose. At 6 months after two-dose 
vaccination, 97.4%, 84.8%, and 78.7% of children remained seroprotected against measles, 
mumps, and rubella, respectively. 
Conclusions: Maternally derived antibodies to measles, mumps, and rubella virus 
disappeared by the age of 7 months in Thai children. Two-dose MMR vaccination at 9 months 
and 2.5 years of age induced robust immune responses against these viruses. 
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Background: In Thailand, the hepatitis B (HB) vaccine is administered as a tetravalent vaccine 
(DTwP-HB) to all infants at 2, 4, and 6 months of age, following an initial vaccination with a 
monovalent HB vaccine at birth. As part of ongoing vaccine evaluation, we aimed to compare 
the hepatitis B immunogenicity profiles of children who had received either the pentavalent 
(DTwP-HB-Hib) or the hexavalent (DTaP-HB-Hib-IPV) vaccine. 
Methods: Two groups of infants, whose mothers previously received the tetanus-diphtheria-
acellular pertussis vaccine (Tdap), were randomly vaccinated with either pentavalent or 
hexavalent vaccine at 2, 4, 6, and 18 months of age, following monovalent HB vaccine at birth. 
Blood samples were obtained at birth, one-month post-primary series immunization (mo 7), 
pre-booster (mo 18), one-month post-booster (mo 19), and six months post-booster (mo 24). 
The third group of infants, whose mothers did not receive Tdap, was vaccinated with DTwP-
HB-Hib (EPI pentavalent group). Levels of HBsAg, anti-HBc, and anti-HBs were evaluated by 
means of an automated Chemiluminescent Microparticle Immunoassay. 
Results: Anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml were achieved in 99.2% (hexavalent group), 99.2% 
(pentavalent group), and 98.5% (EPI pentavalent group) of infants, after four-dose 
immunization (at 0, 2, 4, 6 months of age). One month after the additional dose given at 18 
months of age, anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml were observed in 100% (hexavalent group), 
99.2% (pentavalent group), and 93.8% (EPI pentavalent group) of infants. At 24 months of age, 
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Introduction: Thailand changed the schedule of childhood measles-mumps-rubella (MMR) 
vaccination in 2014, moving the second dose from the age of 6 years to 2.5 years. There are 
currently no data on antibody responses to the MMR vaccine since this recommendation. 
Material and methods: We investigated antibody responses in a cohort of children who 
received two doses of MMR vaccine at the ages of 9 months and 2.5 years that was originally 
established to evaluate antibody levels to Bordetella pertussis antigens (ClinicalTrials.gov no. 
NCT02408926). Infants were born to mothers who previously received tetanus-diphtheria-
acellular pertussis vaccine at 27-36 weeks of gestation. Anti-measles, -mumps, and -rubella 
virus IgG levels were measured at birth (cord blood) and the ages of 2 and 7 months (before 
the first MMR vaccination); 18 and 24 months (9 and 15 months, respectively, after the first 
dose); and 36 months (6 months after the second dose) using commercially available enzyme-
linked immunosorbent assay kits. 
Results: At 7 months of age, 96.2%, 99.6%, and 98.8% of infants had no protection against 
measles, mumps, and rubella, respectively. Levels of antibody against all  three antigens 
increased significantly after the first but not the second dose. At 6 months after two-dose 
vaccination, 97.4%, 84.8%, and 78.7% of children remained seroprotected against measles, 
mumps, and rubella, respectively. 
Conclusions: Maternally derived antibodies to measles, mumps, and rubella virus 
disappeared by the age of 7 months in Thai children. Two-dose MMR vaccination at 9 months 
and 2.5 years of age induced robust immune responses against these viruses. 
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Background: In Thailand, the hepatitis B (HB) vaccine is administered as a tetravalent vaccine 
(DTwP-HB) to all infants at 2, 4, and 6 months of age, following an initial vaccination with a 
monovalent HB vaccine at birth. As part of ongoing vaccine evaluation, we aimed to compare 
the hepatitis B immunogenicity profiles of children who had received either the pentavalent 
(DTwP-HB-Hib) or the hexavalent (DTaP-HB-Hib-IPV) vaccine. 
Methods: Two groups of infants, whose mothers previously received the tetanus-diphtheria-
acellular pertussis vaccine (Tdap), were randomly vaccinated with either pentavalent or 
hexavalent vaccine at 2, 4, 6, and 18 months of age, following monovalent HB vaccine at birth. 
Blood samples were obtained at birth, one-month post-primary series immunization (mo 7), 
pre-booster (mo 18), one-month post-booster (mo 19), and six months post-booster (mo 24). 
The third group of infants, whose mothers did not receive Tdap, was vaccinated with DTwP-
HB-Hib (EPI pentavalent group). Levels of HBsAg, anti-HBc, and anti-HBs were evaluated by 
means of an automated Chemiluminescent Microparticle Immunoassay. 
Results: Anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml were achieved in 99.2% (hexavalent group), 99.2% 
(pentavalent group), and 98.5% (EPI pentavalent group) of infants, after four-dose 
immunization (at 0, 2, 4, 6 months of age). One month after the additional dose given at 18 
months of age, anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml were observed in 100% (hexavalent group), 
99.2% (pentavalent group), and 93.8% (EPI pentavalent group) of infants. At 24 months of age, 
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vaccination in 2014, moving the second dose from the age of 6 years to 2.5 years. There are 
currently no data on antibody responses to the MMR vaccine since this recommendation. 
Material and methods: We investigated antibody responses in a cohort of children who 
received two doses of MMR vaccine at the ages of 9 months and 2.5 years that was originally 
established to evaluate antibody levels to Bordetella pertussis antigens (ClinicalTrials.gov no. 
NCT02408926). Infants were born to mothers who previously received tetanus-diphtheria-
acellular pertussis vaccine at 27-36 weeks of gestation. Anti-measles, -mumps, and -rubella 
virus IgG levels were measured at birth (cord blood) and the ages of 2 and 7 months (before 
the first MMR vaccination); 18 and 24 months (9 and 15 months, respectively, after the first 
dose); and 36 months (6 months after the second dose) using commercially available enzyme-
linked immunosorbent assay kits. 
Results: At 7 months of age, 96.2%, 99.6%, and 98.8% of infants had no protection against 
measles, mumps, and rubella, respectively. Levels of antibody against all  three antigens 
increased significantly after the first but not the second dose. At 6 months after two-dose 
vaccination, 97.4%, 84.8%, and 78.7% of children remained seroprotected against measles, 
mumps, and rubella, respectively. 
Conclusions: Maternally derived antibodies to measles, mumps, and rubella virus 
disappeared by the age of 7 months in Thai children. Two-dose MMR vaccination at 9 months 
and 2.5 years of age induced robust immune responses against these viruses. 
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Background: In Thailand, the hepatitis B (HB) vaccine is administered as a tetravalent vaccine 
(DTwP-HB) to all infants at 2, 4, and 6 months of age, following an initial vaccination with a 
monovalent HB vaccine at birth. As part of ongoing vaccine evaluation, we aimed to compare 
the hepatitis B immunogenicity profiles of children who had received either the pentavalent 
(DTwP-HB-Hib) or the hexavalent (DTaP-HB-Hib-IPV) vaccine. 
Methods: Two groups of infants, whose mothers previously received the tetanus-diphtheria-
acellular pertussis vaccine (Tdap), were randomly vaccinated with either pentavalent or 
hexavalent vaccine at 2, 4, 6, and 18 months of age, following monovalent HB vaccine at birth. 
Blood samples were obtained at birth, one-month post-primary series immunization (mo 7), 
pre-booster (mo 18), one-month post-booster (mo 19), and six months post-booster (mo 24). 
The third group of infants, whose mothers did not receive Tdap, was vaccinated with DTwP-
HB-Hib (EPI pentavalent group). Levels of HBsAg, anti-HBc, and anti-HBs were evaluated by 
means of an automated Chemiluminescent Microparticle Immunoassay. 
Results: Anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml were achieved in 99.2% (hexavalent group), 99.2% 
(pentavalent group), and 98.5% (EPI pentavalent group) of infants, after four-dose 
immunization (at 0, 2, 4, 6 months of age). One month after the additional dose given at 18 
months of age, anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml were observed in 100% (hexavalent group), 
99.2% (pentavalent group), and 93.8% (EPI pentavalent group) of infants. At 24 months of age, 
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higher percentages of infants achieving anti-HBs levels ≥10 mIU/ml were found in the 
hexavalent group (98.3%) compared to the pentavalent group (86.5%). 
Conclusions: Both vaccines were effective in inducing anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml, and 
therefore either can be used as a single formula booster at 18 months of age to simplify vaccine 
administration under the Expanded Program on Immunization in Thailand. 
 

Full article in Vaccine 2020;38(7):1643-51; doi:10.1016/j.vaccine.2019.12.065 
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Background: The concerns of people with Parkinson’s disease (PD) about their disease are often 
different from the objective clinical picture and subject to various influencing factors, including 
disease progression. Currently our understanding of these concerns is limited, particularly in 
Asian countries.  
Methods: A 50-item survey on Parkinson’s Disease Patients’ Concerns (PDPC Survey) was 
developed by a multidisciplinary care team. The subjective greatest concerns (most commonly 
concerning symptoms) of patients at a specialist centre in Bangkok, Thailand, were explored and 
categorised according to disease stage and age at onset of PD.  
Results: Data for 222 patients showed concerns varied widely. Motor symptoms giving the 
greatest concern were problems with walking and/or balance (40.5% of patients), while the most 
commonly concerning non-motor symptom (NMS) was constipation (41.0%). Patterns were 
observed amongst different patient subgroups. Early PD patients (H&Y stage 1) were more 
concerned about NMS than motor symptoms, while the reverse was true for advanced PD 
patients. Young-onset PD patients showed significantly greater concerns than typical-onset 
patients about motor symptoms relating to social functioning, working and stigmatisation, such 
as speech ( p = 0.003).  
Conclusions: This study, in an Asian patient cohort, provides an assessment of a wide range of 
PD patients’ concerns, encompassing not only motor symptoms and NMS, but also treatment-
related adverse events, care in the advanced stage, and the need for assistive devices. Identifying 
the concerns of individual PD patients and implementing a patient-centred approach to care is 
critical to their wellbeing and optimal outcomes. The PDPC survey can help healthcare teams 
build a more accurate picture of patients’ experiences to inform clinical management. 
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higher percentages of infants achieving anti-HBs levels ≥10 mIU/ml were found in the 
hexavalent group (98.3%) compared to the pentavalent group (86.5%). 
Conclusions: Both vaccines were effective in inducing anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml, and 
therefore either can be used as a single formula booster at 18 months of age to simplify vaccine 
administration under the Expanded Program on Immunization in Thailand. 
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There remains a significant mismatch between the complexity and variability of symptoms and 
disabilities in Parkinson's disease (PD), and the capabilities of existing validated assessment tools 
to objectively measure and monitor them. However, with the advances of circuit and sensor 
technologies, it is now possible to apply the concept of digital phenotyping to PD, providing  
a moment-by-moment quantification of individual patient phenotypes using personal digital 
devices, such as smartphones. Such technology holds considerable potential if a patient-centered 
multidisciplinary team is able to select digital outcomes that are not only clinically relevant, but 
also provide measurement-based care results that support individual patient clinical decision 
making. However, it is likely to be a long road, requiring large collaborative efforts to undertake 
a number of essential steps before full integration and synchronization of these outcomes into 
patient management platforms that can deliver individualized data to patients, caregivers, and 
treating neurologists. In the meantime, both neurologists and patients can empower themselves 
with digital technologies, working as a team to define the ways that new technologies can be most 
powerfully employed in PD management. Once digital phenotyping becomes feasible and widely 
adopted in PD communities, it is likely to expand our understanding of individual PD  
patients' lives and priorities, leading to targeted treatments and better outcomes for PD patients 
and their families. 
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Background: Orofacial dystonia (OFD) is considered a supporting feature for a diagnosis of 
Multiple System Atrophy (MSA). However, the association of OFD with other adjacent symptoms 
has not been explored. 
Objectives: To identify clinical characteristics of OFD and associated bulbar symptoms in MSA 
patients. 
Methods: In this blinded trial, video clips of 24 MSA patients were reviewed by two movement 
disorder neurologists who rated the presence of OFD. Analysis was performed to determine 
correlations between the presence of OFD and clinical demographics as well as associated bulbar 
symptoms. 
Results: There were 14 patients with MSA-P and 10 patients with MSA-C. OFD was identified in 
seven patients (29.16%) and MSA-P as the majority (85.71%). Oromandibular dystonia (OMD) 
was hardly ever identified in isolation with the most frequent combination being OMD with 
upper facial dystonia, blepharospasm and platysma dystonia. All OMD patients had the jaw-
closing subtype. Mean onset of OFD was 1.7 (SD = 0.5) years after the first symptom onset and 1.1 
years (SD = 0.4) after the introduction of levodopa. Patients with OFD used significantly higher 
levodopa equivalent daily dosage (LEDD) than those without (p = 0.02). There were moderate 
correlations between the presence of OFD and LEDD (r = 0.458, p = 0.02), and dysarthria (r = 0.639, 
p = 0.001) while a strong correlation was demonstrated between the presence of OFD and 
dysphagia (r = 0.9, p < 0.001). 
Conclusion: OFD is probably a manifestation of motor fluctuations in MSA and its presence is 
significantly associated with bulbar symptoms. Neurologists should inquire about dysphagia 
when encountering MSA patients with OFD for early recognition and appropriate management. 
 

Full article in J Neurol Sci 2020;417:116992; doi:10.1016/j.jns.2020.116992 
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significantly associated with bulbar symptoms. Neurologists should inquire about dysphagia 
when encountering MSA patients with OFD for early recognition and appropriate management. 
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There remains a significant mismatch between the complexity and variability of symptoms and 
disabilities in Parkinson's disease (PD), and the capabilities of existing validated assessment tools 
to objectively measure and monitor them. However, with the advances of circuit and sensor 
technologies, it is now possible to apply the concept of digital phenotyping to PD, providing  
a moment-by-moment quantification of individual patient phenotypes using personal digital 
devices, such as smartphones. Such technology holds considerable potential if a patient-centered 
multidisciplinary team is able to select digital outcomes that are not only clinically relevant, but 
also provide measurement-based care results that support individual patient clinical decision 
making. However, it is likely to be a long road, requiring large collaborative efforts to undertake 
a number of essential steps before full integration and synchronization of these outcomes into 
patient management platforms that can deliver individualized data to patients, caregivers, and 
treating neurologists. In the meantime, both neurologists and patients can empower themselves 
with digital technologies, working as a team to define the ways that new technologies can be most 
powerfully employed in PD management. Once digital phenotyping becomes feasible and widely 
adopted in PD communities, it is likely to expand our understanding of individual PD  
patients' lives and priorities, leading to targeted treatments and better outcomes for PD patients 
and their families. 
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Background: Orofacial dystonia (OFD) is considered a supporting feature for a diagnosis of 
Multiple System Atrophy (MSA). However, the association of OFD with other adjacent symptoms 
has not been explored. 
Objectives: To identify clinical characteristics of OFD and associated bulbar symptoms in MSA 
patients. 
Methods: In this blinded trial, video clips of 24 MSA patients were reviewed by two movement 
disorder neurologists who rated the presence of OFD. Analysis was performed to determine 
correlations between the presence of OFD and clinical demographics as well as associated bulbar 
symptoms. 
Results: There were 14 patients with MSA-P and 10 patients with MSA-C. OFD was identified in 
seven patients (29.16%) and MSA-P as the majority (85.71%). Oromandibular dystonia (OMD) 
was hardly ever identified in isolation with the most frequent combination being OMD with 
upper facial dystonia, blepharospasm and platysma dystonia. All OMD patients had the jaw-
closing subtype. Mean onset of OFD was 1.7 (SD = 0.5) years after the first symptom onset and 1.1 
years (SD = 0.4) after the introduction of levodopa. Patients with OFD used significantly higher 
levodopa equivalent daily dosage (LEDD) than those without (p = 0.02). There were moderate 
correlations between the presence of OFD and LEDD (r = 0.458, p = 0.02), and dysarthria (r = 0.639, 
p = 0.001) while a strong correlation was demonstrated between the presence of OFD and 
dysphagia (r = 0.9, p < 0.001). 
Conclusion: OFD is probably a manifestation of motor fluctuations in MSA and its presence is 
significantly associated with bulbar symptoms. Neurologists should inquire about dysphagia 
when encountering MSA patients with OFD for early recognition and appropriate management. 
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Botulinum toxin-A (BoNT-A) is an effective treatment for cervical dystonia (CD) and spastic 
paresis (SP), but it requires in-depth knowledge of anatomy and injection techniques. The 
Ixcellence Network® is an educational programme to provide neurology, neuropaediatrics, and 
physical medicine and rehabilitation (PMR) specialists with access to best clinical practices and 
innovations regarding SP and CD management with BoNT-A. To assess the benefits of such 
educational programmes and identify unmet needs, a multidisciplinary scientific committee 
designed INPUT (INjection Practice, Usage & Training), an international multicentric survey 
describing training and practices among this trained and experienced population. A self-
completed questionnaire was sent online to 553 trainees and 14 trainers from the Ixcellence 
Network®. Among the 131 respondents, 92% specialized in PMR (48%) or neurology (44%), with 
a mean experience of 15.5 years in their clinical fields and 10.9 years of BoNT-A injection. Most of 
them (98%) reported having received training before performing their first BoNT-A injection and 
attending specific courses on how to perform it without any instrumental guidance (76%), and 
with ultrasound (73%), electrical stimulation (44%) or electromyography (41%). In terms of 
practices, 92% of respondents reported using at least one guidance technique while injecting, with 
ultrasound being the most used technique (48%). Attending specific courses was significantly 
associated with greater self-confidence and use, e.g. for injection with ultrasound, mean self-
confidence, on a scale from 1 (not confident) to 10 (fully confident), was 7.9 for trained respondents 
(vs 4.0 for untrained respondents, p < 0.001) of whom 70% stated that they used this technique 
regularly or systematically (vs. 11% of untrained healthcare professionals (HCPs), p < 0.0001). 
Moreover, 84% of respondents reported having trained colleagues, residents or fellows through 
theoretical (70%) or practical teaching in individuals (80%) or in small groups (65%). Overall, 86% 
of respondents reported a notable increase over the past 5 years of the number of patients treated 
with BoNT-A. INPUT is the first international survey describing training and practices in SP and 
CD management of physicians who attended a dedicated educational programme. The results 
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highlighted the importance of training for self-confidence, and the use of specific techniques and 
new approaches. 
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paresis (SP), but it requires in-depth knowledge of anatomy and injection techniques. The 
Ixcellence Network® is an educational programme to provide neurology, neuropaediatrics, and 
physical medicine and rehabilitation (PMR) specialists with access to best clinical practices and 
innovations regarding SP and CD management with BoNT-A. To assess the benefits of such 
educational programmes and identify unmet needs, a multidisciplinary scientific committee 
designed INPUT (INjection Practice, Usage & Training), an international multicentric survey 
describing training and practices among this trained and experienced population. A self-
completed questionnaire was sent online to 553 trainees and 14 trainers from the Ixcellence 
Network®. Among the 131 respondents, 92% specialized in PMR (48%) or neurology (44%), with 
a mean experience of 15.5 years in their clinical fields and 10.9 years of BoNT-A injection. Most of 
them (98%) reported having received training before performing their first BoNT-A injection and 
attending specific courses on how to perform it without any instrumental guidance (76%), and 
with ultrasound (73%), electrical stimulation (44%) or electromyography (41%). In terms of 
practices, 92% of respondents reported using at least one guidance technique while injecting, with 
ultrasound being the most used technique (48%). Attending specific courses was significantly 
associated with greater self-confidence and use, e.g. for injection with ultrasound, mean self-
confidence, on a scale from 1 (not confident) to 10 (fully confident), was 7.9 for trained respondents 
(vs 4.0 for untrained respondents, p < 0.001) of whom 70% stated that they used this technique 
regularly or systematically (vs. 11% of untrained healthcare professionals (HCPs), p < 0.0001). 
Moreover, 84% of respondents reported having trained colleagues, residents or fellows through 
theoretical (70%) or practical teaching in individuals (80%) or in small groups (65%). Overall, 86% 
of respondents reported a notable increase over the past 5 years of the number of patients treated 
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innovations regarding SP and CD management with BoNT-A. To assess the benefits of such 
educational programmes and identify unmet needs, a multidisciplinary scientific committee 
designed INPUT (INjection Practice, Usage & Training), an international multicentric survey 
describing training and practices among this trained and experienced population. A self-
completed questionnaire was sent online to 553 trainees and 14 trainers from the Ixcellence 
Network®. Among the 131 respondents, 92% specialized in PMR (48%) or neurology (44%), with 
a mean experience of 15.5 years in their clinical fields and 10.9 years of BoNT-A injection. Most of 
them (98%) reported having received training before performing their first BoNT-A injection and 
attending specific courses on how to perform it without any instrumental guidance (76%), and 
with ultrasound (73%), electrical stimulation (44%) or electromyography (41%). In terms of 
practices, 92% of respondents reported using at least one guidance technique while injecting, with 
ultrasound being the most used technique (48%). Attending specific courses was significantly 
associated with greater self-confidence and use, e.g. for injection with ultrasound, mean self-
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(vs 4.0 for untrained respondents, p < 0.001) of whom 70% stated that they used this technique 
regularly or systematically (vs. 11% of untrained healthcare professionals (HCPs), p < 0.0001). 
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Tardive syndromes (TDS) are a group of hyperkinetic and hypokinetic movement disorders that 
occurs after exposure to dopamine receptor blocking agents such as antipsychotic and antiemetic 
drugs. The Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS) is a widely used instrument that has 
become the standard for assessment of tardive dyskinesia (TDD), the most common form of TDS. 
However, the AIMS has a number of clinimetric limitations and was designed primarily to assess 
the anatomic distribution and severity of involuntary movements without regard to 
phenomenology. To build on recent advances in understanding and treatment of TDS, re-
evaluation and revision of the AIMS that could aid both clinical practice and research may be 
worthwhile. Challenges, such as retaining the efficiency of the current AIMS, incorporating 
evaluation of impairment in daily activities, and re-training clinicians for a revised examination 
procedure and rating instrument, are very likely surmountable. 
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Methods: We assessed the attitude of two groups of psychiatrists (practicing in Italy and 
Thailand) towards the prescription of anticholinergics by a short online survey consisting of four 
questions. A total of one hundred questionnaires were sent out (50 in Italy and 50 in Thailand), 
and 42 psychiatrists responded to the survey. 
Results: When comparing the two cohorts, the difference, both for age and years of practice, was 
statistically significant (p < 0.00001 and p < 0.0001, respectively), with Thai psychiatrists being 
younger and with less time in practice as specialists. The results from the survey showed that the 
prescription of anticholinergic drugs at the beginning of the antipsychotic treatment was used by 
5 psychiatrists (20.0%) of the Italian cohort and by 1 (5.9%) of the Thai cohort. Regarding the Italian 
psychiatrists who did not prescribe anticholinergics concomitantly with neuroleptics, we found 
that 5 (25.0%) of them had prescribed anticholinergics in the past but had abandoned this practice, 
while 15 (93.7%) of the Thai psychiatrists who did not prescribe anticholinergics at the moment of 
the survey answered that they had prescribed these drugs in the past. 
Conclusion: According to this preliminary survey, the practice to use anticholinergics as a 
treatment for tardive syndromes is still relatively common, particularly in psychiatrists of the 
older generation, but seemingly in decline over the years. 
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drugs. The Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS) is a widely used instrument that has 
become the standard for assessment of tardive dyskinesia (TDD), the most common form of TDS. 
However, the AIMS has a number of clinimetric limitations and was designed primarily to assess 
the anatomic distribution and severity of involuntary movements without regard to 
phenomenology. To build on recent advances in understanding and treatment of TDS, re-
evaluation and revision of the AIMS that could aid both clinical practice and research may be 
worthwhile. Challenges, such as retaining the efficiency of the current AIMS, incorporating 
evaluation of impairment in daily activities, and re-training clinicians for a revised examination 
procedure and rating instrument, are very likely surmountable. 
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and 42 psychiatrists responded to the survey. 
Results: When comparing the two cohorts, the difference, both for age and years of practice, was 
statistically significant (p < 0.00001 and p < 0.0001, respectively), with Thai psychiatrists being 
younger and with less time in practice as specialists. The results from the survey showed that the 
prescription of anticholinergic drugs at the beginning of the antipsychotic treatment was used by 
5 psychiatrists (20.0%) of the Italian cohort and by 1 (5.9%) of the Thai cohort. Regarding the Italian 
psychiatrists who did not prescribe anticholinergics concomitantly with neuroleptics, we found 
that 5 (25.0%) of them had prescribed anticholinergics in the past but had abandoned this practice, 
while 15 (93.7%) of the Thai psychiatrists who did not prescribe anticholinergics at the moment of 
the survey answered that they had prescribed these drugs in the past. 
Conclusion: According to this preliminary survey, the practice to use anticholinergics as a 
treatment for tardive syndromes is still relatively common, particularly in psychiatrists of the 
older generation, but seemingly in decline over the years. 
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Many disease symptoms restrict the quality of life of the affected. This usually occurs indirectly, 
at least in most neurological diseases. Here, impaired daily function is interposed between the 
symptoms and the reduced quality of life. This is reflected in the International Classification of 
Function, Disability and Health model published by the World Health Organization in 2001. This 
correlation between symptom, daily function, and quality of life makes it clear that to evaluate the 
success of a therapy and develop new therapies, daily function must also be evaluated as 
accurately as possible. However, daily function is a complex construct and therefore difficult to 
quantify. To date, daily function has been measured primarily by capacity (clinical assessments) 
and perception (surveys and patient-reported outcomes) assessment approaches. Now, daily 
function can be captured in a new dimension, that is, performance, through new digital 
technologies that can be used in the home environment of patients. This viewpoint discusses the 
differences and interdependencies of capacity, perception, and performance assessment types 
using the example of Parkinson's disease. Options regarding how future study protocols should 
be designed to get the most comprehensive and validated picture of daily function in patients are 
presented.  
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Deep brain stimulation (DBS) is performed in patients with Parkinson’s disease (PD) whose 
motor flctuations and dyskinesias are diffilt to control with PD medications alone. However, 
DBS has complications of its own, with dyskinesia and unwanted involuntary movements 
experienced by some patients. Ths case report highlights an unusual presentation of peak-
dose ballism associated with DBS powered by an implantable pulse generator (IPG) that was 
approaching the end of its battery life. 
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be designed to get the most comprehensive and validated picture of daily function in patients are 
presented.  
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Deep brain stimulation (DBS) is performed in patients with Parkinson’s disease (PD) whose 
motor flctuations and dyskinesias are diffilt to control with PD medications alone. However, 
DBS has complications of its own, with dyskinesia and unwanted involuntary movements 
experienced by some patients. Ths case report highlights an unusual presentation of peak-
dose ballism associated with DBS powered by an implantable pulse generator (IPG) that was 
approaching the end of its battery life. 
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Purpose: People with Parkinson's (PwP) often feel stigmatized, especially when their symptoms 
are visually prominent. In some countries, public awareness of Parkinson's disease can be 
minimal, leading to social challenges for PwP. 
Patients and methods: A public educational campaign using videos (VDO) showing 5 PwP in 
different social situations that their symptoms could be a source of inconvenience to others were 
launched on Facebook (FB) and television (TV). We describe the process and report the impact of 
the campaign on patients and the public. Number of shares and likes and the first 100 comments 
on FB were analyzed. 
Results: There were almost 1 million views, 680,000 likes, and 256,000 shares in the Center's and 
popular Facebook Pages within 24 hours, subsequently reaching 4.4 million views, 138,000 likes, 
and 78,000 shares. Patients reported changed behavior and demeanor by the public towards them. 
The public's comments ranged from stating that they have seen PwP without knowing what it 
was to requests for more information about PD to thanks for the informative VDO. People also 
shared their experiences with PwP. 
Conclusion: The campaign was impactful in creating awareness about PD. Creating appealing 
content with appropriate video length and collaborating with community groups that have 
relevant skills can help in creating and disseminating an educational video which creates a 
significant impact on society as a whole. This can be emulated to educate the public about other 
diseases. 
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Conclusion 
AT is increasingly important in the management of PD, with a range of devices being 
developed. Several devices, especially mobility aids, are incorporated into daily clinical 
practice,; others await further developments or trials to confirm their efficacy. Although 
this chapter is intended for physicians, its objective is to raise wider awareness of these 
devices and their potential roles in PD, in which symptoms are perceived by patients 
not to be satisfactorily controlled by current medications. The need for AT is usually 
captured during clinical interviews; however, treating physicians may not have the 
time, inclination, or knowledge to determine whether a device is appropriate for an individual 
patient. Although some screening methods are available, the primary role of a 
treating physician is to refer such a patient to a therapist who has the expertise to 
Figure 41.5 An antitremor glove. 724 Diagnosis and Management in Parkinson's Disease 
determine appropriate AT. Many issues remain to be addressed not only by clinical 
research but also by policy implementation, including the multidisciplinary approach 
to patient-centered outcomes, variable access, standard procedures, and service delivery. 
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This work presents a simple, eco-friendly and rapid method to synthesize silver nanoparticles 
(AgNPs) incorporated into a new kind of water absorption sponge; i.e. bio-based sponge to 
become a special material called the biodegradable sponge nano-composite material (BS-
NCMs) that has an antibacterial property. In this work, silk sericin (SS) was introduced as a 
reducing agent to prepare AgNPs and as a base substance to prepare the biodegradable 
sponge. The synthesis of AgNPs via an ultrasonic technique was found to be shortened. The 
optimum time for formation of AgNPs was determined to be 30 min by UV–Vis spectroscopy 
at wavelength 442 nm. TEM and DLS revealed that the synthesized AgNPs were in round 
shape and the size ranged from 10 to 30 nm depending on the SS concentration. The 
antibacterial activity of the synthesized AgNPs was quite obvious showing the MIC and MBC 
against Escherichia coli (E. coli) and Staphylococcus aureus (S. aureus) at 62.5 and 125 ppm, 
respectively. Next, BS-NCM of SS and carboxymethyl cellulose (CMC) was prepared by 
freeze-drying and chemically cross-linked with the incorporation of the synthesized AgNPs. 
The structures of BS-NCMs revealed the impregnation of AgNPs by FE-SEM with EDX. It also 
showed good antibacterial property. The inhibition zone diameter of BS-NCMs against S. 
aureus and E. coli were found to be 8–10 mm and 10–12 mm, respectively that it depends on 
the concentration of AgNPs. Effects of crosslinking agent on the water absorption of BS-NCMs 
showed to lower the degree of water absorption by 2 times as increasing crosslinker 50%. 
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In this work, bio-inspired concepts, including a Self-Healing (SH) and super hydrophobic 
structure, were used to produce slow-release of urea fertilizer. Following a bottom-up process, 
an SH layer on the urea granule was produced from a combination of two natural waxes, palm 
and carnauba, and fabricated by a hot-melt coating process in a pan coater. Another layer for 
super hydrophobicity was formed by a deposition of submicron-wax and carbon black 
particles on the SH layer to create a micro-nanostructure during coating. After the heat 
treatment, a smooth coating and even deposition of waxes throughout the urea surfaces were 
obtained. The properties of the waxes, a healing mechanism, and releasing profiles were 
examined using an optical microscope. After cracking of the coated urea surface, the intrinsic 
self-healing behavior was stimulated by heating the samples above 45 ˚C, corresponding to 
high ambient daytime temperatures. Air-trapping behavior was observed at the interphase of 
the water and coated urea, creating super hydrophobic granule surfaces which act as an 
invisible layer for water-penetration protection. The releasing profiles of the coated urea in 
soil revealed that the releasing periods could be significantly extended to four-times longer 
than those of the uncoated urea. 
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In this work, bio-inspired concepts, including a Self-Healing (SH) and super hydrophobic 
structure, were used to produce slow-release of urea fertilizer. Following a bottom-up process, 
an SH layer on the urea granule was produced from a combination of two natural waxes, palm 
and carnauba, and fabricated by a hot-melt coating process in a pan coater. Another layer for 
super hydrophobicity was formed by a deposition of submicron-wax and carbon black 
particles on the SH layer to create a micro-nanostructure during coating. After the heat 
treatment, a smooth coating and even deposition of waxes throughout the urea surfaces were 
obtained. The properties of the waxes, a healing mechanism, and releasing profiles were 
examined using an optical microscope. After cracking of the coated urea surface, the intrinsic 
self-healing behavior was stimulated by heating the samples above 45 ˚C, corresponding to 
high ambient daytime temperatures. Air-trapping behavior was observed at the interphase of 
the water and coated urea, creating super hydrophobic granule surfaces which act as an 
invisible layer for water-penetration protection. The releasing profiles of the coated urea in 
soil revealed that the releasing periods could be significantly extended to four-times longer 
than those of the uncoated urea. 
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This work presents a simple, eco-friendly and rapid method to synthesize silver nanoparticles 
(AgNPs) incorporated into a new kind of water absorption sponge; i.e. bio-based sponge to 
become a special material called the biodegradable sponge nano-composite material (BS-
NCMs) that has an antibacterial property. In this work, silk sericin (SS) was introduced as a 
reducing agent to prepare AgNPs and as a base substance to prepare the biodegradable 
sponge. The synthesis of AgNPs via an ultrasonic technique was found to be shortened. The 
optimum time for formation of AgNPs was determined to be 30 min by UV–Vis spectroscopy 
at wavelength 442 nm. TEM and DLS revealed that the synthesized AgNPs were in round 
shape and the size ranged from 10 to 30 nm depending on the SS concentration. The 
antibacterial activity of the synthesized AgNPs was quite obvious showing the MIC and MBC 
against Escherichia coli (E. coli) and Staphylococcus aureus (S. aureus) at 62.5 and 125 ppm, 
respectively. Next, BS-NCM of SS and carboxymethyl cellulose (CMC) was prepared by 
freeze-drying and chemically cross-linked with the incorporation of the synthesized AgNPs. 
The structures of BS-NCMs revealed the impregnation of AgNPs by FE-SEM with EDX. It also 
showed good antibacterial property. The inhibition zone diameter of BS-NCMs against S. 
aureus and E. coli were found to be 8–10 mm and 10–12 mm, respectively that it depends on 
the concentration of AgNPs. Effects of crosslinking agent on the water absorption of BS-NCMs 
showed to lower the degree of water absorption by 2 times as increasing crosslinker 50%. 
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The pathophysiological effects of Russell's viper venom (RVV) and its fractions, including 
phospholipase A2 (RvPLA2), metalloprotease (RvMP), L-amino acid oxidase (RvLAAO), and 
phosphodiesterase (RvPDE) on renal functions were investigated using the isolated perfused 
rabbit kidney (IPK) model. Moreover, whether their effects on renal alterations were 
promoted by platelet activating factor (PAF) was tested using the PAF receptor antagonist, 
WEB 2086. There was a marked reduction in the perfusion pressure (PP) and renal vascular 
resistance (RVR) 10 min after RVV administration (1.0 mg/100 ml of perfusate), thereafter 
both PP and RVR gradually increased and approached the control level within 90 min. These 
effects were abolished by pretreatment with WEB2086 (2 μg/μl). Administration with 
RvPLA2 (280 μg/ml), RvMP (280 μg/ml), or RvLAAO (135 μg/ml) alone increased both the 
PP and RVR, whereas RvPDE (100 μg/ml) reduced both the PP and RVR. Pretreatment with 
WEB 2086 completely abolished the effects induced by RvMP, but not the other fractions. The 
RVV also caused a marked decrease in the glomerular filtration rate (GFR), urinary flow rate 
(UF), and osmolar clearance (Cosm), and these effects were not inhibited by pretreatment with 
WEB2086. Each RVV fraction also increased, to varying extents, the GFR, UF, and Cosm, and 
these effects induced by RvPLA2 or RvMP, but not the other fractions, were completely 
blocked by WEB 2086. Changes in percent filtered Na+ and K+ excreted in the IPK by RVV, 
RvPDE, and RvMP were abolished by pretreatment with WEB 2086. Histological evaluation 
profiled mainly tubulonephrosis in the treated kidney. These results reveal that the alterations 
in renal functions induced by RVV and its fractions are due to the synergistic action of the 
different components of snake venom, instead of the action of a single component. The effects 
of RVV and its fractions in rabbit IPK are mediated at least in part by PAF. 
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Resistance to artemisinin-based combination therapy (ACT) in the Plasmodium 
falciparum parasite is threatening to reverse recent gains in reducing global deaths from 
malaria. While resistance manifests as delayed parasite clearance in patients, the phenotype 
can only spread geographically via the sexual stages and mosquito transmission. In addition 
to their asexual killing properties, artemisinin and its derivatives sterilize sexual male 
gametocytes. Whether resistant parasites overcome this sterilizing effect has not, however, 
been fully tested. Here, we analyzed P. falciparum clinical isolates from the Greater Mekong 
Subregion, each demonstrating delayed clinical clearance and known resistance-associated 
polymorphisms in the Kelch13 (PfK13var) gene. As well as demonstrating reduced asexual 
sensitivity to drug, certain PfK13var isolates demonstrated a marked reduction in sensitivity to 
artemisinin in an in vitro male gamete formation assay. Importantly, this same reduction in 
sensitivity was observed when the most resistant isolate was tested directly in mosquito feeds. 
These results indicate that, under artemisinin drug pressure, while sensitive parasites are 
blocked, resistant parasites continue transmission. This selective advantage for resistance 
transmission could favor acquisition of additional host-specificity or polymorphisms affecting 
partner drug sensitivity in mixed infections. Favored resistance transmission under ACT 
coverage could have profound implications for the spread of multidrug-resistant malaria 
beyond Southeast Asia. 
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Resistance to artemisinin-based combination therapy (ACT) in the Plasmodium 
falciparum parasite is threatening to reverse recent gains in reducing global deaths from 
malaria. While resistance manifests as delayed parasite clearance in patients, the phenotype 
can only spread geographically via the sexual stages and mosquito transmission. In addition 
to their asexual killing properties, artemisinin and its derivatives sterilize sexual male 
gametocytes. Whether resistant parasites overcome this sterilizing effect has not, however, 
been fully tested. Here, we analyzed P. falciparum clinical isolates from the Greater Mekong 
Subregion, each demonstrating delayed clinical clearance and known resistance-associated 
polymorphisms in the Kelch13 (PfK13var) gene. As well as demonstrating reduced asexual 
sensitivity to drug, certain PfK13var isolates demonstrated a marked reduction in sensitivity to 
artemisinin in an in vitro male gamete formation assay. Importantly, this same reduction in 
sensitivity was observed when the most resistant isolate was tested directly in mosquito feeds. 
These results indicate that, under artemisinin drug pressure, while sensitive parasites are 
blocked, resistant parasites continue transmission. This selective advantage for resistance 
transmission could favor acquisition of additional host-specificity or polymorphisms affecting 
partner drug sensitivity in mixed infections. Favored resistance transmission under ACT 
coverage could have profound implications for the spread of multidrug-resistant malaria 
beyond Southeast Asia. 
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The pathophysiological effects of Russell's viper venom (RVV) and its fractions, including 
phospholipase A2 (RvPLA2), metalloprotease (RvMP), L-amino acid oxidase (RvLAAO), and 
phosphodiesterase (RvPDE) on renal functions were investigated using the isolated perfused 
rabbit kidney (IPK) model. Moreover, whether their effects on renal alterations were 
promoted by platelet activating factor (PAF) was tested using the PAF receptor antagonist, 
WEB 2086. There was a marked reduction in the perfusion pressure (PP) and renal vascular 
resistance (RVR) 10 min after RVV administration (1.0 mg/100 ml of perfusate), thereafter 
both PP and RVR gradually increased and approached the control level within 90 min. These 
effects were abolished by pretreatment with WEB2086 (2 μg/μl). Administration with 
RvPLA2 (280 μg/ml), RvMP (280 μg/ml), or RvLAAO (135 μg/ml) alone increased both the 
PP and RVR, whereas RvPDE (100 μg/ml) reduced both the PP and RVR. Pretreatment with 
WEB 2086 completely abolished the effects induced by RvMP, but not the other fractions. The 
RVV also caused a marked decrease in the glomerular filtration rate (GFR), urinary flow rate 
(UF), and osmolar clearance (Cosm), and these effects were not inhibited by pretreatment with 
WEB2086. Each RVV fraction also increased, to varying extents, the GFR, UF, and Cosm, and 
these effects induced by RvPLA2 or RvMP, but not the other fractions, were completely 
blocked by WEB 2086. Changes in percent filtered Na+ and K+ excreted in the IPK by RVV, 
RvPDE, and RvMP were abolished by pretreatment with WEB 2086. Histological evaluation 
profiled mainly tubulonephrosis in the treated kidney. These results reveal that the alterations 
in renal functions induced by RVV and its fractions are due to the synergistic action of the 
different components of snake venom, instead of the action of a single component. The effects 
of RVV and its fractions in rabbit IPK are mediated at least in part by PAF. 
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Resistance to artemisinin-based combination therapy (ACT) in the Plasmodium 
falciparum parasite is threatening to reverse recent gains in reducing global deaths from 
malaria. While resistance manifests as delayed parasite clearance in patients, the phenotype 
can only spread geographically via the sexual stages and mosquito transmission. In addition 
to their asexual killing properties, artemisinin and its derivatives sterilize sexual male 
gametocytes. Whether resistant parasites overcome this sterilizing effect has not, however, 
been fully tested. Here, we analyzed P. falciparum clinical isolates from the Greater Mekong 
Subregion, each demonstrating delayed clinical clearance and known resistance-associated 
polymorphisms in the Kelch13 (PfK13var) gene. As well as demonstrating reduced asexual 
sensitivity to drug, certain PfK13var isolates demonstrated a marked reduction in sensitivity to 
artemisinin in an in vitro male gamete formation assay. Importantly, this same reduction in 
sensitivity was observed when the most resistant isolate was tested directly in mosquito feeds. 
These results indicate that, under artemisinin drug pressure, while sensitive parasites are 
blocked, resistant parasites continue transmission. This selective advantage for resistance 
transmission could favor acquisition of additional host-specificity or polymorphisms affecting 
partner drug sensitivity in mixed infections. Favored resistance transmission under ACT 
coverage could have profound implications for the spread of multidrug-resistant malaria 
beyond Southeast Asia. 
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Background: The Greater Mekong subregion is a recurrent source of antimalarial drug 
resistance in Plasmodium falciparum malaria. This study aimed to characterise the extent and 
spread of resistance across this entire region between 2007 and 2018. 
Methods: P falciparum isolates from Myanmar, Thailand, Laos, and Cambodia were obtained 
from clinical trials and epidemiological studies done between Jan 1, 2007, and Dec 31, 2018, 
and were genotyped for molecular markers (pfkelch, pfcrt, pfplasmepsin2, and pfmdr1) of 
antimalarial drug resistance. Genetic relatedness was assessed using microsatellite and single 
nucleotide polymorphism typing of flanking sequences around target genes. 
Findings: 10 632 isolates were genotyped. A single long pfkelch Cys580Tyr haplotype (from 
−50 kb to +31·5 kb) conferring artemisinin resistance (PfPailin) now dominates across the 
eastern Greater Mekong subregion. Piperaquine resistance associated with 
pfplasmepsin2 gene amplification and mutations in pfcrt downstream of the Lys76Thr 
chloroquine resistance locus has also developed. On the Thailand–Myanmar border a 
different pfkelch Cys580Tyr lineage rose to high frequencies before it was eliminated. 
Elsewhere in Myanmar the Cys580Tyr allele remains widespread at low allele frequencies. 
Meanwhile a single artemisinin-resistant pfkelch Phe446Ile haplotype has spread across 
Myanmar. Despite intense use of dihydroartemisinin–piperaquine in Kayin state, eastern 
Myanmar, both in treatment and mass drug administrations, no selection of piperaquine 
resistance markers was observed. pfmdr1 amplification, a marker of resistance to mefloquine, 
remains at low prevalence across the entire region. 
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antimalarial drug resistance. Genetic relatedness was assessed using microsatellite and single 
nucleotide polymorphism typing of flanking sequences around target genes. 
Findings: 10 632 isolates were genotyped. A single long pfkelch Cys580Tyr haplotype (from 
−50 kb to +31·5 kb) conferring artemisinin resistance (PfPailin) now dominates across the 
eastern Greater Mekong subregion. Piperaquine resistance associated with 
pfplasmepsin2 gene amplification and mutations in pfcrt downstream of the Lys76Thr 
chloroquine resistance locus has also developed. On the Thailand–Myanmar border a 
different pfkelch Cys580Tyr lineage rose to high frequencies before it was eliminated. 
Elsewhere in Myanmar the Cys580Tyr allele remains widespread at low allele frequencies. 
Meanwhile a single artemisinin-resistant pfkelch Phe446Ile haplotype has spread across 
Myanmar. Despite intense use of dihydroartemisinin–piperaquine in Kayin state, eastern 
Myanmar, both in treatment and mass drug administrations, no selection of piperaquine 
resistance markers was observed. pfmdr1 amplification, a marker of resistance to mefloquine, 
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−50 kb to +31·5 kb) conferring artemisinin resistance (PfPailin) now dominates across the 
eastern Greater Mekong subregion. Piperaquine resistance associated with 
pfplasmepsin2 gene amplification and mutations in pfcrt downstream of the Lys76Thr 
chloroquine resistance locus has also developed. On the Thailand–Myanmar border a 
different pfkelch Cys580Tyr lineage rose to high frequencies before it was eliminated. 
Elsewhere in Myanmar the Cys580Tyr allele remains widespread at low allele frequencies. 
Meanwhile a single artemisinin-resistant pfkelch Phe446Ile haplotype has spread across 
Myanmar. Despite intense use of dihydroartemisinin–piperaquine in Kayin state, eastern 
Myanmar, both in treatment and mass drug administrations, no selection of piperaquine 
resistance markers was observed. pfmdr1 amplification, a marker of resistance to mefloquine, 
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Background: The Greater Mekong subregion is a recurrent source of antimalarial drug 
resistance in Plasmodium falciparum malaria. This study aimed to characterise the extent and 
spread of resistance across this entire region between 2007 and 2018. 
Methods: P falciparum isolates from Myanmar, Thailand, Laos, and Cambodia were obtained 
from clinical trials and epidemiological studies done between Jan 1, 2007, and Dec 31, 2018, 
and were genotyped for molecular markers (pfkelch, pfcrt, pfplasmepsin2, and pfmdr1) of 
antimalarial drug resistance. Genetic relatedness was assessed using microsatellite and single 
nucleotide polymorphism typing of flanking sequences around target genes. 
Findings: 10 632 isolates were genotyped. A single long pfkelch Cys580Tyr haplotype (from 
−50 kb to +31·5 kb) conferring artemisinin resistance (PfPailin) now dominates across the 
eastern Greater Mekong subregion. Piperaquine resistance associated with 
pfplasmepsin2 gene amplification and mutations in pfcrt downstream of the Lys76Thr 
chloroquine resistance locus has also developed. On the Thailand–Myanmar border a 
different pfkelch Cys580Tyr lineage rose to high frequencies before it was eliminated. 
Elsewhere in Myanmar the Cys580Tyr allele remains widespread at low allele frequencies. 
Meanwhile a single artemisinin-resistant pfkelch Phe446Ile haplotype has spread across 
Myanmar. Despite intense use of dihydroartemisinin–piperaquine in Kayin state, eastern 
Myanmar, both in treatment and mass drug administrations, no selection of piperaquine 
resistance markers was observed. pfmdr1 amplification, a marker of resistance to mefloquine, 
remains at low prevalence across the entire region. 
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Purpose: A successful pregnancy relies on the interplay of various biological systems. 
Deviations from the norm within a system or intersystemic interactions may result in 
pregnancy-associated complications and adverse pregnancy outcomes. Systems biology 
approaches provide an avenue of unbiased, in-depth phenotyping in health and disease. The 
molecular signature in pregnancy (MSP) cohort was established to characterise longitudinal, 
cross-omic trajectories in pregnant women from a resource constrained setting. Downstream 
analysis will focus on characterising physiological perturbations in uneventful pregnancies, 
pregnancy-associated complications and adverse outcomes. 
Participants: First trimester pregnant women of Karen or Burman ethnicity were followed 
prospectively throughout pregnancy, at delivery and until 3 months post partum. Serial high-
frequency sampling to assess whole blood transcriptomics and microbiome composition of 
the gut, vagina and oral cavity, in conjunction with assessment of gene expression and 
microbial colonisation of gestational tissue, was done for all cohort participants. 
Findings to date: 381 women with live born singletons averaged 16 (IQR 15-18) antenatal 
visits (13 094 biological samples were collected). At 5% (19/381) the preterm birth rate was 
low. Other adverse events such as maternal febrile illness 7.1% (27/381), gestational diabetes 
13.1% (50/381), maternal anaemia 16.3% (62/381), maternal underweight 19.2% (73/381) and 
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a neonate born small for gestational age 20.2% (77/381) were more often observed than 
preterm birth. 
Future plans: Results from the MSP cohort will enable in-depth characterisation of cross-omic 
molecular trajectories in pregnancies from a population in a resource-constrained setting. 
Moreover, pregnancy-associated complications and unfavourable pregnancy outcomes will 
be investigated at the same granular level, with a particular focus on population relevant 
needs such as effect of tropical infections on pregnancy. More detailed knowledge on 
multiomic perturbations will ideally result in the development of diagnostic tools and 
ultimately lead to targeted interventions that may disproportionally benefit pregnant women 
from this resource-limited population. 
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Background: The global incidence of dengue has increased with the ageing population. We 
examined the prevalence, clinical manifestations and risk factors associated with dengue severity 
among older patients. 
Methods: A retrospective cohort study was conducted at a hospital in Thailand from 2013 to 2018. 
Data were collected from patient records. Older patients were those aged ≥60 y, whereas adult 
patients were aged at least 18 y but younger than 60 y. 
Results: In total, 1822 patients were included in the study. The prevalence of older dengue was 
7.96%. Older dengue patients were at a higher risk of developing dengue haemorrhagic fever 
(DHF) than adult dengue patients (40.69% vs 30.71%). Haematuria was significantly more 
frequent in older patients (24.82% vs 3.58%), whereas other clinical manifestations had similar 
frequencies between the groups. Multivariate logistic regression indicated that hypertension 
(adjusted OR [aOR]=3.549, 95% CI 1.498 to 8.407) and abdominal pain (aOR=10.904, 95% CI 1.037 
to 114.710) were significantly associated with DHF among older patients. 
Conclusions: Dengue is common in older adults, who also have a higher incidence of developing 
DHF. Older patients with dengue and comorbid hypertension and abdominal pain should be 
monitored for their increasing risk of DHF. 
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Background: Plasmodium malariae is a widely spread but neglected human malaria parasite, 
which causes chronic infections. Studies on genetic polymorphisms of anti-malarial drug 
target genes in P. malariae are limited. Previous reports have shown polymorphisms in the P. 
malariae dihydrofolate reductase gene associated with pyrimethamine resistance and linked to 
pyrimethamine drug pressure. This study investigated polymorphisms of the P. malariae 
homologous genes, chloroquine resistant transporter and multidrug resistant 1, associated with 
chloroquine and mefloquine resistance in Plasmodium falciparum. 
Methods: The orthologous P. malariae crt and mdr1 genes were studied in 95 patients with P. 
malariae infection between 2002 and 2016 from Thailand (N = 51) and Myanmar (N = 44). Gene 
sequences were analysed using BioEdit, MEGA7, and DnaSP programs. Mutations and gene 
amplifications were compared with P. falciparum and Plasmodium vivax orthologous genes. 
Protein topology models derived from the observed pmcrt and pmmdr1 haplotypes were 
constructed and analysed using Phyre2, SWISS MODEL and Discovery Studio Visualization 
V 17.2. 
Results: Two non-synonymous mutations were observed in exon 2 (H53P, 40%) and exon 8 
(E278D, 44%) of pmcrt. The topology model indicated that H53P and E278D were located 
outside of the transmembrane domain and were unlikely to affect protein function. Pmmdr1 
was more diverse than pmcrt, with 10 non-synonymous and 3 synonymous mutations 
observed. Non-synonymous mutations were located in the parasite cytoplasmic site, 
transmembrane 11 and nucleotide binding domains 1 and 2. Polymorphisms conferring 
amino acid changes in the transmembrane and nucleotide binding domains were predicted to 
have some effect on PmMDR1 conformation, but were unlikely to affect protein function. All 
P. malariae parasites in this study contained a single copy of the mdr1 gene. 
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Background: The global incidence of dengue has increased with the ageing population. We 
examined the prevalence, clinical manifestations and risk factors associated with dengue severity 
among older patients. 
Methods: A retrospective cohort study was conducted at a hospital in Thailand from 2013 to 2018. 
Data were collected from patient records. Older patients were those aged ≥60 y, whereas adult 
patients were aged at least 18 y but younger than 60 y. 
Results: In total, 1822 patients were included in the study. The prevalence of older dengue was 
7.96%. Older dengue patients were at a higher risk of developing dengue haemorrhagic fever 
(DHF) than adult dengue patients (40.69% vs 30.71%). Haematuria was significantly more 
frequent in older patients (24.82% vs 3.58%), whereas other clinical manifestations had similar 
frequencies between the groups. Multivariate logistic regression indicated that hypertension 
(adjusted OR [aOR]=3.549, 95% CI 1.498 to 8.407) and abdominal pain (aOR=10.904, 95% CI 1.037 
to 114.710) were significantly associated with DHF among older patients. 
Conclusions: Dengue is common in older adults, who also have a higher incidence of developing 
DHF. Older patients with dengue and comorbid hypertension and abdominal pain should be 
monitored for their increasing risk of DHF. 
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Background: Plasmodium malariae is a widely spread but neglected human malaria parasite, 
which causes chronic infections. Studies on genetic polymorphisms of anti-malarial drug 
target genes in P. malariae are limited. Previous reports have shown polymorphisms in the P. 
malariae dihydrofolate reductase gene associated with pyrimethamine resistance and linked to 
pyrimethamine drug pressure. This study investigated polymorphisms of the P. malariae 
homologous genes, chloroquine resistant transporter and multidrug resistant 1, associated with 
chloroquine and mefloquine resistance in Plasmodium falciparum. 
Methods: The orthologous P. malariae crt and mdr1 genes were studied in 95 patients with P. 
malariae infection between 2002 and 2016 from Thailand (N = 51) and Myanmar (N = 44). Gene 
sequences were analysed using BioEdit, MEGA7, and DnaSP programs. Mutations and gene 
amplifications were compared with P. falciparum and Plasmodium vivax orthologous genes. 
Protein topology models derived from the observed pmcrt and pmmdr1 haplotypes were 
constructed and analysed using Phyre2, SWISS MODEL and Discovery Studio Visualization 
V 17.2. 
Results: Two non-synonymous mutations were observed in exon 2 (H53P, 40%) and exon 8 
(E278D, 44%) of pmcrt. The topology model indicated that H53P and E278D were located 
outside of the transmembrane domain and were unlikely to affect protein function. Pmmdr1 
was more diverse than pmcrt, with 10 non-synonymous and 3 synonymous mutations 
observed. Non-synonymous mutations were located in the parasite cytoplasmic site, 
transmembrane 11 and nucleotide binding domains 1 and 2. Polymorphisms conferring 
amino acid changes in the transmembrane and nucleotide binding domains were predicted to 
have some effect on PmMDR1 conformation, but were unlikely to affect protein function. All 
P. malariae parasites in this study contained a single copy of the mdr1 gene. 
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Background: The global incidence of dengue has increased with the ageing population. We 
examined the prevalence, clinical manifestations and risk factors associated with dengue severity 
among older patients. 
Methods: A retrospective cohort study was conducted at a hospital in Thailand from 2013 to 2018. 
Data were collected from patient records. Older patients were those aged ≥60 y, whereas adult 
patients were aged at least 18 y but younger than 60 y. 
Results: In total, 1822 patients were included in the study. The prevalence of older dengue was 
7.96%. Older dengue patients were at a higher risk of developing dengue haemorrhagic fever 
(DHF) than adult dengue patients (40.69% vs 30.71%). Haematuria was significantly more 
frequent in older patients (24.82% vs 3.58%), whereas other clinical manifestations had similar 
frequencies between the groups. Multivariate logistic regression indicated that hypertension 
(adjusted OR [aOR]=3.549, 95% CI 1.498 to 8.407) and abdominal pain (aOR=10.904, 95% CI 1.037 
to 114.710) were significantly associated with DHF among older patients. 
Conclusions: Dengue is common in older adults, who also have a higher incidence of developing 
DHF. Older patients with dengue and comorbid hypertension and abdominal pain should be 
monitored for their increasing risk of DHF. 
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Background: Plasmodium malariae is a widely spread but neglected human malaria parasite, 
which causes chronic infections. Studies on genetic polymorphisms of anti-malarial drug 
target genes in P. malariae are limited. Previous reports have shown polymorphisms in the P. 
malariae dihydrofolate reductase gene associated with pyrimethamine resistance and linked to 
pyrimethamine drug pressure. This study investigated polymorphisms of the P. malariae 
homologous genes, chloroquine resistant transporter and multidrug resistant 1, associated with 
chloroquine and mefloquine resistance in Plasmodium falciparum. 
Methods: The orthologous P. malariae crt and mdr1 genes were studied in 95 patients with P. 
malariae infection between 2002 and 2016 from Thailand (N = 51) and Myanmar (N = 44). Gene 
sequences were analysed using BioEdit, MEGA7, and DnaSP programs. Mutations and gene 
amplifications were compared with P. falciparum and Plasmodium vivax orthologous genes. 
Protein topology models derived from the observed pmcrt and pmmdr1 haplotypes were 
constructed and analysed using Phyre2, SWISS MODEL and Discovery Studio Visualization 
V 17.2. 
Results: Two non-synonymous mutations were observed in exon 2 (H53P, 40%) and exon 8 
(E278D, 44%) of pmcrt. The topology model indicated that H53P and E278D were located 
outside of the transmembrane domain and were unlikely to affect protein function. Pmmdr1 
was more diverse than pmcrt, with 10 non-synonymous and 3 synonymous mutations 
observed. Non-synonymous mutations were located in the parasite cytoplasmic site, 
transmembrane 11 and nucleotide binding domains 1 and 2. Polymorphisms conferring 
amino acid changes in the transmembrane and nucleotide binding domains were predicted to 
have some effect on PmMDR1 conformation, but were unlikely to affect protein function. All 
P. malariae parasites in this study contained a single copy of the mdr1 gene. 

๒๗๒ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Prevalence and clinical manifestations of dengue  
in older patients in Bangkok Hospital for  

Tropical Diseases, Thailand 
 

Lay Ngeab Chhonga, Kittiyod Poovorawana, Borimas Hanboonkunupakarna, 
Weerapong Phumratanaprapina, Ngamphol Soonthornworasirib,  

Chatporn Kittitrakula, Apichart Nontpraserta, Sasithon Pukrittayakameea 
 

a Departm ent of Clinical Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand 
b Department of Tropical Hygiene, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand 

 
Background: The global incidence of dengue has increased with the ageing population. We 
examined the prevalence, clinical manifestations and risk factors associated with dengue severity 
among older patients. 
Methods: A retrospective cohort study was conducted at a hospital in Thailand from 2013 to 2018. 
Data were collected from patient records. Older patients were those aged ≥60 y, whereas adult 
patients were aged at least 18 y but younger than 60 y. 
Results: In total, 1822 patients were included in the study. The prevalence of older dengue was 
7.96%. Older dengue patients were at a higher risk of developing dengue haemorrhagic fever 
(DHF) than adult dengue patients (40.69% vs 30.71%). Haematuria was significantly more 
frequent in older patients (24.82% vs 3.58%), whereas other clinical manifestations had similar 
frequencies between the groups. Multivariate logistic regression indicated that hypertension 
(adjusted OR [aOR]=3.549, 95% CI 1.498 to 8.407) and abdominal pain (aOR=10.904, 95% CI 1.037 
to 114.710) were significantly associated with DHF among older patients. 
Conclusions: Dengue is common in older adults, who also have a higher incidence of developing 
DHF. Older patients with dengue and comorbid hypertension and abdominal pain should be 
monitored for their increasing risk of DHF. 
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Background: Plasmodium malariae is a widely spread but neglected human malaria parasite, 
which causes chronic infections. Studies on genetic polymorphisms of anti-malarial drug 
target genes in P. malariae are limited. Previous reports have shown polymorphisms in the P. 
malariae dihydrofolate reductase gene associated with pyrimethamine resistance and linked to 
pyrimethamine drug pressure. This study investigated polymorphisms of the P. malariae 
homologous genes, chloroquine resistant transporter and multidrug resistant 1, associated with 
chloroquine and mefloquine resistance in Plasmodium falciparum. 
Methods: The orthologous P. malariae crt and mdr1 genes were studied in 95 patients with P. 
malariae infection between 2002 and 2016 from Thailand (N = 51) and Myanmar (N = 44). Gene 
sequences were analysed using BioEdit, MEGA7, and DnaSP programs. Mutations and gene 
amplifications were compared with P. falciparum and Plasmodium vivax orthologous genes. 
Protein topology models derived from the observed pmcrt and pmmdr1 haplotypes were 
constructed and analysed using Phyre2, SWISS MODEL and Discovery Studio Visualization 
V 17.2. 
Results: Two non-synonymous mutations were observed in exon 2 (H53P, 40%) and exon 8 
(E278D, 44%) of pmcrt. The topology model indicated that H53P and E278D were located 
outside of the transmembrane domain and were unlikely to affect protein function. Pmmdr1 
was more diverse than pmcrt, with 10 non-synonymous and 3 synonymous mutations 
observed. Non-synonymous mutations were located in the parasite cytoplasmic site, 
transmembrane 11 and nucleotide binding domains 1 and 2. Polymorphisms conferring 
amino acid changes in the transmembrane and nucleotide binding domains were predicted to 
have some effect on PmMDR1 conformation, but were unlikely to affect protein function. All 
P. malariae parasites in this study contained a single copy of the mdr1 gene. 
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Conclusions: The observed polymorphisms in pmcrt and pmmdr1 genes are unlikely to affect 
protein function and unlikely related to chloroquine drug pressure. Similarly, the absence of 
pmmdr1 copy number variation suggests limited mefloquine drug pressure on the P. malariae 
parasite population, despite its long time use in Thailand for the treatment of falciparum 
malaria. 
Keywords: Chloroquine resistant transporter; Malaria; Multidrug resistance proteins 1; 
Plasmodium malariae. 
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Background: Out-of-hospital cardiac arrest is an emergency that requires immediate 
management to save lives. However, some predictive scores for the immediate outcomes of 
patients with out-of-hospital cardiac arrest are difficult to use in clinical practice. 
Aims: This study aimed to identify predictors of sustained return of spontaneous circulation and 
to develop a predictive score. 
Methods: This prospective observational study evaluated sustained return of spontaneous 
circulation among out-of-hospital cardiac arrest patients in a Thai emergency department 
between July 2014 and March 2018. The baseline characteristics and prehospital and hospital 
findings were analysed. 
Results: Of 347 patients, 126 (36.3%) had sustained return of spontaneous circulation and 20 
(5.8%) were discharged. Witnessed arrest (odds ratio = 2.9, 95% confidence interval 1.3-6.2), time 
from arrest to chest compression <15 min (odds ratio = 3.0, 95% confidence interval 1.3-7.0) and 
chest compression duration <30 min (odds ratio = 15.6, 95% confidence interval 8.7-28.0) predicted 
sustained return of spontaneous circulation; these were developed into the WATCH-CPR 
(Witnessed Arrest, Time from arrest to CHest compression-CPR duration) score. A score of ≥2 
was optimal for predicting sustained return of spontaneous circulation, which provided an area 
under the receiver operating characteristic of 0.775 (95% confidence interval 0.724-0.825) and a 
sensitivity of 72.2% (95% confidence interval 63.4-79.6%) and specificity of 76.0% (95% confidence 
interval 69.8-81.4%). 
Conclusions: The factors including witnessed arrest, time from arrest to chest compression and 
chest compression duration were developed as the WATCH-CPR score for predicting sustained 
return of spontaneous circulation among patients with out-of-hospital cardiac arrest. 
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Conclusions: The observed polymorphisms in pmcrt and pmmdr1 genes are unlikely to affect 
protein function and unlikely related to chloroquine drug pressure. Similarly, the absence of 
pmmdr1 copy number variation suggests limited mefloquine drug pressure on the P. malariae 
parasite population, despite its long time use in Thailand for the treatment of falciparum 
malaria. 
Keywords: Chloroquine resistant transporter; Malaria; Multidrug resistance proteins 1; 
Plasmodium malariae. 
 

Full article in Malar J 2020;31:19(1):315; doi:10.1186/s12936-020-03391-6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗๕ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Predictive model of return of spontaneous circulation 
among patients with out-of-hospital cardiac arrest  

in Thailand: The WATCH-CPR Score 
 

Kumpol Amnuaypattanapona,b, Vipa Thanachartweta, Varunee Desakorna,  
Supat Chamnanchanunta, Sasithon Pukrittayakameea,  

Duangjai Sahassanandac, Anan Wattanathumd 

 
a Department of Clinical Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand 
b Department of Emergency Medicine, Thammasat University Hospital, Pathum Thani Province, Thailand 
c Information Technology Unit, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand 
d Pulmonary and Critical Care Division, Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand 

 
Background: Out-of-hospital cardiac arrest is an emergency that requires immediate 
management to save lives. However, some predictive scores for the immediate outcomes of 
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Methods: This prospective observational study evaluated sustained return of spontaneous 
circulation among out-of-hospital cardiac arrest patients in a Thai emergency department 
between July 2014 and March 2018. The baseline characteristics and prehospital and hospital 
findings were analysed. 
Results: Of 347 patients, 126 (36.3%) had sustained return of spontaneous circulation and 20 
(5.8%) were discharged. Witnessed arrest (odds ratio = 2.9, 95% confidence interval 1.3-6.2), time 
from arrest to chest compression <15 min (odds ratio = 3.0, 95% confidence interval 1.3-7.0) and 
chest compression duration <30 min (odds ratio = 15.6, 95% confidence interval 8.7-28.0) predicted 
sustained return of spontaneous circulation; these were developed into the WATCH-CPR 
(Witnessed Arrest, Time from arrest to CHest compression-CPR duration) score. A score of ≥2 
was optimal for predicting sustained return of spontaneous circulation, which provided an area 
under the receiver operating characteristic of 0.775 (95% confidence interval 0.724-0.825) and a 
sensitivity of 72.2% (95% confidence interval 63.4-79.6%) and specificity of 76.0% (95% confidence 
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Background: Out-of-hospital cardiac arrest is an emergency that requires immediate 
management to save lives. However, some predictive scores for the immediate outcomes of 
patients with out-of-hospital cardiac arrest are difficult to use in clinical practice. 
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under the receiver operating characteristic of 0.775 (95% confidence interval 0.724-0.825) and a 
sensitivity of 72.2% (95% confidence interval 63.4-79.6%) and specificity of 76.0% (95% confidence 
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Mass administration of antimalarial drugs and ivermectin are being considered as potential 
accelerators of malaria elimination. The safety, tolerability, pharmacokinetics, and mosquito-
lethal effects of combinations of ivermectin, dihydroartemisinin-piperaquine, and primaquine 
were evaluated. Coadministration of ivermectin and dihydroartemisinin-piperaquine resulted in 
increased ivermectin concentrations with corresponding increases in mosquito-lethal effect across 
all subjects. Exposure to piperaquine was also increased when coadministered with ivermectin, 
but electrocardiograph QT-interval prolongation was not increased. One subject had transiently 
impaired liver function. Ivermectin mosquito-lethal effect was greater than predicted previously 
against the major Southeast Asian malaria vectors. Both Anopheles dirus and Anopheles minimus 
mosquito mortality was increased substantially (20-fold and 35-fold increase, respectively) when 
feeding on volunteer blood after ivermectin administration compared with in vitro ivermectin-
spiked blood. This suggests the presence of ivermectin metabolites that impart mosquito-lethal 
effects. Further studies of this combined approach to accelerate malaria elimination are warranted. 
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but electrocardiograph QT-interval prolongation was not increased. One subject had transiently 
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Background: Artemisinin and partner-drug resistance in Plasmodium falciparum are major 
threats to malaria control and elimination. Triple artemisinin-based combination therapies 
(TACTs), which combine existing co-formulated ACTs with a second partner drug that is 
slowly eliminated, might provide effective treatment and delay emergence of antimalarial 
drug resistance. 
Methods: In this multicentre, open-label, randomised trial, we recruited patients with 
uncomplicated P falciparum malaria at 18 hospitals and health clinics in eight countries. 
Eligible patients were aged 2–65 years, with acute, uncomplicated P falciparum malaria alone 
or mixed with non-falciparum species, and a temperature of 375°C or higher, or a history of 
fever in the past 24 h. Patients were randomly assigned (1:1) to one of two treatments using 
block randomisation, depending on their location: in Thailand, Cambodia, Vietnam, and 
Myanmar patients were assigned to either dihydroartemisinin–piperaquine or 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine; at three sites in Cambodia they were 
assigned to either artesunate–mefloquine or dihydroartemisinin–piperaquine plus 
mefloquine; and in Laos, Myanmar, Bangladesh, India, and the Democratic Republic of the 
Congo they were assigned to either artemether–lumefantrine or artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine. All drugs were administered orally and doses varied by drug combination 
and site. Patients were followed-up weekly for 42 days. The primary endpoint was efficacy, 
defined by 42-day PCR-corrected adequate clinical and parasitological response. Primary 
analysis was by intention to treat. A detailed assessment of safety and tolerability of the study 
drugs was done in all patients randomly assigned to treatment. This study is registered at 
ClinicalTrials.gov, NCT02453308, and is complete. 
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Findings: Between Aug 7, 2015, and Feb 8, 2018, 1100 patients were given either 
dihydroartemisinin–piperaquine (183 [17%]), dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine 
(269 [24%]), artesunate–mefloquine (73 [7%]), artemether–lumefantrine (289 [26%]), or 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (286 [26%]). The median age was 23 years (IQR 
13 to 34) and 854 (78%) of 1100 patients were male. In Cambodia, Thailand, and Vietnam the 
42-day PCR-corrected efficacy after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine was 
98% (149 of 152; 95% CI 94 to 100) and after dihydroartemisinin–piperaquine was 48% (67 of 
141; 95% CI 39 to 56; risk difference 51%, 95% CI 42 to 59; p<00001). Efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine in the three sites in Myanmar was 91%  
(42 of 46; 95% CI 79 to 98) versus 100% (42 of 42; 95% CI 92 to 100) after dihydroartemisinin–
piperaquine (risk difference 9%, 95% CI 1 to 17; p=0·12). The 42-day PCR corrected efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (96% [68 of 71; 95% CI 88 to 99]) was non-
inferior to that of artesunate–mefloquine (95% [69 of 73; 95% CI 87 to 99]) in three sites in 
Cambodia (risk difference 1%; 95% CI −6 to 8; p=1·00). The overall 42-day PCR-corrected 
efficacy of artemether–lumefantrine plus amodiaquine (98% [281 of 286; 95% CI 97 to 99]) was 
similar to that of artemether–lumefantrine (97% [279 of 289; 95% CI 94 to 98]; risk difference 
2%, 95% CI −1 to 4; p=0·30). Both TACTs were well tolerated, although early vomiting (within 
1 h) was more frequent after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (30 [38%] of 
794) than after dihydroartemisinin–piperaquine (eight [1·5%] of 543; p=0012). Vomiting after 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (22 [13%] of 1703) and artemether–lumefantrine 
(11 [06%] of 1721) was infrequent. Adding amodiaquine to artemether–lumefantrine 
extended the electrocardiogram corrected QT interval (mean increase at 52 h compared with 
baseline of 88 ms [SD 186] vs 0·9 ms [161]; p<001) but adding mefloquine to 
dihydroartemisinin–piperaquine did not (mean increase of 221 ms [SD 192] for 
dihydroartemisinin–piperaquine vs 20·8 ms [SD 17·8] for dihydroartemisinin–piperaquine 
plus mefloquine; p=050). 
Interpretation: Dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine and artemether–
lumefantrine plus amodiaquine TACTs are efficacious, well tolerated, and safe treatments of 
uncomplicated P falciparum malaria, including in areas with artemisinin and ACT partner-
drug resistance. 
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Background: Artemisinin and partner-drug resistance in Plasmodium falciparum are major 
threats to malaria control and elimination. Triple artemisinin-based combination therapies 
(TACTs), which combine existing co-formulated ACTs with a second partner drug that is 
slowly eliminated, might provide effective treatment and delay emergence of antimalarial 
drug resistance. 
Methods: In this multicentre, open-label, randomised trial, we recruited patients with 
uncomplicated P falciparum malaria at 18 hospitals and health clinics in eight countries. 
Eligible patients were aged 2–65 years, with acute, uncomplicated P falciparum malaria alone 
or mixed with non-falciparum species, and a temperature of 375°C or higher, or a history of 
fever in the past 24 h. Patients were randomly assigned (1:1) to one of two treatments using 
block randomisation, depending on their location: in Thailand, Cambodia, Vietnam, and 
Myanmar patients were assigned to either dihydroartemisinin–piperaquine or 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine; at three sites in Cambodia they were 
assigned to either artesunate–mefloquine or dihydroartemisinin–piperaquine plus 
mefloquine; and in Laos, Myanmar, Bangladesh, India, and the Democratic Republic of the 
Congo they were assigned to either artemether–lumefantrine or artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine. All drugs were administered orally and doses varied by drug combination 
and site. Patients were followed-up weekly for 42 days. The primary endpoint was efficacy, 
defined by 42-day PCR-corrected adequate clinical and parasitological response. Primary 
analysis was by intention to treat. A detailed assessment of safety and tolerability of the study 
drugs was done in all patients randomly assigned to treatment. This study is registered at 
ClinicalTrials.gov, NCT02453308, and is complete. 
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Findings: Between Aug 7, 2015, and Feb 8, 2018, 1100 patients were given either 
dihydroartemisinin–piperaquine (183 [17%]), dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine 
(269 [24%]), artesunate–mefloquine (73 [7%]), artemether–lumefantrine (289 [26%]), or 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (286 [26%]). The median age was 23 years (IQR 
13 to 34) and 854 (78%) of 1100 patients were male. In Cambodia, Thailand, and Vietnam the 
42-day PCR-corrected efficacy after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine was 
98% (149 of 152; 95% CI 94 to 100) and after dihydroartemisinin–piperaquine was 48% (67 of 
141; 95% CI 39 to 56; risk difference 51%, 95% CI 42 to 59; p<00001). Efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine in the three sites in Myanmar was 91%  
(42 of 46; 95% CI 79 to 98) versus 100% (42 of 42; 95% CI 92 to 100) after dihydroartemisinin–
piperaquine (risk difference 9%, 95% CI 1 to 17; p=0·12). The 42-day PCR corrected efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (96% [68 of 71; 95% CI 88 to 99]) was non-
inferior to that of artesunate–mefloquine (95% [69 of 73; 95% CI 87 to 99]) in three sites in 
Cambodia (risk difference 1%; 95% CI −6 to 8; p=1·00). The overall 42-day PCR-corrected 
efficacy of artemether–lumefantrine plus amodiaquine (98% [281 of 286; 95% CI 97 to 99]) was 
similar to that of artemether–lumefantrine (97% [279 of 289; 95% CI 94 to 98]; risk difference 
2%, 95% CI −1 to 4; p=0·30). Both TACTs were well tolerated, although early vomiting (within 
1 h) was more frequent after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (30 [38%] of 
794) than after dihydroartemisinin–piperaquine (eight [1·5%] of 543; p=0012). Vomiting after 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (22 [13%] of 1703) and artemether–lumefantrine 
(11 [06%] of 1721) was infrequent. Adding amodiaquine to artemether–lumefantrine 
extended the electrocardiogram corrected QT interval (mean increase at 52 h compared with 
baseline of 88 ms [SD 186] vs 0·9 ms [161]; p<001) but adding mefloquine to 
dihydroartemisinin–piperaquine did not (mean increase of 221 ms [SD 192] for 
dihydroartemisinin–piperaquine vs 20·8 ms [SD 17·8] for dihydroartemisinin–piperaquine 
plus mefloquine; p=050). 
Interpretation: Dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine and artemether–
lumefantrine plus amodiaquine TACTs are efficacious, well tolerated, and safe treatments of 
uncomplicated P falciparum malaria, including in areas with artemisinin and ACT partner-
drug resistance. 
 

Full article in Lancet 2020;pii:S0140-6736(20)30552-3; doi:10.1016/S0140-6736(20)30552-3 

 
 
 
 
 
 
 



279
๒๗๘ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

kk Kinshasa Mahidol Oxford Research Unit (KIMORU), Kinshasa, Democratic Republic of the Congo 
ll Kinshasa School of Public Health, Kinshasa, Democratic Republic of the Congo 
mm Oxford University Clinical Research Unit, Hospital for Tropical Diseases, Ho Chi Minh City, Vietnam 
nn Pailin Provincial Health Department, Pailin, Cambodia 
oo Sampov Meas Referral Hospital, Pursat, Cambodia 
pp Ratanakiri Referral Hospital, Ratanakiri, Cambodia 
qq Laboratory of Malaria and Vector Research, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National 

Institutes of Health, Rockville, MD, USA 
rr Phu Sing hospital, Phu Sing, Sisaket, Thailand 
ss Khun Han Hospital, Khun Han, Sisaket, Thailand 
tt Infectious Disease Biology Unit, IGH, Rourkela Research Unit of ILS, Bhubeneswar, DBT, Rourkela, India 
al Defence Services Medical Research Centre, Yangon, Myanmar 
am Wellcome Sanger Institute, Hinxton, UK 
an AstraZeneca, Gaithersburg, MD, USA 
ao Center of Tropical Medicine and Travel Medicine, Department of Infectious Diseases, Academic Medical 

Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands 
ap WorldWide Antimalarial Resistance Network – Asia Regional Centre, Bangkok, Thailand 
aq Harvard T H Chan School of Public Health, Harvard University, Boston, MA USA 
ar Department of Medical Research, Pyin Oo Lwin, Myanmar 
as Lao-Oxford-Mahosot Hospital Wellcome Trust Research Unit (LOMWRU), Vientiane, Laos 
at Institute of Research and Education Development (IRED), University of Health Sciences, Ministry of Health, 

Vientiane, Laos 
au The Royal Society of Thailand, Dusit, Bangkok, Thailand 
av Malaria Research Group and Dev Care Foundation, Dhaka, Bangladesh 

 
Background: Artemisinin and partner-drug resistance in Plasmodium falciparum are major 
threats to malaria control and elimination. Triple artemisinin-based combination therapies 
(TACTs), which combine existing co-formulated ACTs with a second partner drug that is 
slowly eliminated, might provide effective treatment and delay emergence of antimalarial 
drug resistance. 
Methods: In this multicentre, open-label, randomised trial, we recruited patients with 
uncomplicated P falciparum malaria at 18 hospitals and health clinics in eight countries. 
Eligible patients were aged 2–65 years, with acute, uncomplicated P falciparum malaria alone 
or mixed with non-falciparum species, and a temperature of 375°C or higher, or a history of 
fever in the past 24 h. Patients were randomly assigned (1:1) to one of two treatments using 
block randomisation, depending on their location: in Thailand, Cambodia, Vietnam, and 
Myanmar patients were assigned to either dihydroartemisinin–piperaquine or 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine; at three sites in Cambodia they were 
assigned to either artesunate–mefloquine or dihydroartemisinin–piperaquine plus 
mefloquine; and in Laos, Myanmar, Bangladesh, India, and the Democratic Republic of the 
Congo they were assigned to either artemether–lumefantrine or artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine. All drugs were administered orally and doses varied by drug combination 
and site. Patients were followed-up weekly for 42 days. The primary endpoint was efficacy, 
defined by 42-day PCR-corrected adequate clinical and parasitological response. Primary 
analysis was by intention to treat. A detailed assessment of safety and tolerability of the study 
drugs was done in all patients randomly assigned to treatment. This study is registered at 
ClinicalTrials.gov, NCT02453308, and is complete. 
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Findings: Between Aug 7, 2015, and Feb 8, 2018, 1100 patients were given either 
dihydroartemisinin–piperaquine (183 [17%]), dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine 
(269 [24%]), artesunate–mefloquine (73 [7%]), artemether–lumefantrine (289 [26%]), or 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (286 [26%]). The median age was 23 years (IQR 
13 to 34) and 854 (78%) of 1100 patients were male. In Cambodia, Thailand, and Vietnam the 
42-day PCR-corrected efficacy after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine was 
98% (149 of 152; 95% CI 94 to 100) and after dihydroartemisinin–piperaquine was 48% (67 of 
141; 95% CI 39 to 56; risk difference 51%, 95% CI 42 to 59; p<00001). Efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine in the three sites in Myanmar was 91%  
(42 of 46; 95% CI 79 to 98) versus 100% (42 of 42; 95% CI 92 to 100) after dihydroartemisinin–
piperaquine (risk difference 9%, 95% CI 1 to 17; p=0·12). The 42-day PCR corrected efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (96% [68 of 71; 95% CI 88 to 99]) was non-
inferior to that of artesunate–mefloquine (95% [69 of 73; 95% CI 87 to 99]) in three sites in 
Cambodia (risk difference 1%; 95% CI −6 to 8; p=1·00). The overall 42-day PCR-corrected 
efficacy of artemether–lumefantrine plus amodiaquine (98% [281 of 286; 95% CI 97 to 99]) was 
similar to that of artemether–lumefantrine (97% [279 of 289; 95% CI 94 to 98]; risk difference 
2%, 95% CI −1 to 4; p=0·30). Both TACTs were well tolerated, although early vomiting (within 
1 h) was more frequent after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (30 [38%] of 
794) than after dihydroartemisinin–piperaquine (eight [1·5%] of 543; p=0012). Vomiting after 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (22 [13%] of 1703) and artemether–lumefantrine 
(11 [06%] of 1721) was infrequent. Adding amodiaquine to artemether–lumefantrine 
extended the electrocardiogram corrected QT interval (mean increase at 52 h compared with 
baseline of 88 ms [SD 186] vs 0·9 ms [161]; p<001) but adding mefloquine to 
dihydroartemisinin–piperaquine did not (mean increase of 221 ms [SD 192] for 
dihydroartemisinin–piperaquine vs 20·8 ms [SD 17·8] for dihydroartemisinin–piperaquine 
plus mefloquine; p=050). 
Interpretation: Dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine and artemether–
lumefantrine plus amodiaquine TACTs are efficacious, well tolerated, and safe treatments of 
uncomplicated P falciparum malaria, including in areas with artemisinin and ACT partner-
drug resistance. 
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Background: Artemisinin and partner-drug resistance in Plasmodium falciparum are major 
threats to malaria control and elimination. Triple artemisinin-based combination therapies 
(TACTs), which combine existing co-formulated ACTs with a second partner drug that is 
slowly eliminated, might provide effective treatment and delay emergence of antimalarial 
drug resistance. 
Methods: In this multicentre, open-label, randomised trial, we recruited patients with 
uncomplicated P falciparum malaria at 18 hospitals and health clinics in eight countries. 
Eligible patients were aged 2–65 years, with acute, uncomplicated P falciparum malaria alone 
or mixed with non-falciparum species, and a temperature of 375°C or higher, or a history of 
fever in the past 24 h. Patients were randomly assigned (1:1) to one of two treatments using 
block randomisation, depending on their location: in Thailand, Cambodia, Vietnam, and 
Myanmar patients were assigned to either dihydroartemisinin–piperaquine or 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine; at three sites in Cambodia they were 
assigned to either artesunate–mefloquine or dihydroartemisinin–piperaquine plus 
mefloquine; and in Laos, Myanmar, Bangladesh, India, and the Democratic Republic of the 
Congo they were assigned to either artemether–lumefantrine or artemether–lumefantrine 
plus amodiaquine. All drugs were administered orally and doses varied by drug combination 
and site. Patients were followed-up weekly for 42 days. The primary endpoint was efficacy, 
defined by 42-day PCR-corrected adequate clinical and parasitological response. Primary 
analysis was by intention to treat. A detailed assessment of safety and tolerability of the study 
drugs was done in all patients randomly assigned to treatment. This study is registered at 
ClinicalTrials.gov, NCT02453308, and is complete. 
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Findings: Between Aug 7, 2015, and Feb 8, 2018, 1100 patients were given either 
dihydroartemisinin–piperaquine (183 [17%]), dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine 
(269 [24%]), artesunate–mefloquine (73 [7%]), artemether–lumefantrine (289 [26%]), or 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (286 [26%]). The median age was 23 years (IQR 
13 to 34) and 854 (78%) of 1100 patients were male. In Cambodia, Thailand, and Vietnam the 
42-day PCR-corrected efficacy after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine was 
98% (149 of 152; 95% CI 94 to 100) and after dihydroartemisinin–piperaquine was 48% (67 of 
141; 95% CI 39 to 56; risk difference 51%, 95% CI 42 to 59; p<00001). Efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine in the three sites in Myanmar was 91%  
(42 of 46; 95% CI 79 to 98) versus 100% (42 of 42; 95% CI 92 to 100) after dihydroartemisinin–
piperaquine (risk difference 9%, 95% CI 1 to 17; p=0·12). The 42-day PCR corrected efficacy of 
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (96% [68 of 71; 95% CI 88 to 99]) was non-
inferior to that of artesunate–mefloquine (95% [69 of 73; 95% CI 87 to 99]) in three sites in 
Cambodia (risk difference 1%; 95% CI −6 to 8; p=1·00). The overall 42-day PCR-corrected 
efficacy of artemether–lumefantrine plus amodiaquine (98% [281 of 286; 95% CI 97 to 99]) was 
similar to that of artemether–lumefantrine (97% [279 of 289; 95% CI 94 to 98]; risk difference 
2%, 95% CI −1 to 4; p=0·30). Both TACTs were well tolerated, although early vomiting (within 
1 h) was more frequent after dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine (30 [38%] of 
794) than after dihydroartemisinin–piperaquine (eight [1·5%] of 543; p=0012). Vomiting after 
artemether–lumefantrine plus amodiaquine (22 [13%] of 1703) and artemether–lumefantrine 
(11 [06%] of 1721) was infrequent. Adding amodiaquine to artemether–lumefantrine 
extended the electrocardiogram corrected QT interval (mean increase at 52 h compared with 
baseline of 88 ms [SD 186] vs 0·9 ms [161]; p<001) but adding mefloquine to 
dihydroartemisinin–piperaquine did not (mean increase of 221 ms [SD 192] for 
dihydroartemisinin–piperaquine vs 20·8 ms [SD 17·8] for dihydroartemisinin–piperaquine 
plus mefloquine; p=050). 
Interpretation: Dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine and artemether–
lumefantrine plus amodiaquine TACTs are efficacious, well tolerated, and safe treatments of 
uncomplicated P falciparum malaria, including in areas with artemisinin and ACT partner-
drug resistance. 
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Background: Understanding the genetic structure of natural populations provides insight 
into the demographic and adaptive processes that have affected those populations. Such 
information, particularly when integrated with geospatial data, can have translational 
applications for a variety of fields, including public health. Estimated effective migration 
surfaces (EEMS) is an approach that allows visualization of the spatial patterns in genomic 
data to understand population structure and migration. In this study, we developed a 
workflow to optimize the resolution of spatial grids used to generate EEMS migration maps 
and applied this optimized workflow to estimate migration of Plasmodium falciparum in 
Cambodia and bordering regions of Thailand and Vietnam. 
Methods: The optimal density of EEMS grids was determined based on a new workflow 
created using density clustering to define genomic clusters and the spatial distance between 
genomic clusters. Topological skeletons were used to capture the spatial distribution for each 
genomic cluster and to determine the EEMS grid density; i.e., both genomic and spatial 
clustering were used to guide the optimization of EEMS grids. Model accuracy for migration 
estimates using the optimized workflow was tested and compared to grid resolutions selected 
without the optimized workflow. As a test case, the optimized workflow was applied to 
genomic data generated from P. falciparum sampled in Cambodia and bordering regions, and 
migration maps were compared to estimates of malaria endemicity, as well as geographic 
properties of the study area, as a means of validating observed migration patterns. 
Results: Optimized grids displayed both high model accuracy and reduced computing time 
compared to grid densities selected in an unguided manner. In addition, EEMS migration 
maps generated for P. falciparum using the optimized grid corresponded to estimates of 
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malaria endemicity and geographic properties of the study region that might be expected to 
impact malaria parasite migration, supporting the validity of the observed migration patterns. 
Conclusions: Optimized grids reduce spatial uncertainty in the EEMS contours that can result 
from user-defined parameters, such as the resolution of the spatial grid used in the model. 
This workflow will be useful to a broad range of EEMS users as it can be applied to analyses 
involving other organisms of interest and geographic areas. 
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Background: Understanding the genetic structure of natural populations provides insight 
into the demographic and adaptive processes that have affected those populations. Such 
information, particularly when integrated with geospatial data, can have translational 
applications for a variety of fields, including public health. Estimated effective migration 
surfaces (EEMS) is an approach that allows visualization of the spatial patterns in genomic 
data to understand population structure and migration. In this study, we developed a 
workflow to optimize the resolution of spatial grids used to generate EEMS migration maps 
and applied this optimized workflow to estimate migration of Plasmodium falciparum in 
Cambodia and bordering regions of Thailand and Vietnam. 
Methods: The optimal density of EEMS grids was determined based on a new workflow 
created using density clustering to define genomic clusters and the spatial distance between 
genomic clusters. Topological skeletons were used to capture the spatial distribution for each 
genomic cluster and to determine the EEMS grid density; i.e., both genomic and spatial 
clustering were used to guide the optimization of EEMS grids. Model accuracy for migration 
estimates using the optimized workflow was tested and compared to grid resolutions selected 
without the optimized workflow. As a test case, the optimized workflow was applied to 
genomic data generated from P. falciparum sampled in Cambodia and bordering regions, and 
migration maps were compared to estimates of malaria endemicity, as well as geographic 
properties of the study area, as a means of validating observed migration patterns. 
Results: Optimized grids displayed both high model accuracy and reduced computing time 
compared to grid densities selected in an unguided manner. In addition, EEMS migration 
maps generated for P. falciparum using the optimized grid corresponded to estimates of 
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malaria endemicity and geographic properties of the study region that might be expected to 
impact malaria parasite migration, supporting the validity of the observed migration patterns. 
Conclusions: Optimized grids reduce spatial uncertainty in the EEMS contours that can result 
from user-defined parameters, such as the resolution of the spatial grid used in the model. 
This workflow will be useful to a broad range of EEMS users as it can be applied to analyses 
involving other organisms of interest and geographic areas. 
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Background: Understanding the genetic structure of natural populations provides insight 
into the demographic and adaptive processes that have affected those populations. Such 
information, particularly when integrated with geospatial data, can have translational 
applications for a variety of fields, including public health. Estimated effective migration 
surfaces (EEMS) is an approach that allows visualization of the spatial patterns in genomic 
data to understand population structure and migration. In this study, we developed a 
workflow to optimize the resolution of spatial grids used to generate EEMS migration maps 
and applied this optimized workflow to estimate migration of Plasmodium falciparum in 
Cambodia and bordering regions of Thailand and Vietnam. 
Methods: The optimal density of EEMS grids was determined based on a new workflow 
created using density clustering to define genomic clusters and the spatial distance between 
genomic clusters. Topological skeletons were used to capture the spatial distribution for each 
genomic cluster and to determine the EEMS grid density; i.e., both genomic and spatial 
clustering were used to guide the optimization of EEMS grids. Model accuracy for migration 
estimates using the optimized workflow was tested and compared to grid resolutions selected 
without the optimized workflow. As a test case, the optimized workflow was applied to 
genomic data generated from P. falciparum sampled in Cambodia and bordering regions, and 
migration maps were compared to estimates of malaria endemicity, as well as geographic 
properties of the study area, as a means of validating observed migration patterns. 
Results: Optimized grids displayed both high model accuracy and reduced computing time 
compared to grid densities selected in an unguided manner. In addition, EEMS migration 
maps generated for P. falciparum using the optimized grid corresponded to estimates of 
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malaria endemicity and geographic properties of the study region that might be expected to 
impact malaria parasite migration, supporting the validity of the observed migration patterns. 
Conclusions: Optimized grids reduce spatial uncertainty in the EEMS contours that can result 
from user-defined parameters, such as the resolution of the spatial grid used in the model. 
This workflow will be useful to a broad range of EEMS users as it can be applied to analyses 
involving other organisms of interest and geographic areas. 
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information, particularly when integrated with geospatial data, can have translational 
applications for a variety of fields, including public health. Estimated effective migration 
surfaces (EEMS) is an approach that allows visualization of the spatial patterns in genomic 
data to understand population structure and migration. In this study, we developed a 
workflow to optimize the resolution of spatial grids used to generate EEMS migration maps 
and applied this optimized workflow to estimate migration of Plasmodium falciparum in 
Cambodia and bordering regions of Thailand and Vietnam. 
Methods: The optimal density of EEMS grids was determined based on a new workflow 
created using density clustering to define genomic clusters and the spatial distance between 
genomic clusters. Topological skeletons were used to capture the spatial distribution for each 
genomic cluster and to determine the EEMS grid density; i.e., both genomic and spatial 
clustering were used to guide the optimization of EEMS grids. Model accuracy for migration 
estimates using the optimized workflow was tested and compared to grid resolutions selected 
without the optimized workflow. As a test case, the optimized workflow was applied to 
genomic data generated from P. falciparum sampled in Cambodia and bordering regions, and 
migration maps were compared to estimates of malaria endemicity, as well as geographic 
properties of the study area, as a means of validating observed migration patterns. 
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malaria endemicity and geographic properties of the study region that might be expected to 
impact malaria parasite migration, supporting the validity of the observed migration patterns. 
Conclusions: Optimized grids reduce spatial uncertainty in the EEMS contours that can result 
from user-defined parameters, such as the resolution of the spatial grid used in the model. 
This workflow will be useful to a broad range of EEMS users as it can be applied to analyses 
involving other organisms of interest and geographic areas. 
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Background: Electrocardiographic QT interval prolongation is the most widely used risk 
marker for ventricular arrhythmia potential and thus an important component of drug 
cardiotoxicity assessments. Several antimalarial medicines are associated with QT interval 
prolongation. However, interpretation of electrocardiographic changes is confounded by the 
coincidence of peak antimalarial drug concentrations with recovery from malaria. We 
therefore reviewed all available data to characterise the effects of malaria disease and 
demographic factors on the QT interval in order to improve assessment of 
electrocardiographic changes in the treatment and prevention of malaria. 
Methods and findings: We conducted a systematic review and meta-analysis of individual 
patient data. We searched clinical bibliographic databases (last on August 21, 2017) for studies 
of the quinoline and structurally related antimalarials for malaria-related indications in 
human participants in which electrocardiograms were systematically recorded. Unpublished 
studies were identified by the World Health Organization (WHO) Evidence Review Group 
(ERG) on the Cardiotoxicity of Antimalarials. Risk of bias was assessed using the 
Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European Consortium 
(PROTECT) checklist for adverse drug events. Bayesian hierarchical multivariable regression 
with generalised additive models was used to investigate the effects of malaria and 
demographic factors on the pretreatment QT interval. The meta-analysis included 10,452 
individuals (9,778 malaria patients, including 343 with severe disease, and 674 healthy 
participants) from 43 studies. 7,170 (68.6%) had fever (body temperature ≥ 37.5°C), and none 
developed ventricular arrhythmia after antimalarial treatment. Compared to healthy 
participants, patients with uncomplicated falciparum malaria had shorter QT intervals (-61.77 
milliseconds; 95% credible interval [CI]: -80.71 to -42.83) and increased sensitivity of the QT 
interval to heart rate changes. These effects were greater in severe malaria (-110.89 
milliseconds; 95% CI: -140.38 to -81.25). Body temperature was associated independently with 
clinically significant QT shortening of 2.80 milliseconds (95% CI: -3.17 to -2.42) per 1°C 
increase. Study limitations include that it was not possible to assess the effect of other factors 
that may affect the QT interval but are not consistently collected in malaria clinical trials. 
Conclusions: Adjustment for malaria and fever-recovery-related QT lengthening is necessary 
to avoid misattributing malaria-disease-related QT changes to antimalarial drug effects. This 
would improve risk assessments of antimalarial-related cardiotoxicity in clinical research and 
practice. Similar adjustments may be indicated for other febrile illnesses for which QT-
interval-prolonging medications are important therapeutic options. 
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Background: Electrocardiographic QT interval prolongation is the most widely used risk 
marker for ventricular arrhythmia potential and thus an important component of drug 
cardiotoxicity assessments. Several antimalarial medicines are associated with QT interval 
prolongation. However, interpretation of electrocardiographic changes is confounded by the 
coincidence of peak antimalarial drug concentrations with recovery from malaria. We 
therefore reviewed all available data to characterise the effects of malaria disease and 
demographic factors on the QT interval in order to improve assessment of 
electrocardiographic changes in the treatment and prevention of malaria. 
Methods and findings: We conducted a systematic review and meta-analysis of individual 
patient data. We searched clinical bibliographic databases (last on August 21, 2017) for studies 
of the quinoline and structurally related antimalarials for malaria-related indications in 
human participants in which electrocardiograms were systematically recorded. Unpublished 
studies were identified by the World Health Organization (WHO) Evidence Review Group 
(ERG) on the Cardiotoxicity of Antimalarials. Risk of bias was assessed using the 
Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European Consortium 
(PROTECT) checklist for adverse drug events. Bayesian hierarchical multivariable regression 
with generalised additive models was used to investigate the effects of malaria and 
demographic factors on the pretreatment QT interval. The meta-analysis included 10,452 
individuals (9,778 malaria patients, including 343 with severe disease, and 674 healthy 
participants) from 43 studies. 7,170 (68.6%) had fever (body temperature ≥ 37.5°C), and none 
developed ventricular arrhythmia after antimalarial treatment. Compared to healthy 
participants, patients with uncomplicated falciparum malaria had shorter QT intervals (-61.77 
milliseconds; 95% credible interval [CI]: -80.71 to -42.83) and increased sensitivity of the QT 
interval to heart rate changes. These effects were greater in severe malaria (-110.89 
milliseconds; 95% CI: -140.38 to -81.25). Body temperature was associated independently with 
clinically significant QT shortening of 2.80 milliseconds (95% CI: -3.17 to -2.42) per 1°C 
increase. Study limitations include that it was not possible to assess the effect of other factors 
that may affect the QT interval but are not consistently collected in malaria clinical trials. 
Conclusions: Adjustment for malaria and fever-recovery-related QT lengthening is necessary 
to avoid misattributing malaria-disease-related QT changes to antimalarial drug effects. This 
would improve risk assessments of antimalarial-related cardiotoxicity in clinical research and 
practice. Similar adjustments may be indicated for other febrile illnesses for which QT-
interval-prolonging medications are important therapeutic options. 
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Background: Electrocardiographic QT interval prolongation is the most widely used risk 
marker for ventricular arrhythmia potential and thus an important component of drug 
cardiotoxicity assessments. Several antimalarial medicines are associated with QT interval 
prolongation. However, interpretation of electrocardiographic changes is confounded by the 
coincidence of peak antimalarial drug concentrations with recovery from malaria. We 
therefore reviewed all available data to characterise the effects of malaria disease and 
demographic factors on the QT interval in order to improve assessment of 
electrocardiographic changes in the treatment and prevention of malaria. 
Methods and findings: We conducted a systematic review and meta-analysis of individual 
patient data. We searched clinical bibliographic databases (last on August 21, 2017) for studies 
of the quinoline and structurally related antimalarials for malaria-related indications in 
human participants in which electrocardiograms were systematically recorded. Unpublished 
studies were identified by the World Health Organization (WHO) Evidence Review Group 
(ERG) on the Cardiotoxicity of Antimalarials. Risk of bias was assessed using the 
Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European Consortium 
(PROTECT) checklist for adverse drug events. Bayesian hierarchical multivariable regression 
with generalised additive models was used to investigate the effects of malaria and 
demographic factors on the pretreatment QT interval. The meta-analysis included 10,452 
individuals (9,778 malaria patients, including 343 with severe disease, and 674 healthy 
participants) from 43 studies. 7,170 (68.6%) had fever (body temperature ≥ 37.5°C), and none 
developed ventricular arrhythmia after antimalarial treatment. Compared to healthy 
participants, patients with uncomplicated falciparum malaria had shorter QT intervals (-61.77 
milliseconds; 95% credible interval [CI]: -80.71 to -42.83) and increased sensitivity of the QT 
interval to heart rate changes. These effects were greater in severe malaria (-110.89 
milliseconds; 95% CI: -140.38 to -81.25). Body temperature was associated independently with 
clinically significant QT shortening of 2.80 milliseconds (95% CI: -3.17 to -2.42) per 1°C 
increase. Study limitations include that it was not possible to assess the effect of other factors 
that may affect the QT interval but are not consistently collected in malaria clinical trials. 
Conclusions: Adjustment for malaria and fever-recovery-related QT lengthening is necessary 
to avoid misattributing malaria-disease-related QT changes to antimalarial drug effects. This 
would improve risk assessments of antimalarial-related cardiotoxicity in clinical research and 
practice. Similar adjustments may be indicated for other febrile illnesses for which QT-
interval-prolonging medications are important therapeutic options. 
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Background: Electrocardiographic QT interval prolongation is the most widely used risk 
marker for ventricular arrhythmia potential and thus an important component of drug 
cardiotoxicity assessments. Several antimalarial medicines are associated with QT interval 
prolongation. However, interpretation of electrocardiographic changes is confounded by the 
coincidence of peak antimalarial drug concentrations with recovery from malaria. We 
therefore reviewed all available data to characterise the effects of malaria disease and 
demographic factors on the QT interval in order to improve assessment of 
electrocardiographic changes in the treatment and prevention of malaria. 
Methods and findings: We conducted a systematic review and meta-analysis of individual 
patient data. We searched clinical bibliographic databases (last on August 21, 2017) for studies 
of the quinoline and structurally related antimalarials for malaria-related indications in 
human participants in which electrocardiograms were systematically recorded. Unpublished 
studies were identified by the World Health Organization (WHO) Evidence Review Group 
(ERG) on the Cardiotoxicity of Antimalarials. Risk of bias was assessed using the 
Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European Consortium 
(PROTECT) checklist for adverse drug events. Bayesian hierarchical multivariable regression 
with generalised additive models was used to investigate the effects of malaria and 
demographic factors on the pretreatment QT interval. The meta-analysis included 10,452 
individuals (9,778 malaria patients, including 343 with severe disease, and 674 healthy 
participants) from 43 studies. 7,170 (68.6%) had fever (body temperature ≥ 37.5°C), and none 
developed ventricular arrhythmia after antimalarial treatment. Compared to healthy 
participants, patients with uncomplicated falciparum malaria had shorter QT intervals (-61.77 
milliseconds; 95% credible interval [CI]: -80.71 to -42.83) and increased sensitivity of the QT 
interval to heart rate changes. These effects were greater in severe malaria (-110.89 
milliseconds; 95% CI: -140.38 to -81.25). Body temperature was associated independently with 
clinically significant QT shortening of 2.80 milliseconds (95% CI: -3.17 to -2.42) per 1°C 
increase. Study limitations include that it was not possible to assess the effect of other factors 
that may affect the QT interval but are not consistently collected in malaria clinical trials. 
Conclusions: Adjustment for malaria and fever-recovery-related QT lengthening is necessary 
to avoid misattributing malaria-disease-related QT changes to antimalarial drug effects. This 
would improve risk assessments of antimalarial-related cardiotoxicity in clinical research and 
practice. Similar adjustments may be indicated for other febrile illnesses for which QT-
interval-prolonging medications are important therapeutic options. 
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Background: Mass administrations of antimalarial drugs (MDA) have reduced the incidence 
and prevalence of P. falciparum infections in a trial in the Greater Mekong Subregion. Here we 
assess the impact of the MDA on P. vivax infections. 
Methods: Between May 2013 and July 2017, four villages in each Myanmar, Vietnam, 
Cambodia and Lao PDR were selected based on high prevalence of P. falciparum infections. 
Eight of the 16 villages were randomly assigned to receive MDA consisting of three-monthly 
rounds of three-day courses of dihydroartemisinin-piperaquine and, except in Cambodia, a 
single low-dose of primaquine. Cross-sectional surveys were conducted at quarterly intervals 
to detect Plasmodium infections using ultrasensitive qPCR. The difference in the cumulative 
incidence between the groups was assessed through a discrete time survival approach, the 
difference in prevalence through a difference-in-difference analysis, and the difference in the 
number of participants with a recurrence of P. vivax infection through a mixed-effect logistic 
regression. 
Results: 3,790 (86%) residents in the intervention villages participated in at least one MDA 
round, of whom 2,520 (57%) participated in three rounds. The prevalence of P. vivax infections 
fell from 9.31% to 0.89% at month 3 but rebounded by six months to 5.81%. There was no 
evidence that the intervention reduced the cumulative incidence of P.vivax infections (95% 
confidence interval [CI] Odds ratio (OR): 0.29 to 1.36). Similarly, there was no evidence of 
MDA related reduction in the number of participants with at least one recurrent infection (OR: 
0.34; 95% CI: 0.08 to 1.42). 
Conclusion: MDA with schizontocidal drugs had a lasting effect on P. falciparum infections 
but only a transient effect on the prevalence of P. vivax infections. Radical cure with an 8-
aminoquinoline will be needed for the rapid elimination of vivax malaria. 
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fell from 9.31% to 0.89% at month 3 but rebounded by six months to 5.81%. There was no 
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Introduction: RTS,S/AS01 is currently the most advanced malaria vaccine but provides 
incomplete, short-term protection. It was developed for use within the expanded program on 
immunizations (EPI) for African children. Another use could be adding mass RTS,S/AS01 
vaccination to the integrated malaria elimination strategy in the Greater Mekong Subregion 
(GMS), where multidrug-resistant P.falciparum strains have emerged and spread. Prior to 
evaluating RTS,S/AS01 in large-scale trials we assessed whether the vaccine, administered 
with and without antimalarial drugs, is safe and immunogenic in Asian populations. 
Methods: An open-label, randomized, controlled phase 2 trial was conducted in healthy, 
adult Thai volunteers. Seven vaccine regimens with and without antimalarial drugs 
(dihydroartemisinin-piperaquine plus a single low dose primaquine) were assessed. 
Antibody titres against the PfCSP full-length (NANP) 6, PfCSP anti-C-term, PfCSP full-length 
(N + C-Terminal) were measured by standard enzyme-linked immunosorbent assays. Liquid 
chromatography was used to measure piperaquine, primaquine and carboxy-primaquine 
concentrations. 
Results: 193 volunteers were enrolled and 186 study participants completed the 6 months 
follow-up period. One month after the last vaccination all study participants had 
seroconverted to the PfCSP (NANP)6, and the PfCSP Full Length (N + C-Terminal). More than 
90% had seroconverted to the Pfanti-C-Term CSP. There was no indication that drug 
concentrations were influenced by vaccine regimens or the antibody levels by the drug 
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regimens. Adverse events were similarly distributed between the seven treatment groups. No 
serious adverse events attributable to the study interventions were detected. 
Conclusion: This study found that RTS,S/AS01 with and without dihydroartemisinin-
piperaquine plus a single low dose primaquine was safe and immunogenic in a healthy, adult 
Asian population. 
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Introduction: RTS,S/AS01 is currently the most advanced malaria vaccine but provides 
incomplete, short-term protection. It was developed for use within the expanded program on 
immunizations (EPI) for African children. Another use could be adding mass RTS,S/AS01 
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with and without antimalarial drugs, is safe and immunogenic in Asian populations. 
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concentrations. 
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follow-up period. One month after the last vaccination all study participants had 
seroconverted to the PfCSP (NANP)6, and the PfCSP Full Length (N + C-Terminal). More than 
90% had seroconverted to the Pfanti-C-Term CSP. There was no indication that drug 
concentrations were influenced by vaccine regimens or the antibody levels by the drug 
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We present a new Finite Surface Discretization (FSD) aiming at the incompressible Navier-
Stokes Equations (NSE) and other coupled conservation laws. This discretization defines the 
velocities as surfaced-averaged values living on the faces of the pressure volumes in which 
the mass is set to be conserved. Consequently, the calculation of the mass balance on these 
control volumes is exact which allows more accurate information to be kept in the velocity 
field and produces a very accurate prediction of the pressure in the next time step. The 
proposed discretization reduces the stencil size of the Poisson equation in the projection 
method compared to the finite volume and finite difference discretizations. Due to highly 
accurate mass conservation, the compact sixth-order approximation of FSD can be used with 
an explicit fourth-order pressure treatment. This property greatly reduces the cost and 
complexity of the implementation. We present the discrete evolution equation of the surface-
averaged velocities together with the enforcement of mass-conservation and the solution 
procedure for the pressure. The approximation of the NSE under this new discretization uses 
a combination of finite-difference and finite-volume methods. The proposed method is 
validated using standard laminar test cases. We identify the conditions under which a fourth-
order pressure treatment can support the sixth-order and eighth-order approximations of the 
convection term using Fourier analysis. The performance of the method is evaluated on 
turbulent channel flows up to friction Reynolds number of 950. The quantitative relationships 
between the accuracy of the solution and grid size are identified. We present two performance 
indices for comparison with other methods. At the error level of 1 per mille, the proposed 
method is 28-times faster than the classic second-order scheme. 
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The feasibility of using multiport minichannel (MPMC) as thermosyphon for cooling 
miniaturized electronic products is experimentally investigated with acetone as the working 
fluid. A detailed analysis on thermal performance and entropy generation due to heat transfer 
and pressure drop with the effects of heat load (10-50 W), filling ratio (FR; 40%, 50%, and 60%), 
and inclination angle (45°, 60°, and 90°) has been carried out. The results showed a reduction 
of 22.2%and 9.31% in thermal resistance and evaporator wall temperature at optimum filling 
ratio (OFR) of 50%. Reduction in entropy generation due to heat transfer and pressure drop 
of 16.6% and 12.3%, respectively, was observed at OFR. Internal fins in MPMC increase the 
surface area and evaporation rate by enhancing heat transfer leading to a decrease in the rate 
of entropy generation. Multiport increases surface tension of condensate at right angles to the 
flow direction along with the effects of gravity and enhancing rate of condensation. A new 
correlation is developed to predict evaporator wall temperature as a function of heat load and 
FR. The proposed correlation agrees well with a deviation of ±20% with present experimental 
results and also with the published literature. Thus, the obtained results will be useful in 
cooling miniaturized electronic devices. 
 

Full article in Heat Transf 2020;49(8):4834-56; doi:10.1002/htj.21855 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๘๘ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Finite surface discretization for incompressible  
Navier-Stokes equations and coupled conservation laws 

 
Arpiruk Hokpunnaa,b, Takashi Misakac, Shigeru Obayashid,  

Somchai Wongwisese,f, Michael Manhartg 
 

a Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University (CMU),  Chiang Mai  
  50200, Thailand 
b Advanced Research Center for Computational Simulation, Chiang Mai University (CMU), Chiang Mai 50200,  
  Thailand 
c National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tokyo 135-0064, Japan 
d Institute of Fluid Science, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan 
e Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology  
  Thonburi (KMUTT), Bangkok 10140, Thailand 
f National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Pathum Thani 12120, Thailand 
g Fachbebiet Hydromechanik, Technische Universität München (TUM), München 80333, Germany 

 
We present a new Finite Surface Discretization (FSD) aiming at the incompressible Navier-
Stokes Equations (NSE) and other coupled conservation laws. This discretization defines the 
velocities as surfaced-averaged values living on the faces of the pressure volumes in which 
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method compared to the finite volume and finite difference discretizations. Due to highly 
accurate mass conservation, the compact sixth-order approximation of FSD can be used with 
an explicit fourth-order pressure treatment. This property greatly reduces the cost and 
complexity of the implementation. We present the discrete evolution equation of the surface-
averaged velocities together with the enforcement of mass-conservation and the solution 
procedure for the pressure. The approximation of the NSE under this new discretization uses 
a combination of finite-difference and finite-volume methods. The proposed method is 
validated using standard laminar test cases. We identify the conditions under which a fourth-
order pressure treatment can support the sixth-order and eighth-order approximations of the 
convection term using Fourier analysis. The performance of the method is evaluated on 
turbulent channel flows up to friction Reynolds number of 950. The quantitative relationships 
between the accuracy of the solution and grid size are identified. We present two performance 
indices for comparison with other methods. At the error level of 1 per mille, the proposed 
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of 16.6% and 12.3%, respectively, was observed at OFR. Internal fins in MPMC increase the 
surface area and evaporation rate by enhancing heat transfer leading to a decrease in the rate 
of entropy generation. Multiport increases surface tension of condensate at right angles to the 
flow direction along with the effects of gravity and enhancing rate of condensation. A new 
correlation is developed to predict evaporator wall temperature as a function of heat load and 
FR. The proposed correlation agrees well with a deviation of ±20% with present experimental 
results and also with the published literature. Thus, the obtained results will be useful in 
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accurate mass conservation, the compact sixth-order approximation of FSD can be used with 
an explicit fourth-order pressure treatment. This property greatly reduces the cost and 
complexity of the implementation. We present the discrete evolution equation of the surface-
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a combination of finite-difference and finite-volume methods. The proposed method is 
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FR. The proposed correlation agrees well with a deviation of ±20% with present experimental 
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cooling miniaturized electronic devices. 
 

Full article in Heat Transf 2020;49(8):4834-56; doi:10.1002/htj.21855 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๘๘ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Finite surface discretization for incompressible  
Navier-Stokes equations and coupled conservation laws 

 
Arpiruk Hokpunnaa,b, Takashi Misakac, Shigeru Obayashid,  

Somchai Wongwisese,f, Michael Manhartg 
 

a Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University (CMU),  Chiang Mai  
  50200, Thailand 
b Advanced Research Center for Computational Simulation, Chiang Mai University (CMU), Chiang Mai 50200,  
  Thailand 
c National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tokyo 135-0064, Japan 
d Institute of Fluid Science, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan 
e Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology  
  Thonburi (KMUTT), Bangkok 10140, Thailand 
f National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Pathum Thani 12120, Thailand 
g Fachbebiet Hydromechanik, Technische Universität München (TUM), München 80333, Germany 

 
We present a new Finite Surface Discretization (FSD) aiming at the incompressible Navier-
Stokes Equations (NSE) and other coupled conservation laws. This discretization defines the 
velocities as surfaced-averaged values living on the faces of the pressure volumes in which 
the mass is set to be conserved. Consequently, the calculation of the mass balance on these 
control volumes is exact which allows more accurate information to be kept in the velocity 
field and produces a very accurate prediction of the pressure in the next time step. The 
proposed discretization reduces the stencil size of the Poisson equation in the projection 
method compared to the finite volume and finite difference discretizations. Due to highly 
accurate mass conservation, the compact sixth-order approximation of FSD can be used with 
an explicit fourth-order pressure treatment. This property greatly reduces the cost and 
complexity of the implementation. We present the discrete evolution equation of the surface-
averaged velocities together with the enforcement of mass-conservation and the solution 
procedure for the pressure. The approximation of the NSE under this new discretization uses 
a combination of finite-difference and finite-volume methods. The proposed method is 
validated using standard laminar test cases. We identify the conditions under which a fourth-
order pressure treatment can support the sixth-order and eighth-order approximations of the 
convection term using Fourier analysis. The performance of the method is evaluated on 
turbulent channel flows up to friction Reynolds number of 950. The quantitative relationships 
between the accuracy of the solution and grid size are identified. We present two performance 
indices for comparison with other methods. At the error level of 1 per mille, the proposed 
method is 28-times faster than the classic second-order scheme. 
 

Full article in J Comput Phys 2020;423:109790; doi:10.1016/j.jcp.2020.109790 

 
 

๒๘๙ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Feasibility of using multiport minichannel  
as thermosyphon for cooling of  
miniaturized electronic devices 

 
Stephen Manovaa,  Lazarus Godson Asirvathama,  Rajesh Nimmagaddab,  

Jefferson Raja Bosea,  Somchai Wongwisesc,d 
 

a Department of Mechanical Engineering, Karunya Institute of Technology and Sciences, Coimbatore, India 
b Center for Advanced Energy Studies, Koneru Lakshmaiah Educational Foundation, Vaddeswaram, Andhra 

Pradesh, India 
c Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology 

Thonburi (KMUTT), Bangkok, Thailand 
d National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Pathum Thani, Thailand 
 
The feasibility of using multiport minichannel (MPMC) as thermosyphon for cooling 
miniaturized electronic products is experimentally investigated with acetone as the working 
fluid. A detailed analysis on thermal performance and entropy generation due to heat transfer 
and pressure drop with the effects of heat load (10-50 W), filling ratio (FR; 40%, 50%, and 60%), 
and inclination angle (45°, 60°, and 90°) has been carried out. The results showed a reduction 
of 22.2%and 9.31% in thermal resistance and evaporator wall temperature at optimum filling 
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A small plate heat exchanger filled with copper foam which can be applied for small scale 
electronic cooling is presented. The heat transfer coefficient and pressure drop of water flow 
inside a plate heat exchanger filled with copper foam (PHECF) are experimentally studied. 
The effect of copper foam pore density and water velocity on the optimum thermal 
performance is also presented. The experiment is performed with a Reynolds number ranging 
from 1200 to 2000 and copper foam pore density ranging from 30 to 50 pores per inch (PPI). 
The results show that the heat transfer coefficient and pressure drop increased when the water 
velocity and pore density increased. The heat transfer coefficient is enhanced by 20.23%, 
29.37%, and 40.28% for PHECF with a pore density of 30 PPI, 40 PPI, and 50 PPI as compared 
to a plate heat exchanger. The total pressure drop of water flow inside PHECF is dominated 
by inertial drag pressure drop. Thermal performance of PHECF with 50 PPI is highest with 
the average thermal performance factor of 1.21. The Nusselt number and friction factor 
correlation of water flow inside plate heat exchanger filled with copper foam are also 
proposed for practical applications. 
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The thermophysical and electrical properties of graphene–transformer oil nanofluid at three 
weight percentage concentrations (0.01%, 0.03%, and 0.05%) were experimentally studied. 
Experiments conducted to find viscosity, surface tension, density, specific resistance, electrical 
conductivity, and dielectric dissipation at various temperatures ranging from 20 °C to 90 °C. 
It was noted that the nanofluid with 0.05% concentration showed an enhancement of 2.5% 
and 16.6% for density and viscosity, respectively, when compared to transformer oil. In 
addition, an average reduction in surface tension is noted to be 10.1% for the maximum 
concentration of nanofluid. Increase in heat load and concentration improves Brownian 
motion and decreases the cohesive force between these particles, which results in a reduction 
in surface tension and increases the heat-transfer rate compared to transformer oil. In 
addition, for the maximum concentration of nanoparticles, the electrical conductivity of 
nanofluid was observed to be 3.76 times higher than that of the transformer oil at 90 °C. The 
addition of nanoparticles in the transformer oil decreases the specific resistance and improves 
the electrical conductivity thereby enhancing the breakdown voltage. Moreover, the 
thermophysics responsible for the improvement in thermophysical and electrical properties 
are discussed clearly, which will be highly useful for the design of power 
transmission/distribution systems. 
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A small plate heat exchanger filled with copper foam which can be applied for small scale 
electronic cooling is presented. The heat transfer coefficient and pressure drop of water flow 
inside a plate heat exchanger filled with copper foam (PHECF) are experimentally studied. 
The effect of copper foam pore density and water velocity on the optimum thermal 
performance is also presented. The experiment is performed with a Reynolds number ranging 
from 1200 to 2000 and copper foam pore density ranging from 30 to 50 pores per inch (PPI). 
The results show that the heat transfer coefficient and pressure drop increased when the water 
velocity and pore density increased. The heat transfer coefficient is enhanced by 20.23%, 
29.37%, and 40.28% for PHECF with a pore density of 30 PPI, 40 PPI, and 50 PPI as compared 
to a plate heat exchanger. The total pressure drop of water flow inside PHECF is dominated 
by inertial drag pressure drop. Thermal performance of PHECF with 50 PPI is highest with 
the average thermal performance factor of 1.21. The Nusselt number and friction factor 
correlation of water flow inside plate heat exchanger filled with copper foam are also 
proposed for practical applications. 
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The thermophysical and electrical properties of graphene–transformer oil nanofluid at three 
weight percentage concentrations (0.01%, 0.03%, and 0.05%) were experimentally studied. 
Experiments conducted to find viscosity, surface tension, density, specific resistance, electrical 
conductivity, and dielectric dissipation at various temperatures ranging from 20 °C to 90 °C. 
It was noted that the nanofluid with 0.05% concentration showed an enhancement of 2.5% 
and 16.6% for density and viscosity, respectively, when compared to transformer oil. In 
addition, an average reduction in surface tension is noted to be 10.1% for the maximum 
concentration of nanofluid. Increase in heat load and concentration improves Brownian 
motion and decreases the cohesive force between these particles, which results in a reduction 
in surface tension and increases the heat-transfer rate compared to transformer oil. In 
addition, for the maximum concentration of nanoparticles, the electrical conductivity of 
nanofluid was observed to be 3.76 times higher than that of the transformer oil at 90 °C. The 
addition of nanoparticles in the transformer oil decreases the specific resistance and improves 
the electrical conductivity thereby enhancing the breakdown voltage. Moreover, the 
thermophysics responsible for the improvement in thermophysical and electrical properties 
are discussed clearly, which will be highly useful for the design of power 
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A small plate heat exchanger filled with copper foam which can be applied for small scale 
electronic cooling is presented. The heat transfer coefficient and pressure drop of water flow 
inside a plate heat exchanger filled with copper foam (PHECF) are experimentally studied. 
The effect of copper foam pore density and water velocity on the optimum thermal 
performance is also presented. The experiment is performed with a Reynolds number ranging 
from 1200 to 2000 and copper foam pore density ranging from 30 to 50 pores per inch (PPI). 
The results show that the heat transfer coefficient and pressure drop increased when the water 
velocity and pore density increased. The heat transfer coefficient is enhanced by 20.23%, 
29.37%, and 40.28% for PHECF with a pore density of 30 PPI, 40 PPI, and 50 PPI as compared 
to a plate heat exchanger. The total pressure drop of water flow inside PHECF is dominated 
by inertial drag pressure drop. Thermal performance of PHECF with 50 PPI is highest with 
the average thermal performance factor of 1.21. The Nusselt number and friction factor 
correlation of water flow inside plate heat exchanger filled with copper foam are also 
proposed for practical applications. 
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The thermophysical and electrical properties of graphene–transformer oil nanofluid at three 
weight percentage concentrations (0.01%, 0.03%, and 0.05%) were experimentally studied. 
Experiments conducted to find viscosity, surface tension, density, specific resistance, electrical 
conductivity, and dielectric dissipation at various temperatures ranging from 20 °C to 90 °C. 
It was noted that the nanofluid with 0.05% concentration showed an enhancement of 2.5% 
and 16.6% for density and viscosity, respectively, when compared to transformer oil. In 
addition, an average reduction in surface tension is noted to be 10.1% for the maximum 
concentration of nanofluid. Increase in heat load and concentration improves Brownian 
motion and decreases the cohesive force between these particles, which results in a reduction 
in surface tension and increases the heat-transfer rate compared to transformer oil. In 
addition, for the maximum concentration of nanoparticles, the electrical conductivity of 
nanofluid was observed to be 3.76 times higher than that of the transformer oil at 90 °C. The 
addition of nanoparticles in the transformer oil decreases the specific resistance and improves 
the electrical conductivity thereby enhancing the breakdown voltage. Moreover, the 
thermophysics responsible for the improvement in thermophysical and electrical properties 
are discussed clearly, which will be highly useful for the design of power 
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A small plate heat exchanger filled with copper foam which can be applied for small scale 
electronic cooling is presented. The heat transfer coefficient and pressure drop of water flow 
inside a plate heat exchanger filled with copper foam (PHECF) are experimentally studied. 
The effect of copper foam pore density and water velocity on the optimum thermal 
performance is also presented. The experiment is performed with a Reynolds number ranging 
from 1200 to 2000 and copper foam pore density ranging from 30 to 50 pores per inch (PPI). 
The results show that the heat transfer coefficient and pressure drop increased when the water 
velocity and pore density increased. The heat transfer coefficient is enhanced by 20.23%, 
29.37%, and 40.28% for PHECF with a pore density of 30 PPI, 40 PPI, and 50 PPI as compared 
to a plate heat exchanger. The total pressure drop of water flow inside PHECF is dominated 
by inertial drag pressure drop. Thermal performance of PHECF with 50 PPI is highest with 
the average thermal performance factor of 1.21. The Nusselt number and friction factor 
correlation of water flow inside plate heat exchanger filled with copper foam are also 
proposed for practical applications. 
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Experiments conducted to find viscosity, surface tension, density, specific resistance, electrical 
conductivity, and dielectric dissipation at various temperatures ranging from 20 °C to 90 °C. 
It was noted that the nanofluid with 0.05% concentration showed an enhancement of 2.5% 
and 16.6% for density and viscosity, respectively, when compared to transformer oil. In 
addition, an average reduction in surface tension is noted to be 10.1% for the maximum 
concentration of nanofluid. Increase in heat load and concentration improves Brownian 
motion and decreases the cohesive force between these particles, which results in a reduction 
in surface tension and increases the heat-transfer rate compared to transformer oil. In 
addition, for the maximum concentration of nanoparticles, the electrical conductivity of 
nanofluid was observed to be 3.76 times higher than that of the transformer oil at 90 °C. The 
addition of nanoparticles in the transformer oil decreases the specific resistance and improves 
the electrical conductivity thereby enhancing the breakdown voltage. Moreover, the 
thermophysics responsible for the improvement in thermophysical and electrical properties 
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Gas–liquid two-phase flows through long pipelines are one of the most common cases found 
in chemical, oil, and gas industries. In contrast to the gas/Newtonian liquid systems, the 
pressure drop has rarely been investigated for two-phase gas/non-Newtonian liquid systems 
in pipe flows. In this regard, an artificial neural networks (ANNs) model is presented by 
employing a large number of experimental data to predict the pressure drop for a wide range 
of operating conditions, pipe diameters, and fluid characteristics. Utilizing a multiple-layer 
perceptron neural network (MLPNN) model, the predicted pressure drop is in a good 
agreement with the experimental results. In most cases, the deviation of the predicted 
pressure drop from the experimental data does not exceed 5%. It is observed that the MLPNN 
provides more accurate results for horizontal pipelines in comparison with other empirical 
correlations that are commonly used in industrial applications. 
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Graphene has attracted much attention from the science world because of its mechanical, 
thermal, and physical properties. Graphene nanofluid is well known for its easy synthesis, 
longer suspension stability, higher heat conductivity, lower erosion, corrosion, larger surface 
area/volume ratio, and lower demand for pumping power. This article is an audit of 
experimental outcome about the preparation and stability of graphene-based nanofluids. 
Numerous researches to prepare and stabilize graphene-based nanofluids have been 
developed, and it is indispensable to create a complete list of the approaches. This research 
work outlines the advancement on preparation and assessment methods and the techniques 
to enhance the stability of graphene nanofluids and outlook prospects. 
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pressure drop from the experimental data does not exceed 5%. It is observed that the MLPNN 
provides more accurate results for horizontal pipelines in comparison with other empirical 
correlations that are commonly used in industrial applications. 
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Graphene has attracted much attention from the science world because of its mechanical, 
thermal, and physical properties. Graphene nanofluid is well known for its easy synthesis, 
longer suspension stability, higher heat conductivity, lower erosion, corrosion, larger surface 
area/volume ratio, and lower demand for pumping power. This article is an audit of 
experimental outcome about the preparation and stability of graphene-based nanofluids. 
Numerous researches to prepare and stabilize graphene-based nanofluids have been 
developed, and it is indispensable to create a complete list of the approaches. This research 
work outlines the advancement on preparation and assessment methods and the techniques 
to enhance the stability of graphene nanofluids and outlook prospects. 
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Gas–liquid two-phase flows through long pipelines are one of the most common cases found 
in chemical, oil, and gas industries. In contrast to the gas/Newtonian liquid systems, the 
pressure drop has rarely been investigated for two-phase gas/non-Newtonian liquid systems 
in pipe flows. In this regard, an artificial neural networks (ANNs) model is presented by 
employing a large number of experimental data to predict the pressure drop for a wide range 
of operating conditions, pipe diameters, and fluid characteristics. Utilizing a multiple-layer 
perceptron neural network (MLPNN) model, the predicted pressure drop is in a good 
agreement with the experimental results. In most cases, the deviation of the predicted 
pressure drop from the experimental data does not exceed 5%. It is observed that the MLPNN 
provides more accurate results for horizontal pipelines in comparison with other empirical 
correlations that are commonly used in industrial applications. 
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Heat transfer and pressure drop of turbulent fluid flow were studied numerically and 
experimentally in a quad-channel with twisted tapes placed in a circular tube under uniform 
heat flux boundary condition. All the tests were conducted with water as the working fluid 
where the turbulent flow range of Reynolds numbers were maintained at 4250 to 11000. Quad-
channel twisted tapes (QCTT) were manufactured by 3D printer with the material PLA, the 
lengths of 50 mm, 100 mm, 200 mm with the twist ratio of 4.48. The tapes were identified with 
their tape/pipe length ratios (TPR) of 0.025, 0.05 and 0.1. Validation of the experimental data 
was performed by the comparison of the experimental results with the data from the well-
known empirical correlations. Alteration of the friction factors and Nusselt numbers with the 
Reynolds numbers are presented in this paper. The results showed that the Nusselt number 
and the friction factor increased with the increasing of the length of QCTTs. On the other hand, 
the performance evaluation criteria (PEC) should be declining with the increase of the lengths 
of the tapes. The evaluated temperature distributions inside the tested tubes with the inserts 
were plotted in order to investigate the observed data. Based on the obtained experimental 
data, the empirical correlations for the Nusselt number within the deviation of ±2% and the 
friction factor within the deviation of ±5% were developed for the practical usage. 
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The air side thermal performance of wavy fins with rectangular winglets are studied using 
experimental and numerical methods. The following parameters are selected for 
investigation: the attack angle, placed location, span and length of the rectangular winglet. 
The results show that all parameters affect the thermal performance of the air side. The best 
configurations of the winglet that provide the maximum j/f(1/3) for both winglet lengths are 
the 3.5 mm horizontal distance, 7 mm vertical distance, 60° attack angle and 1.25 mm winglet 
span. Moreover, the thermal performance comparisons between the optimal design of the 
wavy fin with winglet and normal wavy fin are reported. Wavy fins with winglets provide a 
larger heat transfer coefficient, pressure drop and j/f(1/3) than those of normal wavy fins. For 
the j/f(1/3) comparison, wavy fins with winglets provide a j/f(1/3) greater than that of normal 
wavy fins by 5.4–14.6%, with the Reynolds number ranging from 1650 to 4423. 
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heat flux boundary condition. All the tests were conducted with water as the working fluid 
where the turbulent flow range of Reynolds numbers were maintained at 4250 to 11000. Quad-
channel twisted tapes (QCTT) were manufactured by 3D printer with the material PLA, the 
lengths of 50 mm, 100 mm, 200 mm with the twist ratio of 4.48. The tapes were identified with 
their tape/pipe length ratios (TPR) of 0.025, 0.05 and 0.1. Validation of the experimental data 
was performed by the comparison of the experimental results with the data from the well-
known empirical correlations. Alteration of the friction factors and Nusselt numbers with the 
Reynolds numbers are presented in this paper. The results showed that the Nusselt number 
and the friction factor increased with the increasing of the length of QCTTs. On the other hand, 
the performance evaluation criteria (PEC) should be declining with the increase of the lengths 
of the tapes. The evaluated temperature distributions inside the tested tubes with the inserts 
were plotted in order to investigate the observed data. Based on the obtained experimental 
data, the empirical correlations for the Nusselt number within the deviation of ±2% and the 
friction factor within the deviation of ±5% were developed for the practical usage. 
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The air side thermal performance of wavy fins with rectangular winglets are studied using 
experimental and numerical methods. The following parameters are selected for 
investigation: the attack angle, placed location, span and length of the rectangular winglet. 
The results show that all parameters affect the thermal performance of the air side. The best 
configurations of the winglet that provide the maximum j/f(1/3) for both winglet lengths are 
the 3.5 mm horizontal distance, 7 mm vertical distance, 60° attack angle and 1.25 mm winglet 
span. Moreover, the thermal performance comparisons between the optimal design of the 
wavy fin with winglet and normal wavy fin are reported. Wavy fins with winglets provide a 
larger heat transfer coefficient, pressure drop and j/f(1/3) than those of normal wavy fins. For 
the j/f(1/3) comparison, wavy fins with winglets provide a j/f(1/3) greater than that of normal 
wavy fins by 5.4–14.6%, with the Reynolds number ranging from 1650 to 4423. 
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lengths of 50 mm, 100 mm, 200 mm with the twist ratio of 4.48. The tapes were identified with 
their tape/pipe length ratios (TPR) of 0.025, 0.05 and 0.1. Validation of the experimental data 
was performed by the comparison of the experimental results with the data from the well-
known empirical correlations. Alteration of the friction factors and Nusselt numbers with the 
Reynolds numbers are presented in this paper. The results showed that the Nusselt number 
and the friction factor increased with the increasing of the length of QCTTs. On the other hand, 
the performance evaluation criteria (PEC) should be declining with the increase of the lengths 
of the tapes. The evaluated temperature distributions inside the tested tubes with the inserts 
were plotted in order to investigate the observed data. Based on the obtained experimental 
data, the empirical correlations for the Nusselt number within the deviation of ±2% and the 
friction factor within the deviation of ±5% were developed for the practical usage. 
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The air side thermal performance of wavy fins with rectangular winglets are studied using 
experimental and numerical methods. The following parameters are selected for 
investigation: the attack angle, placed location, span and length of the rectangular winglet. 
The results show that all parameters affect the thermal performance of the air side. The best 
configurations of the winglet that provide the maximum j/f(1/3) for both winglet lengths are 
the 3.5 mm horizontal distance, 7 mm vertical distance, 60° attack angle and 1.25 mm winglet 
span. Moreover, the thermal performance comparisons between the optimal design of the 
wavy fin with winglet and normal wavy fin are reported. Wavy fins with winglets provide a 
larger heat transfer coefficient, pressure drop and j/f(1/3) than those of normal wavy fins. For 
the j/f(1/3) comparison, wavy fins with winglets provide a j/f(1/3) greater than that of normal 
wavy fins by 5.4–14.6%, with the Reynolds number ranging from 1650 to 4423. 
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larger heat transfer coefficient, pressure drop and j/f(1/3) than those of normal wavy fins. For 
the j/f(1/3) comparison, wavy fins with winglets provide a j/f(1/3) greater than that of normal 
wavy fins by 5.4–14.6%, with the Reynolds number ranging from 1650 to 4423. 
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In this paper, heat transfer coefficients and critical heat fluxes of the R134a fluid in two-phase 
flow was studied in a 27-channel, 421 μm hydraulic diameter and 40 mm long microchannel 
experimental set-up. Data were collected at constant mass flux of 1000 kg m−2 s−1, saturation 
inlet temperature range of 20–28 °C and at inlet vapor quality range of 0.01–0.20. The heat flux 
was initiated at 250 kW m−2 and gradually increased until reaching the critical heat flux (CHF). 
The effect of inlet vapor quality, saturation inlet temperature and heat flux on heat transfer 
coefficient and critical heat flux were investigated in detail and presented graphically. It can 
be observed that the CHF decreases with the increasing of saturation inlet temperature and 
inlet vapor quality. However, the heat transfer coefficient at the CHF point increased with the 
increasing of saturation temperature and the heat transfer coefficient at the CHF point was 
decreased with the increasing of vapor quality. The test results from the correlations, 
suggested in well-known articles, were compared with the experimental data, where the 
Kosaz et al. proposed correlation was showing well fit with the experimental data having 
absolute error of 9.86%. In this investigation, the new correlations for the heat transfer 
coefficient for the heat transfer coefficient and the critical heat flux have been proposed by 
taking into account the effect of the vapor quality. 
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We report the experimental investigations of two-phase flow boiling heat transfer 
characteristics of a refrigerant in a microfluidic channel at a high mass flux (more than 1000 
kg/m2 s). We investigate the heat transfer coefficients at a heat flux range of 7.63 kW/m2–
49.46 kW/m2, mass flux range of 600 kg/m2 s–1400 kg/m2 s (high mass flux), and saturation 
temperature range of 23 °C–31 °C. We propose the new two-phase flow boiling heat transfer 
correlation of a refrigerant, which is used as the working fluid for the present experiments, at 
the microfluidic scale. We experimentally establish the functional relationship of two-phase 
flow boiling heat transfer correlation of the refrigerant during flow boiling in a rectangular 
microchannel with the Reynolds number, the boiling number, and the Weber number. We 
believe that the inferences of this study may provide a design basis for the micro-heat 
exchanger, typically used for thermal management in electronic devices, micro-electro-
mechanical systems, and electric vehicle battery cooling system. 
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In this paper, heat transfer coefficients and critical heat fluxes of the R134a fluid in two-phase 
flow was studied in a 27-channel, 421 μm hydraulic diameter and 40 mm long microchannel 
experimental set-up. Data were collected at constant mass flux of 1000 kg m−2 s−1, saturation 
inlet temperature range of 20–28 °C and at inlet vapor quality range of 0.01–0.20. The heat flux 
was initiated at 250 kW m−2 and gradually increased until reaching the critical heat flux (CHF). 
The effect of inlet vapor quality, saturation inlet temperature and heat flux on heat transfer 
coefficient and critical heat flux were investigated in detail and presented graphically. It can 
be observed that the CHF decreases with the increasing of saturation inlet temperature and 
inlet vapor quality. However, the heat transfer coefficient at the CHF point increased with the 
increasing of saturation temperature and the heat transfer coefficient at the CHF point was 
decreased with the increasing of vapor quality. The test results from the correlations, 
suggested in well-known articles, were compared with the experimental data, where the 
Kosaz et al. proposed correlation was showing well fit with the experimental data having 
absolute error of 9.86%. In this investigation, the new correlations for the heat transfer 
coefficient for the heat transfer coefficient and the critical heat flux have been proposed by 
taking into account the effect of the vapor quality. 
 

Full article in Int Commun Heat Mass Transf 2020;117:104768; doi:10.1016/j.icheatmasstransfer.2020.104768 
 
 

 
 
 

๒๙๗ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Two-phase flow boiling in a microfluidic channel 
at high mass flux 

 
Chanyoot Keepaiboona, Ahmet Selim Dalkilicb, Omid Mahianc,d, Ho Seon Ahne, 
Somchai Wongwisesa,f, Pranab Kumar Mondala,g, Mostafa Safdari Shadlooh 

 
a Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab. (FUTURE), Department of 

Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangmod, 
Bangkok 10140, Thailand 

b Heat and Thermodynamics Division, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical 
Engineering, Yildiz Technical University, Yildiz, Besiktas, Istanbul 34349, Turkey 

c School of Chemical Engineering and Technology, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, Shaanxi 710049, China 
d Renewable Energy and Micro/Nano Sciences Lab., Department of Mechanical Engineering, Ferdowsi 

University of Mashhad, Mashhad, Iran 
e Advanced Heat Transfer and Nanotechnology Laboratory, Department of Mechanical Engineering, Incheon 

National University, Incheon 22012, South Korea 
f National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Pathum Thani, 12120, Thailand 
g Microfluidics and Microscale Transport Processes Laboratory, Department of Mechanical Engineering, Indian 

Institute of Technology Guwahati, Guwahati 781039, India 
h CORIA-CNRS (UMR 6614), Normandie University, INSA of Rouen, 76000 Rouen, France 
 
We report the experimental investigations of two-phase flow boiling heat transfer 
characteristics of a refrigerant in a microfluidic channel at a high mass flux (more than 1000 
kg/m2 s). We investigate the heat transfer coefficients at a heat flux range of 7.63 kW/m2–
49.46 kW/m2, mass flux range of 600 kg/m2 s–1400 kg/m2 s (high mass flux), and saturation 
temperature range of 23 °C–31 °C. We propose the new two-phase flow boiling heat transfer 
correlation of a refrigerant, which is used as the working fluid for the present experiments, at 
the microfluidic scale. We experimentally establish the functional relationship of two-phase 
flow boiling heat transfer correlation of the refrigerant during flow boiling in a rectangular 
microchannel with the Reynolds number, the boiling number, and the Weber number. We 
believe that the inferences of this study may provide a design basis for the micro-heat 
exchanger, typically used for thermal management in electronic devices, micro-electro-
mechanical systems, and electric vehicle battery cooling system. 
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In this paper, heat transfer coefficients and critical heat fluxes of the R134a fluid in two-phase 
flow was studied in a 27-channel, 421 μm hydraulic diameter and 40 mm long microchannel 
experimental set-up. Data were collected at constant mass flux of 1000 kg m−2 s−1, saturation 
inlet temperature range of 20–28 °C and at inlet vapor quality range of 0.01–0.20. The heat flux 
was initiated at 250 kW m−2 and gradually increased until reaching the critical heat flux (CHF). 
The effect of inlet vapor quality, saturation inlet temperature and heat flux on heat transfer 
coefficient and critical heat flux were investigated in detail and presented graphically. It can 
be observed that the CHF decreases with the increasing of saturation inlet temperature and 
inlet vapor quality. However, the heat transfer coefficient at the CHF point increased with the 
increasing of saturation temperature and the heat transfer coefficient at the CHF point was 
decreased with the increasing of vapor quality. The test results from the correlations, 
suggested in well-known articles, were compared with the experimental data, where the 
Kosaz et al. proposed correlation was showing well fit with the experimental data having 
absolute error of 9.86%. In this investigation, the new correlations for the heat transfer 
coefficient for the heat transfer coefficient and the critical heat flux have been proposed by 
taking into account the effect of the vapor quality. 
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We report the experimental investigations of two-phase flow boiling heat transfer 
characteristics of a refrigerant in a microfluidic channel at a high mass flux (more than 1000 
kg/m2 s). We investigate the heat transfer coefficients at a heat flux range of 7.63 kW/m2–
49.46 kW/m2, mass flux range of 600 kg/m2 s–1400 kg/m2 s (high mass flux), and saturation 
temperature range of 23 °C–31 °C. We propose the new two-phase flow boiling heat transfer 
correlation of a refrigerant, which is used as the working fluid for the present experiments, at 
the microfluidic scale. We experimentally establish the functional relationship of two-phase 
flow boiling heat transfer correlation of the refrigerant during flow boiling in a rectangular 
microchannel with the Reynolds number, the boiling number, and the Weber number. We 
believe that the inferences of this study may provide a design basis for the micro-heat 
exchanger, typically used for thermal management in electronic devices, micro-electro-
mechanical systems, and electric vehicle battery cooling system. 
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In this paper, heat transfer coefficients and critical heat fluxes of the R134a fluid in two-phase 
flow was studied in a 27-channel, 421 μm hydraulic diameter and 40 mm long microchannel 
experimental set-up. Data were collected at constant mass flux of 1000 kg m−2 s−1, saturation 
inlet temperature range of 20–28 °C and at inlet vapor quality range of 0.01–0.20. The heat flux 
was initiated at 250 kW m−2 and gradually increased until reaching the critical heat flux (CHF). 
The effect of inlet vapor quality, saturation inlet temperature and heat flux on heat transfer 
coefficient and critical heat flux were investigated in detail and presented graphically. It can 
be observed that the CHF decreases with the increasing of saturation inlet temperature and 
inlet vapor quality. However, the heat transfer coefficient at the CHF point increased with the 
increasing of saturation temperature and the heat transfer coefficient at the CHF point was 
decreased with the increasing of vapor quality. The test results from the correlations, 
suggested in well-known articles, were compared with the experimental data, where the 
Kosaz et al. proposed correlation was showing well fit with the experimental data having 
absolute error of 9.86%. In this investigation, the new correlations for the heat transfer 
coefficient for the heat transfer coefficient and the critical heat flux have been proposed by 
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characteristics of a refrigerant in a microfluidic channel at a high mass flux (more than 1000 
kg/m2 s). We investigate the heat transfer coefficients at a heat flux range of 7.63 kW/m2–
49.46 kW/m2, mass flux range of 600 kg/m2 s–1400 kg/m2 s (high mass flux), and saturation 
temperature range of 23 °C–31 °C. We propose the new two-phase flow boiling heat transfer 
correlation of a refrigerant, which is used as the working fluid for the present experiments, at 
the microfluidic scale. We experimentally establish the functional relationship of two-phase 
flow boiling heat transfer correlation of the refrigerant during flow boiling in a rectangular 
microchannel with the Reynolds number, the boiling number, and the Weber number. We 
believe that the inferences of this study may provide a design basis for the micro-heat 
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Nanofluids obtained from halloysite and de-ionized water (DI) were prepared by using 
surfactants and changing pH for heat-transfer applications. The halloysite nanotubes (HNTs) 
nanofluids were studied for several volume fractions (0.5, 1.0, and 1.5 vol%) and temperatures 
(20, 30, 40, 50, and 60 °C). The properties of HNTs were studied with a scanning electron 
microscope (SEM), energy-dispersive X-ray analysis (EDX), Fourier-transform infrared (FT-
IR) spectroscopy, X-ray powder diffraction (XRD), Raman spectroscopy and 
thermogravimetry/differential thermal analysis (TG/DTA). The stability of the nanofluids 
was proven by zeta potentials measurements and visual observation. With surfactants, the 
HNT nanofluids had the highest thermal conductivity increment of 18.30% for 1.5 vol% 
concentration in comparison with the base fluid. The thermal conductivity enhancement of 
nanofluids containing surfactant was slightly higher than nanofluids with pH = 12. The 
prepared nanofluids were Newtonian. The viscosity enhancements of the nanofluid were 11% 
and 12.8% at 30 °C for 0.5% volume concentration with surfactants and at pH = 12, 
respectively. Empirical correlations of viscosity and thermal conductivity for these nanofluids 
were proposed for practical applications. 
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We investigate the electroosmosis of nanofluid in a rotating microfluidic channel under the 
influence of an applied magnetic field. We bring out the rotation-induced complex flow 
dynamics in the channel as modulated by the nanoparticle driven modifications in the viscous 
drag. In particular, we observe the flow reversal at the center of the channel, emerging from 
an intricate competition among different forcings under consideration. We identify the critical 
rotation Reynolds number, signifying the critical strength of channel rotation relative to the 
viscous resistance to the flow, for which the flow reversal at the channel center sets in. We 
demonstrate that the strength of the flow reversal for higher rotation Reynolds number 
decreases, since higher rotation Reynolds number breaks the interparticle interactions, 
leading to an enhancement in the effective viscosity of the fluid. Finally, we explain the 
consequential effects of colloidal suspensions of nanoparticle as realized through the particle 
concentration and agglomeration size on the alterations in the volume transport rates in the 
channel. 
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surfactants and changing pH for heat-transfer applications. The halloysite nanotubes (HNTs) 
nanofluids were studied for several volume fractions (0.5, 1.0, and 1.5 vol%) and temperatures 
(20, 30, 40, 50, and 60 °C). The properties of HNTs were studied with a scanning electron 
microscope (SEM), energy-dispersive X-ray analysis (EDX), Fourier-transform infrared (FT-
IR) spectroscopy, X-ray powder diffraction (XRD), Raman spectroscopy and 
thermogravimetry/differential thermal analysis (TG/DTA). The stability of the nanofluids 
was proven by zeta potentials measurements and visual observation. With surfactants, the 
HNT nanofluids had the highest thermal conductivity increment of 18.30% for 1.5 vol% 
concentration in comparison with the base fluid. The thermal conductivity enhancement of 
nanofluids containing surfactant was slightly higher than nanofluids with pH = 12. The 
prepared nanofluids were Newtonian. The viscosity enhancements of the nanofluid were 11% 
and 12.8% at 30 °C for 0.5% volume concentration with surfactants and at pH = 12, 
respectively. Empirical correlations of viscosity and thermal conductivity for these nanofluids 
were proposed for practical applications. 
 

Full article in Nanomaterials 2020;10(9):1834; doi:10.3390/nano10091834 
 
 
 
 
 
 

 

๒๙๙ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Magneto-hydrodynamic (MHD) micropump of nanofluids in 
a rotating microchannel under electrical double-layer effect 

 
Pranab Kumar Mondala, Somchai Wongwisesb,c 

 
a Department of Mechanical Engineering Indian Institute of Technology Guwahati, Assam, India 
b Faculty of Engineering, Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE), 

Department of Mechanical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand 
c National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Pathum Thani, Thailand 
 
We investigate the electroosmosis of nanofluid in a rotating microfluidic channel under the 
influence of an applied magnetic field. We bring out the rotation-induced complex flow 
dynamics in the channel as modulated by the nanoparticle driven modifications in the viscous 
drag. In particular, we observe the flow reversal at the center of the channel, emerging from 
an intricate competition among different forcings under consideration. We identify the critical 
rotation Reynolds number, signifying the critical strength of channel rotation relative to the 
viscous resistance to the flow, for which the flow reversal at the channel center sets in. We 
demonstrate that the strength of the flow reversal for higher rotation Reynolds number 
decreases, since higher rotation Reynolds number breaks the interparticle interactions, 
leading to an enhancement in the effective viscosity of the fluid. Finally, we explain the 
consequential effects of colloidal suspensions of nanoparticle as realized through the particle 
concentration and agglomeration size on the alterations in the volume transport rates in the 
channel. 
 

Full article in P I Mech Eng E-J Pro 2020;234(4):318-30; doi:10.1177/0954408920921697 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



299
๒๙๘ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

A novel experimental study on the rheological properties 
and thermal conductivity of halloysite nanofluids 

 
Thong Le Baa, Ahmed Qani Alkurdia, István Endre Lukácsb, János Molnárc,  

Somchai Wongwisesd,e, Gyula Gróff, Imre Miklós Szilágyia 
 

a Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Budapest University of Technology and Economics, 
Muegyetem rakpart 3, 1111 Budapest, Hungary 

b Institute for Technical Physics and Materials Science, Centre for Energy Research, Hungarian Academy of 
Sciences, Konkoly Thege M. út 29-33, 1121 Budapest, Hungary 

c Department of Physical Chemistry and Materials Science, Budapest University of Technology and Economics, 
Muegyetem rakpart 3., 1111 Budapest, Hungary 

d Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology 
Thonburi, Bangmod, Bangkok 10140, Thailand 

e National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Pathum Thani, 12120, Thailand  
f Department of Energy Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Budapest University of Technology and 

Economics, Műegyetem rkp. 3, 1111 Budapest, Hungary 
 
Nanofluids obtained from halloysite and de-ionized water (DI) were prepared by using 
surfactants and changing pH for heat-transfer applications. The halloysite nanotubes (HNTs) 
nanofluids were studied for several volume fractions (0.5, 1.0, and 1.5 vol%) and temperatures 
(20, 30, 40, 50, and 60 °C). The properties of HNTs were studied with a scanning electron 
microscope (SEM), energy-dispersive X-ray analysis (EDX), Fourier-transform infrared (FT-
IR) spectroscopy, X-ray powder diffraction (XRD), Raman spectroscopy and 
thermogravimetry/differential thermal analysis (TG/DTA). The stability of the nanofluids 
was proven by zeta potentials measurements and visual observation. With surfactants, the 
HNT nanofluids had the highest thermal conductivity increment of 18.30% for 1.5 vol% 
concentration in comparison with the base fluid. The thermal conductivity enhancement of 
nanofluids containing surfactant was slightly higher than nanofluids with pH = 12. The 
prepared nanofluids were Newtonian. The viscosity enhancements of the nanofluid were 11% 
and 12.8% at 30 °C for 0.5% volume concentration with surfactants and at pH = 12, 
respectively. Empirical correlations of viscosity and thermal conductivity for these nanofluids 
were proposed for practical applications. 
 

Full article in Nanomaterials 2020;10(9):1834; doi:10.3390/nano10091834 
 
 
 
 
 
 

 

๒๙๙ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Magneto-hydrodynamic (MHD) micropump of nanofluids in 
a rotating microchannel under electrical double-layer effect 

 
Pranab Kumar Mondala, Somchai Wongwisesb,c 

 
a Department of Mechanical Engineering Indian Institute of Technology Guwahati, Assam, India 
b Faculty of Engineering, Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE), 

Department of Mechanical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand 
c National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Pathum Thani, Thailand 
 
We investigate the electroosmosis of nanofluid in a rotating microfluidic channel under the 
influence of an applied magnetic field. We bring out the rotation-induced complex flow 
dynamics in the channel as modulated by the nanoparticle driven modifications in the viscous 
drag. In particular, we observe the flow reversal at the center of the channel, emerging from 
an intricate competition among different forcings under consideration. We identify the critical 
rotation Reynolds number, signifying the critical strength of channel rotation relative to the 
viscous resistance to the flow, for which the flow reversal at the channel center sets in. We 
demonstrate that the strength of the flow reversal for higher rotation Reynolds number 
decreases, since higher rotation Reynolds number breaks the interparticle interactions, 
leading to an enhancement in the effective viscosity of the fluid. Finally, we explain the 
consequential effects of colloidal suspensions of nanoparticle as realized through the particle 
concentration and agglomeration size on the alterations in the volume transport rates in the 
channel. 
 

Full article in P I Mech Eng E-J Pro 2020;234(4):318-30; doi:10.1177/0954408920921697 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒๙๘ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

A novel experimental study on the rheological properties 
and thermal conductivity of halloysite nanofluids 

 
Thong Le Baa, Ahmed Qani Alkurdia, István Endre Lukácsb, János Molnárc,  

Somchai Wongwisesd,e, Gyula Gróff, Imre Miklós Szilágyia 
 

a Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Budapest University of Technology and Economics, 
Muegyetem rakpart 3, 1111 Budapest, Hungary 

b Institute for Technical Physics and Materials Science, Centre for Energy Research, Hungarian Academy of 
Sciences, Konkoly Thege M. út 29-33, 1121 Budapest, Hungary 

c Department of Physical Chemistry and Materials Science, Budapest University of Technology and Economics, 
Muegyetem rakpart 3., 1111 Budapest, Hungary 

d Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology 
Thonburi, Bangmod, Bangkok 10140, Thailand 

e National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Pathum Thani, 12120, Thailand  
f Department of Energy Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Budapest University of Technology and 

Economics, Műegyetem rkp. 3, 1111 Budapest, Hungary 
 
Nanofluids obtained from halloysite and de-ionized water (DI) were prepared by using 
surfactants and changing pH for heat-transfer applications. The halloysite nanotubes (HNTs) 
nanofluids were studied for several volume fractions (0.5, 1.0, and 1.5 vol%) and temperatures 
(20, 30, 40, 50, and 60 °C). The properties of HNTs were studied with a scanning electron 
microscope (SEM), energy-dispersive X-ray analysis (EDX), Fourier-transform infrared (FT-
IR) spectroscopy, X-ray powder diffraction (XRD), Raman spectroscopy and 
thermogravimetry/differential thermal analysis (TG/DTA). The stability of the nanofluids 
was proven by zeta potentials measurements and visual observation. With surfactants, the 
HNT nanofluids had the highest thermal conductivity increment of 18.30% for 1.5 vol% 
concentration in comparison with the base fluid. The thermal conductivity enhancement of 
nanofluids containing surfactant was slightly higher than nanofluids with pH = 12. The 
prepared nanofluids were Newtonian. The viscosity enhancements of the nanofluid were 11% 
and 12.8% at 30 °C for 0.5% volume concentration with surfactants and at pH = 12, 
respectively. Empirical correlations of viscosity and thermal conductivity for these nanofluids 
were proposed for practical applications. 
 

Full article in Nanomaterials 2020;10(9):1834; doi:10.3390/nano10091834 
 
 
 
 
 
 

 

๒๙๙ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Magneto-hydrodynamic (MHD) micropump of nanofluids in 
a rotating microchannel under electrical double-layer effect 

 
Pranab Kumar Mondala, Somchai Wongwisesb,c 

 
a Department of Mechanical Engineering Indian Institute of Technology Guwahati, Assam, India 
b Faculty of Engineering, Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE), 

Department of Mechanical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand 
c National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Pathum Thani, Thailand 
 
We investigate the electroosmosis of nanofluid in a rotating microfluidic channel under the 
influence of an applied magnetic field. We bring out the rotation-induced complex flow 
dynamics in the channel as modulated by the nanoparticle driven modifications in the viscous 
drag. In particular, we observe the flow reversal at the center of the channel, emerging from 
an intricate competition among different forcings under consideration. We identify the critical 
rotation Reynolds number, signifying the critical strength of channel rotation relative to the 
viscous resistance to the flow, for which the flow reversal at the channel center sets in. We 
demonstrate that the strength of the flow reversal for higher rotation Reynolds number 
decreases, since higher rotation Reynolds number breaks the interparticle interactions, 
leading to an enhancement in the effective viscosity of the fluid. Finally, we explain the 
consequential effects of colloidal suspensions of nanoparticle as realized through the particle 
concentration and agglomeration size on the alterations in the volume transport rates in the 
channel. 
 

Full article in P I Mech Eng E-J Pro 2020;234(4):318-30; doi:10.1177/0954408920921697 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



300
๓๐๐ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Design of A scale-down experimental model for SFR 
reactor vault cooling system performance analyses 

 
Koung Moon Kima, Ji-Hwan Hwangb, Somchai Wongwisesc,  

Dong-Wook Jerngb, Ho Seon Ahna 
 

a Department of Mechanical Engineering, Incheon National University, Incheon, Republic of Korea 
b School of Energy System Engineering, Chung-Ang University, Seoul, Republic of Korea 
c Department of Mechanical Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand 
 
We propose a scaled-down experimental model of vertical air-natural convection channels by 
applying the modified Ishii–Kataoka scaling method with the assistance of numerical analyses 
to the Reactor Vault Cooling System (RVCS) of the Proto-type Gen-IV Sodium-cooled fast 
reactor (PGSFR) being developed in Korea. Two major non-dimensional numbers (modified 
Richardson and Friction number) from the momentum equation and Stanton number from 
the energy balance equation were identified to design the scaled-down experimental model 
to assimilate thermal-hydraulic behaviors of the natural convective air-cooling channel of 
RVCS. The ratios of the design parameters in the PGSFR RVCS between the prototype and the 
scaled-down model were determined by setting Richardson and Stanton number to be unity. 
The friction number which cannot be determined by the Ishii-Kataoka method was estimated 
by numerical analyses using the MARS-KS system code. The numerical analyses showed that 
the friction number with the form loss coefficient of 2.0 in the scale-down model would result 
in an acceptable prediction of the thermal-hydraulic behavior in RVCS. We also performed 
experimental benchmarking using the scaled-down model with the MARS-KS simulations to 
verify the appropriateness of the scale-down model, which demonstrated that the 
temperature rises and the average air flow velocity measured in the scale-down model. 
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Multigeneration systems, owing to their efficient fuel utilization, are recognized as one of the 
best technical and economical methods of energy saving and climate control. In this paper, a 
multigeneration system is proposed for the production of power, heating/cooling, and 
desalinated water. The proposed system was first studied by means of an energy, exergy, 
exergoeconomic, and environmental analyses and the obtained results were compared with 
that of multigeneration systems described in the literature (the selected multigeneration 
systems are based on a gas turbine cycle as prime mover). In addition, a parametric study was 
used to investigate the effects of primary thermodynamic quantities such as air pre-heater 
outlet temperature, pinch-point temperature difference in evaporator, evaporator 
temperature of cooling cycle, and evaporator temperature of desalination system on cycle 
performance. Results indicated that the proposed cycle’s power, heating, cooling, and 
desalinated water production is 30.5 MW, 40.8 MW, 1 MW, and 0.364 kg/s, respectively. In 
addition, the cycle’s total cost and total CO2 emissions are 1943.5 $/h and 0.163 kg/kWh. The 
parametric survey showed that the air pre-heater outlet temperature and the gas turbine inlet 
temperature are the most influential parameters in changing the system’s CO2 emissions. In 
this way, an increase of the pre-heater outlet temperature causes a 26% reduction in the cycle’s 
CO2 emissions, whereas an increase of the gas turbine inlet temperature leads to a 53% 
increase in CO2 emissions. 
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We propose a scaled-down experimental model of vertical air-natural convection channels by 
applying the modified Ishii–Kataoka scaling method with the assistance of numerical analyses 
to the Reactor Vault Cooling System (RVCS) of the Proto-type Gen-IV Sodium-cooled fast 
reactor (PGSFR) being developed in Korea. Two major non-dimensional numbers (modified 
Richardson and Friction number) from the momentum equation and Stanton number from 
the energy balance equation were identified to design the scaled-down experimental model 
to assimilate thermal-hydraulic behaviors of the natural convective air-cooling channel of 
RVCS. The ratios of the design parameters in the PGSFR RVCS between the prototype and the 
scaled-down model were determined by setting Richardson and Stanton number to be unity. 
The friction number which cannot be determined by the Ishii-Kataoka method was estimated 
by numerical analyses using the MARS-KS system code. The numerical analyses showed that 
the friction number with the form loss coefficient of 2.0 in the scale-down model would result 
in an acceptable prediction of the thermal-hydraulic behavior in RVCS. We also performed 
experimental benchmarking using the scaled-down model with the MARS-KS simulations to 
verify the appropriateness of the scale-down model, which demonstrated that the 
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Multigeneration systems, owing to their efficient fuel utilization, are recognized as one of the 
best technical and economical methods of energy saving and climate control. In this paper, a 
multigeneration system is proposed for the production of power, heating/cooling, and 
desalinated water. The proposed system was first studied by means of an energy, exergy, 
exergoeconomic, and environmental analyses and the obtained results were compared with 
that of multigeneration systems described in the literature (the selected multigeneration 
systems are based on a gas turbine cycle as prime mover). In addition, a parametric study was 
used to investigate the effects of primary thermodynamic quantities such as air pre-heater 
outlet temperature, pinch-point temperature difference in evaporator, evaporator 
temperature of cooling cycle, and evaporator temperature of desalination system on cycle 
performance. Results indicated that the proposed cycle’s power, heating, cooling, and 
desalinated water production is 30.5 MW, 40.8 MW, 1 MW, and 0.364 kg/s, respectively. In 
addition, the cycle’s total cost and total CO2 emissions are 1943.5 $/h and 0.163 kg/kWh. The 
parametric survey showed that the air pre-heater outlet temperature and the gas turbine inlet 
temperature are the most influential parameters in changing the system’s CO2 emissions. In 
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Over the last century, nanomaterial-based cooling/heating working fluids have been 
considered one of the most potent alternatives to the conventional heat transfer medium. 
Likewise, as one prevalent series of the applications and by utilization of much more potent 
eco-friendly fluids, the constant everyday attempt in the area of refrigeration, HVAC, and 
other associated systems has involved the usage of nanorefrigerants/nanolubricants. Indeed, 
the addition of high thermal conductive nanoparticles to the low thermal conductive 
traditional base fluids is one of the most attention-grabbing areas of research. In this current 
scientific review article, by considering boiling, condensation, or the related phenomena, the 
heat transfer rate and the thermophysical properties have been targeted to investigate the 
substantial effect of nanoparticle addition to common refrigerants or lubricants. At the end, 
the relevant research gaps, namely the heat transfer rate at an atomic level, the inconsistent 
behavior of nanofluids, the phase change enthalpy level, and other possible fields, were 
detected as a helpful benchmark for future studies. 
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The results indicated that the viscosity of pure lubricant was enhanced with the addition of 
MWCNTs and increased with decreasing temperature. The viscosity index at a concentration 
of 0.3 wt% was increased by 2.43%. The flash point temperature at concentrations of 0.3 wt% 
and 0.4 wt% was increased by 4.4%. Experiments were conducted to obtain the pressure drop 
data and friction factor. The friction factor increased for all concentrations of MWCNTs in 
pure oil; the highest increment in the friction factor, with the addition of 0.3 wt% nanoparticles 
to pure oil in 0.069 m/s inlet velocity, was 10.41%. The mean deviation between the 
experimental friction factor and simulation friction factor was 0.029. 
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The heat transfer and pressure drop characteristics of SiO2/water nanofluids flowing through 
a horizontal circular stainless steel tube equipped with free rotating swirl generators (FRSGs) 
at the entrance of a test tube are reported in this article. The experimental studies were 
performed with a Reynolds number ranging from 3500 to 13,000; volume concentrations of 
0.5, 1, and 2 vol%; and inlet temperatures of 25, 30, and 35 °C, where a constant heat flux was 
imposed on a test tube. FRSGs made from aluminum, with three different twisted angles (30°, 
60°, and 90°) and a length of 2.3 cm, were located at the entrance of the test tube. The results 
indicated that FRSGs had significant effects on heat transfer and pressure drop characteristics 
for the flow of both water and nanofluids in the tube. The Nusselt number increased with 
increasing volume concentration, inlet temperature, and Reynolds number. However, the 
friction factor of nanofluids flowing through FRSGs was significantly greater than that of 
water when the Reynolds number was lower than 6000. This is because FRSGs do not rotate 
under the given conditions. A maximum efficiency index of 1.57–1.7 was obtained when using 
SiO2/water nanofluids with FRSGs at a volume concentration of 2 vol%, inlet temperature of 
35 °C, and Reynolds number greater than 7000. On the other hand, the efficiency index value 
was lower than unity when the Reynolds number was lower than 7000 and with volume 
concentrations of 0.5 and 1 vol%. No significant differences were found among twisted angles 
of FRSGs on heat transfer, pressure drop, and efficiency index. 
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The thermal conductivity of TiC/water nanofluid is found out at different weight fractions of 
0.1%, 0.2% and 0.3% and the results are compared with water (base fluid). It has been shown 
that the thermal conductivity of TiC/water nanofluid is improved when compared with 
water. Then, an inexpensive cryogenic treatment is adopted to find the thermal conductivity 
of cryo-TiC/water nanofluid. It has been found that the cryogenic treatment on TiC 
nanopowder is further enhancing the thermal conductivity of TiC/water nanofluid. The 
lattice vibration of the particles is responsible for the improvement of thermal conductivity. 
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The heat transfer and pressure drop characteristics of SiO2/water nanofluids flowing through 
a horizontal circular stainless steel tube equipped with free rotating swirl generators (FRSGs) 
at the entrance of a test tube are reported in this article. The experimental studies were 
performed with a Reynolds number ranging from 3500 to 13,000; volume concentrations of 
0.5, 1, and 2 vol%; and inlet temperatures of 25, 30, and 35 °C, where a constant heat flux was 
imposed on a test tube. FRSGs made from aluminum, with three different twisted angles (30°, 
60°, and 90°) and a length of 2.3 cm, were located at the entrance of the test tube. The results 
indicated that FRSGs had significant effects on heat transfer and pressure drop characteristics 
for the flow of both water and nanofluids in the tube. The Nusselt number increased with 
increasing volume concentration, inlet temperature, and Reynolds number. However, the 
friction factor of nanofluids flowing through FRSGs was significantly greater than that of 
water when the Reynolds number was lower than 6000. This is because FRSGs do not rotate 
under the given conditions. A maximum efficiency index of 1.57–1.7 was obtained when using 
SiO2/water nanofluids with FRSGs at a volume concentration of 2 vol%, inlet temperature of 
35 °C, and Reynolds number greater than 7000. On the other hand, the efficiency index value 
was lower than unity when the Reynolds number was lower than 7000 and with volume 
concentrations of 0.5 and 1 vol%. No significant differences were found among twisted angles 
of FRSGs on heat transfer, pressure drop, and efficiency index. 
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The thermal conductivity of TiC/water nanofluid is found out at different weight fractions of 
0.1%, 0.2% and 0.3% and the results are compared with water (base fluid). It has been shown 
that the thermal conductivity of TiC/water nanofluid is improved when compared with 
water. Then, an inexpensive cryogenic treatment is adopted to find the thermal conductivity 
of cryo-TiC/water nanofluid. It has been found that the cryogenic treatment on TiC 
nanopowder is further enhancing the thermal conductivity of TiC/water nanofluid. The 
lattice vibration of the particles is responsible for the improvement of thermal conductivity. 
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indicated that FRSGs had significant effects on heat transfer and pressure drop characteristics 
for the flow of both water and nanofluids in the tube. The Nusselt number increased with 
increasing volume concentration, inlet temperature, and Reynolds number. However, the 
friction factor of nanofluids flowing through FRSGs was significantly greater than that of 
water when the Reynolds number was lower than 6000. This is because FRSGs do not rotate 
under the given conditions. A maximum efficiency index of 1.57–1.7 was obtained when using 
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Studying multiport minichannels as thermosyphons are considered to be of great interest 
compared to cylindrical and flat shaped ones with single ports. In this study, a novel multiport 
minichannel (MPMC) thermosyphon (hydraulic diameter of 1.18 mm, length of 200 mm with 
10 internal ports with thickness 0.1 mm each) with acetone as working fluid is experimentally 
investigated for cooling high heat flux electronic devices. Effect of heat load (10–50 W), filling 
ratio (40%, 50%, and 60%) and tilt angles (45°, 60° and 90°) on thermal resistance, convective 
heat transfer coefficients of evaporator and condenser, vapour velocity, flooding, sonic, 
boiling limits and efficiency are experimentally studied. Results showed 9.31% and 22.2% 
reduction in evaporator wall temperature and thermal resistance at optimum filling ratio 
(OFR) of 50%. Enhancement in evaporator heat transfer coefficient and thermal efficiency of 
30.7% and 89.8% are respectively observed at OFR. Multiports present in minichannel acts as 
internal fins and increases the surface area and evaporation rate. Further multiports increases 
surface tension of condensate at right angles to the flow direction along with the effects of 
gravity enhancing the rate of condensation. Thus, the obtained experimental results will be 
useful in cooling of miniaturized high heat flux electronic devices. 
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The coefficient of performance (COP) and relative coefficient of performance (COPR) of the 
standing wave thermoacoustic refrigerator (SWTAR) were investigated. The components of 
the SWTAR are a resonator tube, a stainless-steel bowl-shaped resonator cone, a commercial 
loudspeaker, a spiral stack, a cold side heat exchanger (CSHX) with miniature heat pipes 
(MHPs) and a hot side heat exchanger (HSHX). An operating frequency of 163 Hz was used 
in this study, with an acoustic power (AP) supply of 10, 20 and 30 W. Cooling loads were heat 
provided from a thermoelectric module (TEM) by joining the hot side of the TEM to the copper 
heat absorber and transferring heat to the CSHX through MHPs. The COP of the SWTAR 
increased with increasing cooling load. The slopes of the COP curves decreased with 
increasing AP. The COPR of the SWTAR increased with increasing cooling load until it was 
approximately 30% of AP. 
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Studying multiport minichannels as thermosyphons are considered to be of great interest 
compared to cylindrical and flat shaped ones with single ports. In this study, a novel multiport 
minichannel (MPMC) thermosyphon (hydraulic diameter of 1.18 mm, length of 200 mm with 
10 internal ports with thickness 0.1 mm each) with acetone as working fluid is experimentally 
investigated for cooling high heat flux electronic devices. Effect of heat load (10–50 W), filling 
ratio (40%, 50%, and 60%) and tilt angles (45°, 60° and 90°) on thermal resistance, convective 
heat transfer coefficients of evaporator and condenser, vapour velocity, flooding, sonic, 
boiling limits and efficiency are experimentally studied. Results showed 9.31% and 22.2% 
reduction in evaporator wall temperature and thermal resistance at optimum filling ratio 
(OFR) of 50%. Enhancement in evaporator heat transfer coefficient and thermal efficiency of 
30.7% and 89.8% are respectively observed at OFR. Multiports present in minichannel acts as 
internal fins and increases the surface area and evaporation rate. Further multiports increases 
surface tension of condensate at right angles to the flow direction along with the effects of 
gravity enhancing the rate of condensation. Thus, the obtained experimental results will be 
useful in cooling of miniaturized high heat flux electronic devices. 
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The coefficient of performance (COP) and relative coefficient of performance (COPR) of the 
standing wave thermoacoustic refrigerator (SWTAR) were investigated. The components of 
the SWTAR are a resonator tube, a stainless-steel bowl-shaped resonator cone, a commercial 
loudspeaker, a spiral stack, a cold side heat exchanger (CSHX) with miniature heat pipes 
(MHPs) and a hot side heat exchanger (HSHX). An operating frequency of 163 Hz was used 
in this study, with an acoustic power (AP) supply of 10, 20 and 30 W. Cooling loads were heat 
provided from a thermoelectric module (TEM) by joining the hot side of the TEM to the copper 
heat absorber and transferring heat to the CSHX through MHPs. The COP of the SWTAR 
increased with increasing cooling load. The slopes of the COP curves decreased with 
increasing AP. The COPR of the SWTAR increased with increasing cooling load until it was 
approximately 30% of AP. 
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Sonication time has a significant contribution to the stability and properties of nanofluids 
(mixtures of nanoparticles and a base fluid). Finding the optimum sonication time can help to 
save energy and ensure optimal design. The present study deals with the sonication time 
effect on the evaporation rate of seawater containing a nanocomposite (i.e., a mixture of multi-
walled carbon nanotubes and graphene nanoplates). For indoor experiments, a solar 
simulator was employed as the radiation source. At first, the nanofluid with a concentration 
of 0.01% wt. was sonicated in an ultrasonic bath for different times of 30, 60, 90, 120, 180, 
240 min, and the associated zeta potential values were recorded to evaluate the stability. Next, 
the best time function was used to appraise the effect of concentration variations (0.001, 0.002, 
0.004, 0.01, 0.02 and 0.04% wt.) and the light intensities (1.6, 2.6, and 3.6 suns) on the rate of 
solar steam generation. The results indicate that for a concentration of 0.01% wt. and under 
3.6 suns, the highest evaporation efficiency of 61.3% would be achieved at 120 min sonication 
time. 
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In this paper, a multi-generation system based on geothermal energy and parabolic trough 
solar collectors is proposed for the simultaneous generation of power, cooling, freshwater, 
hydrogen, and heat. Power is generated by a combined steam Rankine cycle and an organic 
Rankine cycle. Ten different refrigerants are used for the organic Rankine cycle, among which 
R123 has the best performance. In addition, four fluids are used as the geothermal fluid, 
among which Therminol 59 has recorded the best performance. Solar intensity, geothermal 
mass flow rate, geothermal fluid temperature, and steam turbine inlet pressure have proven 
to be the most prominent parameters affecting the exergy efficiency and cost. After analyzing 
the proposed system from the energy, exergy and exergoeconomic points of view, a multi-
objective-optimization-genetic-algorithm is applied for improving the performance of the 
system. In order to apply the multi-objective optimization, Engineering Equation Solver and 
MATLAB software are linked together by the Dynamic Data Exchange method. According to 
the obtained results. The results show that the exergy efficiency of the system and the total 
unit cost respectively reach to 29.95% and 129.7 $/GJ at the optimum point. 
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In this paper, a multi-generation system based on geothermal energy and parabolic trough 
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simulator was employed as the radiation source. At first, the nanofluid with a concentration 
of 0.01% wt. was sonicated in an ultrasonic bath for different times of 30, 60, 90, 120, 180, 
240 min, and the associated zeta potential values were recorded to evaluate the stability. Next, 
the best time function was used to appraise the effect of concentration variations (0.001, 0.002, 
0.004, 0.01, 0.02 and 0.04% wt.) and the light intensities (1.6, 2.6, and 3.6 suns) on the rate of 
solar steam generation. The results indicate that for a concentration of 0.01% wt. and under 
3.6 suns, the highest evaporation efficiency of 61.3% would be achieved at 120 min sonication 
time. 
 

Full article in Ultrason Sonochem 2020;61:104817; doi:10.1016/j.ultsonch.2019.104817 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๐๙ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Multi-objective design optimization  
of a multi-generation energy system based on  

geothermal and solar energy 
 

Seyed Mojtaba Alirahmia, Sajjad Rahmani Dabbagha, Pouria Ahmadia,  
Somchai Wongwisesb,c 

 
a Advanced Energy Systems Lab (AESL), School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University 

of Tehran, P.O. Box 11155-4563, Tehran, Iran 
b Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab. (FUTURE), Department of 

Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangmod, 
Bangkok, Thailand 

c The Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Sanam Suea Pa, Dusit, Bangkok 10300, Thailand 
 
In this paper, a multi-generation system based on geothermal energy and parabolic trough 
solar collectors is proposed for the simultaneous generation of power, cooling, freshwater, 
hydrogen, and heat. Power is generated by a combined steam Rankine cycle and an organic 
Rankine cycle. Ten different refrigerants are used for the organic Rankine cycle, among which 
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system. In order to apply the multi-objective optimization, Engineering Equation Solver and 
MATLAB software are linked together by the Dynamic Data Exchange method. According to 
the obtained results. The results show that the exergy efficiency of the system and the total 
unit cost respectively reach to 29.95% and 129.7 $/GJ at the optimum point. 
 

Full article in Energy Convers Manag 2020;205:112426; doi:10.1016/j.enconman.2019.112426 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



310

๓๑๐ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Effect of geometrical parameters  
on the evaporative heat transfer and pressure drop  

of R-134a flowing in dimpled tubes 
 

Kanit Aroonrata, Lazarus Godson Asirvathamb, Ahmet Selim Dalkılıçc,  
Omid Mahiand,e, Ho Seon Ahnf, Somchai Wongwisesa,g 

 
a Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE), Department of 

Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangmod, 
Bangkok, Thailand 

b Department of Mechanical Engineering, Karunya Institute of Technology and Sciences, Coimbatore, Tamil 
Nadu, India 

c Heat and Thermodynamics Division, Department of Mechanical Engineering, Yildiz Technical University, Yildiz, 
Istanbul, Besiktas, Turkey 

d School of Chemical Engineering and Technology, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China 
e Renewable Energy and Micro/Nano Sciences Lab., Department of Mechanical Engineering, Ferdowsi 

University of Mashhad, Mashhad, Iran 
f Department of Mechanical Engineering, Incheon National University, Incheon, Republic of Korea 
g National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Pathum Thani, 12120, Thailand 
 
An investigation was experimentally performed to explore the influence of geometrical 
parameters on the evaporative heat transfer coefficient and pressure drop of R-134a in 
dimpled tubes. The test sections were the counter-flow tube-in-tube heat exchanger, where 
the refrigerant was evaporated in the inner tube and hot water flows in the annulus. Seven 
dimpled tubes with various helical pitches (p), dimpled pitches (z), and dimpled depths (e) 
were used as the test tubes. The test runs were carried out over mass fluxes of 300, 400, and 
500 kg/m2s; heat fluxes of 20, 25, and 30 kW/m2; and evaporating temperatures of 7, 10, and 
13 °C. The results show the heat transfer enhancement factor (HF) and pressure drop penalty 
factor (PF) increase with a rise in e and a decrease in p and z. The HF and PF range between 
1.03–1.7 and 1.76–9.00, respectively. The correlations for predicting the Nusselt number and 
the friction factor of R-134a during evaporation in dimpled tubes are proposed. 
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In this study, convective heat transfer performance of a nanofluids containing graphite is 
studied in an industrial microchannel. In the experiments, initially, to prepare nanofluids at 
the volume fraction values of 0.5, 1, 1.5, 2%, distilled water has been employed as the base 
liquid. To provide sedimentation and stabilization of nanofluids in distilled water, 
Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is utilized as surfactant. Thermophysical 
properties of nanofluids such as thermal conductivity, dynamic viscosity, and specific heat 
are determined experimentally. Furthermore, by building an experimental setup, in the 
temperature range of 20–30 °C and with temperature intervals of 2 °C, performance 
experiments are carried out in a microchannel of which hydraulic diameter is 1.6 × 10−3 m. 
Additionally, experiments have been conducted using nanofluids at different volumetric rates 
from 1 to 7 l min−1, heat fluxes from 100 to 1100 W, and volume fractions from 0.5 to 2%. 
Measuring heat flux, temperature, and flow rate, outcomes such as convective heat transfer 
coefficient, Reynolds number, and Nusselt number are calculated. The validation process of 
the experimental results has been performed by plotting the figures of Nusselt numbers vs 
Reynolds ones, and heat transfer coefficient vs supplied heat considering distilled water and 
nanofluids having various volumetric proportions. Regarding with the performance of 
nanofluids against distilled water under similar operating conditions, some proportional 
positive increase are acquired. Using outcomes attained from experiments, new correlations 
for Nusselt number have been derived with the R2 values around 0.96, and afterward by 
means of those correlations experimental data have been compared with those in the 
literature. A large number of measured and calculated data are given in the paper for other 
researchers to validate their theoretical models. 
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An investigation was experimentally performed to explore the influence of geometrical 
parameters on the evaporative heat transfer coefficient and pressure drop of R-134a in 
dimpled tubes. The test sections were the counter-flow tube-in-tube heat exchanger, where 
the refrigerant was evaporated in the inner tube and hot water flows in the annulus. Seven 
dimpled tubes with various helical pitches (p), dimpled pitches (z), and dimpled depths (e) 
were used as the test tubes. The test runs were carried out over mass fluxes of 300, 400, and 
500 kg/m2s; heat fluxes of 20, 25, and 30 kW/m2; and evaporating temperatures of 7, 10, and 
13 °C. The results show the heat transfer enhancement factor (HF) and pressure drop penalty 
factor (PF) increase with a rise in e and a decrease in p and z. The HF and PF range between 
1.03–1.7 and 1.76–9.00, respectively. The correlations for predicting the Nusselt number and 
the friction factor of R-134a during evaporation in dimpled tubes are proposed. 
 

Full article in Heat Mass Transf 2020;57:465-79; doi:10.1007/s00231-020-02956-0 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓๑๑ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Single phase flow of nanofluid including graphite  
and water in a microchannel 

 
Oğuzhan Yıldıza, Özgen Açıkgözb, Güldem Yıldızc, Mustafa Bayraka,  

Ahmet Selim Dalkılıçb, Somchai Wongwisesd 
 

a Natural Gas and Installation Technologies Program, Electric and Energy Department, Vocational School of 
Technical Sciences, Nigde Omer Halisdemir University, 51240, Niğde, Turkey 

b Heat and Thermodynamics Division, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical 
Engineering, Yildiz Technical University (YTU), Yildiz, Besiktas, 34349, Istanbul, Turkey 

c Department of Mathematics, Faculty of Science and Arts, Niğde Ömer Halisdemir University, Merkez, 51240, 
Niğde, Turkey 

d Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab. (FUTURE), Department of 
Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), 
Bangmod, Bangkok, 10140, Thailand 

 
In this study, convective heat transfer performance of a nanofluids containing graphite is 
studied in an industrial microchannel. In the experiments, initially, to prepare nanofluids at 
the volume fraction values of 0.5, 1, 1.5, 2%, distilled water has been employed as the base 
liquid. To provide sedimentation and stabilization of nanofluids in distilled water, 
Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is utilized as surfactant. Thermophysical 
properties of nanofluids such as thermal conductivity, dynamic viscosity, and specific heat 
are determined experimentally. Furthermore, by building an experimental setup, in the 
temperature range of 20–30 °C and with temperature intervals of 2 °C, performance 
experiments are carried out in a microchannel of which hydraulic diameter is 1.6 × 10−3 m. 
Additionally, experiments have been conducted using nanofluids at different volumetric rates 
from 1 to 7 l min−1, heat fluxes from 100 to 1100 W, and volume fractions from 0.5 to 2%. 
Measuring heat flux, temperature, and flow rate, outcomes such as convective heat transfer 
coefficient, Reynolds number, and Nusselt number are calculated. The validation process of 
the experimental results has been performed by plotting the figures of Nusselt numbers vs 
Reynolds ones, and heat transfer coefficient vs supplied heat considering distilled water and 
nanofluids having various volumetric proportions. Regarding with the performance of 
nanofluids against distilled water under similar operating conditions, some proportional 
positive increase are acquired. Using outcomes attained from experiments, new correlations 
for Nusselt number have been derived with the R2 values around 0.96, and afterward by 
means of those correlations experimental data have been compared with those in the 
literature. A large number of measured and calculated data are given in the paper for other 
researchers to validate their theoretical models. 
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An investigation was experimentally performed to explore the influence of geometrical 
parameters on the evaporative heat transfer coefficient and pressure drop of R-134a in 
dimpled tubes. The test sections were the counter-flow tube-in-tube heat exchanger, where 
the refrigerant was evaporated in the inner tube and hot water flows in the annulus. Seven 
dimpled tubes with various helical pitches (p), dimpled pitches (z), and dimpled depths (e) 
were used as the test tubes. The test runs were carried out over mass fluxes of 300, 400, and 
500 kg/m2s; heat fluxes of 20, 25, and 30 kW/m2; and evaporating temperatures of 7, 10, and 
13 °C. The results show the heat transfer enhancement factor (HF) and pressure drop penalty 
factor (PF) increase with a rise in e and a decrease in p and z. The HF and PF range between 
1.03–1.7 and 1.76–9.00, respectively. The correlations for predicting the Nusselt number and 
the friction factor of R-134a during evaporation in dimpled tubes are proposed. 
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In this study, convective heat transfer performance of a nanofluids containing graphite is 
studied in an industrial microchannel. In the experiments, initially, to prepare nanofluids at 
the volume fraction values of 0.5, 1, 1.5, 2%, distilled water has been employed as the base 
liquid. To provide sedimentation and stabilization of nanofluids in distilled water, 
Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is utilized as surfactant. Thermophysical 
properties of nanofluids such as thermal conductivity, dynamic viscosity, and specific heat 
are determined experimentally. Furthermore, by building an experimental setup, in the 
temperature range of 20–30 °C and with temperature intervals of 2 °C, performance 
experiments are carried out in a microchannel of which hydraulic diameter is 1.6 × 10−3 m. 
Additionally, experiments have been conducted using nanofluids at different volumetric rates 
from 1 to 7 l min−1, heat fluxes from 100 to 1100 W, and volume fractions from 0.5 to 2%. 
Measuring heat flux, temperature, and flow rate, outcomes such as convective heat transfer 
coefficient, Reynolds number, and Nusselt number are calculated. The validation process of 
the experimental results has been performed by plotting the figures of Nusselt numbers vs 
Reynolds ones, and heat transfer coefficient vs supplied heat considering distilled water and 
nanofluids having various volumetric proportions. Regarding with the performance of 
nanofluids against distilled water under similar operating conditions, some proportional 
positive increase are acquired. Using outcomes attained from experiments, new correlations 
for Nusselt number have been derived with the R2 values around 0.96, and afterward by 
means of those correlations experimental data have been compared with those in the 
literature. A large number of measured and calculated data are given in the paper for other 
researchers to validate their theoretical models. 
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An investigation was experimentally performed to explore the influence of geometrical 
parameters on the evaporative heat transfer coefficient and pressure drop of R-134a in 
dimpled tubes. The test sections were the counter-flow tube-in-tube heat exchanger, where 
the refrigerant was evaporated in the inner tube and hot water flows in the annulus. Seven 
dimpled tubes with various helical pitches (p), dimpled pitches (z), and dimpled depths (e) 
were used as the test tubes. The test runs were carried out over mass fluxes of 300, 400, and 
500 kg/m2s; heat fluxes of 20, 25, and 30 kW/m2; and evaporating temperatures of 7, 10, and 
13 °C. The results show the heat transfer enhancement factor (HF) and pressure drop penalty 
factor (PF) increase with a rise in e and a decrease in p and z. The HF and PF range between 
1.03–1.7 and 1.76–9.00, respectively. The correlations for predicting the Nusselt number and 
the friction factor of R-134a during evaporation in dimpled tubes are proposed. 
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In this study, convective heat transfer performance of a nanofluids containing graphite is 
studied in an industrial microchannel. In the experiments, initially, to prepare nanofluids at 
the volume fraction values of 0.5, 1, 1.5, 2%, distilled water has been employed as the base 
liquid. To provide sedimentation and stabilization of nanofluids in distilled water, 
Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is utilized as surfactant. Thermophysical 
properties of nanofluids such as thermal conductivity, dynamic viscosity, and specific heat 
are determined experimentally. Furthermore, by building an experimental setup, in the 
temperature range of 20–30 °C and with temperature intervals of 2 °C, performance 
experiments are carried out in a microchannel of which hydraulic diameter is 1.6 × 10−3 m. 
Additionally, experiments have been conducted using nanofluids at different volumetric rates 
from 1 to 7 l min−1, heat fluxes from 100 to 1100 W, and volume fractions from 0.5 to 2%. 
Measuring heat flux, temperature, and flow rate, outcomes such as convective heat transfer 
coefficient, Reynolds number, and Nusselt number are calculated. The validation process of 
the experimental results has been performed by plotting the figures of Nusselt numbers vs 
Reynolds ones, and heat transfer coefficient vs supplied heat considering distilled water and 
nanofluids having various volumetric proportions. Regarding with the performance of 
nanofluids against distilled water under similar operating conditions, some proportional 
positive increase are acquired. Using outcomes attained from experiments, new correlations 
for Nusselt number have been derived with the R2 values around 0.96, and afterward by 
means of those correlations experimental data have been compared with those in the 
literature. A large number of measured and calculated data are given in the paper for other 
researchers to validate their theoretical models. 
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Background: Active scholars in the nanofluid field have continuously attempted to remove 
the associated challenge of the stability of nanofluids via various approaches, such as 
functionalization and adding a surfactant. After preparing a stable nanofluid, one must 
measure the properties, as this is vital in the design of thermal systems. 
Objective: Authors aimed to investigate the stability and viscosity of refrigeration lubrication 
oilbased nanofluids containing functionalized MWCNTs. The effects of concentration and 
temperature on viscosity were studied. Furthermore, the present study focused on the effect 
of sonication time on the stability and viscosity of the prepared samples. 
Methods: After the preparation of chemically functionalized MWCNTs, solutions were 
dispersed with an ultrasonic homogenizer for 2, 4 and 8 hours sonication at maximum power. 
Viscosity measurements for all samples were made 10 minutes after sonication by adjusting 
the proper spinning velocity using a digital rotary viscometer. 
Results: The first part deals with the stability of the nanofluid as a nanolubricant, and the 
second one investigates the viscosity of the nanofluid and the effects of various parameters on 
it. The last one is related to the validation of the measured viscosity values by means of well-
known empirical correlations. The measured data are given for validation issues. 
Conclusion: The samples will have higher stability by increasing the time of sonication. The 
viscosity of a nanofluid does not change with the increase of sonication time to two hours and 
higher. Up to mass concentration of 0.1%, the effective viscosity increases with adding 
nanotubes linearly. 
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The thermal performance of a phase change material (PCM) heat pipe system is 
experimentally analysed using acetone as heat pipe fluid in a heat load range of 10-50 W at 
different flow rates of the condenser coolant. The evaporator of the heat pipe is enclosed in a 
chamber which filled with a PCM or water. Heat inputs are applied at the evaporator of the 
heat pipe through the PCM or water. In this study, the heat retention as well as cooling time 
of the PCM-water are estimated at different heat loads and flow rates of condenser coolant. 
Similarly, the thermal resistance, evaporator and condenser heat transfer coefficients are also 
estimated at different heat loads. It is observed that the PCM takes more time during heating 
and cooling cycles to reach the steady-state temperatures and the temperature values reached 
during heating are also higher for PCM compared to water. The use of PCM enhances the 
thermal storage capacity and shows a maximum enhancement of 200% in heat retention time 
compared to water at 50 W. Moreover, a maximum enhancement of 63.6% is observed in the 
steady-state temperature of the PCM compared to water. Similarly thermal resistance, 
evaporator wall temperature and heat transfer coefficients of the heat pipe also vary for PCM 
and water. The experimental results indicate that PCM or water can be used in this combined 
system depending upon requirement of thermal storage or electronics cooling. 
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Background: Active scholars in the nanofluid field have continuously attempted to remove 
the associated challenge of the stability of nanofluids via various approaches, such as 
functionalization and adding a surfactant. After preparing a stable nanofluid, one must 
measure the properties, as this is vital in the design of thermal systems. 
Objective: Authors aimed to investigate the stability and viscosity of refrigeration lubrication 
oilbased nanofluids containing functionalized MWCNTs. The effects of concentration and 
temperature on viscosity were studied. Furthermore, the present study focused on the effect 
of sonication time on the stability and viscosity of the prepared samples. 
Methods: After the preparation of chemically functionalized MWCNTs, solutions were 
dispersed with an ultrasonic homogenizer for 2, 4 and 8 hours sonication at maximum power. 
Viscosity measurements for all samples were made 10 minutes after sonication by adjusting 
the proper spinning velocity using a digital rotary viscometer. 
Results: The first part deals with the stability of the nanofluid as a nanolubricant, and the 
second one investigates the viscosity of the nanofluid and the effects of various parameters on 
it. The last one is related to the validation of the measured viscosity values by means of well-
known empirical correlations. The measured data are given for validation issues. 
Conclusion: The samples will have higher stability by increasing the time of sonication. The 
viscosity of a nanofluid does not change with the increase of sonication time to two hours and 
higher. Up to mass concentration of 0.1%, the effective viscosity increases with adding 
nanotubes linearly. 
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The thermal performance of a phase change material (PCM) heat pipe system is 
experimentally analysed using acetone as heat pipe fluid in a heat load range of 10-50 W at 
different flow rates of the condenser coolant. The evaporator of the heat pipe is enclosed in a 
chamber which filled with a PCM or water. Heat inputs are applied at the evaporator of the 
heat pipe through the PCM or water. In this study, the heat retention as well as cooling time 
of the PCM-water are estimated at different heat loads and flow rates of condenser coolant. 
Similarly, the thermal resistance, evaporator and condenser heat transfer coefficients are also 
estimated at different heat loads. It is observed that the PCM takes more time during heating 
and cooling cycles to reach the steady-state temperatures and the temperature values reached 
during heating are also higher for PCM compared to water. The use of PCM enhances the 
thermal storage capacity and shows a maximum enhancement of 200% in heat retention time 
compared to water at 50 W. Moreover, a maximum enhancement of 63.6% is observed in the 
steady-state temperature of the PCM compared to water. Similarly thermal resistance, 
evaporator wall temperature and heat transfer coefficients of the heat pipe also vary for PCM 
and water. The experimental results indicate that PCM or water can be used in this combined 
system depending upon requirement of thermal storage or electronics cooling. 
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Background: Active scholars in the nanofluid field have continuously attempted to remove 
the associated challenge of the stability of nanofluids via various approaches, such as 
functionalization and adding a surfactant. After preparing a stable nanofluid, one must 
measure the properties, as this is vital in the design of thermal systems. 
Objective: Authors aimed to investigate the stability and viscosity of refrigeration lubrication 
oilbased nanofluids containing functionalized MWCNTs. The effects of concentration and 
temperature on viscosity were studied. Furthermore, the present study focused on the effect 
of sonication time on the stability and viscosity of the prepared samples. 
Methods: After the preparation of chemically functionalized MWCNTs, solutions were 
dispersed with an ultrasonic homogenizer for 2, 4 and 8 hours sonication at maximum power. 
Viscosity measurements for all samples were made 10 minutes after sonication by adjusting 
the proper spinning velocity using a digital rotary viscometer. 
Results: The first part deals with the stability of the nanofluid as a nanolubricant, and the 
second one investigates the viscosity of the nanofluid and the effects of various parameters on 
it. The last one is related to the validation of the measured viscosity values by means of well-
known empirical correlations. The measured data are given for validation issues. 
Conclusion: The samples will have higher stability by increasing the time of sonication. The 
viscosity of a nanofluid does not change with the increase of sonication time to two hours and 
higher. Up to mass concentration of 0.1%, the effective viscosity increases with adding 
nanotubes linearly. 
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The thermal performance of a phase change material (PCM) heat pipe system is 
experimentally analysed using acetone as heat pipe fluid in a heat load range of 10-50 W at 
different flow rates of the condenser coolant. The evaporator of the heat pipe is enclosed in a 
chamber which filled with a PCM or water. Heat inputs are applied at the evaporator of the 
heat pipe through the PCM or water. In this study, the heat retention as well as cooling time 
of the PCM-water are estimated at different heat loads and flow rates of condenser coolant. 
Similarly, the thermal resistance, evaporator and condenser heat transfer coefficients are also 
estimated at different heat loads. It is observed that the PCM takes more time during heating 
and cooling cycles to reach the steady-state temperatures and the temperature values reached 
during heating are also higher for PCM compared to water. The use of PCM enhances the 
thermal storage capacity and shows a maximum enhancement of 200% in heat retention time 
compared to water at 50 W. Moreover, a maximum enhancement of 63.6% is observed in the 
steady-state temperature of the PCM compared to water. Similarly thermal resistance, 
evaporator wall temperature and heat transfer coefficients of the heat pipe also vary for PCM 
and water. The experimental results indicate that PCM or water can be used in this combined 
system depending upon requirement of thermal storage or electronics cooling. 
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oilbased nanofluids containing functionalized MWCNTs. The effects of concentration and 
temperature on viscosity were studied. Furthermore, the present study focused on the effect 
of sonication time on the stability and viscosity of the prepared samples. 
Methods: After the preparation of chemically functionalized MWCNTs, solutions were 
dispersed with an ultrasonic homogenizer for 2, 4 and 8 hours sonication at maximum power. 
Viscosity measurements for all samples were made 10 minutes after sonication by adjusting 
the proper spinning velocity using a digital rotary viscometer. 
Results: The first part deals with the stability of the nanofluid as a nanolubricant, and the 
second one investigates the viscosity of the nanofluid and the effects of various parameters on 
it. The last one is related to the validation of the measured viscosity values by means of well-
known empirical correlations. The measured data are given for validation issues. 
Conclusion: The samples will have higher stability by increasing the time of sonication. The 
viscosity of a nanofluid does not change with the increase of sonication time to two hours and 
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experimentally analysed using acetone as heat pipe fluid in a heat load range of 10-50 W at 
different flow rates of the condenser coolant. The evaporator of the heat pipe is enclosed in a 
chamber which filled with a PCM or water. Heat inputs are applied at the evaporator of the 
heat pipe through the PCM or water. In this study, the heat retention as well as cooling time 
of the PCM-water are estimated at different heat loads and flow rates of condenser coolant. 
Similarly, the thermal resistance, evaporator and condenser heat transfer coefficients are also 
estimated at different heat loads. It is observed that the PCM takes more time during heating 
and cooling cycles to reach the steady-state temperatures and the temperature values reached 
during heating are also higher for PCM compared to water. The use of PCM enhances the 
thermal storage capacity and shows a maximum enhancement of 200% in heat retention time 
compared to water at 50 W. Moreover, a maximum enhancement of 63.6% is observed in the 
steady-state temperature of the PCM compared to water. Similarly thermal resistance, 
evaporator wall temperature and heat transfer coefficients of the heat pipe also vary for PCM 
and water. The experimental results indicate that PCM or water can be used in this combined 
system depending upon requirement of thermal storage or electronics cooling. 
 

Full article in Therm Sci 2020;24(2):723-34; doi:10.2298/TSCI180207237P 
 
 
 
 
 
 



314

๓๑๔ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Three-dimensional modelling of natural convection  
and entropy generation in a vertical cylinder under 

heterogeneous heat flux using nanofluids 
 

Iman Rashidia, Lioua Kolsib, Goodarz Ahmadic, Omid Mahiand,  
Somchai Wongwisese, E. Abu-Nadaf 

 
a Department of Mechanical Engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran 
b Department of Mechanical Engineering, University of Hail College of Engineering, Hail, Saudi Arabia and 

Laboratoire de Métrologie et des Systèmes Énergétiques, École Nationale d’Ingénieurs, University of Monastir, 
Monastir, Tunisia 

c Department of Mechanical and Aeronautical Engineering, Clarkson University, Potsdam, New York, USA 
d School of Chemical Engineering and Technology, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China and Department of 

Mechanical Engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran 
e Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE), Faculty of Engineering, 

Department of Mechanical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangmod, 
Bangkok, Thailand 

f Khalifa University of Science and Technology, Abu Dhabi, United Arab Emirates 
 
Purpose: This study aims to investigate a three-dimensional computational modelling of free 
convection of Al2O3 water-based nanofluid in a cylindrical cavity under heterogeneous heat 
fluxes that can be used as a thermal storage tank. 
Design/methodology/approach: Effects of different heat flux boundary conditions on heat 
transfer and entropy generation were examined and the optimal configuration was identified. 
The simulation results for nanoparticle (NP) volume fractions up to 4 per cent, and Rayleigh 
numbers of 104, 105 and 106 were presented. 
Findings: The results showed that for low Ra (104) the heat transfer and entropy generation 
patterns were symmetric, whereas with increasing the Rayleigh number these patterns 
became asymmetric and more complex. Therefore, despite the symmetric boundary 
conditions imposed on the periphery of the enclosure (uniform in Ɵ), it was necessary to 
simulate the problem as three-dimensional instead of two-dimensional. The simulation results 
showed that by selecting the optimal values of heat flux distribution and NP volume fraction 
for these systems the energy consumption can be reduced, and consequently, the energy 
efficiency can be ameliorated. 
Originality/value: The results of the present study can be used for the design of energy 
devices such as thermal storage tanks, as both first and second laws of thermodynamics have 
been considered. Using the optimal design will reduce energy consumption. 
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New experimental data were presented on the effect of heat exchanger plate surface 
roughness, mass flux, average quality, heat flux, and temperature on the evaporative heat 
transfer coefficient (HTC) and frictional pressure gradient (FPG) of R-134 flowing in a plate 
heat exchanger (PHE). Three different plate surface roughness of 0.594 μm, 1.816 μm, and 
2.754 μm, were used. A commercial herringbone PHE was tested under the counterflow 
arrangement. The experiments were done at the heat fluxes ranging between 5 and 15 kW/m2, 
the mass fluxes were between 67 and 96 kg/m2s, and the saturation temperatures ranging 
from 10 to 20 °C. The results showed that the HTC and FRG increased with increasing mass 
flux, heat flux, average quality and surface roughness. Conversely, they were slightly 
decreased with an increase in saturation temperature. The optimum thermal performance of 
a PHE appeared at high plate surface roughness and average quality by about 0.2. The 
correlations for predicting the Nusselt number and friction factor were proposed for practical 
applications. 
 

Full article in Int J Heat Mass Transf 2020;160:120221; doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120221 
 
 
 
 
 

 
 

๓๑๔ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Three-dimensional modelling of natural convection  
and entropy generation in a vertical cylinder under 

heterogeneous heat flux using nanofluids 
 

Iman Rashidia, Lioua Kolsib, Goodarz Ahmadic, Omid Mahiand,  
Somchai Wongwisese, E. Abu-Nadaf 

 
a Department of Mechanical Engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran 
b Department of Mechanical Engineering, University of Hail College of Engineering, Hail, Saudi Arabia and 

Laboratoire de Métrologie et des Systèmes Énergétiques, École Nationale d’Ingénieurs, University of Monastir, 
Monastir, Tunisia 

c Department of Mechanical and Aeronautical Engineering, Clarkson University, Potsdam, New York, USA 
d School of Chemical Engineering and Technology, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China and Department of 

Mechanical Engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran 
e Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE), Faculty of Engineering, 

Department of Mechanical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangmod, 
Bangkok, Thailand 

f Khalifa University of Science and Technology, Abu Dhabi, United Arab Emirates 
 
Purpose: This study aims to investigate a three-dimensional computational modelling of free 
convection of Al2O3 water-based nanofluid in a cylindrical cavity under heterogeneous heat 
fluxes that can be used as a thermal storage tank. 
Design/methodology/approach: Effects of different heat flux boundary conditions on heat 
transfer and entropy generation were examined and the optimal configuration was identified. 
The simulation results for nanoparticle (NP) volume fractions up to 4 per cent, and Rayleigh 
numbers of 104, 105 and 106 were presented. 
Findings: The results showed that for low Ra (104) the heat transfer and entropy generation 
patterns were symmetric, whereas with increasing the Rayleigh number these patterns 
became asymmetric and more complex. Therefore, despite the symmetric boundary 
conditions imposed on the periphery of the enclosure (uniform in Ɵ), it was necessary to 
simulate the problem as three-dimensional instead of two-dimensional. The simulation results 
showed that by selecting the optimal values of heat flux distribution and NP volume fraction 
for these systems the energy consumption can be reduced, and consequently, the energy 
efficiency can be ameliorated. 
Originality/value: The results of the present study can be used for the design of energy 
devices such as thermal storage tanks, as both first and second laws of thermodynamics have 
been considered. Using the optimal design will reduce energy consumption. 
 

Full article in Int J Numer Methods Heat Fluid Flow 2020;30(1):119-42; doi:10.1108/HFF-12-2018-0731 

 

 

๓๑๕ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Experimental investigation on heat transfer and  
flow characteristics of R-134a during vaporization  
inside a plate heat exchanger with rough surface 

 
Jutapat Soontarapiromsooka, Lazarus Godson Asirvathamb, Ahmet Selim Dalkılıçc, 

Omid Mahiand, Somchai Wongwisesa,e, Ho Seon Ahnf 
 

a Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE) Department of 
Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) 
Bangkok 10140, Thailand 

b Department of Mechanical Engineering, Karunya Institute of Technology and Sciences, Coimbatore, Tamil 
Nadu, India 

c Department of Mechanical Engineering, Yildiz Technical University, Yildiz, Besiktas, Istanbul, Turkey 
d School of Chemical Engineering and Technology, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, China 
e National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Pathum Thani 12120, Thailand 
f Department of Mechanical Engineering, Incheon National University, Incheon, Republic of Korea 
 
New experimental data were presented on the effect of heat exchanger plate surface 
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transfer coefficient (HTC) and frictional pressure gradient (FPG) of R-134 flowing in a plate 
heat exchanger (PHE). Three different plate surface roughness of 0.594 μm, 1.816 μm, and 
2.754 μm, were used. A commercial herringbone PHE was tested under the counterflow 
arrangement. The experiments were done at the heat fluxes ranging between 5 and 15 kW/m2, 
the mass fluxes were between 67 and 96 kg/m2s, and the saturation temperatures ranging 
from 10 to 20 °C. The results showed that the HTC and FRG increased with increasing mass 
flux, heat flux, average quality and surface roughness. Conversely, they were slightly 
decreased with an increase in saturation temperature. The optimum thermal performance of 
a PHE appeared at high plate surface roughness and average quality by about 0.2. The 
correlations for predicting the Nusselt number and friction factor were proposed for practical 
applications. 
 

Full article in Int J Heat Mass Transf 2020;160:120221; doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120221 
 
 
 
 
 

 
 



315

๓๑๔ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Three-dimensional modelling of natural convection  
and entropy generation in a vertical cylinder under 

heterogeneous heat flux using nanofluids 
 

Iman Rashidia, Lioua Kolsib, Goodarz Ahmadic, Omid Mahiand,  
Somchai Wongwisese, E. Abu-Nadaf 

 
a Department of Mechanical Engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran 
b Department of Mechanical Engineering, University of Hail College of Engineering, Hail, Saudi Arabia and 

Laboratoire de Métrologie et des Systèmes Énergétiques, École Nationale d’Ingénieurs, University of Monastir, 
Monastir, Tunisia 

c Department of Mechanical and Aeronautical Engineering, Clarkson University, Potsdam, New York, USA 
d School of Chemical Engineering and Technology, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China and Department of 

Mechanical Engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran 
e Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE), Faculty of Engineering, 

Department of Mechanical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangmod, 
Bangkok, Thailand 

f Khalifa University of Science and Technology, Abu Dhabi, United Arab Emirates 
 
Purpose: This study aims to investigate a three-dimensional computational modelling of free 
convection of Al2O3 water-based nanofluid in a cylindrical cavity under heterogeneous heat 
fluxes that can be used as a thermal storage tank. 
Design/methodology/approach: Effects of different heat flux boundary conditions on heat 
transfer and entropy generation were examined and the optimal configuration was identified. 
The simulation results for nanoparticle (NP) volume fractions up to 4 per cent, and Rayleigh 
numbers of 104, 105 and 106 were presented. 
Findings: The results showed that for low Ra (104) the heat transfer and entropy generation 
patterns were symmetric, whereas with increasing the Rayleigh number these patterns 
became asymmetric and more complex. Therefore, despite the symmetric boundary 
conditions imposed on the periphery of the enclosure (uniform in Ɵ), it was necessary to 
simulate the problem as three-dimensional instead of two-dimensional. The simulation results 
showed that by selecting the optimal values of heat flux distribution and NP volume fraction 
for these systems the energy consumption can be reduced, and consequently, the energy 
efficiency can be ameliorated. 
Originality/value: The results of the present study can be used for the design of energy 
devices such as thermal storage tanks, as both first and second laws of thermodynamics have 
been considered. Using the optimal design will reduce energy consumption. 
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2.754 μm, were used. A commercial herringbone PHE was tested under the counterflow 
arrangement. The experiments were done at the heat fluxes ranging between 5 and 15 kW/m2, 
the mass fluxes were between 67 and 96 kg/m2s, and the saturation temperatures ranging 
from 10 to 20 °C. The results showed that the HTC and FRG increased with increasing mass 
flux, heat flux, average quality and surface roughness. Conversely, they were slightly 
decreased with an increase in saturation temperature. The optimum thermal performance of 
a PHE appeared at high plate surface roughness and average quality by about 0.2. The 
correlations for predicting the Nusselt number and friction factor were proposed for practical 
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Purpose: This study aims to investigate a three-dimensional computational modelling of free 
convection of Al2O3 water-based nanofluid in a cylindrical cavity under heterogeneous heat 
fluxes that can be used as a thermal storage tank. 
Design/methodology/approach: Effects of different heat flux boundary conditions on heat 
transfer and entropy generation were examined and the optimal configuration was identified. 
The simulation results for nanoparticle (NP) volume fractions up to 4 per cent, and Rayleigh 
numbers of 104, 105 and 106 were presented. 
Findings: The results showed that for low Ra (104) the heat transfer and entropy generation 
patterns were symmetric, whereas with increasing the Rayleigh number these patterns 
became asymmetric and more complex. Therefore, despite the symmetric boundary 
conditions imposed on the periphery of the enclosure (uniform in Ɵ), it was necessary to 
simulate the problem as three-dimensional instead of two-dimensional. The simulation results 
showed that by selecting the optimal values of heat flux distribution and NP volume fraction 
for these systems the energy consumption can be reduced, and consequently, the energy 
efficiency can be ameliorated. 
Originality/value: The results of the present study can be used for the design of energy 
devices such as thermal storage tanks, as both first and second laws of thermodynamics have 
been considered. Using the optimal design will reduce energy consumption. 
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New experimental data were presented on the effect of heat exchanger plate surface 
roughness, mass flux, average quality, heat flux, and temperature on the evaporative heat 
transfer coefficient (HTC) and frictional pressure gradient (FPG) of R-134 flowing in a plate 
heat exchanger (PHE). Three different plate surface roughness of 0.594 μm, 1.816 μm, and 
2.754 μm, were used. A commercial herringbone PHE was tested under the counterflow 
arrangement. The experiments were done at the heat fluxes ranging between 5 and 15 kW/m2, 
the mass fluxes were between 67 and 96 kg/m2s, and the saturation temperatures ranging 
from 10 to 20 °C. The results showed that the HTC and FRG increased with increasing mass 
flux, heat flux, average quality and surface roughness. Conversely, they were slightly 
decreased with an increase in saturation temperature. The optimum thermal performance of 
a PHE appeared at high plate surface roughness and average quality by about 0.2. The 
correlations for predicting the Nusselt number and friction factor were proposed for practical 
applications. 
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Heat is an inevitable by-product of every electronic device and thermal management is very 
much essential for them to improve reliability and to prevent premature failure. Liquid 
coolants are one of the best switching options to achieve higher cooling rates. However, by 
adopting them in cooling systems such as microchannel heat sinks in which flow enters in to 
and out of the system may cause leakage of the coolant, which results in the complete firing 
of the electronic device. Hence, in the present study, this problem is avoided by adopting lid-
driven square cavity as a cooling system. A 2-D numerical study has been carried out to obtain 
the convective heat transfer efficiency (CHTE) of gold and carbon nanofluid (NF) in a lid-
driven square cavity over silicon solid block under the influence of a variety of magnetic 
fields. The geometrical domain consists of a square cavity containing NF that is driven by 
means of lid moving in one direction. This circulating NF will extract an enormous amount of 
heat from the solid block underneath the cavity resulting in conjugate heat transfer. A finite 
volume method-based conjugate homogeneous heat transfer model has been developed, 
validated, and used in the present study. The heat efficient Gold (Au) and single-walled 
carbon nanotube (SWCNT) NF pairs obtained by Nimmagadda and Venkatasubbaiah are 
used in the present study. Moreover, efficiently varied magnetic fields identified by 
Nimmagadda et al. are also implemented and compared with the uniform magnetic field. 
Furthermore, the magnetic field is applied over the geometrical domain along the two axial 
directions separately and the effective CHTE is obtained. The significant impact of broad 
parameters, such as magnetic field type, location and strength, nanoparticle concentration and 
type, and Reynolds number on the CHTE, is systematically analyzed and presented. 
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Specific status and species boundaries of several freshwater prawns in the Macrobrachium 
pilimanus species group remain ambiguous, despite the taxonomic re-description of type 
materials and additional specimens collected to expand the boundaries of some species. In 
this study, the “pilimanus” species group of Macrobrachium sensu Johnson (1958) was studied 
using specimens collected from montane streams of Thailand. Molecular phylogenetic 
analyses based on sequences of three molecular markers (COI, 16S and 18S rRNA) were 
performed. The phylogenetic results agreed with morphological identifications, and indicated 
the presence of at least nine putative taxa. Of these, six morphospecies were recognised as  
M. malayanum, M. forcipatum, M. dienbienphuense, M. hirsutimanus, M. eriocheirum, and  
M. sirindhorn. Furthermore, three morphologically and genetically distinct linages were 
detected, and are described herein as  M. naiyanetri Siriwut sp. nov., M. 
palmopilosum Siriwut sp. nov.  and M. puberimanus Siriwut sp. nov. The taxonomic 
comparison indicated wide morphological variation in several species and suggested 
additional diagnostic characters that are suitable for use in species diagnoses, such as the 
shape and orientation of fingers, the rostrum form, and the presence or absence of velvet 
pubescence hairs and tuberculated spinulation on each telopodite of the second pereiopods. 
The “pilimanus” species group was portrayed as non-monophyletic in both ML and BI 
analyses. The genetic structure of different geographical populations in Thailand was detected 
in some widespread species. The species delimitation based on the four delimitation methods 
(BIN, ABGD, PTP and GMYC) suggested high genetic diversity of the “pilimanus” species 
group and placed the candidate members much higher than in previous designations based 
on traditional morphology. This finding suggests that further investigation of morphological 
and genetic diversity of Southeast Asian freshwater prawns in the genus Macrobrachium is still 
required to provide a comprehensive species list to guide efforts in conservation and resource 
management. 
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Heat is an inevitable by-product of every electronic device and thermal management is very 
much essential for them to improve reliability and to prevent premature failure. Liquid 
coolants are one of the best switching options to achieve higher cooling rates. However, by 
adopting them in cooling systems such as microchannel heat sinks in which flow enters in to 
and out of the system may cause leakage of the coolant, which results in the complete firing 
of the electronic device. Hence, in the present study, this problem is avoided by adopting lid-
driven square cavity as a cooling system. A 2-D numerical study has been carried out to obtain 
the convective heat transfer efficiency (CHTE) of gold and carbon nanofluid (NF) in a lid-
driven square cavity over silicon solid block under the influence of a variety of magnetic 
fields. The geometrical domain consists of a square cavity containing NF that is driven by 
means of lid moving in one direction. This circulating NF will extract an enormous amount of 
heat from the solid block underneath the cavity resulting in conjugate heat transfer. A finite 
volume method-based conjugate homogeneous heat transfer model has been developed, 
validated, and used in the present study. The heat efficient Gold (Au) and single-walled 
carbon nanotube (SWCNT) NF pairs obtained by Nimmagadda and Venkatasubbaiah are 
used in the present study. Moreover, efficiently varied magnetic fields identified by 
Nimmagadda et al. are also implemented and compared with the uniform magnetic field. 
Furthermore, the magnetic field is applied over the geometrical domain along the two axial 
directions separately and the effective CHTE is obtained. The significant impact of broad 
parameters, such as magnetic field type, location and strength, nanoparticle concentration and 
type, and Reynolds number on the CHTE, is systematically analyzed and presented. 
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Specific status and species boundaries of several freshwater prawns in the Macrobrachium 
pilimanus species group remain ambiguous, despite the taxonomic re-description of type 
materials and additional specimens collected to expand the boundaries of some species. In 
this study, the “pilimanus” species group of Macrobrachium sensu Johnson (1958) was studied 
using specimens collected from montane streams of Thailand. Molecular phylogenetic 
analyses based on sequences of three molecular markers (COI, 16S and 18S rRNA) were 
performed. The phylogenetic results agreed with morphological identifications, and indicated 
the presence of at least nine putative taxa. Of these, six morphospecies were recognised as  
M. malayanum, M. forcipatum, M. dienbienphuense, M. hirsutimanus, M. eriocheirum, and  
M. sirindhorn. Furthermore, three morphologically and genetically distinct linages were 
detected, and are described herein as  M. naiyanetri Siriwut sp. nov., M. 
palmopilosum Siriwut sp. nov.  and M. puberimanus Siriwut sp. nov. The taxonomic 
comparison indicated wide morphological variation in several species and suggested 
additional diagnostic characters that are suitable for use in species diagnoses, such as the 
shape and orientation of fingers, the rostrum form, and the presence or absence of velvet 
pubescence hairs and tuberculated spinulation on each telopodite of the second pereiopods. 
The “pilimanus” species group was portrayed as non-monophyletic in both ML and BI 
analyses. The genetic structure of different geographical populations in Thailand was detected 
in some widespread species. The species delimitation based on the four delimitation methods 
(BIN, ABGD, PTP and GMYC) suggested high genetic diversity of the “pilimanus” species 
group and placed the candidate members much higher than in previous designations based 
on traditional morphology. This finding suggests that further investigation of morphological 
and genetic diversity of Southeast Asian freshwater prawns in the genus Macrobrachium is still 
required to provide a comprehensive species list to guide efforts in conservation and resource 
management. 
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Heat is an inevitable by-product of every electronic device and thermal management is very 
much essential for them to improve reliability and to prevent premature failure. Liquid 
coolants are one of the best switching options to achieve higher cooling rates. However, by 
adopting them in cooling systems such as microchannel heat sinks in which flow enters in to 
and out of the system may cause leakage of the coolant, which results in the complete firing 
of the electronic device. Hence, in the present study, this problem is avoided by adopting lid-
driven square cavity as a cooling system. A 2-D numerical study has been carried out to obtain 
the convective heat transfer efficiency (CHTE) of gold and carbon nanofluid (NF) in a lid-
driven square cavity over silicon solid block under the influence of a variety of magnetic 
fields. The geometrical domain consists of a square cavity containing NF that is driven by 
means of lid moving in one direction. This circulating NF will extract an enormous amount of 
heat from the solid block underneath the cavity resulting in conjugate heat transfer. A finite 
volume method-based conjugate homogeneous heat transfer model has been developed, 
validated, and used in the present study. The heat efficient Gold (Au) and single-walled 
carbon nanotube (SWCNT) NF pairs obtained by Nimmagadda and Venkatasubbaiah are 
used in the present study. Moreover, efficiently varied magnetic fields identified by 
Nimmagadda et al. are also implemented and compared with the uniform magnetic field. 
Furthermore, the magnetic field is applied over the geometrical domain along the two axial 
directions separately and the effective CHTE is obtained. The significant impact of broad 
parameters, such as magnetic field type, location and strength, nanoparticle concentration and 
type, and Reynolds number on the CHTE, is systematically analyzed and presented. 
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Specific status and species boundaries of several freshwater prawns in the Macrobrachium 
pilimanus species group remain ambiguous, despite the taxonomic re-description of type 
materials and additional specimens collected to expand the boundaries of some species. In 
this study, the “pilimanus” species group of Macrobrachium sensu Johnson (1958) was studied 
using specimens collected from montane streams of Thailand. Molecular phylogenetic 
analyses based on sequences of three molecular markers (COI, 16S and 18S rRNA) were 
performed. The phylogenetic results agreed with morphological identifications, and indicated 
the presence of at least nine putative taxa. Of these, six morphospecies were recognised as  
M. malayanum, M. forcipatum, M. dienbienphuense, M. hirsutimanus, M. eriocheirum, and  
M. sirindhorn. Furthermore, three morphologically and genetically distinct linages were 
detected, and are described herein as  M. naiyanetri Siriwut sp. nov., M. 
palmopilosum Siriwut sp. nov.  and M. puberimanus Siriwut sp. nov. The taxonomic 
comparison indicated wide morphological variation in several species and suggested 
additional diagnostic characters that are suitable for use in species diagnoses, such as the 
shape and orientation of fingers, the rostrum form, and the presence or absence of velvet 
pubescence hairs and tuberculated spinulation on each telopodite of the second pereiopods. 
The “pilimanus” species group was portrayed as non-monophyletic in both ML and BI 
analyses. The genetic structure of different geographical populations in Thailand was detected 
in some widespread species. The species delimitation based on the four delimitation methods 
(BIN, ABGD, PTP and GMYC) suggested high genetic diversity of the “pilimanus” species 
group and placed the candidate members much higher than in previous designations based 
on traditional morphology. This finding suggests that further investigation of morphological 
and genetic diversity of Southeast Asian freshwater prawns in the genus Macrobrachium is still 
required to provide a comprehensive species list to guide efforts in conservation and resource 
management. 
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Heat is an inevitable by-product of every electronic device and thermal management is very 
much essential for them to improve reliability and to prevent premature failure. Liquid 
coolants are one of the best switching options to achieve higher cooling rates. However, by 
adopting them in cooling systems such as microchannel heat sinks in which flow enters in to 
and out of the system may cause leakage of the coolant, which results in the complete firing 
of the electronic device. Hence, in the present study, this problem is avoided by adopting lid-
driven square cavity as a cooling system. A 2-D numerical study has been carried out to obtain 
the convective heat transfer efficiency (CHTE) of gold and carbon nanofluid (NF) in a lid-
driven square cavity over silicon solid block under the influence of a variety of magnetic 
fields. The geometrical domain consists of a square cavity containing NF that is driven by 
means of lid moving in one direction. This circulating NF will extract an enormous amount of 
heat from the solid block underneath the cavity resulting in conjugate heat transfer. A finite 
volume method-based conjugate homogeneous heat transfer model has been developed, 
validated, and used in the present study. The heat efficient Gold (Au) and single-walled 
carbon nanotube (SWCNT) NF pairs obtained by Nimmagadda and Venkatasubbaiah are 
used in the present study. Moreover, efficiently varied magnetic fields identified by 
Nimmagadda et al. are also implemented and compared with the uniform magnetic field. 
Furthermore, the magnetic field is applied over the geometrical domain along the two axial 
directions separately and the effective CHTE is obtained. The significant impact of broad 
parameters, such as magnetic field type, location and strength, nanoparticle concentration and 
type, and Reynolds number on the CHTE, is systematically analyzed and presented. 
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Specific status and species boundaries of several freshwater prawns in the Macrobrachium 
pilimanus species group remain ambiguous, despite the taxonomic re-description of type 
materials and additional specimens collected to expand the boundaries of some species. In 
this study, the “pilimanus” species group of Macrobrachium sensu Johnson (1958) was studied 
using specimens collected from montane streams of Thailand. Molecular phylogenetic 
analyses based on sequences of three molecular markers (COI, 16S and 18S rRNA) were 
performed. The phylogenetic results agreed with morphological identifications, and indicated 
the presence of at least nine putative taxa. Of these, six morphospecies were recognised as  
M. malayanum, M. forcipatum, M. dienbienphuense, M. hirsutimanus, M. eriocheirum, and  
M. sirindhorn. Furthermore, three morphologically and genetically distinct linages were 
detected, and are described herein as  M. naiyanetri Siriwut sp. nov., M. 
palmopilosum Siriwut sp. nov.  and M. puberimanus Siriwut sp. nov. The taxonomic 
comparison indicated wide morphological variation in several species and suggested 
additional diagnostic characters that are suitable for use in species diagnoses, such as the 
shape and orientation of fingers, the rostrum form, and the presence or absence of velvet 
pubescence hairs and tuberculated spinulation on each telopodite of the second pereiopods. 
The “pilimanus” species group was portrayed as non-monophyletic in both ML and BI 
analyses. The genetic structure of different geographical populations in Thailand was detected 
in some widespread species. The species delimitation based on the four delimitation methods 
(BIN, ABGD, PTP and GMYC) suggested high genetic diversity of the “pilimanus” species 
group and placed the candidate members much higher than in previous designations based 
on traditional morphology. This finding suggests that further investigation of morphological 
and genetic diversity of Southeast Asian freshwater prawns in the genus Macrobrachium is still 
required to provide a comprehensive species list to guide efforts in conservation and resource 
management. 
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The micropolydesmoid millipede family Haplodesmidae is here recorded from Cambodia for 
the first time through the discovery of the first, new species of the genus 
Eutrichodesmus Silvestri, 1910: E. cambodiensis sp. nov. This new species is described from two 
limestone habitats in Kampot Province, based on abundant material. It is easily distinguished 
from all related congeners by the following combination of characters: body greyish-brown; 
limbus roundly lobulate; solenomere partially divided from acropodite by a digitiform lobe, 
but without hairpad. Brief remarks on the previously-proposed “pecularis-group” are 
provided and a second group, the “demangei-group”, is established and discussed on the basis 
of morphological evidence, updating the number of recognised species groups 
of Eutrichodesmus  to two. Detailed morphological illustrations, photographs and a 
distribution map, as well as remarks on its habitat and mating behaviour of the new species 
are presented. Furthermore, the current distributions of all 55 presently-known species 
of Eutrichodesmus are provided and a key to all 23 species that occur in mainland Southeast 
Asia is given. 
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Members of the terrestrial snail family Dyakiidae from Southeast Asia show a distinct 
geographical distribution pattern and possess different degrees of complexity in their 
amatorial organ gland. This study is the first molecular phylogeny of ten of the 12 genera in 
this family, performed to provide insights into the origin of Dyakiidae and the evolution of 
their shells and amatorial organ gland structure. A new genus and new 
species, Pseudoquantula lenticularis Jirapatrasilp & Panha gen. & sp. nov., was uncovered 
based on its distinct morphological characters and molecular divergence. All other genera 
were retrieved as monophyletic except for Dyakia. Mainland Southeast Asia was inferred to 
be the ancestral range of the Dyakiidae, and the lineages then dispersed to and diversified in 
Borneo. Cladistic analysis showed that all 14 morphological characters used in this study were 
homoplastic. These results disagree with the previous amatorial organ transformation series, 
in which neither Pseudoplecta nor Quantula was ancestral to the other genera. The enigmatic 
genus Pseudoplecta, which lacks an amatorial organ gland, exhibited secondary loss. 
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Brazilein extract from sappan wood (Caesalpinia sappan L.) has potential for use as natural food 
colorant since it has no unique flavor and taste. Although brazilein has long been applied in 
several traditional foods and beverages, information on its stability, which is of importance 
for practical application, is still limited. In this work, brazilein was isolated from sappan 
wood; its purity was confirmed by nuclear magnetic resonance spectroscopy. Relations 
between molecular structures and color as well as thermal stabilities of brazilein in aqueous 
solutions at pH 3, 7 and 9 were for the first time investigated. At the lowest pH, zero net-
charge structure of brazilein, which exhibited yellow color, was predominantly found. The 
deprotonated and fully deprotonated structures of brazilein, which exhibited orange and red 
colors, respectively, were found when pH of the aqueous solutions increased. The forms of 
brazilein existing at the higher pH suffered extensive degradation upon heating, while the 
form existing at the lowest pH possessed higher stability. Heat-induced deprotonation and 
degradation were confirmed by UV–visible and Fourier-transform infrared spectra as well as 
losses of brazilein content. 
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A spray-drying (SD) based method was proposed to prepare amylose-lipid powder 
complexes from high-amylose Thai rice flour and rice bran oil. Selected properties (moisture 
content, water activity, hygroscopicity, bulk density, X-ray diffraction pattern, thermal 
property and Fourier transform infrared spectrum), microstructure and in vitro digestion 
behavior of the powder prepared using different conditions (temperatures of 150 to 200°C and 
rice bran oil contents of 0, 10, 30 and 50% w/w) were compared with those of powder 
prepared using the conventional hot air drying (CV at 40°C) method. SD powders showed 
higher hygroscopicity values due to their smaller sizes. Added oil resulted in a porous 
structure for CV powder but hollow, dent and fused structures for SD powder; the latter 
structures led to lower bulk densities than CV powder. CV and SD powders showed similar 
melting temperatures and X-ray diffraction patterns. A higher drying temperature with SD, 
however, promoted formation of resistant starches and hence the lower digestion rate of the 
powder. SD powder prepared with no added oil at 150°C showed the lowest digestion rate as 
well as a moderate glycemic index value of 63 ± 5. 
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Brazilein extract from sappan wood (Caesalpinia sappan L.) has potential for use as natural food 
colorant since it has no unique flavor and taste. Although brazilein has long been applied in 
several traditional foods and beverages, information on its stability, which is of importance 
for practical application, is still limited. In this work, brazilein was isolated from sappan 
wood; its purity was confirmed by nuclear magnetic resonance spectroscopy. Relations 
between molecular structures and color as well as thermal stabilities of brazilein in aqueous 
solutions at pH 3, 7 and 9 were for the first time investigated. At the lowest pH, zero net-
charge structure of brazilein, which exhibited yellow color, was predominantly found. The 
deprotonated and fully deprotonated structures of brazilein, which exhibited orange and red 
colors, respectively, were found when pH of the aqueous solutions increased. The forms of 
brazilein existing at the higher pH suffered extensive degradation upon heating, while the 
form existing at the lowest pH possessed higher stability. Heat-induced deprotonation and 
degradation were confirmed by UV–visible and Fourier-transform infrared spectra as well as 
losses of brazilein content. 
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A spray-drying (SD) based method was proposed to prepare amylose-lipid powder 
complexes from high-amylose Thai rice flour and rice bran oil. Selected properties (moisture 
content, water activity, hygroscopicity, bulk density, X-ray diffraction pattern, thermal 
property and Fourier transform infrared spectrum), microstructure and in vitro digestion 
behavior of the powder prepared using different conditions (temperatures of 150 to 200°C and 
rice bran oil contents of 0, 10, 30 and 50% w/w) were compared with those of powder 
prepared using the conventional hot air drying (CV at 40°C) method. SD powders showed 
higher hygroscopicity values due to their smaller sizes. Added oil resulted in a porous 
structure for CV powder but hollow, dent and fused structures for SD powder; the latter 
structures led to lower bulk densities than CV powder. CV and SD powders showed similar 
melting temperatures and X-ray diffraction patterns. A higher drying temperature with SD, 
however, promoted formation of resistant starches and hence the lower digestion rate of the 
powder. SD powder prepared with no added oil at 150°C showed the lowest digestion rate as 
well as a moderate glycemic index value of 63 ± 5. 
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Carotenoids in nature are predominantly C40 hydrocarbons that may contain oxygenated 
functional groups. Although they are well‐recognized to exhibit key human health benefits, 
they cannot be synthesized in the human body and must be obtained from the diet. Fruit and 
vegetables are the primary dietary sources of carotenoids because plants automatically 
synthesize these compounds to protect cells from oxidative damage that may occur upon 
photosynthesis due to light. Biosynthesis and accumulation of carotenoids in plants begin 
during cultivation through postharvest storage. However, these compounds naturally 
degrade upon plant senescence and also during food processing (e.g., blanching, 
pasteurization, and drying). In this article, evolution of carotenoids during cultivation, 
postharvest storage, and food processing is comprehensively reviewed. Appropriate 
conditions and methods to cultivate, store, and process fruit and vegetables to help retard 
carotenoid degradation and enhance carotenoid biosynthesis are also reviewed and 
identified. 
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Contents of fructooligosaccharides and inulin along with those of selected sugars in fresh 
banana of different ripening stages were first determined. Banana was then processed into 
snacks either by hot air drying (HD) or low-pressure superheated steam drying (LPSSD). 
Selected physicochemical properties of both fresh banana (moisture content, water activity, 
flesh-to-peel ratio, total soluble solids content, pH, titratable acidity and firmness) and its 
snacks (microstructure, texture and color) were investigated. Fresh banana of ripening stage 
5 exhibited higher fructooligosaccharides, inulin and sugar contents; its snacks also possessed 
maximum fructooligosaccharides and inulin contents. Drying methods did not have any 
significant effect on the contents of these prebiotics. Although snacks from banana of ripening 
stage 5 possessed higher sugar contents, such contents, when snacks are consumed at the 
recommended amount, are still lower than the recommend daily intake. Stage-5 LPSSD snack 
exhibited better texture and color than its HD counterpart, so the former has a potential of 
being a prebiotic-based snack. 
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Thermal treatment during catalyst preparation is one of the important factors affecting the 
characteristics and performance of a catalyst. To improve the catalytic performance of an 
alumina-supported copper catalyst prepared by an impregnation method for dimethyl ether 
(DME) synthesis from CO2, the effects of the use of hot air and infrared drying as well as 
calcination at 600 and 900 °C to prepare alumina supports were investigated. Infrared drying 
could shorten the required drying time by 75% when compared with hot air drying. Infrared 
drying could also help maintain the pore size and pore volume of the supports, leading to 
their larger surface areas. Different drying techniques were additionally noted to result in 
different sizes and shapes of the pores as well as to different copper distributions and 
intensities of acid sites of the catalyst. An increase in the calcination temperature resulted in a 
decrease in the surface area of the supports because of particle aggregation. The drying 
technique exhibited a more significant effect than calcination temperature on the space-time 
yield of DME. A catalyst utilizing the support prepared by infrared drying and then calcined 
at 600 °C exhibited the highest yield of DME (40.9 gDME kgcat–1 h–1) at a reaction temperature of 
300 °C. Stability of the optimal catalyst, when monitored over a 24 h period, was noted to be 
excellent. 
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Thermal treatment during catalyst preparation is one of the important factors affecting the 
characteristics and performance of a catalyst. To improve the catalytic performance of an 
alumina-supported copper catalyst prepared by an impregnation method for dimethyl ether 
(DME) synthesis from CO2, the effects of the use of hot air and infrared drying as well as 
calcination at 600 and 900 °C to prepare alumina supports were investigated. Infrared drying 
could shorten the required drying time by 75% when compared with hot air drying. Infrared 
drying could also help maintain the pore size and pore volume of the supports, leading to 
their larger surface areas. Different drying techniques were additionally noted to result in 
different sizes and shapes of the pores as well as to different copper distributions and 
intensities of acid sites of the catalyst. An increase in the calcination temperature resulted in a 
decrease in the surface area of the supports because of particle aggregation. The drying 
technique exhibited a more significant effect than calcination temperature on the space-time 
yield of DME. A catalyst utilizing the support prepared by infrared drying and then calcined 
at 600 °C exhibited the highest yield of DME (40.9 gDME kgcat–1 h–1) at a reaction temperature of 
300 °C. Stability of the optimal catalyst, when monitored over a 24 h period, was noted to be 
excellent. 
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Concluding Remarks: In this chapter, a concise history of drying in general and 
pharmaceutical drying in particular is given. Brief histories of some major drying technologies 
that are in use in the pharmaceutical industry are also reviewed. Knowing the history, 
even in its brevity as is the case of this chapter, should give the reader a better 
appreciation (and more enjoyment!) of the exciting scientific and technological details of  
the various drying technologies applicable for an array of pharmaceutical products that will 
follow in the latter chapters of this book. 
 

Full chapter in Ohtake S, Izutsu K, Lechuga-Ballesteros D, editors. Drying Technologies for Biotechnology 
and Pharmaceutical Applications. 1st ed. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.; 2020. p.9-18. 
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Durian is native to Southeast Asia where it is grown commercially. It is also a common feature 
of home gardens in rural areas. The durian has been introduced to other tropical countries 
where limited commercial production occurs, although it is commonly found in arboretums. 
It is known for its unique intense aroma and its sweet custard‐like aril flesh, which have led 
to its title of “King of Fruit.” It has ardent afficionados who strongly advocate the appeal and 
benefits of the fruit. The aril flesh contains a number of different bioactive compounds, many 
of which are beneficial to human health. Processed durian products are available worldwide 
and are in demand by consumers. A short period of water stress induces flowering and, 
though there are some differences amongst cultivars, this stress requirement leads to periods 
when there is an excess fruit available in markets. This climacteric fruit has a short postharvest 
life at ambient temperatures that has posed problems in extending the marketing period, and 
this is compounded by its strong and particular smell that makes it difficult to export to distant 
markets. Research is needed to develop improved cultivars that have both disease and insect 
resistance, to develop production practices that control flowering and enhance yield and fruit 
quality, and to extend knowledge of postharvest physiology and technology to improve 
handling and to extend the fresh market period within the postharvest chain. 
 

Full chapter in Ian Warrington, editor. Horticultural Reviews. First Edition. John Wiley & Sons, Inc; 2020;47: 
125-211 
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resistance, to develop production practices that control flowering and enhance yield and fruit 
quality, and to extend knowledge of postharvest physiology and technology to improve 
handling and to extend the fresh market period within the postharvest chain. 
 

Full chapter in Ian Warrington, editor. Horticultural Reviews. First Edition. John Wiley & Sons, Inc; 2020;47: 
125-211 
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Concluding Remarks: In this chapter, a concise history of drying in general and 
pharmaceutical drying in particular is given. Brief histories of some major drying technologies 
that are in use in the pharmaceutical industry are also reviewed. Knowing the history, 
even in its brevity as is the case of this chapter, should give the reader a better 
appreciation (and more enjoyment!) of the exciting scientific and technological details of  
the various drying technologies applicable for an array of pharmaceutical products that will 
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Full chapter in Ohtake S, Izutsu K, Lechuga-Ballesteros D, editors. Drying Technologies for Biotechnology 
and Pharmaceutical Applications. 1st ed. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.; 2020. p.9-18. 
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It is known for its unique intense aroma and its sweet custard‐like aril flesh, which have led 
to its title of “King of Fruit.” It has ardent afficionados who strongly advocate the appeal and 
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though there are some differences amongst cultivars, this stress requirement leads to periods 
when there is an excess fruit available in markets. This climacteric fruit has a short postharvest 
life at ambient temperatures that has posed problems in extending the marketing period, and 
this is compounded by its strong and particular smell that makes it difficult to export to distant 
markets. Research is needed to develop improved cultivars that have both disease and insect 
resistance, to develop production practices that control flowering and enhance yield and fruit 
quality, and to extend knowledge of postharvest physiology and technology to improve 
handling and to extend the fresh market period within the postharvest chain. 
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At present, few yeast species have been evaluated for their beneficial capabilities as probiotics. 
Sporidiobolus ruineniae A45.2, a carotenoid-producing yeast, was able to co-produce cell-
associated tannase (CAT), gallic acid and viable cells with antioxidant activity when grown in 
a tannic acid substrate. The aim of this research study was to identify the potential uses of S. 
ruineniae A45.2 obtained from a co-production system as a potential feed additive for 
aquaculture. S. ruineniae A45.2 and its CAT displayed high tolerance in pH 2.0, pepsin, bile 
salts and pancreatin. Furthermore, its viable cells were characterized by moderate 
hydrophobicity, high auto-aggregation and moderate co-aggregation with Staphylococcus 
aureus, Salmonella ser. Thyphimurium and Streptococcus agalactiae. These attributes promoted 
S. ruineniae A45.2 as a multifunctional probiotic yeast. In addition, the intact cells possessed 
antioxidant activities in a 100–150 μg gallic acid equivalent (GAE)/mL culture. Remarkably, 
the fermentation broth demonstrated higher antioxidant activity of 9.2 ± 1.8, 9.0 ± 0.9, and 9.8 
± 0.7 mg GAE/mL culture after FRAP, DPPH and ABTS assays, respectively. Furthermore, 
higher antimicrobial activity was observed against Bacillus cereus, Staphylococcus aureus and 
Strep. agalactiae. Therefore, cultivation of S. ruineniae A45.2 with a tannic acid substrate 
displayed significant potential as an effective multifunctional feed additive. 
 

Full article in J Fungi 2020;6(4):378; doi:10.3390/jof6040378 
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Nowadays, oil crops are very attractive both for human consumption and biodiesel 
production; however, little is known about their commensal rhizosphere microbes. In this 
study, rhizosphere samples were collected from physic nut and sacha inchi plants grown in 
several areas of Thailand. Rhizobacteria, cultivable in nitrogen-free media, and arbuscular 
mycorrhizal (AM) fungi were isolated and examined for abundance, diversity, and plant 
growth-promoting activities (indole-3-acetic acid (IAA) and siderophore production, nitrogen 
fixation, and phosphate solubilization). Results showed that only the AM spore amount was 
affected by plant species and soil features. Considering rhizobacterial diversity, two classes—
Alphaproteobacteria (Ensifer sp. and Agrobacterium sp.) and Gammaproteobacteria (Raoultella sp. 
and Pseudomonas spp.)—were identified in physic nut rhizosphere, and three classes; 
Actinobacteria (Microbacterium sp.), Betaproteobacteria (Burkholderia sp.) and Gammaproteobacteria 
(Pantoea sp.) were identified in the sacha inchi rhizosphere. Considering AM fungal diversity, 
four genera were identified (Acaulospora, Claroideoglomus, Glomus, and Funneliformis) in sacha 
inchi rhizospheres and two genera (Acaulospora and Glomus) in physic nut rhizospheres. The 
rhizobacteria with the highest IAA production and AM spores with the highest root-
colonizing ability were identified, and the best ones (Ensifer sp. CM1-RB003 and Acaulospora 
sp. CM2-AMA3 for physic nut, and Pantoea sp. CR1-RB056 and Funneliformis sp. CR2-AMF1 
for sacha inchi) were evaluated in pot experiments alone and in a consortium in comparison 
with a non-inoculated control. The microbial treatments increased the length and the diameter 
of stems and the chlorophyll content in both the crops. CM1-RB003 and CR1-RB056 also 
increased the number of leaves in sacha inchi. Interestingly, in physic nut, the consortium 
increased AM fungal root colonization and the numbers of offspring AM spores in 
comparison with those observed in sacha inchi. Our findings proved that AM fungal 
abundance and diversity likely rely on plant species and soil features. In addition, pot 
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antioxidant activities in a 100–150 μg gallic acid equivalent (GAE)/mL culture. Remarkably, 
the fermentation broth demonstrated higher antioxidant activity of 9.2 ± 1.8, 9.0 ± 0.9, and 9.8 
± 0.7 mg GAE/mL culture after FRAP, DPPH and ABTS assays, respectively. Furthermore, 
higher antimicrobial activity was observed against Bacillus cereus, Staphylococcus aureus and 
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Nowadays, oil crops are very attractive both for human consumption and biodiesel 
production; however, little is known about their commensal rhizosphere microbes. In this 
study, rhizosphere samples were collected from physic nut and sacha inchi plants grown in 
several areas of Thailand. Rhizobacteria, cultivable in nitrogen-free media, and arbuscular 
mycorrhizal (AM) fungi were isolated and examined for abundance, diversity, and plant 
growth-promoting activities (indole-3-acetic acid (IAA) and siderophore production, nitrogen 
fixation, and phosphate solubilization). Results showed that only the AM spore amount was 
affected by plant species and soil features. Considering rhizobacterial diversity, two classes—
Alphaproteobacteria (Ensifer sp. and Agrobacterium sp.) and Gammaproteobacteria (Raoultella sp. 
and Pseudomonas spp.)—were identified in physic nut rhizosphere, and three classes; 
Actinobacteria (Microbacterium sp.), Betaproteobacteria (Burkholderia sp.) and Gammaproteobacteria 
(Pantoea sp.) were identified in the sacha inchi rhizosphere. Considering AM fungal diversity, 
four genera were identified (Acaulospora, Claroideoglomus, Glomus, and Funneliformis) in sacha 
inchi rhizospheres and two genera (Acaulospora and Glomus) in physic nut rhizospheres. The 
rhizobacteria with the highest IAA production and AM spores with the highest root-
colonizing ability were identified, and the best ones (Ensifer sp. CM1-RB003 and Acaulospora 
sp. CM2-AMA3 for physic nut, and Pantoea sp. CR1-RB056 and Funneliformis sp. CR2-AMF1 
for sacha inchi) were evaluated in pot experiments alone and in a consortium in comparison 
with a non-inoculated control. The microbial treatments increased the length and the diameter 
of stems and the chlorophyll content in both the crops. CM1-RB003 and CR1-RB056 also 
increased the number of leaves in sacha inchi. Interestingly, in physic nut, the consortium 
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comparison with those observed in sacha inchi. Our findings proved that AM fungal 
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ruineniae A45.2 obtained from a co-production system as a potential feed additive for 
aquaculture. S. ruineniae A45.2 and its CAT displayed high tolerance in pH 2.0, pepsin, bile 
salts and pancreatin. Furthermore, its viable cells were characterized by moderate 
hydrophobicity, high auto-aggregation and moderate co-aggregation with Staphylococcus 
aureus, Salmonella ser. Thyphimurium and Streptococcus agalactiae. These attributes promoted 
S. ruineniae A45.2 as a multifunctional probiotic yeast. In addition, the intact cells possessed 
antioxidant activities in a 100–150 μg gallic acid equivalent (GAE)/mL culture. Remarkably, 
the fermentation broth demonstrated higher antioxidant activity of 9.2 ± 1.8, 9.0 ± 0.9, and 9.8 
± 0.7 mg GAE/mL culture after FRAP, DPPH and ABTS assays, respectively. Furthermore, 
higher antimicrobial activity was observed against Bacillus cereus, Staphylococcus aureus and 
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displayed significant potential as an effective multifunctional feed additive. 
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colonizing ability were identified, and the best ones (Ensifer sp. CM1-RB003 and Acaulospora 
sp. CM2-AMA3 for physic nut, and Pantoea sp. CR1-RB056 and Funneliformis sp. CR2-AMF1 
for sacha inchi) were evaluated in pot experiments alone and in a consortium in comparison 
with a non-inoculated control. The microbial treatments increased the length and the diameter 
of stems and the chlorophyll content in both the crops. CM1-RB003 and CR1-RB056 also 
increased the number of leaves in sacha inchi. Interestingly, in physic nut, the consortium 
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ruineniae A45.2 obtained from a co-production system as a potential feed additive for 
aquaculture. S. ruineniae A45.2 and its CAT displayed high tolerance in pH 2.0, pepsin, bile 
salts and pancreatin. Furthermore, its viable cells were characterized by moderate 
hydrophobicity, high auto-aggregation and moderate co-aggregation with Staphylococcus 
aureus, Salmonella ser. Thyphimurium and Streptococcus agalactiae. These attributes promoted 
S. ruineniae A45.2 as a multifunctional probiotic yeast. In addition, the intact cells possessed 
antioxidant activities in a 100–150 μg gallic acid equivalent (GAE)/mL culture. Remarkably, 
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± 0.7 mg GAE/mL culture after FRAP, DPPH and ABTS assays, respectively. Furthermore, 
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Nowadays, oil crops are very attractive both for human consumption and biodiesel 
production; however, little is known about their commensal rhizosphere microbes. In this 
study, rhizosphere samples were collected from physic nut and sacha inchi plants grown in 
several areas of Thailand. Rhizobacteria, cultivable in nitrogen-free media, and arbuscular 
mycorrhizal (AM) fungi were isolated and examined for abundance, diversity, and plant 
growth-promoting activities (indole-3-acetic acid (IAA) and siderophore production, nitrogen 
fixation, and phosphate solubilization). Results showed that only the AM spore amount was 
affected by plant species and soil features. Considering rhizobacterial diversity, two classes—
Alphaproteobacteria (Ensifer sp. and Agrobacterium sp.) and Gammaproteobacteria (Raoultella sp. 
and Pseudomonas spp.)—were identified in physic nut rhizosphere, and three classes; 
Actinobacteria (Microbacterium sp.), Betaproteobacteria (Burkholderia sp.) and Gammaproteobacteria 
(Pantoea sp.) were identified in the sacha inchi rhizosphere. Considering AM fungal diversity, 
four genera were identified (Acaulospora, Claroideoglomus, Glomus, and Funneliformis) in sacha 
inchi rhizospheres and two genera (Acaulospora and Glomus) in physic nut rhizospheres. The 
rhizobacteria with the highest IAA production and AM spores with the highest root-
colonizing ability were identified, and the best ones (Ensifer sp. CM1-RB003 and Acaulospora 
sp. CM2-AMA3 for physic nut, and Pantoea sp. CR1-RB056 and Funneliformis sp. CR2-AMF1 
for sacha inchi) were evaluated in pot experiments alone and in a consortium in comparison 
with a non-inoculated control. The microbial treatments increased the length and the diameter 
of stems and the chlorophyll content in both the crops. CM1-RB003 and CR1-RB056 also 
increased the number of leaves in sacha inchi. Interestingly, in physic nut, the consortium 
increased AM fungal root colonization and the numbers of offspring AM spores in 
comparison with those observed in sacha inchi. Our findings proved that AM fungal 
abundance and diversity likely rely on plant species and soil features. In addition, pot 



330

๓๓๐ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

experiments showed that rhizosphere microorganisms were the key players in the 
development and growth of physic nut and sacha inchi. 
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This study is aimed to investigate the antifungal activity of endophytic fungi isolated from 
Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) and Ginger (Zingiber officinale) and Stemona root 
(Stemona tuberosa) against causative agent of southern stem rot Sclerotium rolfsii. The dual 
assay results showed that out of 110 fungal endophytes, Diaporthe phaseolorum BUP3/1 and 
Macrophomina phaseolina BUP2/3, isolated from Jerusalem artichoke and Daldinia eschscholtzii 
2NTYL11 and Trichoderma erinaceum ST-KKU2, isolated from Stemona root and ginger could 
effectively inhibited the mycelial growth of S. rolfsii at 76.00, 41.20, 66.67 and 63.63%, 
respectively. The β-1,3 glucanase and chitinase activities of all endophytic fungi was 
determined which reached the maximum after 2 and 7 days of incubation, respectively. In 
addition, Scanning Electron Microscope (SEM) observation showed that T. erinaceum ST-
KKU2 has predatory mechanism aginst S. rolfsii via coiling and invasion. Interestingly, our 
endophytic fungi T. erinaceum ST-KKU2 and D. eschscholtzii 2NTYL11 were the first species in 
their genera to produce polyketides group as 6-n-pentyl-2H-pyran-2-one (6PAP) and 2,3-
dihydro-5-hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one (DHMB), respectively, to control S. 
rolfsii. Moreover, the antagonistic mechanisms of all endophytes were determined in vivo 
under greenhouse condition. The endophytic fungi, T. erinaceum ST-KKU2 and D. eschscholtzii 
2NTYL11 also showed high level of reduction of southern stem rot disease by 58.14% under 
pot experiment. Such effects were also higher than the effects of other endophytic fungi 
isolated from Jerusalem artichoke when tested under greenhouse condition. Our experiments 
showed the fungal endophytes isolated have potential for further development as a biocontrol 
agent in the future. 
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The dematiaceous coelomycete Hyaloterminalis alishanensis gen. et sp. nov. (Coryneaceae, 
Diaporthales, Sordariomycetes) is introduced in this paper. It was isolated from dead 
branches of Cerasus sp. from the Ali Mountain, Taiwan. Coryneum was previously the only 
genus in Coryneaceae, and morphological similarity of Hyaloterminalis with the type genus is 
limited to broadly fusiform, brown conidia. Hyaloterminalis differs from Coryneum in having 
pycnidial conidiomata, persistent paraphyses and conidiophore morphology, with a long 
narrow hyaline tip to the apical cell and hyaline basal cells. Multigene phylogenetic analyses, 
using a combined LSU, ITS and TEF1-α sequence data generated from maximum likelihood, 
maximum parsimony and MrBayes analyses, confirmed that Hyaloterminalis forms a distinct 
lineage within Coryneaceae and its establishment as a new genus is well-supported. The new 
taxon is described, illustrated and compared with Coryneum. The ITS (MH861215) and LSU 
(MH872982) sequences obtained from the ex-type strain of Talekpea foeticia, confirm its status 
as a member in Coryneaceae. Therefore, Talekpea is accepted as a distinct genus in 
Coryneaceae. 
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This paper introduces an interesting new fungus, isolated from teak (Tectona grandis) leaf-
spots, collected in Chiang Rai Province, Thailand. Phylogenetic analysis of combined ITS and 
LSU sequence data together with morphological studies confirmed that the disease was 
caused by a Bartalinia species, distinct from described taxa. Detailed description, 
photomicrographs and a phylogenetic tree are provided to showcase the taxonomic 
placement of the new species, B. kevinhydei. Geographical distribution of Bartalinia species is 
also provided. This is the first report of a Bartalinia species growing on teak, and also the first 
report for Bartalinia in Thailand. 
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The dematiaceous coelomycete Hyaloterminalis alishanensis gen. et sp. nov. (Coryneaceae, 
Diaporthales, Sordariomycetes) is introduced in this paper. It was isolated from dead 
branches of Cerasus sp. from the Ali Mountain, Taiwan. Coryneum was previously the only 
genus in Coryneaceae, and morphological similarity of Hyaloterminalis with the type genus is 
limited to broadly fusiform, brown conidia. Hyaloterminalis differs from Coryneum in having 
pycnidial conidiomata, persistent paraphyses and conidiophore morphology, with a long 
narrow hyaline tip to the apical cell and hyaline basal cells. Multigene phylogenetic analyses, 
using a combined LSU, ITS and TEF1-α sequence data generated from maximum likelihood, 
maximum parsimony and MrBayes analyses, confirmed that Hyaloterminalis forms a distinct 
lineage within Coryneaceae and its establishment as a new genus is well-supported. The new 
taxon is described, illustrated and compared with Coryneum. The ITS (MH861215) and LSU 
(MH872982) sequences obtained from the ex-type strain of Talekpea foeticia, confirm its status 
as a member in Coryneaceae. Therefore, Talekpea is accepted as a distinct genus in 
Coryneaceae. 
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This paper introduces an interesting new fungus, isolated from teak (Tectona grandis) leaf-
spots, collected in Chiang Rai Province, Thailand. Phylogenetic analysis of combined ITS and 
LSU sequence data together with morphological studies confirmed that the disease was 
caused by a Bartalinia species, distinct from described taxa. Detailed description, 
photomicrographs and a phylogenetic tree are provided to showcase the taxonomic 
placement of the new species, B. kevinhydei. Geographical distribution of Bartalinia species is 
also provided. This is the first report of a Bartalinia species growing on teak, and also the first 
report for Bartalinia in Thailand. 
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The dematiaceous coelomycete Hyaloterminalis alishanensis gen. et sp. nov. (Coryneaceae, 
Diaporthales, Sordariomycetes) is introduced in this paper. It was isolated from dead 
branches of Cerasus sp. from the Ali Mountain, Taiwan. Coryneum was previously the only 
genus in Coryneaceae, and morphological similarity of Hyaloterminalis with the type genus is 
limited to broadly fusiform, brown conidia. Hyaloterminalis differs from Coryneum in having 
pycnidial conidiomata, persistent paraphyses and conidiophore morphology, with a long 
narrow hyaline tip to the apical cell and hyaline basal cells. Multigene phylogenetic analyses, 
using a combined LSU, ITS and TEF1-α sequence data generated from maximum likelihood, 
maximum parsimony and MrBayes analyses, confirmed that Hyaloterminalis forms a distinct 
lineage within Coryneaceae and its establishment as a new genus is well-supported. The new 
taxon is described, illustrated and compared with Coryneum. The ITS (MH861215) and LSU 
(MH872982) sequences obtained from the ex-type strain of Talekpea foeticia, confirm its status 
as a member in Coryneaceae. Therefore, Talekpea is accepted as a distinct genus in 
Coryneaceae. 
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spots, collected in Chiang Rai Province, Thailand. Phylogenetic analysis of combined ITS and 
LSU sequence data together with morphological studies confirmed that the disease was 
caused by a Bartalinia species, distinct from described taxa. Detailed description, 
photomicrographs and a phylogenetic tree are provided to showcase the taxonomic 
placement of the new species, B. kevinhydei. Geographical distribution of Bartalinia species is 
also provided. This is the first report of a Bartalinia species growing on teak, and also the first 
report for Bartalinia in Thailand. 
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branches of Cerasus sp. from the Ali Mountain, Taiwan. Coryneum was previously the only 
genus in Coryneaceae, and morphological similarity of Hyaloterminalis with the type genus is 
limited to broadly fusiform, brown conidia. Hyaloterminalis differs from Coryneum in having 
pycnidial conidiomata, persistent paraphyses and conidiophore morphology, with a long 
narrow hyaline tip to the apical cell and hyaline basal cells. Multigene phylogenetic analyses, 
using a combined LSU, ITS and TEF1-α sequence data generated from maximum likelihood, 
maximum parsimony and MrBayes analyses, confirmed that Hyaloterminalis forms a distinct 
lineage within Coryneaceae and its establishment as a new genus is well-supported. The new 
taxon is described, illustrated and compared with Coryneum. The ITS (MH861215) and LSU 
(MH872982) sequences obtained from the ex-type strain of Talekpea foeticia, confirm its status 
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LSU sequence data together with morphological studies confirmed that the disease was 
caused by a Bartalinia species, distinct from described taxa. Detailed description, 
photomicrographs and a phylogenetic tree are provided to showcase the taxonomic 
placement of the new species, B. kevinhydei. Geographical distribution of Bartalinia species is 
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Phosphate-solubilizing fungi (PSF) play an important role in increasing the bioavailability of 
phosphorus in soils for plants. Thirteen fungal strains, one collected from air and 12 from soil, 
were screened and described here in detail. These fungal strains were tested for their ability 
to solubilize tricalcium phosphate (TCP) on both solid and liquid Pikovskaya (PVK) media in 
vitro. The airborne fungal strain KUMCC 18-0196 (Aspergillus hydei sp. nov.) showed the most 
significant phosphate solubilizing activity on a solid PVK medium with the solubilization 
index (SI) (2.58 ± 0.04 cm) and the highest solubilized phosphates (1523.33 ± 47.87 µg/mL) on 
a liquid PVK medium. To the best of our knowledge, A. hydei sp. nov. is the first phosphate-
solubilizing fungus reported from air. We also provide the identification especially for 
Aspergillus, Penicillium and Talaromyces, generally reported as PSF. It is important to not only 
screen for PSF but also identify species properly so that researchers have a clearer taxonomic 
picture for identifying potential taxa for future plant growth-promoting applications. Herein, 
A. hydei (section Nigri), Gongronella hydei, Penicillium soli (section Lanata-Divaricata) and 
Talaromyces yunnanensis (section Talaromyces) are fully described and introduced as new to 
science. These four new species are identified based on both morphological characteristics and 
multigene phylogenetic analyses, including the genealogical concordance phylogenetic 
species recognition method where necessary. Penicillium austrosinense is considered to be a 
synonym of P. guaibinense. 

Full article in Frontiers in Microbiology 2020; doi:10.3389/fmicb.2020.585216   

๓๓๕ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Roridomyces phyllostachydis (Agaricales, Mycenaceae),  
a new bioluminescent fungus from northeast India 

 
Samantha C. Karunarathna1,3,4, Peter Edward Mortimer2,13,14,  

Saowaluck Tibpromma1,3,4, Arun Kumar Dutta8, Soumitra Paloi9, Yuwei Hu1,3,4,5, 
Gautam Baurah7, Stephen Axford6, Catherine Marciniak6,  

Thatsanee Luangharn1,3,4,5, Sumedha Madawala10, Chang Lin11, Jun-Zhu Chen11, 
Krishnendu Acharya 12, Noppol Kobmoo9, Milan C. Samarakoon2,5,  

Anuruddha Karunarathna5,16, Shuyi Gao15, Jianchu Xu1,3,4,  
Saisamorn Lumyong2,13,14 

 
1  CAS Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese 

Academy of Sciences, Kunming 650201, Yunnan, P.R. China  
2 Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand  
3  East and Central Asia Regional Office, World Agroforestry Centre (ICRAF), Kunming 650201, Yunnan, P.R. 

China  
4  Centre for Mountain Futures (CMF), Kunming Institute of Botany, Kunming 650201, Yunnan, P.R. China  
5  Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand  
6  Booyong, New South Wales, Australia  
7  Balipara Tract & Frontier Foundation, House No. 5, B.P. Baruah Road, 1st Bye Lane, Narikalbari, Guwahati, 

781024, Assam, India  
8  Department of Botany, West Bengal State University, Barasat, North-24-Parganas, West Bengal 700126, India  
9  National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science and Technology 

Development Agency, 113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum 
Thani 12120, Thailand  

10 Department of Botany, Faculty of Science, University of Peradeniya, Sri Lanka  
11 College of Biodiversity Conservation, Southwest Forestry University, No. 300, Baiong Road, Panlong District 

Kunming, Yunnan, 650224, P.R. China  
12 Molecular and Applied Mycology and Plant Pathology Laboratory, Department of Botany, University of Calcutta, 

35, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700019, West Bengal, India  
13 Research Center of Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai University, 

Chiang Mai 50200, Thailand  
14 Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand  
15 College of Humanities and Social Sciences, Yunnan Agriculture University, 650201, P.R. China  
16 Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 

50200, Thailand 
 
An interesting bioluminescent fungus growing on dead bamboo stems was collected from 
bamboo forests in the East Khasi and West Jayantia Hills Districts of Meghalaya, Northeast 
India. Both morphological characteristics and phylogenetic analyses of nrITS and nrLSU 
regions showed that the bioluminescent fungus belongs to the genus Roridomyces and is a new 
species to science, as well as the first report of the genus, Roridomyces, in India. Full 
descriptions, colour photographs, phylogenetic trees to show the position of the novel 
bioluminescent taxon, and comparisons with its morphologically and phylogenetically 
similar species are provided. 
 

Full article in Phytotaxa 2020;459:155-67; doi:10.11646/phytotaxa.459.2.6 

๓๓๔ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Screening of phosphate-solubilizing fungi from air  
and soil in Yunnan, China: Four novel species in  

Aspergillus, Gongronella, Penicillium, and Talaromyces 
 

Mingkwan Doilom1,2,3,4,5,6, Jian-Wei Guo1,2,3, Rungtiwa Phookamsak1,2,3,4,5,  
Peter E. Mortimer1,2, Samantha C. Karunarathna1,2,3, Wei Dong6,7,8, 

Chun-Fang Liao1,2,3, Kai Yan9, Dhandevi Pem7 , Nakarin Suwannarach4,5, 
Itthayakorn Promputtha5,10, Saisamorn Lumyong4,5,11 and Jian-Chu Xu1,2,3 

 
1  CAS Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese 

Academy of Sciences, Kunming, China 
2  Honghe Innovation Center for Mountain Futures, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, 

Kunming, China 
3  World Agroforestry Centre, East and Central Asia, Kunming, China 
4  Research Center of Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai University, 

Chiang Mai, Thailand 
5  Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 
6  Institute of Plant Health, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou, China 
7  Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand 
8  Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, 

Thailand 
9  College of Resources and Environment, Yunnan Agricultural University, Kunming, China 
10  Center of Excellence in Bioresources for Agriculture, Industry and Medicine, Department of Biology,  

Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 
11  Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok, Thailand 
 

Phosphate-solubilizing fungi (PSF) play an important role in increasing the bioavailability of 
phosphorus in soils for plants. Thirteen fungal strains, one collected from air and 12 from soil, 
were screened and described here in detail. These fungal strains were tested for their ability 
to solubilize tricalcium phosphate (TCP) on both solid and liquid Pikovskaya (PVK) media in 
vitro. The airborne fungal strain KUMCC 18-0196 (Aspergillus hydei sp. nov.) showed the most 
significant phosphate solubilizing activity on a solid PVK medium with the solubilization 
index (SI) (2.58 ± 0.04 cm) and the highest solubilized phosphates (1523.33 ± 47.87 µg/mL) on 
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solubilizing fungus reported from air. We also provide the identification especially for 
Aspergillus, Penicillium and Talaromyces, generally reported as PSF. It is important to not only 
screen for PSF but also identify species properly so that researchers have a clearer taxonomic 
picture for identifying potential taxa for future plant growth-promoting applications. Herein, 
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An interesting bioluminescent fungus growing on dead bamboo stems was collected from 
bamboo forests in the East Khasi and West Jayantia Hills Districts of Meghalaya, Northeast 
India. Both morphological characteristics and phylogenetic analyses of nrITS and nrLSU 
regions showed that the bioluminescent fungus belongs to the genus Roridomyces and is a new 
species to science, as well as the first report of the genus, Roridomyces, in India. Full 
descriptions, colour photographs, phylogenetic trees to show the position of the novel 
bioluminescent taxon, and comparisons with its morphologically and phylogenetically 
similar species are provided. 
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Phosphate-solubilizing fungi (PSF) play an important role in increasing the bioavailability of 
phosphorus in soils for plants. Thirteen fungal strains, one collected from air and 12 from soil, 
were screened and described here in detail. These fungal strains were tested for their ability 
to solubilize tricalcium phosphate (TCP) on both solid and liquid Pikovskaya (PVK) media in 
vitro. The airborne fungal strain KUMCC 18-0196 (Aspergillus hydei sp. nov.) showed the most 
significant phosphate solubilizing activity on a solid PVK medium with the solubilization 
index (SI) (2.58 ± 0.04 cm) and the highest solubilized phosphates (1523.33 ± 47.87 µg/mL) on 
a liquid PVK medium. To the best of our knowledge, A. hydei sp. nov. is the first phosphate-
solubilizing fungus reported from air. We also provide the identification especially for 
Aspergillus, Penicillium and Talaromyces, generally reported as PSF. It is important to not only 
screen for PSF but also identify species properly so that researchers have a clearer taxonomic 
picture for identifying potential taxa for future plant growth-promoting applications. Herein, 
A. hydei (section Nigri), Gongronella hydei, Penicillium soli (section Lanata-Divaricata) and 
Talaromyces yunnanensis (section Talaromyces) are fully described and introduced as new to 
science. These four new species are identified based on both morphological characteristics and 
multigene phylogenetic analyses, including the genealogical concordance phylogenetic 
species recognition method where necessary. Penicillium austrosinense is considered to be a 
synonym of P. guaibinense. 

Full article in Frontiers in Microbiology 2020; doi:10.3389/fmicb.2020.585216   
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An interesting bioluminescent fungus growing on dead bamboo stems was collected from 
bamboo forests in the East Khasi and West Jayantia Hills Districts of Meghalaya, Northeast 
India. Both morphological characteristics and phylogenetic analyses of nrITS and nrLSU 
regions showed that the bioluminescent fungus belongs to the genus Roridomyces and is a new 
species to science, as well as the first report of the genus, Roridomyces, in India. Full 
descriptions, colour photographs, phylogenetic trees to show the position of the novel 
bioluminescent taxon, and comparisons with its morphologically and phylogenetically 
similar species are provided. 
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regions showed that the bioluminescent fungus belongs to the genus Roridomyces and is a new 
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descriptions, colour photographs, phylogenetic trees to show the position of the novel 
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The production efficacy of L-lactic acid production by Lactobacillus salivarius L105 
wasimproved by statistical optimization. Plackett-Burman design was used to screen for the 
most influencing factors effect on L-lactic acid production. Among eight nutritional 
parameters including glucose, beef extract, yeast extract, sodium acetate, trisodium 
phosphate, ammonium citrate, magnesium sulfate and manganese sulfate, yeast extract and 
trisodium phosphate were found to be the most significant effective factors (p 0.01) which 
were further optimized using central composite design (CCD) and response surface plot. A 
second order polynomial regression model estimated a maximal lactic acid production of 
11.09 g/l whereby the levels of yeast extract and trisodium phosphate were 22.10 g and 11.09 
g, respectively. The experimental value of 12.0 g/l lactic acid with the productivity of 0.63 
g/l/h was achieved after cultivation in the optimized medium. Cultivation L. salivarius L105 
using the optimized medium in 2.5-L jar fermenter under the controlled pH 6.5 at 37°C 
without aeration gave higher L-lactic acid approximately 1.5 times. L. salivarius L105 showed 
the osmotolerant characteristic at the high concentration of sugar up to 200 g/l. However, the 
improvement strategies i.e. medium composition, fermentation operation and bacterial strain 
improvement is necessary for achieving the higher productivity. 
 

Full article in Chiang Mai J Sci 2020;47:887-98 
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Palm oil has high economic value in Southeast Asia as a primary source of vegetable oil and 
in biofuel production. The plant is frequently damaged from the fungal infection of 
Ganoderma boninense, causing basal stem rot (BSR) disease. This pathological problem 
results in significant yield loss and death of oil palm trees. The present study aims to develop 
actinomycetes as inoculants and to evaluate their ability to control this disease. Streptomyces 
noursei CMU-AB21, Streptomyces sioyaensis CMU-AB83, and Streptomyces palmae CMU-AB204T 
exhibited the strongest degree of anti-Ganoderma activity in vitro and were chosen as 
potential biocontrol agents. The actinomycetes were encapsulated in 2% (w/v) sodium 
alginate at an initial concentration of 10⁹ cfu mL⁻¹. The efficiency of these actinomycetes on 
the in vivo suppression of BSR was evaluated in oil palm seedlings using spore immobilized 
alginate beads and free-spore suspension. The most effective inoculant, S. palmae CMU-
AB204T, revealed the lowest severity of foliar symptoms (SFS) at 3.7% and 4.5%, and reduced 
the percentage of disease severity by 81.6% and 75.8% when applied as free-spores and spores 
encapsulating alginate beads, respectively. Moreover, the seedlings treated with S. palmae 
CMU-AB204T had the highest degree of plant vigor based on stem diameter and biomass. The 
bioactive metabolites of this strain were isolated from broth extracts by column 
chromatography. Mass spectrometry (MS) and nuclear magnetic resonance (NMR) spectra 
indicated that the compounds produced by S. palmae CMU-AB204T were actinopyrone A (1), 
anguinomycin A (2) and leptomycin A (3), which revealed inhibitory activity towards G. 
boninense at 50, 5 and 1.5 µg disk⁻¹, respectively. Based on this evidence, S. palmae CMU-
AB204T is a promising candidate in the development of a biocontrol agent that would protect 
oil palm trees from BSR disease. 
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noursei CMU-AB21, Streptomyces sioyaensis CMU-AB83, and Streptomyces palmae CMU-AB204T 
exhibited the strongest degree of anti-Ganoderma activity in vitro and were chosen as 
potential biocontrol agents. The actinomycetes were encapsulated in 2% (w/v) sodium 
alginate at an initial concentration of 10⁹ cfu mL⁻¹. The efficiency of these actinomycetes on 
the in vivo suppression of BSR was evaluated in oil palm seedlings using spore immobilized 
alginate beads and free-spore suspension. The most effective inoculant, S. palmae CMU-
AB204T, revealed the lowest severity of foliar symptoms (SFS) at 3.7% and 4.5%, and reduced 
the percentage of disease severity by 81.6% and 75.8% when applied as free-spores and spores 
encapsulating alginate beads, respectively. Moreover, the seedlings treated with S. palmae 
CMU-AB204T had the highest degree of plant vigor based on stem diameter and biomass. The 
bioactive metabolites of this strain were isolated from broth extracts by column 
chromatography. Mass spectrometry (MS) and nuclear magnetic resonance (NMR) spectra 
indicated that the compounds produced by S. palmae CMU-AB204T were actinopyrone A (1), 
anguinomycin A (2) and leptomycin A (3), which revealed inhibitory activity towards G. 
boninense at 50, 5 and 1.5 µg disk⁻¹, respectively. Based on this evidence, S. palmae CMU-
AB204T is a promising candidate in the development of a biocontrol agent that would protect 
oil palm trees from BSR disease. 
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The production efficacy of L-lactic acid production by Lactobacillus salivarius L105 
wasimproved by statistical optimization. Plackett-Burman design was used to screen for the 
most influencing factors effect on L-lactic acid production. Among eight nutritional 
parameters including glucose, beef extract, yeast extract, sodium acetate, trisodium 
phosphate, ammonium citrate, magnesium sulfate and manganese sulfate, yeast extract and 
trisodium phosphate were found to be the most significant effective factors (p 0.01) which 
were further optimized using central composite design (CCD) and response surface plot. A 
second order polynomial regression model estimated a maximal lactic acid production of 
11.09 g/l whereby the levels of yeast extract and trisodium phosphate were 22.10 g and 11.09 
g, respectively. The experimental value of 12.0 g/l lactic acid with the productivity of 0.63 
g/l/h was achieved after cultivation in the optimized medium. Cultivation L. salivarius L105 
using the optimized medium in 2.5-L jar fermenter under the controlled pH 6.5 at 37°C 
without aeration gave higher L-lactic acid approximately 1.5 times. L. salivarius L105 showed 
the osmotolerant characteristic at the high concentration of sugar up to 200 g/l. However, the 
improvement strategies i.e. medium composition, fermentation operation and bacterial strain 
improvement is necessary for achieving the higher productivity. 
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exhibited the strongest degree of anti-Ganoderma activity in vitro and were chosen as 
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the in vivo suppression of BSR was evaluated in oil palm seedlings using spore immobilized 
alginate beads and free-spore suspension. The most effective inoculant, S. palmae CMU-
AB204T, revealed the lowest severity of foliar symptoms (SFS) at 3.7% and 4.5%, and reduced 
the percentage of disease severity by 81.6% and 75.8% when applied as free-spores and spores 
encapsulating alginate beads, respectively. Moreover, the seedlings treated with S. palmae 
CMU-AB204T had the highest degree of plant vigor based on stem diameter and biomass. The 
bioactive metabolites of this strain were isolated from broth extracts by column 
chromatography. Mass spectrometry (MS) and nuclear magnetic resonance (NMR) spectra 
indicated that the compounds produced by S. palmae CMU-AB204T were actinopyrone A (1), 
anguinomycin A (2) and leptomycin A (3), which revealed inhibitory activity towards G. 
boninense at 50, 5 and 1.5 µg disk⁻¹, respectively. Based on this evidence, S. palmae CMU-
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exhibited the strongest degree of anti-Ganoderma activity in vitro and were chosen as 
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alginate at an initial concentration of 10⁹ cfu mL⁻¹. The efficiency of these actinomycetes on 
the in vivo suppression of BSR was evaluated in oil palm seedlings using spore immobilized 
alginate beads and free-spore suspension. The most effective inoculant, S. palmae CMU-
AB204T, revealed the lowest severity of foliar symptoms (SFS) at 3.7% and 4.5%, and reduced 
the percentage of disease severity by 81.6% and 75.8% when applied as free-spores and spores 
encapsulating alginate beads, respectively. Moreover, the seedlings treated with S. palmae 
CMU-AB204T had the highest degree of plant vigor based on stem diameter and biomass. The 
bioactive metabolites of this strain were isolated from broth extracts by column 
chromatography. Mass spectrometry (MS) and nuclear magnetic resonance (NMR) spectra 
indicated that the compounds produced by S. palmae CMU-AB204T were actinopyrone A (1), 
anguinomycin A (2) and leptomycin A (3), which revealed inhibitory activity towards G. 
boninense at 50, 5 and 1.5 µg disk⁻¹, respectively. Based on this evidence, S. palmae CMU-
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Dead leaves of Musa sp. (banana) were collected in northern Thailand during an investigation 
of saprobic fungi. Preliminary morphological observations revealed that three specimens 
belong to Dictyoarthrinium. Phylogenetic analyses of combined SSU, LSU, ITS and tef1-α 
sequence data revealed that Dictyoarthrinium forms a clade in Didymosphaeriaceae 
(Massarineae, Pleosporales, Dothideomycetes) sister to Spegazzinia. Based on contrasting 
morphological features with the extant taxa of Dictyoarthrinium, coupled with the multigene 
analyses, Dictyoarthrinium musae sp. nov. is introduced herein. Our study provides the first 
detailed molecular investigation for Dictyoarthrinium and supports its placement in 
Didymosphaeriaceae (Massarineae, Pleosporales, Dothideomycetes). Previously, Dictyoarthri- 
nium was classified in Apiosporaceae (Xylariales, Sordariomycetes). 
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Some soil microorganisms, especially bacteria and mycorrhizal fungi, play a role in the 
promotion of plant growth. However, plant growth promotion involving yeasts in soil has 
not yet been extensively investigated. This study aimed to isolate and identify yeast strains 
obtained from soils of the Assam tea plant (Camellia sinensis var. assamica) in northern Thailand 
and to investigate their plant growth promoting capabilities. A total of 42 yeast strains were 
obtained and identified by analysis of the D1/D2 domain of the large subunit ribosomal RNA 
gene. We identified 35 strains of six species belonging to the phylum Ascomycota, namely 
Aureobasidium melanogenum, Kazachstania aquatica, Saturnispora diversa, Saturnispora sekii, 
Schwanniomyces pseudopolymorphus and Wickerhamomyces anomalus, and six species were 
determined to belong to the phylum Basidiomycota, namely Apiotrichum scarabaeorum, 
Curvibasidium pallidicorallinum, Papiliotrema laurentii, Rhodosporidiobolus ruineniae, Trichosporon 
asahii and Trichosporon coremiiforme. Seven strains were representative of potential new species 
and belonged to the genera Galactomyces and Wickerhamomyces. A total of 28 strains were 
found to produce indole-3-acetic acid (IAA) in a range of 2.12 to 37.32 mg/L, with the highest 
amount of IAA produced by R. ruineniae SDBR-CMU-S1-03. All yeast strains were positive in 
terms of ammonia production, and only eight strains were positive for siderophore 
production. Two yeast species, P. laurentii and W. anomalus, were able to solubilize the 
insoluble form of calcium and zinc. The ability to produce amylase, endogulcanase, lipase, 
pectinase, protease and xylanase was dependent upon the yeast species and strain involved. 
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Dead leaves of Musa sp. (banana) were collected in northern Thailand during an investigation 
of saprobic fungi. Preliminary morphological observations revealed that three specimens 
belong to Dictyoarthrinium. Phylogenetic analyses of combined SSU, LSU, ITS and tef1-α 
sequence data revealed that Dictyoarthrinium forms a clade in Didymosphaeriaceae 
(Massarineae, Pleosporales, Dothideomycetes) sister to Spegazzinia. Based on contrasting 
morphological features with the extant taxa of Dictyoarthrinium, coupled with the multigene 
analyses, Dictyoarthrinium musae sp. nov. is introduced herein. Our study provides the first 
detailed molecular investigation for Dictyoarthrinium and supports its placement in 
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Didymosphaeriaceae (Massarineae, Pleosporales, Dothideomycetes). Previously, Dictyoarthri- 
nium was classified in Apiosporaceae (Xylariales, Sordariomycetes). 
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Some soil microorganisms, especially bacteria and mycorrhizal fungi, play a role in the 
promotion of plant growth. However, plant growth promotion involving yeasts in soil has 
not yet been extensively investigated. This study aimed to isolate and identify yeast strains 
obtained from soils of the Assam tea plant (Camellia sinensis var. assamica) in northern Thailand 
and to investigate their plant growth promoting capabilities. A total of 42 yeast strains were 
obtained and identified by analysis of the D1/D2 domain of the large subunit ribosomal RNA 
gene. We identified 35 strains of six species belonging to the phylum Ascomycota, namely 
Aureobasidium melanogenum, Kazachstania aquatica, Saturnispora diversa, Saturnispora sekii, 
Schwanniomyces pseudopolymorphus and Wickerhamomyces anomalus, and six species were 
determined to belong to the phylum Basidiomycota, namely Apiotrichum scarabaeorum, 
Curvibasidium pallidicorallinum, Papiliotrema laurentii, Rhodosporidiobolus ruineniae, Trichosporon 
asahii and Trichosporon coremiiforme. Seven strains were representative of potential new species 
and belonged to the genera Galactomyces and Wickerhamomyces. A total of 28 strains were 
found to produce indole-3-acetic acid (IAA) in a range of 2.12 to 37.32 mg/L, with the highest 
amount of IAA produced by R. ruineniae SDBR-CMU-S1-03. All yeast strains were positive in 
terms of ammonia production, and only eight strains were positive for siderophore 
production. Two yeast species, P. laurentii and W. anomalus, were able to solubilize the 
insoluble form of calcium and zinc. The ability to produce amylase, endogulcanase, lipase, 
pectinase, protease and xylanase was dependent upon the yeast species and strain involved. 
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Dead leaves of Musa sp. (banana) were collected in northern Thailand during an investigation 
of saprobic fungi. Preliminary morphological observations revealed that three specimens 
belong to Dictyoarthrinium. Phylogenetic analyses of combined SSU, LSU, ITS and tef1-α 
sequence data revealed that Dictyoarthrinium forms a clade in Didymosphaeriaceae 
(Massarineae, Pleosporales, Dothideomycetes) sister to Spegazzinia. Based on contrasting 
morphological features with the extant taxa of Dictyoarthrinium, coupled with the multigene 
analyses, Dictyoarthrinium musae sp. nov. is introduced herein. Our study provides the first 
detailed molecular investigation for Dictyoarthrinium and supports its placement in 
Didymosphaeriaceae (Massarineae, Pleosporales, Dothideomycetes). Previously, Dictyoarthri- 
nium was classified in Apiosporaceae (Xylariales, Sordariomycetes). 
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Phlebopus spongiosus is a well-known edible ectomycorrhizal mushroom indigenous to 
southern Vietnam. The mushroom specimens collected from northern Thailand in this study 
were identified as P. spongiosus. This identification was based on morphological characteristics 
and the multi-gene phylogenetic analyses. Pure cultures were isolated and the relevant 
suitable mycelial growth conditions were investigated. The results indicated that the fungal 
mycelia grew well on L-modified Melin-Norkans, and Murashige and Skoog agar all of which 
were adjusted to a pH of 5.0 at 30 C. Sclerotia-like structures were observed on cultures. 
The ability of this mushroom to produce fruiting bodies in the absence of a host plant was 
determined by employing a bag cultivation method. Fungal mycelia completely covered the 
cultivation substrate after 90–95 days following inoculation of mushroom spawn. Under the 
mushroom house conditions, the highest amount of primordial formation was observed after 
10–15 days at a casing with soil:vermiculite (1:1, v/v). The primordia developed into a mature 
stage within one week. Moreover, identification of the cultivated fruiting bodies was 
confirmed by both morphological and molecular methods. This is the first record of 
P. spongiosus found in Thailand and its ability to form fruiting bodies without a host plant.
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A large amount of agro-industrial waste is produced worldwide in various agricultural 
sectors and by different food industries. The disposal and burning of this waste have created 
major global environmental problems. Agro-industrial waste mainly consists of cellulose, 
hemicellulose and lignin, all of which are collectively defined as lignocellulosic materials. 
This waste can serve as a suitable substrate in the solid-state fermentation process involving 
mushrooms. Mushrooms degrade lignocellulosic substrates through lignocellulosic enzyme 
production and utilize the degraded products to produce their fruiting bodies. Therefore, 
mushroom cultivation can be considered a prominent biotechnological process for the 
reduction and valorization of agro-industrial waste. Such waste is generated as a result of the 
eco-friendly conversion of low-value by-products into new resources that can be used to 
produce value-added products. Here, we have produced a brief review of the current findings 
through an overview of recently published literature. This overview has focused on the use 
of agro-industrial waste as a growth substrate for mushroom cultivation and lignocellulolytic 
enzyme production.
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Helotiales is a polyphyletic order of Ascomycetes. The paucity of relevant molecular data and 
unclear connections of sexual and asexual morphs present challenges in resolving taxa within 
this order. In the present study, Patellariopsidaceae fam. nov., the asexual morph of 
Patellariopsis atrovinosa, and a new record of Cheirospora botryospora (Vibrisseaceae) on Fagus 
sylvatica (Fagaceae) from Italy are discussed based on morphology and molecular phylogeny. 
Phylogenetic analyses based on a combined sequence dataset of LSU and ITS were used to 
infer the phylogenetic relationships within the Helotiales. The results of this research provide 
a solid base to the taxonomy and phylogeny of Helotiales. 
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The inhibition of viral protease is an important target in antiviral drug discovery and 
development. To date, protease inhibitor drugs, especially HIV-1 protease inhibitors, have 
been available for human clinical use in the treatment of coronaviruses. However, these drugs 
can have adverse side effects and they can become ineffective due to eventual drug resistance. 
Thus, the search for natural bioactive compounds that were obtained from bio-resources that 
exert inhibitory capabilities against HIV-1 protease activity is of great interest. Fungi are a 
source of natural bioactive compounds that offer therapeutic potential in the prevention of 
viral diseases and for the improvement of human immunomodulation. Here, we made a brief 
review of the current findings on fungi as producers of protease inhibitors and studies on the 
relevant candidate fungal bioactive compounds that can offer immunomodulatory activities 
as potential therapeutic agents of coronaviruses in the future. 
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Xanthagaricus siamensis, a new species in the family Agaricaceae, was discovered in northern 
Thailand and is here introduced based on its morphological features and molecular data. It is 
characterized by small to medium-sized basidiomata, a convex to plano-convex with 
depressed center pileus when mature, the presence of greyish orange to violet-brown 
fibrillose squamules on the pileus, lamellae that start out white, change to pinkish white when 
damaged, then change to dull green with age. Additionally, the annulus is fugacious, and the 
pileipellis is recognized as a cutis which morphologically distinguishes it from all other 
known Xanthagaricus. Phylogenetic analysis of the internal transcribed spacer region (ITS) and 
the large subunit of the nuclear ribosomal DNA (nrLSU) sequence data indicated that the 
three specimens of X. siamensis form a distinct lineage within Xanthagaricus, and they formed 
a well-supported clade representing the genus Xanthagaricus. Detailed illustrations of macro- 
and micro-morphological characteristics and descriptions are provided, as well as other 
relevant molecular evidence. 
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A stinkhorn fungus was collected from the mountainous area of Yoshida campus, Yamaguchi 
University, Japan. Morphological characterization and similarity of large subunit ribosomal 
DNA sequences identified the fungus as Pseudocolus fusiformis. MonoTrap™ was combined 
with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) to identify volatile organic 
compounds (VOCs) emitted from the fungus harvested at different stages of maturity. The 
main VOCs emitted from the mature fruiting body were 3-methyl-butanol, 4-methyl-phenol, 
and dimethyl tetrasulfide, while none of these compounds were detected in the egg-shaped 
state. Volatile sulfur-containing compounds, including dimethyl disulfide, trisulfide and 
tetrasulfide, which are commonly detected in stinkhorn fungi and truffles, were also emitted 
from this fungus. Furthermore, results elucidated that most VOCs occurred in the mature 
stage of  Ps. Fusiformis (fruiting body with arms fuse). This is the first study reporting VOC 
production of Ps. fusiformis. 
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University, Japan. Morphological characterization and similarity of large subunit ribosomal 
DNA sequences identified the fungus as Pseudocolus fusiformis. MonoTrap™ was combined 
with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) to identify volatile organic 
compounds (VOCs) emitted from the fungus harvested at different stages of maturity. The 
main VOCs emitted from the mature fruiting body were 3-methyl-butanol, 4-methyl-phenol, 
and dimethyl tetrasulfide, while none of these compounds were detected in the egg-shaped 
state. Volatile sulfur-containing compounds, including dimethyl disulfide, trisulfide and 
tetrasulfide, which are commonly detected in stinkhorn fungi and truffles, were also emitted 
from this fungus. Furthermore, results elucidated that most VOCs occurred in the mature 
stage of  Ps. Fusiformis (fruiting body with arms fuse). This is the first study reporting VOC 
production of Ps. fusiformis. 
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Xanthagaricus siamensis, a new species in the family Agaricaceae, was discovered in northern 
Thailand and is here introduced based on its morphological features and molecular data. It is 
characterized by small to medium-sized basidiomata, a convex to plano-convex with 
depressed center pileus when mature, the presence of greyish orange to violet-brown 
fibrillose squamules on the pileus, lamellae that start out white, change to pinkish white when 
damaged, then change to dull green with age. Additionally, the annulus is fugacious, and the 
pileipellis is recognized as a cutis which morphologically distinguishes it from all other 
known Xanthagaricus. Phylogenetic analysis of the internal transcribed spacer region (ITS) and 
the large subunit of the nuclear ribosomal DNA (nrLSU) sequence data indicated that the 
three specimens of X. siamensis form a distinct lineage within Xanthagaricus, and they formed 
a well-supported clade representing the genus Xanthagaricus. Detailed illustrations of macro- 
and micro-morphological characteristics and descriptions are provided, as well as other 
relevant molecular evidence. 
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Phytases are a group of enzymes that hydrolyze the phospho-monoester bonds of phytates. 
Phytates are one of the major forms of phosphorus found in plant tissues. Fungi are mainly 
used for phytase production. The production of fungal phytases has been achieved under 
three different fermentation methods including solid-state, semi-solid-state, and submerged 
fermentation. Agricultural residues and other waste materials have been used as substrates 
for the evaluation of enzyme production in the fermentation process. Nutrients, physical 
conditions such as pH and temperature, and protease resistance are important factors for 
increasing phytase production. Fungal phytases are considered monomeric proteins and 
generally possess a molecular weight of between 14 and 353 kDa. Fungal phytases display a 
broad substrate specificity with optimal pH and temperature ranges between 1.3 and 8.0 and 
37–67C, respectively. The crystal structure of phytase has been studied in Aspergillus. 
Notably, thermostability engineering has been used to improve relevant enzyme properties. 
Furthermore, fungal phytases are widely used in food and animal feed additives to improve 
the efficiency of phosphorus intake and reduce the amount of phosphorus in the environment. 
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This study investigated both bacterial and fungal communities in corbicular pollen and hive-
stored bee bread of two commercial honey bees, Apis mellifera and Apis cerana, in China. 
Although both honey bees favor different main floral sources, the dynamics of each microbial 
community is similar. During pH reduction in hive-stored bee bread, results from 
conventional culturable methods and next-generation sequencing showed a declining 
bacterial population but a stable fungal population. Different honey bee species and floral 
sources might not affect the core microbial community structure but could change the number 
of bacteria. Corbicular pollen was colonized by the Enterobacteriaceae bacterium (Escherichia-
Shiga, Panteoa, Pseudomonas) group; however, the number of bacteria significantly decreased 
in hive-stored bee bread in less than 72 h. In contrast, Acinetobacter was highly abundant and 
could utilize protein sources. In terms of the fungal community, the genus Cladosporium 
remained abundant in both corbicular pollen and hive-stored bee bread. This filamentous 
fungus might encourage honey bees to reserve pollen by releasing organic acids. Furthermore, 
several filamentous fungi had the potential to inhibit both commensal/contaminant bacteria 
and the growth of pathogens. Filamentous fungi, in particular, the genus Cladosporium, could 
support pollen preservation of both honey bee species. 
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This study investigated both bacterial and fungal communities in corbicular pollen and hive-
stored bee bread of two commercial honey bees, Apis mellifera and Apis cerana, in China. 
Although both honey bees favor different main floral sources, the dynamics of each microbial 
community is similar. During pH reduction in hive-stored bee bread, results from 
conventional culturable methods and next-generation sequencing showed a declining 
bacterial population but a stable fungal population. Different honey bee species and floral 
sources might not affect the core microbial community structure but could change the number 
of bacteria. Corbicular pollen was colonized by the Enterobacteriaceae bacterium (Escherichia-
Shiga, Panteoa, Pseudomonas) group; however, the number of bacteria significantly decreased 
in hive-stored bee bread in less than 72 h. In contrast, Acinetobacter was highly abundant and 
could utilize protein sources. In terms of the fungal community, the genus Cladosporium 
remained abundant in both corbicular pollen and hive-stored bee bread. This filamentous 
fungus might encourage honey bees to reserve pollen by releasing organic acids. Furthermore, 
several filamentous fungi had the potential to inhibit both commensal/contaminant bacteria 
and the growth of pathogens. Filamentous fungi, in particular, the genus Cladosporium, could 
support pollen preservation of both honey bee species. 
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Indole-3-acetic acid (IAA) is an imperative phytohormone for plant growth and development. 
Ectomycorrhizal fungi (ECM) are able to produce IAA. However, only a few studies on IAA 
biosynthesis pathways in ECM fungi have been reported. This study aimed to investigate the 
IAA biosynthesis pathway of six ECM cultures including Astraeus odoratus, Gyrodon 
suthepensis, Phlebopus portentosus, Pisolithus albus, Pisolithus orientalis andScleroderma 
suthepense. The results showed that all ECM fungi produced IAA in liquid medium that had 
been supplemented with L-tryptophan. Notably, fungal IAA levels vary for different fungal 
species. The detection of indole-3-lactic acid and indole-3-ethanol in the crude culture extracts 
of all ECM fungi indicated an enzymatic reduction of indole-3-pyruvic acid and indole-3-
acetaldehyde, respectively in the IAA biosynthesis via the indole-3-pyruvic acid pathway. 
Moreover, the tryptophan aminotransferase activity confirmed that all ECM fungi synthesize 
IAA through the indole-3-pyruvic acid pathway. Additionally, the elongation of rice and oat 
coleoptiles was stimulated by crude culture extract. This is the first report of the biosynthesis 
pathway of IAA in the tested ECM fungi. 
 

Full article in PLOS ONE 2020;15:e0227478; doi:10.1371/journal.pone.0227478 
  

๓๔๙ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

First report of secondary metabolites, Violaceol I  
and Violaceol II produced by endophytic fungus,  

Trichoderma polyalthiae and their antimicrobial activity 
 

Katesaraporn Nuankeawa,b, Boonyanoot Chaiyosangc, Thanapat Suebrasria,b,e, 
Somdej Kanokmedhakulc, Saisamorn Lumyongd, Sophon Boonluea 

 
a  Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand  
b  Graduate School, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand  
c  Natural Products Research Unit, Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon 

Kaen, 40002, Thailand  
d  Center of Excellence in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai 

University, Chiang Mai, 50200, Thailand  
e  Faculty of Medical Science, Nakhonratchasima College, Nakhonratchasima, 30000, Thailand 
 
Bioactive compounds of endophytic fungus Trichoderma polyalthiae were extracted from 
culture broth media. The crude extracts showed strong antimicrobial activity against human 
pathogens. Biologically active compounds were isolated and purified by chromatographic 
methods. The structures of the pure compounds were elucidated by spectroscopic methods. 
They were identified as Violaceol I and Violaceol II. These compounds were detected as 
secondary metabolites produced by this genus for the first time. Violaceol I and II had a broad 
spectrum of antimicrobial activity against human pathogens, including Gram-positive 
bacteria (Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus aureus, Methicillin-Resistant S. aureus, 
Bacillus subtilis, Bacillus cereus) and Gram-negative bacteria (Salmonella typhimurium, Shigella 
sonnei) and Candida albicans. Violaceol I exhibited Minimal Inhibitory Concentration (MIC) 
values (<9.765–156.25 μg/mL) that were higher than Violaceol II (<9.765–312.5 μg/mL). 
Additionally, the MIC value of the phenol violaceol from this taxon was lower than the 
previous reports. 
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Virulent infectious fungal diseases, in natural and managed landscapes, are increasing. 
Fungal diseases in humans, animals and plants have caused die-off and extinction events and 
have become a threat to food security. A caving expedition in Yunnan Province, China, 
revealed two bat carcasses covered in fungal mycelia. Eleven fungal isolates were obtained 
from these bat carcasses, and morphological observations and multigene phylogenetic 
analyses revealed they were Fusarium incarnatum, Mucor hiemalis and Trichoderma harzianum 
and four new species, Mortierella rhinolophicola, M. multispora, M. yunnanensis and 
Neocosmospora pallidimors. One of the more alarming findings is that a number of infections 
related to Neocosmospora, previously associated with human and animal mycotoxicoses, are 
reported to be increasing, and here we present a new species from this genus, isolated from 
dead bats. Due to the ecosystem services provided by bats, and the close relationship between 
bats and humans, future research should focus on the impacts and significance of N. 
pallidimors to human and animal health, examining its pathogenicity and secondary 
metabolites. Taxonomic descriptions, color images of the habitat, in situ samples, 
microstructures and cultures are presented. SEM photographs of microstructures and 
phylogenetic trees showing the placement of new and known species are also provided. 
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Virulent infectious fungal diseases, in natural and managed landscapes, are increasing. 
Fungal diseases in humans, animals and plants have caused die-off and extinction events and 
have become a threat to food security. A caving expedition in Yunnan Province, China, 
revealed two bat carcasses covered in fungal mycelia. Eleven fungal isolates were obtained 
from these bat carcasses, and morphological observations and multigene phylogenetic 
analyses revealed they were Fusarium incarnatum, Mucor hiemalis and Trichoderma harzianum 
and four new species, Mortierella rhinolophicola, M. multispora, M. yunnanensis and 
Neocosmospora pallidimors. One of the more alarming findings is that a number of infections 
related to Neocosmospora, previously associated with human and animal mycotoxicoses, are 
reported to be increasing, and here we present a new species from this genus, isolated from 
dead bats. Due to the ecosystem services provided by bats, and the close relationship between 
bats and humans, future research should focus on the impacts and significance of N. 
pallidimors to human and animal health, examining its pathogenicity and secondary 
metabolites. Taxonomic descriptions, color images of the habitat, in situ samples, 
microstructures and cultures are presented. SEM photographs of microstructures and 
phylogenetic trees showing the placement of new and known species are also provided. 
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Virulent infectious fungal diseases, in natural and managed landscapes, are increasing. 
Fungal diseases in humans, animals and plants have caused die-off and extinction events and 
have become a threat to food security. A caving expedition in Yunnan Province, China, 
revealed two bat carcasses covered in fungal mycelia. Eleven fungal isolates were obtained 
from these bat carcasses, and morphological observations and multigene phylogenetic 
analyses revealed they were Fusarium incarnatum, Mucor hiemalis and Trichoderma harzianum 
and four new species, Mortierella rhinolophicola, M. multispora, M. yunnanensis and 
Neocosmospora pallidimors. One of the more alarming findings is that a number of infections 
related to Neocosmospora, previously associated with human and animal mycotoxicoses, are 
reported to be increasing, and here we present a new species from this genus, isolated from 
dead bats. Due to the ecosystem services provided by bats, and the close relationship between 
bats and humans, future research should focus on the impacts and significance of N. 
pallidimors to human and animal health, examining its pathogenicity and secondary 
metabolites. Taxonomic descriptions, color images of the habitat, in situ samples, 
microstructures and cultures are presented. SEM photographs of microstructures and 
phylogenetic trees showing the placement of new and known species are also provided. 
 

Full article in Emerg Microbes Infect 2020;9:1554-66; doi:10.1080/22221751.2020.1785333  
  

๓๕๑ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Fungal diversity notes 1151-1276:  
taxonomic and phylogenetic contributions on genera  

and species of fungal taxa 
 

Kevin D. Hyde1,5,8,22, Yang Dong2,3, Rungtiwa Phookamsak1,5,6,7, Rajesh Jeewon9, 
D. Jayarama Bhat10, E. B. Gareth Jones11,12, Ning-Guo Liu5,8,14,17,  

Pranami D. Abeywickrama5,15,·Ausana Mapook5,13,16, Deping Wei1,5,8,11,  
Rekhani H. Perera5,8,17, Ishara S. Manawasinghe5,15, Dhandevi Pem5,8,18,  

Digvijayini Bundhun5,8,11, Anuruddha Karunarathna5,8,11,19, Anusha H. Ekanayaka1,5, 
Dan-Feng Bao5,11,20, Junfu Li1,5,8,13, Milan C. Samarakoon5,8,17,22,  

Napalai Chaiwan4,5,13, Chuan-Gen Lin5,8,13, Kunthida Phutthacharoen1,5,13, 
Sheng-Nan Zhang5,8,11, Indunil C. Senanayake18, Ishani D. Goonasekara5,8,13,  

Kasun M. Thambugala23, Chayanard Phukhamsakda5,13,  
Danushka S. Tennakoon5,8,13,19, Hong-Bo Jiang1,5,8,13, Jing Yang5,8,13,17,  

Ming Zeng1,5,8,13, Naruemon Huanraluek5, Jian-Kui (Jack) Liu41,  
Subodini N. Wijesinghe5,8,13,42, Qing Tian5,8,13, Saowaluck Tibpromma1,6,7,  
Rashika S. Brahmanage5,15, Saranyaphat Boonmee5, Shi-Ke Huang1,5,8,24,  
Vinodhini Thiyagaraja1,5,8,11, Yong-Zhong Lu25, Ruvishika S. Jayawardena5,  

Wei Dong5,8,11,26, Er-Fu Yang1,7, Sanjay K. Singh27, Shiv Mohan Singh28,  
Shiwali Rana27, Sneha S. Lad27,· Garima Anand29, Bandarupalli Devadatha5,30,  

M. Niranjan30, V. Venkateswara Sarma30, Kare Liimatainen31,  
Begoña Aguirre-Hudson31, Tuula Niskanen31, Andy Overall32,  

Renato Lúcio Mendes Alvarenga33, Tatiana Baptista Gibertoni33, Walter P. Pfiegler34, 
Enikő Horváth43,47, Alexandra Imre34,44, Amanda Lucia Alves39,  

Ana Carla da Silva Santos39, Patricia Vieira Tiago39, Timur S. Bulgakov40, 
Dhanushaka N. Wanasinghe1,6,7, Ali H. Bahkali12,46, Mingkwan Doilom1,6,7,  

Abdallah M. Elgorban12,46, Sajeewa S N. Maharachchikumbura41,  
Kunhiraman C. Rajeshkumar27, Danny Haelewaters35,36,37,38, Peter E. Mortimer1,7,  

Qi Zhao1, Saisamorn Lumyong21,22,45, Jianchu Xu1,6,7, Jun Sheng2,3,4 
 
1 Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese 

Academy of Sciences, Kunming 650201, Yunnan, China  
2  State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-Resources in Yunnan, Yunnan Agricultural 

University, Kunming 650201, China  
3  Yunnan Research Institute for Local Plateau Agriculture and Industry, Kunming 650201, China  
4  Key Laboratory for Agro-biodiversity and Pest Control of Ministry of Education, Yunnan Agricultural 

University, Kunming 650201, China  
5  Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand  
6  East and Central Asia Regional Ofce, World Agroforestry Centre (ICRAF), Kunming 650201, Yunnan, China  
7  Centre for Mountain Futures (CMF), Kunming Institute of Botany, Kunming 650201, Yunnan, China  
8  Mushroom Research Foundation, 128 M.3 Ban Pa Deng T. Pa Pae, A. Mae Taeng, Chiang Mai 50150, 

Thailand  
9  Department of Health Sciences, Faculty of Science, University of Mauritius, Reduit, Mauritius  

๓๕๐ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Discovery of novel fungal species and pathogens  
on bat carcasses in a cave in Yunnan Province, China 

 
Samantha Chandranath Karunarathnaa,f,g, Yang Dongb,c, Seigi Karasakie,  

Saowaluck Tibprommaa,f,g, Kevin David Hydea,f,g,h, Saisamorn Lumyongi,j,k,  
Jianchu Xua,f,g, Jun Shengb,c,d, Peter Edward Mortimera,g 

 
a CAS Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese 

Academy of Science, Kunming, Yunnan, People’s Republic of China 
b State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-Resources in Yunnan, Yunnan Agricultural 

University, Kunming, People’s Republic of China 
c Yunnan Research Institute for Local Plateau Agriculture and Industry, Kunming, People’s Republic of China 
d Key Laboratory for Agro-biodiversity and Pest Control of Ministry of Education, Yunnan Agricultural University, 

Kunming, People’s Republic of China 
e Energy and Resources Group, University of California, Berkeley, CA, USA 
f World Agroforestry Centre, Kunming, Yunnan, People’s Republic of China 
g Centre for Mountain Futures, Kunming Institute of Botany, Kunming, Yunnan, People’s Republic of China 
h Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chinag Rai, Thailand 
I Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 
j Center of Excellence in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai 

University, Chiang Mai, Thailand 
k Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok, Thailand 
 
Virulent infectious fungal diseases, in natural and managed landscapes, are increasing. 
Fungal diseases in humans, animals and plants have caused die-off and extinction events and 
have become a threat to food security. A caving expedition in Yunnan Province, China, 
revealed two bat carcasses covered in fungal mycelia. Eleven fungal isolates were obtained 
from these bat carcasses, and morphological observations and multigene phylogenetic 
analyses revealed they were Fusarium incarnatum, Mucor hiemalis and Trichoderma harzianum 
and four new species, Mortierella rhinolophicola, M. multispora, M. yunnanensis and 
Neocosmospora pallidimors. One of the more alarming findings is that a number of infections 
related to Neocosmospora, previously associated with human and animal mycotoxicoses, are 
reported to be increasing, and here we present a new species from this genus, isolated from 
dead bats. Due to the ecosystem services provided by bats, and the close relationship between 
bats and humans, future research should focus on the impacts and significance of N. 
pallidimors to human and animal health, examining its pathogenicity and secondary 
metabolites. Taxonomic descriptions, color images of the habitat, in situ samples, 
microstructures and cultures are presented. SEM photographs of microstructures and 
phylogenetic trees showing the placement of new and known species are also provided. 
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Fungal diversity notes is one of the important journal series of fungal taxonomy that provide 
detailed descriptions and illustrations of new fungal taxa, as well as providing new 
information of fungal taxa worldwide. This article is the 11th contribution to the fungal 
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families are described and illustrated. Taxa in this study were mainly collected from Italy by 
Erio Camporesi and also collected from China, India and Thailand, as well as in some other 
European, North American and South American countries. Taxa described in the present 
study include two new families, 12 new genera, 82 new species, five new combinations and 
25 new records on new hosts and new geographical distributions as well as sexual-asexual 
reports. The two new families are Eriomycetaceae (Dothideomycetes, family incertae sedis) 
and  Fasciatisporaceae (Xylariales, Sordariomycetes). The twelve new genera comprise 
Bhagirathimyces (Phaeosphaeriaceae), Camporesiomyces (Tubeufiaceae), Eriocamporesia (Cryphonec-
triaceae), Eriomyces (Eriomycetaceae), Neomonodictys (Pleurotheciaceae), Paraloratospora (Phaeo-
sphaeriaceae), Paramonodictys (Parabambusicolaceae), Pseudoconlarium (Diaporthomycetidae, 
genus incertae sedis), Pseudomurilentithecium (Lentitheciaceae), Setoapiospora (Muyocopro-naceae), 
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pseudoaristata, Tetraploa thrayabahubeeja, Torula camporesii, Tremateia camporesii, Tremateia 
lamiacearum, Uzbekistanica pruni, Verruconis mangrovei, Wilcoxina verruculosa, Xenoanthostomella 
chromolaenae and Xenodidymella camporesii. The five new combinations are Camporesiomyces 
patagoniensis, Camporesiomyces vaccinia, Camposporium lycopodiellae, Paraloratospora gahniae and 
Rhexocercosporidium microsporum. The 22 new records on host and geographical distribution 
comprise Arthrinium marii, Ascochyta medicaginicola, Ascochyta pisi, Astrocystis bambusicola, 
Camposporium pellucidum, Dendryphiella phitsanulokensis, Diaporthe foeniculina, Didymella 
macrostoma, Diplodia mutila, Diplodia seriata, Heterosphaeria patella, Hysterobrevium constrictum, 
Neodidymelliopsis ranunculi, Neovaginatispora fuckelii, Nothophoma quercina, Occultibambusa 
bambusae, Phaeosphaeria chinensis, Pseudopestalotiopsis theae, Pyxine berteriana, Tetraploa sasicola, 
Torula gaodangensis andWojnowiciella dactylidis. In addition, the sexual morphs of Dissoconium 
eucalypti and Phaeosphaeriopsis pseudoagavacearum are reported from Laurus nobilis and Yucca 
gloriosa in Italy, respectively. The holomorph of Diaporthe cynaroidis is also reported for the 
first time. 
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Basal stem rot (BSR), or Ganoderma rot disease, is the most serious disease associated with the 
oil palm plant of Southeast Asian countries. A basidiomycetous fungus, Ganoderma boninense, 
is the causative microbe of this disease. To control BSR in oil palm plantations, biological 
control agents are gaining attention as a major alternative to chemical fungicides. In the course 
of searching for effective actinomycetes as potential biological control agents for BSR, 
Streptomyces palmae CMU-AB204T was isolated from oil palm rhizosphere soil collected on the 
campus of Chiang Mai University. The culture broth of this strain showed significant 
antimicrobial activities against several bacteria and phytopathogenic fungi including G. 
boninense. Antifungal and antibacterial compounds were isolated by antimicrobial activity-
guided purification using chromatographic methods. Their structures were elucidated by 
spectroscopic techniques, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Mass Spectrometry 
(MS), Ultraviolet (UV), and Infrared (IR) analyses. The current study isolated new phenyl 
alkenoic acids 1–6 and three known compounds, anguinomycin A (7), leptomycin A (8), and 
actinopyrone A (9) as antimicrobial agents. Compounds 1 and 2 displayed broad antifungal 
activity, though they did not show antibacterial activity. Compounds 3 and 4 revealed a strong 
antibacterial activity against both Gram-positive and Gram-negative bacteria including the 
phytopathogenic strain Xanthomonas campestris pv. oryzae. Compounds 7–9 displayed 
antifungal activity against Ganoderma. Thus, the antifungal compounds obtained in this study 
may play a role in protecting oil palm plants from Ganoderma infection with the strain S. palmae 
CMU-AB204T. 
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Strain BP17, taxonomically identified as Bacillus drentensis, showed enhanced PHB 
accumulation and was selected for further studies. To achieve maximum PHB production, the 
culture conditions for B. drentensis BP17 were optimized through response surface 
methodology (RSM) employing central composite rotatable design (CCRD). The final 
optimum fermentation conditions included: pineapple peel solution, 11.5% (v/v); tryptic soy 
broth (TSB), 60 g/L; pH, 6.0; inoculum size, 10% (v/v) and temperature, 28°C for 36 h. This 
optimization yielded 5.55 g/L of PHB compared to the non-optimized condition (0.17 g/L). 
PHB accumulated by B. drentensis BP17 had a polydispersity value of 1.59 and an average 
molecular weight of 1.15x105 Da. Thermal analyses revealed that PHB existed as a thermally 
stable semi-crystalline polymer, exhibiting a thermal degradation temperature of 228°C, a 
melting temperature of 172°C and an apparent melting enthalpy of fusion of 83.69 J/g. It is 
evident that B. drentensis strain BP17 is a promising bacterium candidate for PHB production 
using agricultural waste, such as pineapple peel as a low-cost alternative carbon source for 
PHB production. 
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closely related taxa. The species can be distinguished from the above mentioned species in 
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Maximum likelihood and Bayesian inference analyses based on the combined LSU, SSU, 
TEF1-α and ITS sequence dataset showed that our new taxon forms a sister lineage, with K. 
caraganae and clustered with K. yonaguniensis in the genus Keissleriella. In addition, Keissleriella 
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We investigated the properties of the low molecular weight thermo-alkali-stable and mercury 
iontolerant xylanase production from Thermomyces dupontii KKU-CLD-E2-3. The xylanase was 
purifed to homogeneity by ammonium sulfate, Sephadex G–100 and DEAE–cellulose column 
chromatography which resulted 27.92-fold purifcation specifc activity of 56.19 U/mg protein 
and a recovery yield of 2.01%. The purifed xylanase showed a molecular weight of 25 kDa by 
SDS–PAGE and the partial peptide sequence showed maximum sequence homology to the 
endo-1,4-β-xylanase. The optimum temperature and pH for its activity were 80 °C and pH 9.0, 
respectively. Furthermore, the purifed xylanase can maintain more than 75% of the original 
activity in pH range of 7.0–10.0 after incubation at 4 °C for 24 h, and can still maintain more 
than 70% of original activity after incubating at 70 °C for 90 min. Our purifed xylanase was 
activated by Cu2+ and Hg2+ up to 277% and 235% of initial activity, respectively but inhibited 
by Co2+, Ag+ and SDS at a concentration of 5 mM. The Km and Vmax values of beechwood 
xylan were 3.38 mg/mL and 625 µmol/min/mg, respectively. Furthermore, our xylanase had 
activity specifcally to xylan-containing substrates and hydrolyzed beechwood xylan, and the 
end products mainly were xylotetraose and xylobiose. The results suggested that our purifed 
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Phytase is an enzyme that breaks down phytates to release phosphorus in an available form. 
This enzyme plays an important role in animals, especially monogastric animals. It serves to 
improve phytate digestion along with phosphorus absorption, which are required for optimal 
growth performance and health. In this study, five mushroom species (Amauroderma 
rugosum SDBR-CMU-A83, Ganoderma mastoporum SDBR-CMU-NK0244, Marusmius sp.1 
SDBR-CMU-NK0215, Pholiota adipose SDBR-CMU-R32 and Piptoporellus triqueter SDBR-CMU-
P234) out of 27 mushroom species displayed positive phytase production by agar plate assay. 
Consequently, these five mushroom species were selected for determination of their potential 
ability to produce phytase under solid-state fermentation using five agricultural residues 
(coffee parchment, oil palm empty fruit bunches, rice bran, sawdust, and water hyacinth) as 
substrates. The highest yield of phytase production (17.02 ± 0.92 units/gram dry substrate) 
was obtained after one week of fermentation. Optimization for phytase production was 
determined by statistical approaches using a Plackett–Burman design to screen ten 
parameters of relevant substrate components. Two significant parameters, the amount of 
water hyacinth and the moisture content, were found to affect the production process of 
phytase. Furthermore, the optimal temperature, pH value, and fermentation period were 
evaluated. The results indicated that the highest degree of phytase production at 53.66 ± 1.68 
units/gram dry substrate (3.15-fold increase) was obtained in water hyacinth containing 85% 
moisture content by addition with a suitable basal liquid medium at a pH value of 6.5 after 
being incubated at 30 °C for seven days. The crude phytase of P. adipose was precipitated and 
the precipitated extract was then used to determine partial characterizations. The precipitated 
extract displayed high activities after exposure to conditions of 42 °C and pH 5.0. Furthermore, 
Fe2+ enhanced phytase activity and precipitated extract displayed the best stability at a pH 
value of 8.0 and a temperature of 4 °C. 
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We investigated the properties of the low molecular weight thermo-alkali-stable and mercury 
iontolerant xylanase production from Thermomyces dupontii KKU-CLD-E2-3. The xylanase was 
purifed to homogeneity by ammonium sulfate, Sephadex G–100 and DEAE–cellulose column 
chromatography which resulted 27.92-fold purifcation specifc activity of 56.19 U/mg protein 
and a recovery yield of 2.01%. The purifed xylanase showed a molecular weight of 25 kDa by 
SDS–PAGE and the partial peptide sequence showed maximum sequence homology to the 
endo-1,4-β-xylanase. The optimum temperature and pH for its activity were 80 °C and pH 9.0, 
respectively. Furthermore, the purifed xylanase can maintain more than 75% of the original 
activity in pH range of 7.0–10.0 after incubation at 4 °C for 24 h, and can still maintain more 
than 70% of original activity after incubating at 70 °C for 90 min. Our purifed xylanase was 
activated by Cu2+ and Hg2+ up to 277% and 235% of initial activity, respectively but inhibited 
by Co2+, Ag+ and SDS at a concentration of 5 mM. The Km and Vmax values of beechwood 
xylan were 3.38 mg/mL and 625 µmol/min/mg, respectively. Furthermore, our xylanase had 
activity specifcally to xylan-containing substrates and hydrolyzed beechwood xylan, and the 
end products mainly were xylotetraose and xylobiose. The results suggested that our purifed 
xylanase has potential to use for pulp bleaching in the pulp and paper industry. 
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Phytase is an enzyme that breaks down phytates to release phosphorus in an available form. 
This enzyme plays an important role in animals, especially monogastric animals. It serves to 
improve phytate digestion along with phosphorus absorption, which are required for optimal 
growth performance and health. In this study, five mushroom species (Amauroderma 
rugosum SDBR-CMU-A83, Ganoderma mastoporum SDBR-CMU-NK0244, Marusmius sp.1 
SDBR-CMU-NK0215, Pholiota adipose SDBR-CMU-R32 and Piptoporellus triqueter SDBR-CMU-
P234) out of 27 mushroom species displayed positive phytase production by agar plate assay. 
Consequently, these five mushroom species were selected for determination of their potential 
ability to produce phytase under solid-state fermentation using five agricultural residues 
(coffee parchment, oil palm empty fruit bunches, rice bran, sawdust, and water hyacinth) as 
substrates. The highest yield of phytase production (17.02 ± 0.92 units/gram dry substrate) 
was obtained after one week of fermentation. Optimization for phytase production was 
determined by statistical approaches using a Plackett–Burman design to screen ten 
parameters of relevant substrate components. Two significant parameters, the amount of 
water hyacinth and the moisture content, were found to affect the production process of 
phytase. Furthermore, the optimal temperature, pH value, and fermentation period were 
evaluated. The results indicated that the highest degree of phytase production at 53.66 ± 1.68 
units/gram dry substrate (3.15-fold increase) was obtained in water hyacinth containing 85% 
moisture content by addition with a suitable basal liquid medium at a pH value of 6.5 after 
being incubated at 30 °C for seven days. The crude phytase of P. adipose was precipitated and 
the precipitated extract was then used to determine partial characterizations. The precipitated 
extract displayed high activities after exposure to conditions of 42 °C and pH 5.0. Furthermore, 
Fe2+ enhanced phytase activity and precipitated extract displayed the best stability at a pH 
value of 8.0 and a temperature of 4 °C. 
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We investigated the properties of the low molecular weight thermo-alkali-stable and mercury 
iontolerant xylanase production from Thermomyces dupontii KKU-CLD-E2-3. The xylanase was 
purifed to homogeneity by ammonium sulfate, Sephadex G–100 and DEAE–cellulose column 
chromatography which resulted 27.92-fold purifcation specifc activity of 56.19 U/mg protein 
and a recovery yield of 2.01%. The purifed xylanase showed a molecular weight of 25 kDa by 
SDS–PAGE and the partial peptide sequence showed maximum sequence homology to the 
endo-1,4-β-xylanase. The optimum temperature and pH for its activity were 80 °C and pH 9.0, 
respectively. Furthermore, the purifed xylanase can maintain more than 75% of the original 
activity in pH range of 7.0–10.0 after incubation at 4 °C for 24 h, and can still maintain more 
than 70% of original activity after incubating at 70 °C for 90 min. Our purifed xylanase was 
activated by Cu2+ and Hg2+ up to 277% and 235% of initial activity, respectively but inhibited 
by Co2+, Ag+ and SDS at a concentration of 5 mM. The Km and Vmax values of beechwood 
xylan were 3.38 mg/mL and 625 µmol/min/mg, respectively. Furthermore, our xylanase had 
activity specifcally to xylan-containing substrates and hydrolyzed beechwood xylan, and the 
end products mainly were xylotetraose and xylobiose. The results suggested that our purifed 
xylanase has potential to use for pulp bleaching in the pulp and paper industry. 
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Phytase is an enzyme that breaks down phytates to release phosphorus in an available form. 
This enzyme plays an important role in animals, especially monogastric animals. It serves to 
improve phytate digestion along with phosphorus absorption, which are required for optimal 
growth performance and health. In this study, five mushroom species (Amauroderma 
rugosum SDBR-CMU-A83, Ganoderma mastoporum SDBR-CMU-NK0244, Marusmius sp.1 
SDBR-CMU-NK0215, Pholiota adipose SDBR-CMU-R32 and Piptoporellus triqueter SDBR-CMU-
P234) out of 27 mushroom species displayed positive phytase production by agar plate assay. 
Consequently, these five mushroom species were selected for determination of their potential 
ability to produce phytase under solid-state fermentation using five agricultural residues 
(coffee parchment, oil palm empty fruit bunches, rice bran, sawdust, and water hyacinth) as 
substrates. The highest yield of phytase production (17.02 ± 0.92 units/gram dry substrate) 
was obtained after one week of fermentation. Optimization for phytase production was 
determined by statistical approaches using a Plackett–Burman design to screen ten 
parameters of relevant substrate components. Two significant parameters, the amount of 
water hyacinth and the moisture content, were found to affect the production process of 
phytase. Furthermore, the optimal temperature, pH value, and fermentation period were 
evaluated. The results indicated that the highest degree of phytase production at 53.66 ± 1.68 
units/gram dry substrate (3.15-fold increase) was obtained in water hyacinth containing 85% 
moisture content by addition with a suitable basal liquid medium at a pH value of 6.5 after 
being incubated at 30 °C for seven days. The crude phytase of P. adipose was precipitated and 
the precipitated extract was then used to determine partial characterizations. The precipitated 
extract displayed high activities after exposure to conditions of 42 °C and pH 5.0. Furthermore, 
Fe2+ enhanced phytase activity and precipitated extract displayed the best stability at a pH 
value of 8.0 and a temperature of 4 °C. 
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We investigated the properties of the low molecular weight thermo-alkali-stable and mercury 
iontolerant xylanase production from Thermomyces dupontii KKU-CLD-E2-3. The xylanase was 
purifed to homogeneity by ammonium sulfate, Sephadex G–100 and DEAE–cellulose column 
chromatography which resulted 27.92-fold purifcation specifc activity of 56.19 U/mg protein 
and a recovery yield of 2.01%. The purifed xylanase showed a molecular weight of 25 kDa by 
SDS–PAGE and the partial peptide sequence showed maximum sequence homology to the 
endo-1,4-β-xylanase. The optimum temperature and pH for its activity were 80 °C and pH 9.0, 
respectively. Furthermore, the purifed xylanase can maintain more than 75% of the original 
activity in pH range of 7.0–10.0 after incubation at 4 °C for 24 h, and can still maintain more 
than 70% of original activity after incubating at 70 °C for 90 min. Our purifed xylanase was 
activated by Cu2+ and Hg2+ up to 277% and 235% of initial activity, respectively but inhibited 
by Co2+, Ag+ and SDS at a concentration of 5 mM. The Km and Vmax values of beechwood 
xylan were 3.38 mg/mL and 625 µmol/min/mg, respectively. Furthermore, our xylanase had 
activity specifcally to xylan-containing substrates and hydrolyzed beechwood xylan, and the 
end products mainly were xylotetraose and xylobiose. The results suggested that our purifed 
xylanase has potential to use for pulp bleaching in the pulp and paper industry. 
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Phytase is an enzyme that breaks down phytates to release phosphorus in an available form. 
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improve phytate digestion along with phosphorus absorption, which are required for optimal 
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P234) out of 27 mushroom species displayed positive phytase production by agar plate assay. 
Consequently, these five mushroom species were selected for determination of their potential 
ability to produce phytase under solid-state fermentation using five agricultural residues 
(coffee parchment, oil palm empty fruit bunches, rice bran, sawdust, and water hyacinth) as 
substrates. The highest yield of phytase production (17.02 ± 0.92 units/gram dry substrate) 
was obtained after one week of fermentation. Optimization for phytase production was 
determined by statistical approaches using a Plackett–Burman design to screen ten 
parameters of relevant substrate components. Two significant parameters, the amount of 
water hyacinth and the moisture content, were found to affect the production process of 
phytase. Furthermore, the optimal temperature, pH value, and fermentation period were 
evaluated. The results indicated that the highest degree of phytase production at 53.66 ± 1.68 
units/gram dry substrate (3.15-fold increase) was obtained in water hyacinth containing 85% 
moisture content by addition with a suitable basal liquid medium at a pH value of 6.5 after 
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Despite the abundance of yeasts in peatland, only a few studies on peatland yeasts have been 
reported and, further, most of those studies were carried out in boreal regions. In response, 
this study assesses yeast communities in tropical peat swamp forests (PSFs). Peat soils or soils 
from a primary or natural PSF were collected in Thailand at Khanthuli PSF (PKT), while those 
from secondary or disturbed PSFs were collected from Khanthuli (SKT) and Khuankreng PSFs 
(SKK). Clone libraries of each sample were separately constructed using PCR products of the 
D1/D2 domains of the large subunit ribosomal DNA. Most of the yeast operational taxonomic 
units (OTUs) detected in Khanthuli PSF, both PKT and SKT, belonged to the phylum 
Ascomycota. Meanwhile, most of the yeast OTUs in SKK belonged to Basidiomycota. Each PSF 
area exhibited a specific yeast community. Only a few OTUs were shared between the 
different areas. The dominant yeast species in PKT and SKT was Galactomyces candidus, 
whereas in SKK, it was Solicoccozyma keelungensis. Saccharomyces cerevisiae was the only 
common species in each area. In addition, many more potential new yeast taxa are still 
undiscovered in the peatlands. The canonical correspondence analysis (CCA) showed that the 
abundance of G. candidus was related to sites with higher nitrogen concentrations and higher 
pH, while the abundance of So. Keelungensis was related to a combination of pH and electrical 
conductivity rather than total potassium contents. These results suggest that yeast 
communities in primary and secondary PSFs were different, which may be due to both biotic 
and abiotic factors. 
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This study aimed to explore communities and the ethanol-fermenting ability of yeasts in fresh 
coconut, palmyra, and nipa palm saps. From the 90 samples of coconut, palmyra, and nipa 
palm saps, 204 yeast isolates were isolated and identified as 15 species in the phylum 
Ascomycota and a species (one strain) in Basidiomycota. Saccharomyces cerevisiae, 
Hanseniaspora guilliermondii, and Lachancea thermotolerans were found in the saps of all three 
palm species. Candida tropicalis and Pichia kudriavzevii were obtained from the coconut and 
palmyra palm saps, Hanseniaspora vineae, Lachancea fermentati, and Pichia manshurica were 
present in the coconut and nipa palm saps, whereas Torulaspora delbrueckii was found in the 
palmyra and nipa palm saps. The species with the highest occurrence in the saps of coconut, 
palmyra, and nipa palms was S. cerevisiae with 76.67%, 86.70%, and 100% frequency of 
occurrence, respectively. Using principal coordinates analysis for ordination, no marked 
difference was observed in the yeast communities from the saps of the three palm species. A 
total of 199 isolates were found to possess ethanol-fermentation ability when cultivated using 
shake flask in 160 g/L of glucose medium at 28°C for 48 h. Lachancea fermentati YSP-383, 
isolated from nipa palm sap, produced the highest amount of ethanol (76.74 g/L). Twenty-six 
isolates of Candida sanyaensis (1), C. tropicalis (1), H. guilliermondii (7), L. fermentati (8), L. 
thermotolerans (1), Pichia kudriavzevii (2), and S. cerevisiae (6) produced high amounts of ethanol 
ranging from 69.57 to 76.74 g/L. The result demonstrated that yeasts in the palm saps could 
play roles in the natural fermentation of palm saps. 
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Despite the abundance of yeasts in peatland, only a few studies on peatland yeasts have been 
reported and, further, most of those studies were carried out in boreal regions. In response, 
this study assesses yeast communities in tropical peat swamp forests (PSFs). Peat soils or soils 
from a primary or natural PSF were collected in Thailand at Khanthuli PSF (PKT), while those 
from secondary or disturbed PSFs were collected from Khanthuli (SKT) and Khuankreng PSFs 
(SKK). Clone libraries of each sample were separately constructed using PCR products of the 
D1/D2 domains of the large subunit ribosomal DNA. Most of the yeast operational taxonomic 
units (OTUs) detected in Khanthuli PSF, both PKT and SKT, belonged to the phylum 
Ascomycota. Meanwhile, most of the yeast OTUs in SKK belonged to Basidiomycota. Each PSF 
area exhibited a specific yeast community. Only a few OTUs were shared between the 
different areas. The dominant yeast species in PKT and SKT was Galactomyces candidus, 
whereas in SKK, it was Solicoccozyma keelungensis. Saccharomyces cerevisiae was the only 
common species in each area. In addition, many more potential new yeast taxa are still 
undiscovered in the peatlands. The canonical correspondence analysis (CCA) showed that the 
abundance of G. candidus was related to sites with higher nitrogen concentrations and higher 
pH, while the abundance of So. Keelungensis was related to a combination of pH and electrical 
conductivity rather than total potassium contents. These results suggest that yeast 
communities in primary and secondary PSFs were different, which may be due to both biotic 
and abiotic factors. 
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This study aimed to explore communities and the ethanol-fermenting ability of yeasts in fresh 
coconut, palmyra, and nipa palm saps. From the 90 samples of coconut, palmyra, and nipa 
palm saps, 204 yeast isolates were isolated and identified as 15 species in the phylum 
Ascomycota and a species (one strain) in Basidiomycota. Saccharomyces cerevisiae, 
Hanseniaspora guilliermondii, and Lachancea thermotolerans were found in the saps of all three 
palm species. Candida tropicalis and Pichia kudriavzevii were obtained from the coconut and 
palmyra palm saps, Hanseniaspora vineae, Lachancea fermentati, and Pichia manshurica were 
present in the coconut and nipa palm saps, whereas Torulaspora delbrueckii was found in the 
palmyra and nipa palm saps. The species with the highest occurrence in the saps of coconut, 
palmyra, and nipa palms was S. cerevisiae with 76.67%, 86.70%, and 100% frequency of 
occurrence, respectively. Using principal coordinates analysis for ordination, no marked 
difference was observed in the yeast communities from the saps of the three palm species. A 
total of 199 isolates were found to possess ethanol-fermentation ability when cultivated using 
shake flask in 160 g/L of glucose medium at 28°C for 48 h. Lachancea fermentati YSP-383, 
isolated from nipa palm sap, produced the highest amount of ethanol (76.74 g/L). Twenty-six 
isolates of Candida sanyaensis (1), C. tropicalis (1), H. guilliermondii (7), L. fermentati (8), L. 
thermotolerans (1), Pichia kudriavzevii (2), and S. cerevisiae (6) produced high amounts of ethanol 
ranging from 69.57 to 76.74 g/L. The result demonstrated that yeasts in the palm saps could 
play roles in the natural fermentation of palm saps. 
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Despite the abundance of yeasts in peatland, only a few studies on peatland yeasts have been 
reported and, further, most of those studies were carried out in boreal regions. In response, 
this study assesses yeast communities in tropical peat swamp forests (PSFs). Peat soils or soils 
from a primary or natural PSF were collected in Thailand at Khanthuli PSF (PKT), while those 
from secondary or disturbed PSFs were collected from Khanthuli (SKT) and Khuankreng PSFs 
(SKK). Clone libraries of each sample were separately constructed using PCR products of the 
D1/D2 domains of the large subunit ribosomal DNA. Most of the yeast operational taxonomic 
units (OTUs) detected in Khanthuli PSF, both PKT and SKT, belonged to the phylum 
Ascomycota. Meanwhile, most of the yeast OTUs in SKK belonged to Basidiomycota. Each PSF 
area exhibited a specific yeast community. Only a few OTUs were shared between the 
different areas. The dominant yeast species in PKT and SKT was Galactomyces candidus, 
whereas in SKK, it was Solicoccozyma keelungensis. Saccharomyces cerevisiae was the only 
common species in each area. In addition, many more potential new yeast taxa are still 
undiscovered in the peatlands. The canonical correspondence analysis (CCA) showed that the 
abundance of G. candidus was related to sites with higher nitrogen concentrations and higher 
pH, while the abundance of So. Keelungensis was related to a combination of pH and electrical 
conductivity rather than total potassium contents. These results suggest that yeast 
communities in primary and secondary PSFs were different, which may be due to both biotic 
and abiotic factors. 
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This study aimed to explore communities and the ethanol-fermenting ability of yeasts in fresh 
coconut, palmyra, and nipa palm saps. From the 90 samples of coconut, palmyra, and nipa 
palm saps, 204 yeast isolates were isolated and identified as 15 species in the phylum 
Ascomycota and a species (one strain) in Basidiomycota. Saccharomyces cerevisiae, 
Hanseniaspora guilliermondii, and Lachancea thermotolerans were found in the saps of all three 
palm species. Candida tropicalis and Pichia kudriavzevii were obtained from the coconut and 
palmyra palm saps, Hanseniaspora vineae, Lachancea fermentati, and Pichia manshurica were 
present in the coconut and nipa palm saps, whereas Torulaspora delbrueckii was found in the 
palmyra and nipa palm saps. The species with the highest occurrence in the saps of coconut, 
palmyra, and nipa palms was S. cerevisiae with 76.67%, 86.70%, and 100% frequency of 
occurrence, respectively. Using principal coordinates analysis for ordination, no marked 
difference was observed in the yeast communities from the saps of the three palm species. A 
total of 199 isolates were found to possess ethanol-fermentation ability when cultivated using 
shake flask in 160 g/L of glucose medium at 28°C for 48 h. Lachancea fermentati YSP-383, 
isolated from nipa palm sap, produced the highest amount of ethanol (76.74 g/L). Twenty-six 
isolates of Candida sanyaensis (1), C. tropicalis (1), H. guilliermondii (7), L. fermentati (8), L. 
thermotolerans (1), Pichia kudriavzevii (2), and S. cerevisiae (6) produced high amounts of ethanol 
ranging from 69.57 to 76.74 g/L. The result demonstrated that yeasts in the palm saps could 
play roles in the natural fermentation of palm saps. 
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Despite the abundance of yeasts in peatland, only a few studies on peatland yeasts have been 
reported and, further, most of those studies were carried out in boreal regions. In response, 
this study assesses yeast communities in tropical peat swamp forests (PSFs). Peat soils or soils 
from a primary or natural PSF were collected in Thailand at Khanthuli PSF (PKT), while those 
from secondary or disturbed PSFs were collected from Khanthuli (SKT) and Khuankreng PSFs 
(SKK). Clone libraries of each sample were separately constructed using PCR products of the 
D1/D2 domains of the large subunit ribosomal DNA. Most of the yeast operational taxonomic 
units (OTUs) detected in Khanthuli PSF, both PKT and SKT, belonged to the phylum 
Ascomycota. Meanwhile, most of the yeast OTUs in SKK belonged to Basidiomycota. Each PSF 
area exhibited a specific yeast community. Only a few OTUs were shared between the 
different areas. The dominant yeast species in PKT and SKT was Galactomyces candidus, 
whereas in SKK, it was Solicoccozyma keelungensis. Saccharomyces cerevisiae was the only 
common species in each area. In addition, many more potential new yeast taxa are still 
undiscovered in the peatlands. The canonical correspondence analysis (CCA) showed that the 
abundance of G. candidus was related to sites with higher nitrogen concentrations and higher 
pH, while the abundance of So. Keelungensis was related to a combination of pH and electrical 
conductivity rather than total potassium contents. These results suggest that yeast 
communities in primary and secondary PSFs were different, which may be due to both biotic 
and abiotic factors. 
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This study aimed to explore communities and the ethanol-fermenting ability of yeasts in fresh 
coconut, palmyra, and nipa palm saps. From the 90 samples of coconut, palmyra, and nipa 
palm saps, 204 yeast isolates were isolated and identified as 15 species in the phylum 
Ascomycota and a species (one strain) in Basidiomycota. Saccharomyces cerevisiae, 
Hanseniaspora guilliermondii, and Lachancea thermotolerans were found in the saps of all three 
palm species. Candida tropicalis and Pichia kudriavzevii were obtained from the coconut and 
palmyra palm saps, Hanseniaspora vineae, Lachancea fermentati, and Pichia manshurica were 
present in the coconut and nipa palm saps, whereas Torulaspora delbrueckii was found in the 
palmyra and nipa palm saps. The species with the highest occurrence in the saps of coconut, 
palmyra, and nipa palms was S. cerevisiae with 76.67%, 86.70%, and 100% frequency of 
occurrence, respectively. Using principal coordinates analysis for ordination, no marked 
difference was observed in the yeast communities from the saps of the three palm species. A 
total of 199 isolates were found to possess ethanol-fermentation ability when cultivated using 
shake flask in 160 g/L of glucose medium at 28°C for 48 h. Lachancea fermentati YSP-383, 
isolated from nipa palm sap, produced the highest amount of ethanol (76.74 g/L). Twenty-six 
isolates of Candida sanyaensis (1), C. tropicalis (1), H. guilliermondii (7), L. fermentati (8), L. 
thermotolerans (1), Pichia kudriavzevii (2), and S. cerevisiae (6) produced high amounts of ethanol 
ranging from 69.57 to 76.74 g/L. The result demonstrated that yeasts in the palm saps could 
play roles in the natural fermentation of palm saps. 
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To enhance the microbial lipid production through Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253, 
a two-stage cultivation process with a focus on cost reduction was developed. Low-cost raw 
materials, which are biodiesel-derived crude glycerol and monosodium glutamate were 
utilized to produce microbial lipids. A two-stage cultivation process was performed under 
non-sterile cultivation, and a response surface methodology was used to determine the effects 
of the interaction among factors in the first and second stages of cultivation while using 
shaking flask cultivation. In the first stage of cultivation, cells were cultivated in a nitrogen-
rich medium for cell mass production. The optimal crude glycerol (30 g/L) and monosodium 
glutamate (5 g/L) concentrations, and the inoculum age (96 h), were found to improve cell 
mass production. In the second stage, a non-sterile crude glycerol solution was used to 
enhance lipid production without any aseptic techniques. An optimal crude glycerol 
concentration of 57 g/L with an initial pH of 7 and an initial cell concentration of optical 
density at 600 nm of 20 resulted in a high lipid production of 27.81 ± 1.86 g/L and maximum 
cell mass of 39.14 ± 0.08 g/L. These high lipid and cell mass concentrations consequent to 
achieve a high lipid content of 71.42% of the dry cell mass, a lipid yield of 0.34 g/g glycerol 
and a cell mass yield of 0.48 g/g glycerol. The low-cost raw materials were estimated to be 
US$0.80/kg for microbial lipid production. Therefore, a potential condition for the cultivation 
process of yeast that produces a high amount of inexpensive lipids has been demonstrated. 
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Aspergillus spp. are the most common phytopathogenic fungi able to produce various types 
of aflatoxins. Yeasts can produce volatile organic compounds (VOCs) that may be used as 
biocontrol agents against mycotoxigenic fungi. In this study, we aimed to evaluate 
antagonistic yeasts that are potentially capable of producing active VOCs against the 
aflatoxin-producing fungus, Aspergillus flavus A39. In total, 366 epiphytic and endophytic 
yeast strains isolated from leaves of rice, sugarcane, and corn in Thailand were screened for 
their potential. Only 49 yeast strains were able to produce antifungal volatile organic 
compounds (VOCs).Candida nivariensis DMKU-CE18 was the most effective yeast strain to 
inhibit the mycelium growth (64.9 ± 7.0% inhibition) and conidial germination (49.3 ± 3.3% 
inhibition) of A. flavusA39, and to reduce aflatoxin production (74.8 ± 6.5% reduction) in corn 
grains. The analysis results of headspace gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) 
revealed that the major VOC produced by this yeast strain was closest to 1-pentanol. 
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glutamate (5 g/L) concentrations, and the inoculum age (96 h), were found to improve cell 
mass production. In the second stage, a non-sterile crude glycerol solution was used to 
enhance lipid production without any aseptic techniques. An optimal crude glycerol 
concentration of 57 g/L with an initial pH of 7 and an initial cell concentration of optical 
density at 600 nm of 20 resulted in a high lipid production of 27.81 ± 1.86 g/L and maximum 
cell mass of 39.14 ± 0.08 g/L. These high lipid and cell mass concentrations consequent to 
achieve a high lipid content of 71.42% of the dry cell mass, a lipid yield of 0.34 g/g glycerol 
and a cell mass yield of 0.48 g/g glycerol. The low-cost raw materials were estimated to be 
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of aflatoxins. Yeasts can produce volatile organic compounds (VOCs) that may be used as 
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To enhance the microbial lipid production through Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253, 
a two-stage cultivation process with a focus on cost reduction was developed. Low-cost raw 
materials, which are biodiesel-derived crude glycerol and monosodium glutamate were 
utilized to produce microbial lipids. A two-stage cultivation process was performed under 
non-sterile cultivation, and a response surface methodology was used to determine the effects 
of the interaction among factors in the first and second stages of cultivation while using 
shaking flask cultivation. In the first stage of cultivation, cells were cultivated in a nitrogen-
rich medium for cell mass production. The optimal crude glycerol (30 g/L) and monosodium 
glutamate (5 g/L) concentrations, and the inoculum age (96 h), were found to improve cell 
mass production. In the second stage, a non-sterile crude glycerol solution was used to 
enhance lipid production without any aseptic techniques. An optimal crude glycerol 
concentration of 57 g/L with an initial pH of 7 and an initial cell concentration of optical 
density at 600 nm of 20 resulted in a high lipid production of 27.81 ± 1.86 g/L and maximum 
cell mass of 39.14 ± 0.08 g/L. These high lipid and cell mass concentrations consequent to 
achieve a high lipid content of 71.42% of the dry cell mass, a lipid yield of 0.34 g/g glycerol 
and a cell mass yield of 0.48 g/g glycerol. The low-cost raw materials were estimated to be 
US$0.80/kg for microbial lipid production. Therefore, a potential condition for the cultivation 
process of yeast that produces a high amount of inexpensive lipids has been demonstrated. 
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Aspergillus spp. are the most common phytopathogenic fungi able to produce various types 
of aflatoxins. Yeasts can produce volatile organic compounds (VOCs) that may be used as 
biocontrol agents against mycotoxigenic fungi. In this study, we aimed to evaluate 
antagonistic yeasts that are potentially capable of producing active VOCs against the 
aflatoxin-producing fungus, Aspergillus flavus A39. In total, 366 epiphytic and endophytic 
yeast strains isolated from leaves of rice, sugarcane, and corn in Thailand were screened for 
their potential. Only 49 yeast strains were able to produce antifungal volatile organic 
compounds (VOCs).Candida nivariensis DMKU-CE18 was the most effective yeast strain to 
inhibit the mycelium growth (64.9 ± 7.0% inhibition) and conidial germination (49.3 ± 3.3% 
inhibition) of A. flavusA39, and to reduce aflatoxin production (74.8 ± 6.5% reduction) in corn 
grains. The analysis results of headspace gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) 
revealed that the major VOC produced by this yeast strain was closest to 1-pentanol. 
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Stress tolerance is a desired characteristic of yeast strains for industrial applications. Stress 
tolerance has been well described in Saccharomyces yeasts but has not yet been characterized 
in oleaginous Rhodotorula yeasts even though they are considered promising platforms for 
lipid production owing to their outstanding lipogenicity. In a previous study, the 
thermotolerant strain L1–1 was isolated from R. toruloides DMKU3-TK16 (formerly 
Rhodosporidium toruloides). In this study, we aimed to further examine the ability of this strain 
to tolerate other stresses and its lipid productivity under various stress conditions. We found 
that the L1–1 strain could tolerate not only thermal stress but also oxidative stress (ethanol 
and H2O2), osmotic stress (glucose) and a cell membrane disturbing reagent (DMSO). Our 
results also showed that the L1–1 strain exhibited enhanced ability to maintain ROS 
homeostasis, stronger cell wall strength and increased levels of unsaturated membrane lipids 
under various stresses. Moreover, we also demonstrated that ethanol-induced stress 
significantly increased the lipid productivity of the thermotolerant L1–1. The thermotolerant 
L1–1 was also found to produce a higher lipid titer under the dual ethanol-H2O2 stress than 
under non-stress conditions. This is the first report to indicate that ethanol stress can induce 
lipid production in an R. toruloides thermotolerant strain. 
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This work aimed to evaluate in vitro antagonistic activities and mechanisms of endophytic 
yeasts against phytopathogenic fungi. A total of 407 yeast strains isolated from tissue of rice, 
corn, and sugarcane leaves were evaluated for their antagonistic activities against ten 
phytopathogenic fungi. Only strains of Wickerhamomyces anomalus and Kodamaea ohmeri were 
found to inhibit the growth of phytopathogenic fungi. Wickerhamomyces anomalus (seven 
strains) showed antagonistic activity against Curvularia lunata (cause of dirty panicle disease 
of rice), three Fusarium moniliforme strains (cause of bakanae disease of rice, stalk rot disease 
of corn, and red rot disease of sugarcane), and Rhizoctonia solani (cause of sheath blight disease 
of rice). Whereas four Kodamae ohmeri strains inhibited growth of F. moniliforme (cause of 
bakanae disease of rice). Antagonistic mechanisms of W. anomalus were based on the 
production of volatile organic compounds (VOCs) (mainly 3-methyl-1-butyl acetate and 3-
methyl-1-butanol), fungal cell wall-degrading enzymes (β-1,3-glucanase and chitinase), and 
siderophores as well as phosphate and zinc oxide solubilization. As for K. ohmeri, the 
production of VOCs (mainly 3-methyl-1-butanol), β-1,3-glucanase and chitinase were 
hypothesized as possible mechanisms. The antagonistic activity of W. anomalus against these 
phytopathogenic fungi and of K. ohmeri against F. moniliforme, and the analysis of the VOCs 
produced by K. ohmeri are reported for the first time. Two W. anomalus strains, DMKU-RE13 
and DMKU-CE52, were evaluated for controlling rice sheath blight disease caused by R. solani 
in rice plants in the greenhouse and found to suppress the disease 55.2–65.1%, whereas 3% 
validamycin suppressed this disease by 88.5%. 
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to tolerate other stresses and its lipid productivity under various stress conditions. We found 
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results also showed that the L1–1 strain exhibited enhanced ability to maintain ROS 
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and H2O2), osmotic stress (glucose) and a cell membrane disturbing reagent (DMSO). Our 
results also showed that the L1–1 strain exhibited enhanced ability to maintain ROS 
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This work aimed to evaluate in vitro antagonistic activities and mechanisms of endophytic 
yeasts against phytopathogenic fungi. A total of 407 yeast strains isolated from tissue of rice, 
corn, and sugarcane leaves were evaluated for their antagonistic activities against ten 
phytopathogenic fungi. Only strains of Wickerhamomyces anomalus and Kodamaea ohmeri were 
found to inhibit the growth of phytopathogenic fungi. Wickerhamomyces anomalus (seven 
strains) showed antagonistic activity against Curvularia lunata (cause of dirty panicle disease 
of rice), three Fusarium moniliforme strains (cause of bakanae disease of rice, stalk rot disease 
of corn, and red rot disease of sugarcane), and Rhizoctonia solani (cause of sheath blight disease 
of rice). Whereas four Kodamae ohmeri strains inhibited growth of F. moniliforme (cause of 
bakanae disease of rice). Antagonistic mechanisms of W. anomalus were based on the 
production of volatile organic compounds (VOCs) (mainly 3-methyl-1-butyl acetate and 3-
methyl-1-butanol), fungal cell wall-degrading enzymes (β-1,3-glucanase and chitinase), and 
siderophores as well as phosphate and zinc oxide solubilization. As for K. ohmeri, the 
production of VOCs (mainly 3-methyl-1-butanol), β-1,3-glucanase and chitinase were 
hypothesized as possible mechanisms. The antagonistic activity of W. anomalus against these 
phytopathogenic fungi and of K. ohmeri against F. moniliforme, and the analysis of the VOCs 
produced by K. ohmeri are reported for the first time. Two W. anomalus strains, DMKU-RE13 
and DMKU-CE52, were evaluated for controlling rice sheath blight disease caused by R. solani 
in rice plants in the greenhouse and found to suppress the disease 55.2–65.1%, whereas 3% 
validamycin suppressed this disease by 88.5%. 
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Seedling rot disease in rice leads to significant loss in the production of seedlings. This 
research was conducted to explore yeasts that could be used as biological control agents 
against rice seedling rot disease caused by Curvularia lunata and Helminthosporium oryzae. In 
total, 167 epiphytic yeast strains were evaluated, revealing that 13 of these yeast strains 
demonstrated antagonistic activities against fungal pathogens and either C. lunata DOAC 2313 
or H. oryzae DOAC 2293. The volatile organic compounds (VOCs) and biofilm produced were 
possible antagonistic mechanisms in vitro for all the antagonistic yeast strains. Using nursery 
trays in a greenhouse, this study evaluated the control of rice seedling rot disease caused by 
these two fungal pathogens using antagonistic yeasts, identified in the present study and from 
our previous study. Torulaspora indica DMKU-RP31 and Wickerhamomyces anomalus YE-42 
were found to completely control rice seedling rot disease caused by both of these fungal 
pathogens. Furthermore, W. anomalus DMKU-RP04 revealed 100% disease control when the 
disease was caused by H. oryzae. This is the first report on using antagonistic yeasts to control 
rice seedling rot disease caused by C. lunata and H. oryzae. These three antagonistic yeasts also 
showed promising potential for development as biocontrol agents against rice seedling rot 
disease caused by fungi. 
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Marine yeasts can occur in a wide range of habitats, including in marine invertebrates, in 
which they may play important roles; however, investigation of marine yeasts in marine 
invertebrates is scarce. Therefore, this study aims to explore the diversity of yeasts associated 
with corals and zoanthids in the Gulf of Thailand. Thirty-three coral and seven zoanthid 
samples were collected at two sampling sites near Mu and Khram islands. Fifty yeast strains 
were able to be isolated from 25 of the 40 samples collected. Identification based on sequence 
analyses of the D1/D2 domain of the large subunit rRNA gene revealed a higher number of 
strains in the phylum Basidiomycota (68%) than in the phylum Ascomycota. The 
ascomycetous yeasts comprised nine known species from four genera (Candida, Meyerozyma, 
Kodamaea, and Wickerhamomyces), whereas the basidiomycetous yeasts comprised 10 known 
species from eight genera (Vishniacozyma, Filobasidium, Naganishia, Papiliotrema, Sterigmato-
myces, Cystobasidium, Rhodotorula, and Rhodosporidiobolus) and one potentially new species. 
The species with the highest occurrence was Rhodotorula mucilaginosa. Using principal 
coordinate analysis (PCoA) ordination, no marked differences were found in the yeast 
communities from the two sampling sites. The estimation of the expected richness of species 
was higher than the actual richness of species observed. 
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these two fungal pathogens using antagonistic yeasts, identified in the present study and from 
our previous study. Torulaspora indica DMKU-RP31 and Wickerhamomyces anomalus YE-42 
were found to completely control rice seedling rot disease caused by both of these fungal 
pathogens. Furthermore, W. anomalus DMKU-RP04 revealed 100% disease control when the 
disease was caused by H. oryzae. This is the first report on using antagonistic yeasts to control 
rice seedling rot disease caused by C. lunata and H. oryzae. These three antagonistic yeasts also 
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Marine yeasts can occur in a wide range of habitats, including in marine invertebrates, in 
which they may play important roles; however, investigation of marine yeasts in marine 
invertebrates is scarce. Therefore, this study aims to explore the diversity of yeasts associated 
with corals and zoanthids in the Gulf of Thailand. Thirty-three coral and seven zoanthid 
samples were collected at two sampling sites near Mu and Khram islands. Fifty yeast strains 
were able to be isolated from 25 of the 40 samples collected. Identification based on sequence 
analyses of the D1/D2 domain of the large subunit rRNA gene revealed a higher number of 
strains in the phylum Basidiomycota (68%) than in the phylum Ascomycota. The 
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Kodamaea, and Wickerhamomyces), whereas the basidiomycetous yeasts comprised 10 known 
species from eight genera (Vishniacozyma, Filobasidium, Naganishia, Papiliotrema, Sterigmato-
myces, Cystobasidium, Rhodotorula, and Rhodosporidiobolus) and one potentially new species. 
The species with the highest occurrence was Rhodotorula mucilaginosa. Using principal 
coordinate analysis (PCoA) ordination, no marked differences were found in the yeast 
communities from the two sampling sites. The estimation of the expected richness of species 
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Marine yeasts can occur in a wide range of habitats, including in marine invertebrates, in 
which they may play important roles; however, investigation of marine yeasts in marine 
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Seven yeast strains, DMKU VGT1-14T, DMKU VGT1-19T, DMKU- JMGT1-28, DMKU- JMGT1-
32, DMKU VGT2-06, DMKU VGT2-19 and DMKU VGT6-14, were isolated from a grease trap 
in Thailand and two strains, SJ-1 and SN-102 were isolated from the sea surface microlayer in 
Taiwan. On the basis of phenotypic characteristics and sequence analysis of the D1/D2 region 
of the large subunit (LSU) rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) region, these 
strains represented two novel yeast species of the genus Wickerhamiella. In terms of pairwise 
sequence similarity, four strains, DMKU VGT1-14, DMKU-JMGT1-32, DMKU VGT6-14 and 
SN-102, were closely related to Wickerhamiella infanticola NRRL Y-17858T but differed by 13 
nucleotide substitutions with one gap (2.46 %) in the D1/D2 domain of the LSU rRNA gene 
and 15 nucleotide substitutions with 23 gaps (4.2 %) in the ITS region. The strains DMKU 
VGT1-19T, DMKU- JMGT1-28, DMKU VGT2-06, DMKU VGT2-19 and SJ-1, differed from the 
type strain of the most closely related species, Wickerhamiella sorbophila NRRL Y-7921T, by nine 
nucleotide substitutions with one gap (1.66 %) in the D1/D2 domain of the LSU rRNA gene 
and nine nucleotide substitutions with 17 gaps (2.52%) in the ITS region. Hence, the names 
Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and Wickerhamiella tropicalis sp. nov. are proposed to 
accommodate these species in the genus Wickerhamiella. The holotypes are W. osmotolerans 
DMKU VGT1-14T (ex-type strain TBRC 11425=PYCC 8359=CGMCC 2.6179; Mycobank 
number 833394) and W. tropicalis DMKU VGT1-19T (ex- type strain TBRC 11426=PYCC 
8360=CGMCC 2.6180; Mycobank number 833393). 
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To select antagonistic yeasts for the control of fruit rot caused by Lasiodiplodia theobromae and 
anthracnose caused by Colletotrichum gloeosporioides in postharvest mango fruit, 307 yeast 
strains isolated from plant leaves were evaluated for their antagonistic activities against these 
two fungal pathogens in vitro. Torulaspora indica DMKU-RP31, T. indica DMKU-RP35 and 
Pseudozyma hubeiensis YE-21 were found to inhibit the growth of L. theobromae whereas only 
Papiliotrema aspenensis DMKU-SP67 inhibited the growth of C. gloeosporioides. Antagonistic 
mechanisms of these four antagonistic yeasts in vitro consisted of the production of antifungal 
volatile organic compounds (VOCs), biofilm formation and siderophore production. T. indica 
DMKU-RP35 was the most effective strain in controlling fruit rot on postharvest mango fruits. 
Its action was comparable to that of the fungicide, benomyl, reducing the disease severity by 
82.4%, whereas benomyl revealed 87.5% reduction. P. aspenensis DMKU-SP67 reduced 
anthracnose severity by 94.1%, which was comparable to that of using benomyl (93.9%). The 
antifungal VOCs produced by these yeast strains also reduced the severity of these diseases 
on postharvest mango fruits but at lower rates than using yeast cells. Therefore, these 
antagonistic yeasts have the potential for use as biological control agents for the control of 
fruit rot and anthracnose diseases. 
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Seven yeast strains, DMKU VGT1-14T, DMKU VGT1-19T, DMKU- JMGT1-28, DMKU- JMGT1-
32, DMKU VGT2-06, DMKU VGT2-19 and DMKU VGT6-14, were isolated from a grease trap 
in Thailand and two strains, SJ-1 and SN-102 were isolated from the sea surface microlayer in 
Taiwan. On the basis of phenotypic characteristics and sequence analysis of the D1/D2 region 
of the large subunit (LSU) rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) region, these 
strains represented two novel yeast species of the genus Wickerhamiella. In terms of pairwise 
sequence similarity, four strains, DMKU VGT1-14, DMKU-JMGT1-32, DMKU VGT6-14 and 
SN-102, were closely related to Wickerhamiella infanticola NRRL Y-17858T but differed by 13 
nucleotide substitutions with one gap (2.46 %) in the D1/D2 domain of the LSU rRNA gene 
and 15 nucleotide substitutions with 23 gaps (4.2 %) in the ITS region. The strains DMKU 
VGT1-19T, DMKU- JMGT1-28, DMKU VGT2-06, DMKU VGT2-19 and SJ-1, differed from the 
type strain of the most closely related species, Wickerhamiella sorbophila NRRL Y-7921T, by nine 
nucleotide substitutions with one gap (1.66 %) in the D1/D2 domain of the LSU rRNA gene 
and nine nucleotide substitutions with 17 gaps (2.52%) in the ITS region. Hence, the names 
Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and Wickerhamiella tropicalis sp. nov. are proposed to 
accommodate these species in the genus Wickerhamiella. The holotypes are W. osmotolerans 
DMKU VGT1-14T (ex-type strain TBRC 11425=PYCC 8359=CGMCC 2.6179; Mycobank 
number 833394) and W. tropicalis DMKU VGT1-19T (ex- type strain TBRC 11426=PYCC 
8360=CGMCC 2.6180; Mycobank number 833393). 
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To select antagonistic yeasts for the control of fruit rot caused by Lasiodiplodia theobromae and 
anthracnose caused by Colletotrichum gloeosporioides in postharvest mango fruit, 307 yeast 
strains isolated from plant leaves were evaluated for their antagonistic activities against these 
two fungal pathogens in vitro. Torulaspora indica DMKU-RP31, T. indica DMKU-RP35 and 
Pseudozyma hubeiensis YE-21 were found to inhibit the growth of L. theobromae whereas only 
Papiliotrema aspenensis DMKU-SP67 inhibited the growth of C. gloeosporioides. Antagonistic 
mechanisms of these four antagonistic yeasts in vitro consisted of the production of antifungal 
volatile organic compounds (VOCs), biofilm formation and siderophore production. T. indica 
DMKU-RP35 was the most effective strain in controlling fruit rot on postharvest mango fruits. 
Its action was comparable to that of the fungicide, benomyl, reducing the disease severity by 
82.4%, whereas benomyl revealed 87.5% reduction. P. aspenensis DMKU-SP67 reduced 
anthracnose severity by 94.1%, which was comparable to that of using benomyl (93.9%). The 
antifungal VOCs produced by these yeast strains also reduced the severity of these diseases 
on postharvest mango fruits but at lower rates than using yeast cells. Therefore, these 
antagonistic yeasts have the potential for use as biological control agents for the control of 
fruit rot and anthracnose diseases. 
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in Thailand and two strains, SJ-1 and SN-102 were isolated from the sea surface microlayer in 
Taiwan. On the basis of phenotypic characteristics and sequence analysis of the D1/D2 region 
of the large subunit (LSU) rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) region, these 
strains represented two novel yeast species of the genus Wickerhamiella. In terms of pairwise 
sequence similarity, four strains, DMKU VGT1-14, DMKU-JMGT1-32, DMKU VGT6-14 and 
SN-102, were closely related to Wickerhamiella infanticola NRRL Y-17858T but differed by 13 
nucleotide substitutions with one gap (2.46 %) in the D1/D2 domain of the LSU rRNA gene 
and 15 nucleotide substitutions with 23 gaps (4.2 %) in the ITS region. The strains DMKU 
VGT1-19T, DMKU- JMGT1-28, DMKU VGT2-06, DMKU VGT2-19 and SJ-1, differed from the 
type strain of the most closely related species, Wickerhamiella sorbophila NRRL Y-7921T, by nine 
nucleotide substitutions with one gap (1.66 %) in the D1/D2 domain of the LSU rRNA gene 
and nine nucleotide substitutions with 17 gaps (2.52%) in the ITS region. Hence, the names 
Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and Wickerhamiella tropicalis sp. nov. are proposed to 
accommodate these species in the genus Wickerhamiella. The holotypes are W. osmotolerans 
DMKU VGT1-14T (ex-type strain TBRC 11425=PYCC 8359=CGMCC 2.6179; Mycobank 
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anthracnose severity by 94.1%, which was comparable to that of using benomyl (93.9%). The 
antifungal VOCs produced by these yeast strains also reduced the severity of these diseases 
on postharvest mango fruits but at lower rates than using yeast cells. Therefore, these 
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strains isolated from plant leaves were evaluated for their antagonistic activities against these 
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Pseudozyma hubeiensis YE-21 were found to inhibit the growth of L. theobromae whereas only 
Papiliotrema aspenensis DMKU-SP67 inhibited the growth of C. gloeosporioides. Antagonistic 
mechanisms of these four antagonistic yeasts in vitro consisted of the production of antifungal 
volatile organic compounds (VOCs), biofilm formation and siderophore production. T. indica 
DMKU-RP35 was the most effective strain in controlling fruit rot on postharvest mango fruits. 
Its action was comparable to that of the fungicide, benomyl, reducing the disease severity by 
82.4%, whereas benomyl revealed 87.5% reduction. P. aspenensis DMKU-SP67 reduced 
anthracnose severity by 94.1%, which was comparable to that of using benomyl (93.9%). The 
antifungal VOCs produced by these yeast strains also reduced the severity of these diseases 
on postharvest mango fruits but at lower rates than using yeast cells. Therefore, these 
antagonistic yeasts have the potential for use as biological control agents for the control of 
fruit rot and anthracnose diseases. 
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Lipids from oleaginous microorganisms, including oleaginous yeasts, are recognized as 
feedstockforbiodieselproduction. Aproduction process development of these organisms is 
necessary to bring lipid feedstock production up to the industrial scale. This study aimed to 
enhance lipid production of low-cost substrates, namely sugarcane top and biodiesel-derived 
crude glycerol, by using a two-stage cultivation process with Rhodosporidiobolus fluvialis 
DMKU-SP314. In the first stage, sugarcane top hydrolysate was used for cell propagation, and 
in the second stage, cells were suspended in a crude glycerol solution for lipid production. 
Optimization for high cell mass production in the first stage, and for high lipid production in 
the second stage, were performed separately using a one-factor-at-a-time methodology 
together with response surface methodology. Under optimum conditions in the first stage 
(sugarcane top hydrolysate broth containing; 43.18 g/L total reducing sugars, 2.58 g/L soy 
bean powder, 0.94 g/L (NH4)2SO4, 0.39 g/L KH2PO4 and 2.5 g/L MgSO4 7H2O, pH 6, 200 
rpm, 28 ◦C and 48 h) and second stage (81.54 g/L crude glycerol, pH 5, 180 rpm, 27◦C and 196 
h), a high lipid concentration of 15.85 g/L, a high cell mass of 21.07 g/L and a high lipid 
content of 73.04% dry cell mass were obtained. 
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The phylloplane is an important habitat for yeasts and these yeasts may have antagonistic 
activities against pathogens and could be used as biocontrol agents. To investigate rice 
phylloplane yeasts, 282 strains were isolated from 89 rice leaf samples and identified as 15 
known yeast species in the phylum Ascomycota and 35 known and two potential new species 
in the phylum Basidiomycota. The majority of rice phylloplane yeasts belonged to the phylum 
Basidiomycota. The evaluation of antagonistic activities of 83 yeast strains against rice 
pathogenic fungi Pyricularia oryzae, Rhizoctonia solani, Fusarium moniliforme, Helminthosporium 
oryzae and Curvularia lunata revealed that 14 strains inhibited these pathogens. Among the 
antagonistic strains, Torulaspora indica DMKU-RP31, T. indica DMKU-RP35 and 
Wickerhamomycesanomalus DMKU-RP25 inhibited all rice pathogens tested, and the 
production of volatile organic compounds, fungal cell wall degrading enzymes and biofilm 
were the possible antagonistic mechanisms against all rice pathogens tested in vitro. These 
yeast strains were evaluated for controlling rice sheath blight caused by R. solani in rice plants 
in the greenhouse and were found to suppress the disease by 60.0–70.3%, whereas 3% 
validamycin suppressed by 83.8%. Therefore, they have potential for being developed to be 
used as biocontrol agents for rice sheath blight. 
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Lipids from oleaginous microorganisms, including oleaginous yeasts, are recognized as 
feedstockforbiodieselproduction. Aproduction process development of these organisms is 
necessary to bring lipid feedstock production up to the industrial scale. This study aimed to 
enhance lipid production of low-cost substrates, namely sugarcane top and biodiesel-derived 
crude glycerol, by using a two-stage cultivation process with Rhodosporidiobolus fluvialis 
DMKU-SP314. In the first stage, sugarcane top hydrolysate was used for cell propagation, and 
in the second stage, cells were suspended in a crude glycerol solution for lipid production. 
Optimization for high cell mass production in the first stage, and for high lipid production in 
the second stage, were performed separately using a one-factor-at-a-time methodology 
together with response surface methodology. Under optimum conditions in the first stage 
(sugarcane top hydrolysate broth containing; 43.18 g/L total reducing sugars, 2.58 g/L soy 
bean powder, 0.94 g/L (NH4)2SO4, 0.39 g/L KH2PO4 and 2.5 g/L MgSO4 7H2O, pH 6, 200 
rpm, 28 ◦C and 48 h) and second stage (81.54 g/L crude glycerol, pH 5, 180 rpm, 27◦C and 196 
h), a high lipid concentration of 15.85 g/L, a high cell mass of 21.07 g/L and a high lipid 
content of 73.04% dry cell mass were obtained. 
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The phylloplane is an important habitat for yeasts and these yeasts may have antagonistic 
activities against pathogens and could be used as biocontrol agents. To investigate rice 
phylloplane yeasts, 282 strains were isolated from 89 rice leaf samples and identified as 15 
known yeast species in the phylum Ascomycota and 35 known and two potential new species 
in the phylum Basidiomycota. The majority of rice phylloplane yeasts belonged to the phylum 
Basidiomycota. The evaluation of antagonistic activities of 83 yeast strains against rice 
pathogenic fungi Pyricularia oryzae, Rhizoctonia solani, Fusarium moniliforme, Helminthosporium 
oryzae and Curvularia lunata revealed that 14 strains inhibited these pathogens. Among the 
antagonistic strains, Torulaspora indica DMKU-RP31, T. indica DMKU-RP35 and 
Wickerhamomycesanomalus DMKU-RP25 inhibited all rice pathogens tested, and the 
production of volatile organic compounds, fungal cell wall degrading enzymes and biofilm 
were the possible antagonistic mechanisms against all rice pathogens tested in vitro. These 
yeast strains were evaluated for controlling rice sheath blight caused by R. solani in rice plants 
in the greenhouse and were found to suppress the disease by 60.0–70.3%, whereas 3% 
validamycin suppressed by 83.8%. Therefore, they have potential for being developed to be 
used as biocontrol agents for rice sheath blight. 
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oryzae and Curvularia lunata revealed that 14 strains inhibited these pathogens. Among the 
antagonistic strains, Torulaspora indica DMKU-RP31, T. indica DMKU-RP35 and 
Wickerhamomycesanomalus DMKU-RP25 inhibited all rice pathogens tested, and the 
production of volatile organic compounds, fungal cell wall degrading enzymes and biofilm 
were the possible antagonistic mechanisms against all rice pathogens tested in vitro. These 
yeast strains were evaluated for controlling rice sheath blight caused by R. solani in rice plants 
in the greenhouse and were found to suppress the disease by 60.0–70.3%, whereas 3% 
validamycin suppressed by 83.8%. Therefore, they have potential for being developed to be 
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The strain DMKU- XD44, representing an anamorphic novel yeast species, was isolated from 
soil collected in a peat swamp forest (PSF) area in Rayong Botanical Garden in eastern 
Thailand. On the basis of sequence analysis of the D1/D2 region of the large subunit (LSU) 
rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) region, Teunia cuniculi CBS 10309T was 
the most closely related species. The novel species differed from the T. cuniculi type by 2.5 % 
(14 nucleotide substitutions) in the D1/D2 region of the LSU rRNA gene and by 8.0 % (40 
nucleotide substitutions) in the ITS region. The results of a phylogenetic analysis, based on 
the combined sequences of the ITS region and the D1/D2 region, indicated that DMKU- XD44 
represents a member of the Teunia clade in the Cryptococcaceae (Tremellales, Tremellomycetes, 
Agaricomycotina and Basidiomycota) and is phylogenetically distinct from other species of the 
genus Teunia in the clade. Therefore, DMKU- XD44 represents a novel species of the genus 
Teunia. The name Teunia siamensis f.a., sp. nov. is proposed. The holotype is DMKU- XD44, 
while the MycoBank number is MB 832816. 
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Secondary peat swamp forest (PSF) arise by degradation of primary PSF as a result of fire and 
human activities. Yeasts diversity of Kuan Kreng (KK) and Rayong Botanical Garden (RBG) 
PSF, which are two secondary PSF in southern and in eastern Thailand, respectively, were 
investigated. Yeasts were isolated from soil and peat soil by the dilution plate and enrichment 
techniques. From six samples collected from KK PSF, 35 strains were obtained, and they were 
identified based on the sequence analysis of the D1/D2 region of the large subunit (LSU) 
rRNA gene 13 species in 12 genera, and one potential new species of the genus Galactomyces 
were detected. Thirty-two strains were obtained from six samples collected from RBG PSF 
and 26 strains were identified as 13 known yeast species in 11 genera, whereas six strains were 
found to represent two potential new species of the genera Papiliotrema and Moesziomyces. 
Among yeast strains isolated from KK PSF, the number of strains in the phylum Ascomycota 
and Basidiomycota were equal, whereas there were slightly fewer strains in Ascomycota than 
in Basidiomycota among the strains obtained from RBG PSF. The yeast strains were evaluated 
for their antagonistic activities against fungal pathogens which cause rice diseases (Fusarium 
moniliforme, Helminthosporium oryzae, Rhizoctonia solani, Curvularia lunata and Pyricularia grisea) 
and postharvest disease of fruits (Phytophthora palmivora, Lasiodiplodia theobromae and 
Colletotrichum gloeosporioides). Twelve strains of seven species were found to be antagonistic 
yeast strains. Starmerella kuoi DMKU-SPS13-6, Hanseniaspora lindneri DMKU ESS10-9 and 
Piskurozyma taiwanensis DMKU-SPS12-2 capable to inhibit R. solani by 70.1–76.2%, 
Wickerhamomyces anomalus DMKU SPS6-1 and three Rhodotorula taiwanensis strains (DMKU 
SPS81, DMKU ESS9-3, DMKU SPS9-2) inhibited C. lunata by 69.8–71.9%, Hanseniaspora lindneri 
DMKU ESS10-9 and Scheffersomyces spartinae DMKU SPS9-3 inhibited P. grisea by 81.9–84.4% 
and four Papiliotrema laurentii strains (DMKU-SPS15-1, DMKU-ESS11-2, DMKU-ESS8-2, 
DMKU-ESS6-4) inhibited P. palmivora by 53.2–59.5%. 
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The strain DMKU- XD44, representing an anamorphic novel yeast species, was isolated from 
soil collected in a peat swamp forest (PSF) area in Rayong Botanical Garden in eastern 
Thailand. On the basis of sequence analysis of the D1/D2 region of the large subunit (LSU) 
rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) region, Teunia cuniculi CBS 10309T was 
the most closely related species. The novel species differed from the T. cuniculi type by 2.5 % 
(14 nucleotide substitutions) in the D1/D2 region of the LSU rRNA gene and by 8.0 % (40 
nucleotide substitutions) in the ITS region. The results of a phylogenetic analysis, based on 
the combined sequences of the ITS region and the D1/D2 region, indicated that DMKU- XD44 
represents a member of the Teunia clade in the Cryptococcaceae (Tremellales, Tremellomycetes, 
Agaricomycotina and Basidiomycota) and is phylogenetically distinct from other species of the 
genus Teunia in the clade. Therefore, DMKU- XD44 represents a novel species of the genus 
Teunia. The name Teunia siamensis f.a., sp. nov. is proposed. The holotype is DMKU- XD44, 
while the MycoBank number is MB 832816. 
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Secondary peat swamp forest (PSF) arise by degradation of primary PSF as a result of fire and 
human activities. Yeasts diversity of Kuan Kreng (KK) and Rayong Botanical Garden (RBG) 
PSF, which are two secondary PSF in southern and in eastern Thailand, respectively, were 
investigated. Yeasts were isolated from soil and peat soil by the dilution plate and enrichment 
techniques. From six samples collected from KK PSF, 35 strains were obtained, and they were 
identified based on the sequence analysis of the D1/D2 region of the large subunit (LSU) 
rRNA gene 13 species in 12 genera, and one potential new species of the genus Galactomyces 
were detected. Thirty-two strains were obtained from six samples collected from RBG PSF 
and 26 strains were identified as 13 known yeast species in 11 genera, whereas six strains were 
found to represent two potential new species of the genera Papiliotrema and Moesziomyces. 
Among yeast strains isolated from KK PSF, the number of strains in the phylum Ascomycota 
and Basidiomycota were equal, whereas there were slightly fewer strains in Ascomycota than 
in Basidiomycota among the strains obtained from RBG PSF. The yeast strains were evaluated 
for their antagonistic activities against fungal pathogens which cause rice diseases (Fusarium 
moniliforme, Helminthosporium oryzae, Rhizoctonia solani, Curvularia lunata and Pyricularia grisea) 
and postharvest disease of fruits (Phytophthora palmivora, Lasiodiplodia theobromae and 
Colletotrichum gloeosporioides). Twelve strains of seven species were found to be antagonistic 
yeast strains. Starmerella kuoi DMKU-SPS13-6, Hanseniaspora lindneri DMKU ESS10-9 and 
Piskurozyma taiwanensis DMKU-SPS12-2 capable to inhibit R. solani by 70.1–76.2%, 
Wickerhamomyces anomalus DMKU SPS6-1 and three Rhodotorula taiwanensis strains (DMKU 
SPS81, DMKU ESS9-3, DMKU SPS9-2) inhibited C. lunata by 69.8–71.9%, Hanseniaspora lindneri 
DMKU ESS10-9 and Scheffersomyces spartinae DMKU SPS9-3 inhibited P. grisea by 81.9–84.4% 
and four Papiliotrema laurentii strains (DMKU-SPS15-1, DMKU-ESS11-2, DMKU-ESS8-2, 
DMKU-ESS6-4) inhibited P. palmivora by 53.2–59.5%. 
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The strain DMKU- XD44, representing an anamorphic novel yeast species, was isolated from 
soil collected in a peat swamp forest (PSF) area in Rayong Botanical Garden in eastern 
Thailand. On the basis of sequence analysis of the D1/D2 region of the large subunit (LSU) 
rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) region, Teunia cuniculi CBS 10309T was 
the most closely related species. The novel species differed from the T. cuniculi type by 2.5 % 
(14 nucleotide substitutions) in the D1/D2 region of the LSU rRNA gene and by 8.0 % (40 
nucleotide substitutions) in the ITS region. The results of a phylogenetic analysis, based on 
the combined sequences of the ITS region and the D1/D2 region, indicated that DMKU- XD44 
represents a member of the Teunia clade in the Cryptococcaceae (Tremellales, Tremellomycetes, 
Agaricomycotina and Basidiomycota) and is phylogenetically distinct from other species of the 
genus Teunia in the clade. Therefore, DMKU- XD44 represents a novel species of the genus 
Teunia. The name Teunia siamensis f.a., sp. nov. is proposed. The holotype is DMKU- XD44, 
while the MycoBank number is MB 832816. 
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Secondary peat swamp forest (PSF) arise by degradation of primary PSF as a result of fire and 
human activities. Yeasts diversity of Kuan Kreng (KK) and Rayong Botanical Garden (RBG) 
PSF, which are two secondary PSF in southern and in eastern Thailand, respectively, were 
investigated. Yeasts were isolated from soil and peat soil by the dilution plate and enrichment 
techniques. From six samples collected from KK PSF, 35 strains were obtained, and they were 
identified based on the sequence analysis of the D1/D2 region of the large subunit (LSU) 
rRNA gene 13 species in 12 genera, and one potential new species of the genus Galactomyces 
were detected. Thirty-two strains were obtained from six samples collected from RBG PSF 
and 26 strains were identified as 13 known yeast species in 11 genera, whereas six strains were 
found to represent two potential new species of the genera Papiliotrema and Moesziomyces. 
Among yeast strains isolated from KK PSF, the number of strains in the phylum Ascomycota 
and Basidiomycota were equal, whereas there were slightly fewer strains in Ascomycota than 
in Basidiomycota among the strains obtained from RBG PSF. The yeast strains were evaluated 
for their antagonistic activities against fungal pathogens which cause rice diseases (Fusarium 
moniliforme, Helminthosporium oryzae, Rhizoctonia solani, Curvularia lunata and Pyricularia grisea) 
and postharvest disease of fruits (Phytophthora palmivora, Lasiodiplodia theobromae and 
Colletotrichum gloeosporioides). Twelve strains of seven species were found to be antagonistic 
yeast strains. Starmerella kuoi DMKU-SPS13-6, Hanseniaspora lindneri DMKU ESS10-9 and 
Piskurozyma taiwanensis DMKU-SPS12-2 capable to inhibit R. solani by 70.1–76.2%, 
Wickerhamomyces anomalus DMKU SPS6-1 and three Rhodotorula taiwanensis strains (DMKU 
SPS81, DMKU ESS9-3, DMKU SPS9-2) inhibited C. lunata by 69.8–71.9%, Hanseniaspora lindneri 
DMKU ESS10-9 and Scheffersomyces spartinae DMKU SPS9-3 inhibited P. grisea by 81.9–84.4% 
and four Papiliotrema laurentii strains (DMKU-SPS15-1, DMKU-ESS11-2, DMKU-ESS8-2, 
DMKU-ESS6-4) inhibited P. palmivora by 53.2–59.5%. 
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The strain DMKU- XD44, representing an anamorphic novel yeast species, was isolated from 
soil collected in a peat swamp forest (PSF) area in Rayong Botanical Garden in eastern 
Thailand. On the basis of sequence analysis of the D1/D2 region of the large subunit (LSU) 
rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) region, Teunia cuniculi CBS 10309T was 
the most closely related species. The novel species differed from the T. cuniculi type by 2.5 % 
(14 nucleotide substitutions) in the D1/D2 region of the LSU rRNA gene and by 8.0 % (40 
nucleotide substitutions) in the ITS region. The results of a phylogenetic analysis, based on 
the combined sequences of the ITS region and the D1/D2 region, indicated that DMKU- XD44 
represents a member of the Teunia clade in the Cryptococcaceae (Tremellales, Tremellomycetes, 
Agaricomycotina and Basidiomycota) and is phylogenetically distinct from other species of the 
genus Teunia in the clade. Therefore, DMKU- XD44 represents a novel species of the genus 
Teunia. The name Teunia siamensis f.a., sp. nov. is proposed. The holotype is DMKU- XD44, 
while the MycoBank number is MB 832816. 
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Secondary peat swamp forest (PSF) arise by degradation of primary PSF as a result of fire and 
human activities. Yeasts diversity of Kuan Kreng (KK) and Rayong Botanical Garden (RBG) 
PSF, which are two secondary PSF in southern and in eastern Thailand, respectively, were 
investigated. Yeasts were isolated from soil and peat soil by the dilution plate and enrichment 
techniques. From six samples collected from KK PSF, 35 strains were obtained, and they were 
identified based on the sequence analysis of the D1/D2 region of the large subunit (LSU) 
rRNA gene 13 species in 12 genera, and one potential new species of the genus Galactomyces 
were detected. Thirty-two strains were obtained from six samples collected from RBG PSF 
and 26 strains were identified as 13 known yeast species in 11 genera, whereas six strains were 
found to represent two potential new species of the genera Papiliotrema and Moesziomyces. 
Among yeast strains isolated from KK PSF, the number of strains in the phylum Ascomycota 
and Basidiomycota were equal, whereas there were slightly fewer strains in Ascomycota than 
in Basidiomycota among the strains obtained from RBG PSF. The yeast strains were evaluated 
for their antagonistic activities against fungal pathogens which cause rice diseases (Fusarium 
moniliforme, Helminthosporium oryzae, Rhizoctonia solani, Curvularia lunata and Pyricularia grisea) 
and postharvest disease of fruits (Phytophthora palmivora, Lasiodiplodia theobromae and 
Colletotrichum gloeosporioides). Twelve strains of seven species were found to be antagonistic 
yeast strains. Starmerella kuoi DMKU-SPS13-6, Hanseniaspora lindneri DMKU ESS10-9 and 
Piskurozyma taiwanensis DMKU-SPS12-2 capable to inhibit R. solani by 70.1–76.2%, 
Wickerhamomyces anomalus DMKU SPS6-1 and three Rhodotorula taiwanensis strains (DMKU 
SPS81, DMKU ESS9-3, DMKU SPS9-2) inhibited C. lunata by 69.8–71.9%, Hanseniaspora lindneri 
DMKU ESS10-9 and Scheffersomyces spartinae DMKU SPS9-3 inhibited P. grisea by 81.9–84.4% 
and four Papiliotrema laurentii strains (DMKU-SPS15-1, DMKU-ESS11-2, DMKU-ESS8-2, 
DMKU-ESS6-4) inhibited P. palmivora by 53.2–59.5%. 
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Khanthuli peat swamp forest (PSF) is one of a few fertile peat swamp forests that remain in 
Thailand. It is composed of primary PSF and some areas which have been degraded to 
secondary PSF due to drought, wildfires and land conversion, which have resulted in a 
decrease in peat layers and change in the species of the plant community. In this study, 
diversity of yeasts in peat from both primary and secondary PSF areas of the Khanthuli PSF 
was determined based on culture-dependent approaches, using dilution plate and enrichment 
techniques. A total of 66 yeast isolates were identified by the analysis of sequence similarity 
of the D1/D2 region of the large subunit rRNA gene or the combined analysis of sequence of 
the D1/D2 region and internal transcribed spacer region and confirmed by phylogenetic 
analysis of the D1/D2 region to belong to 22 known yeast species and six potential new species 
in the genera Candida (Kurtzmaniella, Lodderomyces, Ogataea, Pichia and Yamadazyma clades), 
Clavispora, Cyberlindnera, Galactomyces, Hanseniaspora, Metschnikowia, Saturnispora, 
Schwanniomyces, Cryptotrichosporon, Pichia, Curvibasidium, Papiliotrema, Rhodotorula, and 
Saitozyma. The most prevalent yeasts in the primary PSF were Cyberlindnera subsufficiens and 
Galactomyces candidus, while Saitozyma podzolica was the most frequently found in peat from 
the secondary PSF. Common yeast species in both, primary and secondary PSF, were Cy. 
subsufficiens, G. candidus and Rhodotorula mucilaginosa. 
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The ecology and diversity of phylloplane yeasts is less well understood in tropical regions 
than in temperate ones. Therefore, we investigated the yeast diversity associated with the 
phylloplane of corn, an economically important crop in Thailand, by a culture-dependent 
method. Thirty-six leaf samples were collected and 217 yeast strains were isolated by plating 
leaf-washings. The strains were grouped by PCR-fingerprinting and representative strains 
were identified by analysis of the D1/D2 domain of the large subunit rRNA gene. In total, 212 
strains were identified within 10 species in the Ascomycota and 32 species in the 
Basidiomycota. Five strains represented potential new species in the Basidiomycota, one 
strain was recently described as Papiliotrema plantarum, and four strains belonged to the 
genera Vishniacozyma and Rhodotorula. A higher number of strains in the Basidiomycota 
(81.6%) was obtained. Hannaella sinensis was the species with the highest occurrence. Principal 
coordinates analysis ordinations of yeast communities revealed that there were no differences 
in the similarity of the sampling sites. The estimation of the expected species richness showed 
that the observed species richness was lower than expected. This work indicated that a 
majority of yeast associated with the phylloplane of corn plant belongs to the phylum 
Basidiomycota. 
 

Full article in  Microorganisms 2020;8(1):80; doi:10.3390/microorganisms8010080 

๓๗๖ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Yeast communities of primary  
and secondary peat swamp forests in southern Thailand 

 
Chanita Boonmak1, Pannida Khunnamwong1, Savitree Limtong1,2 

 
1 Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand  
2 Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand 
 

Khanthuli peat swamp forest (PSF) is one of a few fertile peat swamp forests that remain in 
Thailand. It is composed of primary PSF and some areas which have been degraded to 
secondary PSF due to drought, wildfires and land conversion, which have resulted in a 
decrease in peat layers and change in the species of the plant community. In this study, 
diversity of yeasts in peat from both primary and secondary PSF areas of the Khanthuli PSF 
was determined based on culture-dependent approaches, using dilution plate and enrichment 
techniques. A total of 66 yeast isolates were identified by the analysis of sequence similarity 
of the D1/D2 region of the large subunit rRNA gene or the combined analysis of sequence of 
the D1/D2 region and internal transcribed spacer region and confirmed by phylogenetic 
analysis of the D1/D2 region to belong to 22 known yeast species and six potential new species 
in the genera Candida (Kurtzmaniella, Lodderomyces, Ogataea, Pichia and Yamadazyma clades), 
Clavispora, Cyberlindnera, Galactomyces, Hanseniaspora, Metschnikowia, Saturnispora, 
Schwanniomyces, Cryptotrichosporon, Pichia, Curvibasidium, Papiliotrema, Rhodotorula, and 
Saitozyma. The most prevalent yeasts in the primary PSF were Cyberlindnera subsufficiens and 
Galactomyces candidus, while Saitozyma podzolica was the most frequently found in peat from 
the secondary PSF. Common yeast species in both, primary and secondary PSF, were Cy. 
subsufficiens, G. candidus and Rhodotorula mucilaginosa. 
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The ecology and diversity of phylloplane yeasts is less well understood in tropical regions 
than in temperate ones. Therefore, we investigated the yeast diversity associated with the 
phylloplane of corn, an economically important crop in Thailand, by a culture-dependent 
method. Thirty-six leaf samples were collected and 217 yeast strains were isolated by plating 
leaf-washings. The strains were grouped by PCR-fingerprinting and representative strains 
were identified by analysis of the D1/D2 domain of the large subunit rRNA gene. In total, 212 
strains were identified within 10 species in the Ascomycota and 32 species in the 
Basidiomycota. Five strains represented potential new species in the Basidiomycota, one 
strain was recently described as Papiliotrema plantarum, and four strains belonged to the 
genera Vishniacozyma and Rhodotorula. A higher number of strains in the Basidiomycota 
(81.6%) was obtained. Hannaella sinensis was the species with the highest occurrence. Principal 
coordinates analysis ordinations of yeast communities revealed that there were no differences 
in the similarity of the sampling sites. The estimation of the expected species richness showed 
that the observed species richness was lower than expected. This work indicated that a 
majority of yeast associated with the phylloplane of corn plant belongs to the phylum 
Basidiomycota. 
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Khanthuli peat swamp forest (PSF) is one of a few fertile peat swamp forests that remain in 
Thailand. It is composed of primary PSF and some areas which have been degraded to 
secondary PSF due to drought, wildfires and land conversion, which have resulted in a 
decrease in peat layers and change in the species of the plant community. In this study, 
diversity of yeasts in peat from both primary and secondary PSF areas of the Khanthuli PSF 
was determined based on culture-dependent approaches, using dilution plate and enrichment 
techniques. A total of 66 yeast isolates were identified by the analysis of sequence similarity 
of the D1/D2 region of the large subunit rRNA gene or the combined analysis of sequence of 
the D1/D2 region and internal transcribed spacer region and confirmed by phylogenetic 
analysis of the D1/D2 region to belong to 22 known yeast species and six potential new species 
in the genera Candida (Kurtzmaniella, Lodderomyces, Ogataea, Pichia and Yamadazyma clades), 
Clavispora, Cyberlindnera, Galactomyces, Hanseniaspora, Metschnikowia, Saturnispora, 
Schwanniomyces, Cryptotrichosporon, Pichia, Curvibasidium, Papiliotrema, Rhodotorula, and 
Saitozyma. The most prevalent yeasts in the primary PSF were Cyberlindnera subsufficiens and 
Galactomyces candidus, while Saitozyma podzolica was the most frequently found in peat from 
the secondary PSF. Common yeast species in both, primary and secondary PSF, were Cy. 
subsufficiens, G. candidus and Rhodotorula mucilaginosa. 
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The ecology and diversity of phylloplane yeasts is less well understood in tropical regions 
than in temperate ones. Therefore, we investigated the yeast diversity associated with the 
phylloplane of corn, an economically important crop in Thailand, by a culture-dependent 
method. Thirty-six leaf samples were collected and 217 yeast strains were isolated by plating 
leaf-washings. The strains were grouped by PCR-fingerprinting and representative strains 
were identified by analysis of the D1/D2 domain of the large subunit rRNA gene. In total, 212 
strains were identified within 10 species in the Ascomycota and 32 species in the 
Basidiomycota. Five strains represented potential new species in the Basidiomycota, one 
strain was recently described as Papiliotrema plantarum, and four strains belonged to the 
genera Vishniacozyma and Rhodotorula. A higher number of strains in the Basidiomycota 
(81.6%) was obtained. Hannaella sinensis was the species with the highest occurrence. Principal 
coordinates analysis ordinations of yeast communities revealed that there were no differences 
in the similarity of the sampling sites. The estimation of the expected species richness showed 
that the observed species richness was lower than expected. This work indicated that a 
majority of yeast associated with the phylloplane of corn plant belongs to the phylum 
Basidiomycota. 
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Khanthuli peat swamp forest (PSF) is one of a few fertile peat swamp forests that remain in 
Thailand. It is composed of primary PSF and some areas which have been degraded to 
secondary PSF due to drought, wildfires and land conversion, which have resulted in a 
decrease in peat layers and change in the species of the plant community. In this study, 
diversity of yeasts in peat from both primary and secondary PSF areas of the Khanthuli PSF 
was determined based on culture-dependent approaches, using dilution plate and enrichment 
techniques. A total of 66 yeast isolates were identified by the analysis of sequence similarity 
of the D1/D2 region of the large subunit rRNA gene or the combined analysis of sequence of 
the D1/D2 region and internal transcribed spacer region and confirmed by phylogenetic 
analysis of the D1/D2 region to belong to 22 known yeast species and six potential new species 
in the genera Candida (Kurtzmaniella, Lodderomyces, Ogataea, Pichia and Yamadazyma clades), 
Clavispora, Cyberlindnera, Galactomyces, Hanseniaspora, Metschnikowia, Saturnispora, 
Schwanniomyces, Cryptotrichosporon, Pichia, Curvibasidium, Papiliotrema, Rhodotorula, and 
Saitozyma. The most prevalent yeasts in the primary PSF were Cyberlindnera subsufficiens and 
Galactomyces candidus, while Saitozyma podzolica was the most frequently found in peat from 
the secondary PSF. Common yeast species in both, primary and secondary PSF, were Cy. 
subsufficiens, G. candidus and Rhodotorula mucilaginosa. 
 

Full article in Antonie van Leeuwenhoek 2020;113:55-69; doi:10.1007/s10482-019-01317-0 
  

๓๗๗ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Yeast diversity associated with the phylloplane  
of corn plants cultivated in Thailand 

 
Parichat Into1, Ana Pontes2, José Paulo Sampaio2, Savitree Limtong1,3 

 
1 Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 
2 UCIBIO-REQUIMTE, Departamento de Ciências da Vida, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade 

Nova de Lisboa, 2829-51 Caparica, Portugal 
3 Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand  
 

The ecology and diversity of phylloplane yeasts is less well understood in tropical regions 
than in temperate ones. Therefore, we investigated the yeast diversity associated with the 
phylloplane of corn, an economically important crop in Thailand, by a culture-dependent 
method. Thirty-six leaf samples were collected and 217 yeast strains were isolated by plating 
leaf-washings. The strains were grouped by PCR-fingerprinting and representative strains 
were identified by analysis of the D1/D2 domain of the large subunit rRNA gene. In total, 212 
strains were identified within 10 species in the Ascomycota and 32 species in the 
Basidiomycota. Five strains represented potential new species in the Basidiomycota, one 
strain was recently described as Papiliotrema plantarum, and four strains belonged to the 
genera Vishniacozyma and Rhodotorula. A higher number of strains in the Basidiomycota 
(81.6%) was obtained. Hannaella sinensis was the species with the highest occurrence. Principal 
coordinates analysis ordinations of yeast communities revealed that there were no differences 
in the similarity of the sampling sites. The estimation of the expected species richness showed 
that the observed species richness was lower than expected. This work indicated that a 
majority of yeast associated with the phylloplane of corn plant belongs to the phylum 
Basidiomycota. 
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Two strains (YSP-384 and YSP-399), representing a novel Torulaspora species, were isolated 
from two nipa inflorescence sap samples collected in Trang province in the southern part of 
Thailand. The two strains had identical sequences of the D1/D2 domains of the large subunit 
(LSU) rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) regions. The two strains were 
closest to Torulaspora maleeae CBS 10694T, but with 1.1 % nucleotide substitutions in the D1/D2 
domains of the LSU rRNA gene and 5.2 % nucleotide substitutions in the ITS regions. 
Phylogenetic analysis based on the concatenated sequences of the ITS regions and the D1/D2 
domains of the LSU rRNA gene supported that the two strains represented a distinct species 
in the genus Torulaspora. Some phenotypic characteristics of the two strains differed from T. 
maleeae including the two strains have ability to assimilate D-xylose, D-glucono-δ-lactone and 
melizitose, and inability to ferment maltose and raffinose, whereas T. maleeae has opposite 
results. Therefore, the two strains are described as representing a novel species, for which the 
name Torulaspora nypae sp. nov. was proposed. 
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Microbial lipids are able to produce from various raw materials including lignocellulosic 
biomass by the effective oleaginous microorganisms using different cultivation processes. 
This study aimed to enhance microbial lipid production from the low-cost substrates namely 
sugarcane top hydrolysate and crude glycerol by Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-SP314, 
using two-stage fed-batch cultivation with different feeding strategies in a 3 L stirred-tank 
fermenter. The effect of two feeding strategies of 147.5 g/L crude glycerol solution was 
evaluated including pulse feeding at different starting time points (48, 24, and 72 h after 
initiation of batch operation) and constant feeding at different dilution rates (0.012, 0.020, and 
0.033 h−1). The maximum lipid concentration of 23.6 g/L and cell mass of 38.5 g/L were 
achieved when constant feeding was performed at the dilution rate of 0.012 h−1 after 48 h of 
batch operation, which represented 1.24-fold and 1.27-fold improvements in the lipid and cell 
mass concentration, respectively. Whereas, batch cultivation provided 19.1 g/L of lipids and 
30.3 g/L of cell mass. The overall lipid productivity increased to 98.4 mg/L/d in the two-
stage fed-batch cultivation. This demonstrated that the two-stage fed-batch cultivation with 
constant feeding strategy has the possibility to apply for large-scale production of lipids by 
yeast. 
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Two strains (YSP-384 and YSP-399), representing a novel Torulaspora species, were isolated 
from two nipa inflorescence sap samples collected in Trang province in the southern part of 
Thailand. The two strains had identical sequences of the D1/D2 domains of the large subunit 
(LSU) rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) regions. The two strains were 
closest to Torulaspora maleeae CBS 10694T, but with 1.1 % nucleotide substitutions in the D1/D2 
domains of the LSU rRNA gene and 5.2 % nucleotide substitutions in the ITS regions. 
Phylogenetic analysis based on the concatenated sequences of the ITS regions and the D1/D2 
domains of the LSU rRNA gene supported that the two strains represented a distinct species 
in the genus Torulaspora. Some phenotypic characteristics of the two strains differed from T. 
maleeae including the two strains have ability to assimilate D-xylose, D-glucono-δ-lactone and 
melizitose, and inability to ferment maltose and raffinose, whereas T. maleeae has opposite 
results. Therefore, the two strains are described as representing a novel species, for which the 
name Torulaspora nypae sp. nov. was proposed. 
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Microbial lipids are able to produce from various raw materials including lignocellulosic 
biomass by the effective oleaginous microorganisms using different cultivation processes. 
This study aimed to enhance microbial lipid production from the low-cost substrates namely 
sugarcane top hydrolysate and crude glycerol by Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-SP314, 
using two-stage fed-batch cultivation with different feeding strategies in a 3 L stirred-tank 
fermenter. The effect of two feeding strategies of 147.5 g/L crude glycerol solution was 
evaluated including pulse feeding at different starting time points (48, 24, and 72 h after 
initiation of batch operation) and constant feeding at different dilution rates (0.012, 0.020, and 
0.033 h−1). The maximum lipid concentration of 23.6 g/L and cell mass of 38.5 g/L were 
achieved when constant feeding was performed at the dilution rate of 0.012 h−1 after 48 h of 
batch operation, which represented 1.24-fold and 1.27-fold improvements in the lipid and cell 
mass concentration, respectively. Whereas, batch cultivation provided 19.1 g/L of lipids and 
30.3 g/L of cell mass. The overall lipid productivity increased to 98.4 mg/L/d in the two-
stage fed-batch cultivation. This demonstrated that the two-stage fed-batch cultivation with 
constant feeding strategy has the possibility to apply for large-scale production of lipids by 
yeast. 
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The permanent deformation behavior of granular materials governs the overall performance 
of railway track substructures. This article evaluates the  cyclic behavior of  construction and 
demolition (C&D)  aggregates, namely recycled concrete aggregate (RCA) and crushed brick 
(CB) blended with recovered plastic (RP) as railway capping layer materials. The response of 
C&D/RP blends was evaluated under multistage cyclic loading using the shakedown theory. 
The accumulation of permanent strain, variation of resilient modulus, and changes in per-
manent strain rate were assessed to classify the performance of the recycled blends. The 
inclusion of RP in C&D materials was found to compromise the stiffness characteristics of the 
recycled blends. However, all the C&D/RP blends had similar or lower permanent strain than 
that of the conventional materials. Conversely, the energy dissipation of the recycled blends 
was found to increase when the RP content was increased. Thus, C&D/RP blends can be 
introduced as sustainable energy-absorbing geomaterials. 
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Increasing use of single or fewer occupant vehicles has increased traffic congestion and 
transport-related emissions. Public transport as mass transit options are increasingly being 
encouraged amongst travelers to use, as this is an influential strategy to improve the transport 
network performance. This paper presents a study based on a revealed preference survey 
conducted on a random sample of 4467 respondents to understand the influential factors 
affecting the users’ choice of mass transit in Bangkok, Thailand. This study identified an 
inversely proportional relationship of socio-economic and spatial attributes on public 
transport mode choice. The binary logit model was employed to compare the utility of private 
vehicles and mass transit modes. The results showed that gender, age, average income, auto 
ownership, total travel cost in private transport, total travel time in public transport and 
distance range from home to mass transit station were the factors that influenced travelers’ 
mode choice behavior. Moreover, to ascertain the effects of explanatory variables which 
influence the likelihood of Thai travelers, another binary logit model analysis was utilized by 
the four distance ranges condition. The studied results showed that there were few significant 
differences in the propensity to use mass transit. Due to the longer distance of the station, total 
travel time in public transport was not affected by the Thai travelers mode choice. This 
research will aid transport authorities and planners to gain knowledge on the impact of socio-
economic and spatial behavior of public transport users on their mode choice, resulting in the 
development in sustainable transport in Bangkok, Thailand. 
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The permanent deformation behavior of granular materials governs the overall performance 
of railway track substructures. This article evaluates the  cyclic behavior of  construction and 
demolition (C&D)  aggregates, namely recycled concrete aggregate (RCA) and crushed brick 
(CB) blended with recovered plastic (RP) as railway capping layer materials. The response of 
C&D/RP blends was evaluated under multistage cyclic loading using the shakedown theory. 
The accumulation of permanent strain, variation of resilient modulus, and changes in per-
manent strain rate were assessed to classify the performance of the recycled blends. The 
inclusion of RP in C&D materials was found to compromise the stiffness characteristics of the 
recycled blends. However, all the C&D/RP blends had similar or lower permanent strain than 
that of the conventional materials. Conversely, the energy dissipation of the recycled blends 
was found to increase when the RP content was increased. Thus, C&D/RP blends can be 
introduced as sustainable energy-absorbing geomaterials. 
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Increasing use of single or fewer occupant vehicles has increased traffic congestion and 
transport-related emissions. Public transport as mass transit options are increasingly being 
encouraged amongst travelers to use, as this is an influential strategy to improve the transport 
network performance. This paper presents a study based on a revealed preference survey 
conducted on a random sample of 4467 respondents to understand the influential factors 
affecting the users’ choice of mass transit in Bangkok, Thailand. This study identified an 
inversely proportional relationship of socio-economic and spatial attributes on public 
transport mode choice. The binary logit model was employed to compare the utility of private 
vehicles and mass transit modes. The results showed that gender, age, average income, auto 
ownership, total travel cost in private transport, total travel time in public transport and 
distance range from home to mass transit station were the factors that influenced travelers’ 
mode choice behavior. Moreover, to ascertain the effects of explanatory variables which 
influence the likelihood of Thai travelers, another binary logit model analysis was utilized by 
the four distance ranges condition. The studied results showed that there were few significant 
differences in the propensity to use mass transit. Due to the longer distance of the station, total 
travel time in public transport was not affected by the Thai travelers mode choice. This 
research will aid transport authorities and planners to gain knowledge on the impact of socio-
economic and spatial behavior of public transport users on their mode choice, resulting in the 
development in sustainable transport in Bangkok, Thailand. 
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A bio-based superabsorbent polymer (SAP) for agricultural application was synthesized from 
modified starch (MS) to enhance its antibacterial property and biodegradability. The starch 
was modified by zinc oxide and tetraethyl orthosilicate via a sol-gel reaction under an acidic 
condition. Structural and morphological examinations were used to confirm the modification. 
The MS showed a good antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli 
with 61.9 % and 99.9 % reduction in viable cells, respectively, after a 1 h exposure. The MS 
was then graft copolymerized with potassium acrylate monomer to synthesize a new MS-g-
polyacrylate (PA) SAP. The grafting reaction was confirmed and the main factors for 
agricultural applications along with its biodegradation and antibacterial properties were 
achieved. The MS-g-PA SAP exhibited an excellent reusability and biodegradation. 
Importantly, the MS-g-PA SAP did not impose growth inhibition of mung bean (Vigna radiata), 
but provided some transient drought relief. 
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Hybrid filler of carbon nanotubes (CNT) and zinc oxide (ZnO) nanoparticles were prepared 
and then mixed with natural rubber (NR). The ZnO nanoparticles were first synthesized by 
the sol–gel method. The NR-CNT/ZnO nanocomposites were prepared by latex mixing. 
Various proportions of ZnO in the CNT/ZnO hybrid filler were tested by mixing with NR to 
eventually form NR-CNT/ZnO nanocomposites. It was found that the optimum ZnO content 
in CNT/ZnO hybrid filler was about 3 phr. These ZnO contents provided the NR hybrid 
composite with superior mechanical properties in terms of tensile strength and modulus, 
together with good electrical conductivity and dielectric properties. In addition, stress 
relaxation tests revealed stronger filler network formation after incorporation of CNT-ZnO 
hybrid filler into the NR matrix. It might be due to electrostatic interactions between CNT and 
ZnO, also contributing to high electrical conductivity and dielectric properties of the NR-
CNT/ZnO composites, when compared to a solely CNT filled NR composite. Furthermore, 
the Payne effect and morphological properties were qualitatively analyzed, indicating that 
CNT dispersion was finer in the NR-CNT/ZnO composites having about 1 to 3 phr ZnO 
content in CNT/ZnO. Higher contents of ZnO in CNT/ZnO hybrid filler caused large filler 
aggregates degrading mechanical and electrical properties. 
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A bio-based superabsorbent polymer (SAP) for agricultural application was synthesized from 
modified starch (MS) to enhance its antibacterial property and biodegradability. The starch 
was modified by zinc oxide and tetraethyl orthosilicate via a sol-gel reaction under an acidic 
condition. Structural and morphological examinations were used to confirm the modification. 
The MS showed a good antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli 
with 61.9 % and 99.9 % reduction in viable cells, respectively, after a 1 h exposure. The MS 
was then graft copolymerized with potassium acrylate monomer to synthesize a new MS-g-
polyacrylate (PA) SAP. The grafting reaction was confirmed and the main factors for 
agricultural applications along with its biodegradation and antibacterial properties were 
achieved. The MS-g-PA SAP exhibited an excellent reusability and biodegradation. 
Importantly, the MS-g-PA SAP did not impose growth inhibition of mung bean (Vigna radiata), 
but provided some transient drought relief. 
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Hybrid filler of carbon nanotubes (CNT) and zinc oxide (ZnO) nanoparticles were prepared 
and then mixed with natural rubber (NR). The ZnO nanoparticles were first synthesized by 
the sol–gel method. The NR-CNT/ZnO nanocomposites were prepared by latex mixing. 
Various proportions of ZnO in the CNT/ZnO hybrid filler were tested by mixing with NR to 
eventually form NR-CNT/ZnO nanocomposites. It was found that the optimum ZnO content 
in CNT/ZnO hybrid filler was about 3 phr. These ZnO contents provided the NR hybrid 
composite with superior mechanical properties in terms of tensile strength and modulus, 
together with good electrical conductivity and dielectric properties. In addition, stress 
relaxation tests revealed stronger filler network formation after incorporation of CNT-ZnO 
hybrid filler into the NR matrix. It might be due to electrostatic interactions between CNT and 
ZnO, also contributing to high electrical conductivity and dielectric properties of the NR-
CNT/ZnO composites, when compared to a solely CNT filled NR composite. Furthermore, 
the Payne effect and morphological properties were qualitatively analyzed, indicating that 
CNT dispersion was finer in the NR-CNT/ZnO composites having about 1 to 3 phr ZnO 
content in CNT/ZnO. Higher contents of ZnO in CNT/ZnO hybrid filler caused large filler 
aggregates degrading mechanical and electrical properties. 
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A bio-based superabsorbent polymer (SAP) for agricultural application was synthesized from 
modified starch (MS) to enhance its antibacterial property and biodegradability. The starch 
was modified by zinc oxide and tetraethyl orthosilicate via a sol-gel reaction under an acidic 
condition. Structural and morphological examinations were used to confirm the modification. 
The MS showed a good antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli 
with 61.9 % and 99.9 % reduction in viable cells, respectively, after a 1 h exposure. The MS 
was then graft copolymerized with potassium acrylate monomer to synthesize a new MS-g-
polyacrylate (PA) SAP. The grafting reaction was confirmed and the main factors for 
agricultural applications along with its biodegradation and antibacterial properties were 
achieved. The MS-g-PA SAP exhibited an excellent reusability and biodegradation. 
Importantly, the MS-g-PA SAP did not impose growth inhibition of mung bean (Vigna radiata), 
but provided some transient drought relief. 
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Hybrid filler of carbon nanotubes (CNT) and zinc oxide (ZnO) nanoparticles were prepared 
and then mixed with natural rubber (NR). The ZnO nanoparticles were first synthesized by 
the sol–gel method. The NR-CNT/ZnO nanocomposites were prepared by latex mixing. 
Various proportions of ZnO in the CNT/ZnO hybrid filler were tested by mixing with NR to 
eventually form NR-CNT/ZnO nanocomposites. It was found that the optimum ZnO content 
in CNT/ZnO hybrid filler was about 3 phr. These ZnO contents provided the NR hybrid 
composite with superior mechanical properties in terms of tensile strength and modulus, 
together with good electrical conductivity and dielectric properties. In addition, stress 
relaxation tests revealed stronger filler network formation after incorporation of CNT-ZnO 
hybrid filler into the NR matrix. It might be due to electrostatic interactions between CNT and 
ZnO, also contributing to high electrical conductivity and dielectric properties of the NR-
CNT/ZnO composites, when compared to a solely CNT filled NR composite. Furthermore, 
the Payne effect and morphological properties were qualitatively analyzed, indicating that 
CNT dispersion was finer in the NR-CNT/ZnO composites having about 1 to 3 phr ZnO 
content in CNT/ZnO. Higher contents of ZnO in CNT/ZnO hybrid filler caused large filler 
aggregates degrading mechanical and electrical properties. 
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A bio-based superabsorbent polymer (SAP) for agricultural application was synthesized from 
modified starch (MS) to enhance its antibacterial property and biodegradability. The starch 
was modified by zinc oxide and tetraethyl orthosilicate via a sol-gel reaction under an acidic 
condition. Structural and morphological examinations were used to confirm the modification. 
The MS showed a good antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli 
with 61.9 % and 99.9 % reduction in viable cells, respectively, after a 1 h exposure. The MS 
was then graft copolymerized with potassium acrylate monomer to synthesize a new MS-g-
polyacrylate (PA) SAP. The grafting reaction was confirmed and the main factors for 
agricultural applications along with its biodegradation and antibacterial properties were 
achieved. The MS-g-PA SAP exhibited an excellent reusability and biodegradation. 
Importantly, the MS-g-PA SAP did not impose growth inhibition of mung bean (Vigna radiata), 
but provided some transient drought relief. 
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Hybrid filler of carbon nanotubes (CNT) and zinc oxide (ZnO) nanoparticles were prepared 
and then mixed with natural rubber (NR). The ZnO nanoparticles were first synthesized by 
the sol–gel method. The NR-CNT/ZnO nanocomposites were prepared by latex mixing. 
Various proportions of ZnO in the CNT/ZnO hybrid filler were tested by mixing with NR to 
eventually form NR-CNT/ZnO nanocomposites. It was found that the optimum ZnO content 
in CNT/ZnO hybrid filler was about 3 phr. These ZnO contents provided the NR hybrid 
composite with superior mechanical properties in terms of tensile strength and modulus, 
together with good electrical conductivity and dielectric properties. In addition, stress 
relaxation tests revealed stronger filler network formation after incorporation of CNT-ZnO 
hybrid filler into the NR matrix. It might be due to electrostatic interactions between CNT and 
ZnO, also contributing to high electrical conductivity and dielectric properties of the NR-
CNT/ZnO composites, when compared to a solely CNT filled NR composite. Furthermore, 
the Payne effect and morphological properties were qualitatively analyzed, indicating that 
CNT dispersion was finer in the NR-CNT/ZnO composites having about 1 to 3 phr ZnO 
content in CNT/ZnO. Higher contents of ZnO in CNT/ZnO hybrid filler caused large filler 
aggregates degrading mechanical and electrical properties. 
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We herein report the functionalization of plant oil with norbornene (NB) and subsequent 
polymerization to prepare biobased thermoset films and biobased binders for 
silicon/mesocarbon microbead (MCMB) composite electrodes for use in lithium-ion batteries. 
A series of NB-functionalized plant oils were prepared as biobased thermoset films via ring-
opening metathesis polymerization (ROMP) in the presence of a second-generation Grubbs 
catalyst with tunable thermomechanical properties. Increasing the catalyst loading and cross-
linking agent increased cross-link density, storage modulus (E′), and glass transition 
temperature (Tg), while the numbers of unreacted or oligomeric components in the films were 
reduced. High number of NB rings per triglyceride in the plant oil encouraged monomer 
incorporation to form a polymer network, therefore accounting for the high Tg and E′ values. 
Furthermore, the NB-functionalized plant oil and 2,5-norbornadiene (NBD) were 
copolymerized as bioderived binders for silicone/MCMB composite electrodes of lithium-ion 
batteries via ROMP during electrode preparation. Cell performance investigation showed that 
the silicone/MCMB composite electrode bearing the NBD-cross-linked NB-functionalized 
plant oil binder exhibited a higher C-rate and cycle-life performance than that using a 
conventional poly(vinylidene fluoride) (PVDF) binder. Finally, the electrode based on the 
bioderived binder exhibited a high specific charge capacity of 620 mA h g–1 at 0.5 C. 
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Hybrid filler of carbon nanotubes (CNT) and silver nanoparticles (AgNP) was prepared and 
then mixed with natural rubber (NR) with CNT:AgNP ratio = 100:1. The AgNP was first 
synthesized by reacting silver nitrate with sodium citrate as a reducing agent in an aqueous 
solution. Then, the UV‐vis spectrometry and transmission emission microscopy were used to 
follow the reaction forming AgNP and the optimum reaction time was found at about 
20 minutes. The latex mixing of NR and CNT‐AgNP hybrid filler was eventually performed. 
It was also found that the CNT‐AgNP hybrid filler enhanced various properties of the NR 
composites, including torque difference, storage modulus, and initial modulus (from 
temperature scanning stress relaxation test) as compared to the conventional NR‐CNT 
composite. Furthermore, higher electrical conductivity with comparatively low percolation 
threshold of the hybrid composites was found as compared to the NR‐CNT composite. This 
might be due to decoration of AgNP particles on CNT surfaces or between CNT bundles 
caused hindering CNT agglomeration and facilitating electron tunneling. Also, CNT network 
formation the NR hybrid composite was stronger than in the NR‐CNT composite. 
Furthermore, strong infinite CNT network formation increased thermal diffusion in the NR‐
CNT/AgNP hybrid composite. 
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We herein report the functionalization of plant oil with norbornene (NB) and subsequent 
polymerization to prepare biobased thermoset films and biobased binders for 
silicon/mesocarbon microbead (MCMB) composite electrodes for use in lithium-ion batteries. 
A series of NB-functionalized plant oils were prepared as biobased thermoset films via ring-
opening metathesis polymerization (ROMP) in the presence of a second-generation Grubbs 
catalyst with tunable thermomechanical properties. Increasing the catalyst loading and cross-
linking agent increased cross-link density, storage modulus (E′), and glass transition 
temperature (Tg), while the numbers of unreacted or oligomeric components in the films were 
reduced. High number of NB rings per triglyceride in the plant oil encouraged monomer 
incorporation to form a polymer network, therefore accounting for the high Tg and E′ values. 
Furthermore, the NB-functionalized plant oil and 2,5-norbornadiene (NBD) were 
copolymerized as bioderived binders for silicone/MCMB composite electrodes of lithium-ion 
batteries via ROMP during electrode preparation. Cell performance investigation showed that 
the silicone/MCMB composite electrode bearing the NBD-cross-linked NB-functionalized 
plant oil binder exhibited a higher C-rate and cycle-life performance than that using a 
conventional poly(vinylidene fluoride) (PVDF) binder. Finally, the electrode based on the 
bioderived binder exhibited a high specific charge capacity of 620 mA h g–1 at 0.5 C. 
 

Full article in ACS Omega 2020;5(46):29678–87; doi:10.1021/acsomega.0c02645 
 
 
 
 
 

๓๘๕ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Novel natural rubber composites based on silver 
nanoparticles and carbon nanotubes hybrid filler 

 
Apinya Krainoi1, Claudia Kummerlöwe2, Yeampon Nakaramontri1,  
Suwaluk Wisunthorn1, Norbert Vennemann2, Skulrat Pichaiyut1,  

Suda Kiatkamjornwong3,4, Charoen Nakason1 
 

1 Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Surat Thani, 
Thailand 

2 Faculty of Engineering and Computer Science, University of Applied Sciences Osnabrück, Osnabrück, Germany 
3 Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
4 FRS(T), Academy of Science, the Office of Royal Society, Sanam Suea Pa, Dusit, 10300 Bangkok, Thailand 
 
Hybrid filler of carbon nanotubes (CNT) and silver nanoparticles (AgNP) was prepared and 
then mixed with natural rubber (NR) with CNT:AgNP ratio = 100:1. The AgNP was first 
synthesized by reacting silver nitrate with sodium citrate as a reducing agent in an aqueous 
solution. Then, the UV‐vis spectrometry and transmission emission microscopy were used to 
follow the reaction forming AgNP and the optimum reaction time was found at about 
20 minutes. The latex mixing of NR and CNT‐AgNP hybrid filler was eventually performed. 
It was also found that the CNT‐AgNP hybrid filler enhanced various properties of the NR 
composites, including torque difference, storage modulus, and initial modulus (from 
temperature scanning stress relaxation test) as compared to the conventional NR‐CNT 
composite. Furthermore, higher electrical conductivity with comparatively low percolation 
threshold of the hybrid composites was found as compared to the NR‐CNT composite. This 
might be due to decoration of AgNP particles on CNT surfaces or between CNT bundles 
caused hindering CNT agglomeration and facilitating electron tunneling. Also, CNT network 
formation the NR hybrid composite was stronger than in the NR‐CNT composite. 
Furthermore, strong infinite CNT network formation increased thermal diffusion in the NR‐
CNT/AgNP hybrid composite. 
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We herein report the functionalization of plant oil with norbornene (NB) and subsequent 
polymerization to prepare biobased thermoset films and biobased binders for 
silicon/mesocarbon microbead (MCMB) composite electrodes for use in lithium-ion batteries. 
A series of NB-functionalized plant oils were prepared as biobased thermoset films via ring-
opening metathesis polymerization (ROMP) in the presence of a second-generation Grubbs 
catalyst with tunable thermomechanical properties. Increasing the catalyst loading and cross-
linking agent increased cross-link density, storage modulus (E′), and glass transition 
temperature (Tg), while the numbers of unreacted or oligomeric components in the films were 
reduced. High number of NB rings per triglyceride in the plant oil encouraged monomer 
incorporation to form a polymer network, therefore accounting for the high Tg and E′ values. 
Furthermore, the NB-functionalized plant oil and 2,5-norbornadiene (NBD) were 
copolymerized as bioderived binders for silicone/MCMB composite electrodes of lithium-ion 
batteries via ROMP during electrode preparation. Cell performance investigation showed that 
the silicone/MCMB composite electrode bearing the NBD-cross-linked NB-functionalized 
plant oil binder exhibited a higher C-rate and cycle-life performance than that using a 
conventional poly(vinylidene fluoride) (PVDF) binder. Finally, the electrode based on the 
bioderived binder exhibited a high specific charge capacity of 620 mA h g–1 at 0.5 C. 
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Hybrid filler of carbon nanotubes (CNT) and silver nanoparticles (AgNP) was prepared and 
then mixed with natural rubber (NR) with CNT:AgNP ratio = 100:1. The AgNP was first 
synthesized by reacting silver nitrate with sodium citrate as a reducing agent in an aqueous 
solution. Then, the UV‐vis spectrometry and transmission emission microscopy were used to 
follow the reaction forming AgNP and the optimum reaction time was found at about 
20 minutes. The latex mixing of NR and CNT‐AgNP hybrid filler was eventually performed. 
It was also found that the CNT‐AgNP hybrid filler enhanced various properties of the NR 
composites, including torque difference, storage modulus, and initial modulus (from 
temperature scanning stress relaxation test) as compared to the conventional NR‐CNT 
composite. Furthermore, higher electrical conductivity with comparatively low percolation 
threshold of the hybrid composites was found as compared to the NR‐CNT composite. This 
might be due to decoration of AgNP particles on CNT surfaces or between CNT bundles 
caused hindering CNT agglomeration and facilitating electron tunneling. Also, CNT network 
formation the NR hybrid composite was stronger than in the NR‐CNT composite. 
Furthermore, strong infinite CNT network formation increased thermal diffusion in the NR‐
CNT/AgNP hybrid composite. 
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We herein report the functionalization of plant oil with norbornene (NB) and subsequent 
polymerization to prepare biobased thermoset films and biobased binders for 
silicon/mesocarbon microbead (MCMB) composite electrodes for use in lithium-ion batteries. 
A series of NB-functionalized plant oils were prepared as biobased thermoset films via ring-
opening metathesis polymerization (ROMP) in the presence of a second-generation Grubbs 
catalyst with tunable thermomechanical properties. Increasing the catalyst loading and cross-
linking agent increased cross-link density, storage modulus (E′), and glass transition 
temperature (Tg), while the numbers of unreacted or oligomeric components in the films were 
reduced. High number of NB rings per triglyceride in the plant oil encouraged monomer 
incorporation to form a polymer network, therefore accounting for the high Tg and E′ values. 
Furthermore, the NB-functionalized plant oil and 2,5-norbornadiene (NBD) were 
copolymerized as bioderived binders for silicone/MCMB composite electrodes of lithium-ion 
batteries via ROMP during electrode preparation. Cell performance investigation showed that 
the silicone/MCMB composite electrode bearing the NBD-cross-linked NB-functionalized 
plant oil binder exhibited a higher C-rate and cycle-life performance than that using a 
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Recently, pH-responsive polymeric micelles have gained significant attention as effective 
carriers for anti-cancer drug delivery. Herein, pH-responsive polymeric micelles were 
constructed by a simple post-polymerization modification of a single homopolymer, 
poly(pentafluorophenyl acrylate) (PPFPA). The PPFPA was first subjected to modification 
with 1-amino-2-propanol yielding the amphiphilic copolymer of poly(pentafluorophenyl 
acrylate)-ran-poly(N-(2-hydroxypropyl acrylamide)). A series of amphiphilic random 
copolymers of different compositions could self-assemble into spherical micelles with a 
unimodal size distribution in aqueous solution. Then, 1-(3-aminopropyl)imidazole (API), a 
reagent to introduce charge conversional entities, was reacted with the remaining PPFPA 
segment in the micellar core resulting in API-modified micelles which can encapsulate 
doxorubicin (DOX), a hydrophobic anti-cancer drug. As monitored by dynamic light 
scattering, the API-modified micelles underwent disintegration upon pH switching from 7.4 
to 5.0, presumably due to imidazolyl group protonation. This pH-responsiveness of the API-
modified micelles was responsible for the faster and greater in vitro DOX release in an acidic 
environment than neutral pH. Cellular uptake studies revealed that the developed carriers 
were internalized into MDA-MB-231 cells within 30 min via endocytosis and exhibited 
cytotoxicity in a dose-dependent manner.  
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Fluorescent polymer nanocomposites of silsesquioxane cage-based anthracene (An-PSQ) and 
pyrene (Py-PSQ) were obtained by cross-linked polymerization of octavinylsilsesquioxane 
(OVS) with 9,10-dibromoanthracene or 1,6-dibromopyrene, respectively. The fluorescent 
polymers are insoluble and were structurally characterized by FT-IR and NMR. Polyaromatic 
spacer groups incorporated into materials could tune and rigidify in both micro- and 
mesoporous structures with high surface area in comparison to silica-based materials in the 
range of 246–342 m2/g, and their XRD analyses also show the amorphous nature. Both An-
PSQ and Py-PSQ exhibit solvent-polarity-dependent photophysical properties in both light 
absorption and emission, which were employed in the anion sensing (i.e., F−, CN−) in high 
polarity organic media. Importantly, excimer natures of polyaromatic spacer groups among 
silsesquioxane cages play an important role in the selectivity of anions in recognition. An-PSQ 
gives spectral changes in the presence of both F− and CN−, whereas replacing anthracenyl to 
pyrenyl group in Py-PSQ could selectively detect only F− because of a stronger excimer 
feature. Moreover, strong fluoride–silsesquioxane interaction has provided another function 
to these materials as adsorbent for highly hydrophilic F− anion from organic media containing 
water up to 77%. 
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reagent to introduce charge conversional entities, was reacted with the remaining PPFPA 
segment in the micellar core resulting in API-modified micelles which can encapsulate 
doxorubicin (DOX), a hydrophobic anti-cancer drug. As monitored by dynamic light 
scattering, the API-modified micelles underwent disintegration upon pH switching from 7.4 
to 5.0, presumably due to imidazolyl group protonation. This pH-responsiveness of the API-
modified micelles was responsible for the faster and greater in vitro DOX release in an acidic 
environment than neutral pH. Cellular uptake studies revealed that the developed carriers 
were internalized into MDA-MB-231 cells within 30 min via endocytosis and exhibited 
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to 5.0, presumably due to imidazolyl group protonation. This pH-responsiveness of the API-
modified micelles was responsible for the faster and greater in vitro DOX release in an acidic 
environment than neutral pH. Cellular uptake studies revealed that the developed carriers 
were internalized into MDA-MB-231 cells within 30 min via endocytosis and exhibited 
cytotoxicity in a dose-dependent manner.  
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Fluorescent polymer nanocomposites of silsesquioxane cage-based anthracene (An-PSQ) and 
pyrene (Py-PSQ) were obtained by cross-linked polymerization of octavinylsilsesquioxane 
(OVS) with 9,10-dibromoanthracene or 1,6-dibromopyrene, respectively. The fluorescent 
polymers are insoluble and were structurally characterized by FT-IR and NMR. Polyaromatic 
spacer groups incorporated into materials could tune and rigidify in both micro- and 
mesoporous structures with high surface area in comparison to silica-based materials in the 
range of 246–342 m2/g, and their XRD analyses also show the amorphous nature. Both An-
PSQ and Py-PSQ exhibit solvent-polarity-dependent photophysical properties in both light 
absorption and emission, which were employed in the anion sensing (i.e., F−, CN−) in high 
polarity organic media. Importantly, excimer natures of polyaromatic spacer groups among 
silsesquioxane cages play an important role in the selectivity of anions in recognition. An-PSQ 
gives spectral changes in the presence of both F− and CN−, whereas replacing anthracenyl to 
pyrenyl group in Py-PSQ could selectively detect only F− because of a stronger excimer 
feature. Moreover, strong fluoride–silsesquioxane interaction has provided another function 
to these materials as adsorbent for highly hydrophilic F− anion from organic media containing 
water up to 77%. 
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Recently, pH-responsive polymeric micelles have gained significant attention as effective 
carriers for anti-cancer drug delivery. Herein, pH-responsive polymeric micelles were 
constructed by a simple post-polymerization modification of a single homopolymer, 
poly(pentafluorophenyl acrylate) (PPFPA). The PPFPA was first subjected to modification 
with 1-amino-2-propanol yielding the amphiphilic copolymer of poly(pentafluorophenyl 
acrylate)-ran-poly(N-(2-hydroxypropyl acrylamide)). A series of amphiphilic random 
copolymers of different compositions could self-assemble into spherical micelles with a 
unimodal size distribution in aqueous solution. Then, 1-(3-aminopropyl)imidazole (API), a 
reagent to introduce charge conversional entities, was reacted with the remaining PPFPA 
segment in the micellar core resulting in API-modified micelles which can encapsulate 
doxorubicin (DOX), a hydrophobic anti-cancer drug. As monitored by dynamic light 
scattering, the API-modified micelles underwent disintegration upon pH switching from 7.4 
to 5.0, presumably due to imidazolyl group protonation. This pH-responsiveness of the API-
modified micelles was responsible for the faster and greater in vitro DOX release in an acidic 
environment than neutral pH. Cellular uptake studies revealed that the developed carriers 
were internalized into MDA-MB-231 cells within 30 min via endocytosis and exhibited 
cytotoxicity in a dose-dependent manner.  
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polymers are insoluble and were structurally characterized by FT-IR and NMR. Polyaromatic 
spacer groups incorporated into materials could tune and rigidify in both micro- and 
mesoporous structures with high surface area in comparison to silica-based materials in the 
range of 246–342 m2/g, and their XRD analyses also show the amorphous nature. Both An-
PSQ and Py-PSQ exhibit solvent-polarity-dependent photophysical properties in both light 
absorption and emission, which were employed in the anion sensing (i.e., F−, CN−) in high 
polarity organic media. Importantly, excimer natures of polyaromatic spacer groups among 
silsesquioxane cages play an important role in the selectivity of anions in recognition. An-PSQ 
gives spectral changes in the presence of both F− and CN−, whereas replacing anthracenyl to 
pyrenyl group in Py-PSQ could selectively detect only F− because of a stronger excimer 
feature. Moreover, strong fluoride–silsesquioxane interaction has provided another function 
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Utilizing light energy for hydrogen production by combining nano-bio inspired 
photosynthetic system has received remarkable attention in renewable energy production. In 
this study, we applied a sodium alginate encapsulation strategy to our previously developed 
nano-bio hybrid system for photocatalytic hydrogen production under aerobic condition by 
combining the inorganic semiconductor titanium dioxide (TiO2), electron mediator 
methylviologen (MV2+), along with E. coli (hydrogenases) in an encapsulated system under 
the given light intensity of 2000 W m−2 and its hydrogen production efficiency was studied. 
Under aerobic condition the encapsulated hybrid system produced hydrogen (2.4 mmol H2/mmol 
glucose) 3-fold higher than the unencapsulated hybrid system (0.8 mmol H2/ mmol glucose), 
suggesting that encapsulation is essential to protect oxygen sensitive hydrogenase under 
aerobic condition. The encapsulated hybrid system was also feasible under direct sunlight for 
hydrogen production. Overall, this study could serve as a new strategy for biological 
hydrogen production under aerobic condition. 
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The non-heterocystous cyanobacterium Arthrospira platensis was investigated for the conditions 
under which high accumulation of polyhydroxybutyrate (PHB) occurred. Cells grown 
photoautotrophically under nitrogen-deprived conditions had high accumulation of PHB 
whose granules were clearly visualized using Nile-Red staining. A further increase of PHB 
was observed in cells grown photoheterotrophically for 3 days under nitrogen-deprived 
condition with 0.50%(w/v) acetate supplementation (−N +Act) showing the maximum PHB 
contents of 19.2 ± 0.5%(w/w DW). This was significantly higher than that in cells grown under 
the same condition but with either 0.1%(w/v) butyrate, or 0.75%(w/v) glucose, or 0.1%(w/v) 
propionate supplementation (P < 0.05). RT-PCR analysis revealed that photoheterotrophically 
grown cells under −N+ Act condition had a significant increase of phaB and phaC transcript 
levels (P < 0.05) compared with those supplemented with other organic carbons. The 
representative FTIR spectra of the extracted polymer from A. platensis showed prominent 
peaks at 1721 cm−1 and 1279 cm−1 for the carbonyl (C=O) stretching of the ester group and 
asymmetric C–O–C stretching vibration, respectively. This spectral pattern is comparable 
with that of the standard PHB spectra, thus confirming the chemical nature of the extract. The 
overall results demonstrated that the enhanced PHB accumulation in A. platensis was 
attributed to the increased expression of phaB and phaC responsible for increased PHB 
biosynthesis when cells were grown photoheterotrophically in nitrogen-deprived medium 
containing organic carbon compounds. 
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Utilizing light energy for hydrogen production by combining nano-bio inspired 
photosynthetic system has received remarkable attention in renewable energy production. In
this study, we applied a sodium alginate encapsulation strategy to our previously developed 
nano-bio hybrid system for photocatalytic hydrogen production under aerobic condition by 
combining the inorganic semiconductor titanium dioxide (TiO2), electron mediator
methylviologen (MV2+), along with E. coli (hydrogenases) in an encapsulated system under
the given light intensity of 2000 W m−2 and its hydrogen production efficiency was studied. 
Under aerobic condition the encapsulated hybrid system produced hydrogen (2.4 mmol H2/mmol
glucose) 3-fold higher than the unencapsulated hybrid system (0.8 mmol H2/ mmol glucose), 
suggesting that encapsulation is essential to protect oxygen sensitive hydrogenase under
aerobic condition. The encapsulated hybrid system was also feasible under direct sunlight for
hydrogen production. Overall, this study could serve as a new strategy for biological 
hydrogen production under aerobic condition.
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The non-heterocystous cyanobacterium Arthrospira platensis was investigated for the conditions 
under which high accumulation of polyhydroxybutyrate (PHB) occurred. Cells grown 
photoautotrophically under nitrogen-deprived conditions had high accumulation of PHB 
whose granules were clearly visualized using Nile-Red staining. A further increase of PHB 
was observed in cells grown photoheterotrophically for 3 days under nitrogen-deprived 
condition with 0.50%(w/v) acetate supplementation (−N +Act) showing the maximum PHB 
contents of 19.2 ± 0.5%(w/w DW). This was significantly higher than that in cells grown under 
the same condition but with either 0.1%(w/v) butyrate, or 0.75%(w/v) glucose, or 0.1%(w/v) 
propionate supplementation (P < 0.05). RT-PCR analysis revealed that photoheterotrophically 
grown cells under −N+ Act condition had a significant increase of phaB and phaC transcript 
levels (P < 0.05) compared with those supplemented with other organic carbons. The 
representative FTIR spectra of the extracted polymer from A. platensis showed prominent 
peaks at 1721 cm−1 and 1279 cm−1 for the carbonyl (C=O) stretching of the ester group and 
asymmetric C–O–C stretching vibration, respectively. This spectral pattern is comparable 
with that of the standard PHB spectra, thus confirming the chemical nature of the extract. The 
overall results demonstrated that the enhanced PHB accumulation in A. platensis was 
attributed to the increased expression of phaB and phaC responsible for increased PHB 
biosynthesis when cells were grown photoheterotrophically in nitrogen-deprived medium 
containing organic carbon compounds. 
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Utilizing light energy for hydrogen production by combining nano-bio inspired 
photosynthetic system has received remarkable attention in renewable energy production. In
this study, we applied a sodium alginate encapsulation strategy to our previously developed 
nano-bio hybrid system for photocatalytic hydrogen production under aerobic condition by 
combining the inorganic semiconductor titanium dioxide (TiO2), electron mediator
methylviologen (MV2+), along with E. coli (hydrogenases) in an encapsulated system under
the given light intensity of 2000 W m−2 and its hydrogen production efficiency was studied. 
Under aerobic condition the encapsulated hybrid system produced hydrogen (2.4 mmol H2/mmol
glucose) 3-fold higher than the unencapsulated hybrid system (0.8 mmol H2/ mmol glucose), 
suggesting that encapsulation is essential to protect oxygen sensitive hydrogenase under
aerobic condition. The encapsulated hybrid system was also feasible under direct sunlight for
hydrogen production. Overall, this study could serve as a new strategy for biological 
hydrogen production under aerobic condition.

Full article in Bioresour Technol 2020;318:124057; doi:10.1016/j.biortech.2020.124057

๓๘๙

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 
   

Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) accumulation 
in heterotrophically grown Arthrospira platensis

under nitrogen deprivation

Chanchanok Duangsria, Nat-Anong Mudthama,
Aran Incharoensakdib,c, Wuttinun Raksajita

a Program of Animal Health Technology, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Bangkok,
10900, Thailand

b Laboratory of Cyanobacterial Biotechnology, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn
University, Bangkok, 10330, Thailand

c Royal Society of Thailand, Academy of Science, Bangkok, 10300, Thailand

The non-heterocystous cyanobacterium Arthrospira platensis was investigated for the conditions 
under which high accumulation of polyhydroxybutyrate (PHB) occurred. Cells grown
photoautotrophically under nitrogen-deprived conditions had high accumulation of PHB 
whose granules were clearly visualized using Nile-Red staining. A further increase of PHB 
was observed in cells grown photoheterotrophically for 3 days under nitrogen-deprived 
condition with 0.50%(w/v) acetate supplementation (−N +Act) showing the maximum PHB 
contents of 19.2 ± 0.5%(w/w DW). This was significantly higher than that in cells grown under
the same condition but with either 0.1%(w/v) butyrate, or 0.75%(w/v) glucose, or 0.1%(w/v)
propionate supplementation (P < 0.05). RT-PCR analysis revealed that photoheterotrophically 
grown cells under −N+ Act condition had a significant increase of phaB and phaC transcript 
levels (P < 0.05) compared with those supplemented with other organic carbons. The 
representative FTIR spectra of the extracted polymer from A. platensis showed prominent 
peaks at 1721 cm−1 and 1279 cm−1 for the carbonyl (C=O) stretching of the ester group and 
asymmetric C–O–C stretching vibration, respectively. This spectral pattern is comparable 
with that of the standard PHB spectra, thus confirming the chemical nature of the extract. The 
overall results demonstrated that the enhanced PHB accumulation in A. platensis was 
attributed to the increased expression of phaB and phaC responsible for increased PHB 
biosynthesis when cells were grown photoheterotrophically in nitrogen-deprived medium 
containing organic carbon compounds.
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The integrative aspect on carbon fixation and lipid production is firstly implemented in 
cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 using metabolic engineering approach. Genes 
related to Calvin–Benson–Bassham (CBB) cycle including rbcLXS and glpD and free fatty acid 
recycling including aas encoding acyl-ACP synthetase were practically manipulated in single, 
double and triple overexpressions via single homologous recombination. The significantly 
increased growth rate and intracellular pigment contents were evident in glpD-
overexpressing (OG) strain among all strains studied under normal growth condition. The 
triple aas_glpD_rbcLXS-overexpressing (OAGR) strain notably gave the highest contents of 
both intracellular lipids and extracellular free fatty acids (FFAs) of about 35.9 and 9.6% 
w/DCW, respectively, when compared to other strains at day 5 of cultivation. However, the 
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35.8 mg/L/day, respectively) due to their higher growth. For fatty acid (FA) compositions, 
the main saturated fatty acid of palmitic acid (C16:0) was dominantly found in both 
intracellular lipid and secreted FFAs fractions. Notably, intracellular FA proportion of 
myristic acid (C14:0) was induced in all engineered strains whereas the increase of stearic acid 
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Arthrospira sp. PCC 8005 is potentially able to produce hydrogen catalysed by hox gene–
encoded bidirectional hydrogenase with the aid of hyp gene–encoded accessory proteins. In 
the present study, we investigated the physiological factors affecting the hoxE, hoxY, hoxH, 
and hypF transcription in Arthrospira sp. PCC 8005. About a 4-fold increase of biomass and 
chlorophyll-a content was observed in cells grown for 7 days in Zarrouk’s medium 
supplemented with Fe2+. Cells grown in N-deprived medium with added Ni2+ had increased 
H2 production and hydrogenase activity with a maximal value of 7.24 ± 0.25 μmol H2 mg−1 
Chla h−1 and 0.61 ± 0.03 μmol H2 mg−1 Chla h−1, respectively. RT-PCR analysis revealed that 
cells grown in the N-deprived medium supplemented with Fe2+ or Ni2+ increased hoxE, hoxY, 
and hoxH transcripts. However, the highest increase of the hoxE, hoxY, hoxH, and hypF 
transcripts was observed in cells grown in the S-deprived medium supplemented with a 
combination of Fe2+ and β-mercaptoethanol. These results indicated that the increased 
expression of hox genes in Arthrospira sp. PCC 8005 can be achieved by proper adjustment of 
the nutrients in the growth medium. Phylogenetic analysis revealed that the small 
hydrogenase subunit, HoxY sequence, from Arthrospira sp. PCC 8005 was clustered together 
along with other cyanobacterial HoxY which is highly related to Arthrospira platensis NIES46. 
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The integrative aspect on carbon fixation and lipid production is firstly implemented in 
cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 using metabolic engineering approach. Genes 
related to Calvin–Benson–Bassham (CBB) cycle including rbcLXS and glpD and free fatty acid 
recycling including aas encoding acyl-ACP synthetase were practically manipulated in single, 
double and triple overexpressions via single homologous recombination. The significantly 
increased growth rate and intracellular pigment contents were evident in glpD-
overexpressing (OG) strain among all strains studied under normal growth condition. The 
triple aas_glpD_rbcLXS-overexpressing (OAGR) strain notably gave the highest contents of 
both intracellular lipids and extracellular free fatty acids (FFAs) of about 35.9 and 9.6% 
w/DCW, respectively, when compared to other strains at day 5 of cultivation. However, the 
highest intracellular lipid titer and production rate were observed in OA strain at day 5 
(228.7 mg/L and 45.7 mg/L/day, respectively) and OG strain at day 10 (358.3 mg/L and 
35.8 mg/L/day, respectively) due to their higher growth. For fatty acid (FA) compositions, 
the main saturated fatty acid of palmitic acid (C16:0) was dominantly found in both 
intracellular lipid and secreted FFAs fractions. Notably, intracellular FA proportion of 
myristic acid (C14:0) was induced in all engineered strains whereas the increase of stearic acid 
(C18:0) composition was found in extracellular FFAs fraction. Altogether, these 
overexpressing strains efficiently produced higher lipid production via homeostasis balance 
on both its lipid synthesis and FFAs secretion. 
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the present study, we investigated the physiological factors affecting the hoxE, hoxY, hoxH, 
and hypF transcription in Arthrospira sp. PCC 8005. About a 4-fold increase of biomass and 
chlorophyll-a content was observed in cells grown for 7 days in Zarrouk’s medium 
supplemented with Fe2+. Cells grown in N-deprived medium with added Ni2+ had increased 
H2 production and hydrogenase activity with a maximal value of 7.24 ± 0.25 μmol H2 mg−1 
Chla h−1 and 0.61 ± 0.03 μmol H2 mg−1 Chla h−1, respectively. RT-PCR analysis revealed that 
cells grown in the N-deprived medium supplemented with Fe2+ or Ni2+ increased hoxE, hoxY, 
and hoxH transcripts. However, the highest increase of the hoxE, hoxY, hoxH, and hypF 
transcripts was observed in cells grown in the S-deprived medium supplemented with a 
combination of Fe2+ and β-mercaptoethanol. These results indicated that the increased 
expression of hox genes in Arthrospira sp. PCC 8005 can be achieved by proper adjustment of 
the nutrients in the growth medium. Phylogenetic analysis revealed that the small 
hydrogenase subunit, HoxY sequence, from Arthrospira sp. PCC 8005 was clustered together 
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The integrative aspect on carbon fixation and lipid production is firstly implemented in 
cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 using metabolic engineering approach. Genes 
related to Calvin–Benson–Bassham (CBB) cycle including rbcLXS and glpD and free fatty acid 
recycling including aas encoding acyl-ACP synthetase were practically manipulated in single, 
double and triple overexpressions via single homologous recombination. The significantly 
increased growth rate and intracellular pigment contents were evident in glpD-
overexpressing (OG) strain among all strains studied under normal growth condition. The 
triple aas_glpD_rbcLXS-overexpressing (OAGR) strain notably gave the highest contents of 
both intracellular lipids and extracellular free fatty acids (FFAs) of about 35.9 and 9.6% 
w/DCW, respectively, when compared to other strains at day 5 of cultivation. However, the 
highest intracellular lipid titer and production rate were observed in OA strain at day 5 
(228.7 mg/L and 45.7 mg/L/day, respectively) and OG strain at day 10 (358.3 mg/L and 
35.8 mg/L/day, respectively) due to their higher growth. For fatty acid (FA) compositions, 
the main saturated fatty acid of palmitic acid (C16:0) was dominantly found in both 
intracellular lipid and secreted FFAs fractions. Notably, intracellular FA proportion of 
myristic acid (C14:0) was induced in all engineered strains whereas the increase of stearic acid 
(C18:0) composition was found in extracellular FFAs fraction. Altogether, these 
overexpressing strains efficiently produced higher lipid production via homeostasis balance 
on both its lipid synthesis and FFAs secretion. 
 

Full article in Sci Rep 2020;10:4515; doi:10.1038/s41598-020-61100-4 
 

 

 

 

๓๙๑ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Upregulation of Hox-hydrogenase gene expression by 
nutrient adjustment in the filamentous non-heterocystous 

cyanobacterium Arthrospira sp. PCC 8005 
 

Wuttinun Raksajit1, Cherdsak Maneeruttanarungroj2, Pirkko Mäenpää3,  
Kirsi Lehto3, Aran Incharoensakdi4,5 

 
1 Department of Veterinary Technology, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Bangkok 10900,  
  Thailand. 
2 Department of Biology, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Ladkrabang,  
  Bangkok 10520, Thailand. 
3 Department of Biochemistry, Faculty of Science and Engineering, University of Turku, FI20014 Turku, Finland. 
4 Department of Biochemistry, Laboratory of Cyanobacterial Biotechnology, Faculty of Science, Chulalongkorn  
  University, Bangkok 10330, Thailand 
5 Academy of Science, Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand. 
 
Arthrospira sp. PCC 8005 is potentially able to produce hydrogen catalysed by hox gene–
encoded bidirectional hydrogenase with the aid of hyp gene–encoded accessory proteins. In 
the present study, we investigated the physiological factors affecting the hoxE, hoxY, hoxH, 
and hypF transcription in Arthrospira sp. PCC 8005. About a 4-fold increase of biomass and 
chlorophyll-a content was observed in cells grown for 7 days in Zarrouk’s medium 
supplemented with Fe2+. Cells grown in N-deprived medium with added Ni2+ had increased 
H2 production and hydrogenase activity with a maximal value of 7.24 ± 0.25 μmol H2 mg−1 
Chla h−1 and 0.61 ± 0.03 μmol H2 mg−1 Chla h−1, respectively. RT-PCR analysis revealed that 
cells grown in the N-deprived medium supplemented with Fe2+ or Ni2+ increased hoxE, hoxY, 
and hoxH transcripts. However, the highest increase of the hoxE, hoxY, hoxH, and hypF 
transcripts was observed in cells grown in the S-deprived medium supplemented with a 
combination of Fe2+ and β-mercaptoethanol. These results indicated that the increased 
expression of hox genes in Arthrospira sp. PCC 8005 can be achieved by proper adjustment of 
the nutrients in the growth medium. Phylogenetic analysis revealed that the small 
hydrogenase subunit, HoxY sequence, from Arthrospira sp. PCC 8005 was clustered together 
along with other cyanobacterial HoxY which is highly related to Arthrospira platensis NIES46. 
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Cyanobacteria are photosynthetic microorganisms that are capable of converting CO2 to 
value-added chemicals. Engineering of cyanobacteria with synthetic biology tools, including 
the CRISPR-Cas system, has allowed an opportunity for biological CO2 utilization. Here, we 
described natural CRISPR-Cas systems for understanding cyanobacterial genomics and 
synthetic CRISPR-Cas systems for metabolic engineering applications. The natural CRISPR-
Cas systems in cyanobacteria have been identified as Class 1, with type I and III, and some 
Class 2, with type V, as an adaptive immune system against viral invasion. As synthetic tools, 
CRISPR-Cas9 and -Cas12a have been successfully established in cyanobacteria to delete a 
target gene without a selection marker. Deactivated Cas9 and Cas12a have also been used to 
repress genes for metabolic engineering. In addition, a perspective on how advanced CRISPR-
Cas systems and a pool of the guide RNAs can be advantageous for precise genome 
engineering and understanding of unknown functions was discussed for advanced 
engineering of cyanobacteria. 
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The present study focuses on the use of microwave irradiation to improve the production of 
lipid, exopolysaccharide and biomass in the microalgae Scenedesmus sp. Microwave treatment 
conditions such as microwave power, duty cycle % and time was optimized to increase the 
biomass and lipid content of Scenedesmus sp. Microwave power 100 W, duty cycle 40 %, and 
2 min treatment time led to a substantial improvement in the biomass and lipid content. Due 
to the simultaneous improvement in both the biomass and lipid content, the total lipid 
production was improved from 0.76 (microwave untreated) to 1.42 g/L (microwave treated) 
(12 days grown cells). In addition, with biomass and lipid content, microwave treatment also 
enhanced the production of Exopolysaccharides (EPS) up to 2.3-folds. Furthermore, biodiesel 
properties were improved to some extent after the microwave treatment. Microwave 
irradiation is a promising physical treatment method for microalgae to improve total lipid 
production. 
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The present study focuses on the use of microwave irradiation to improve the production of 
lipid, exopolysaccharide and biomass in the microalgae Scenedesmus sp. Microwave treatment 
conditions such as microwave power, duty cycle % and time was optimized to increase the 
biomass and lipid content of Scenedesmus sp. Microwave power 100 W, duty cycle 40 %, and 
2 min treatment time led to a substantial improvement in the biomass and lipid content. Due 
to the simultaneous improvement in both the biomass and lipid content, the total lipid 
production was improved from 0.76 (microwave untreated) to 1.42 g/L (microwave treated) 
(12 days grown cells). In addition, with biomass and lipid content, microwave treatment also 
enhanced the production of Exopolysaccharides (EPS) up to 2.3-folds. Furthermore, biodiesel 
properties were improved to some extent after the microwave treatment. Microwave 
irradiation is a promising physical treatment method for microalgae to improve total lipid 
production. 
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Cyanobacteria are photosynthetic microorganisms that are capable of converting CO2 to 
value-added chemicals. Engineering of cyanobacteria with synthetic biology tools, including 
the CRISPR-Cas system, has allowed an opportunity for biological CO2 utilization. Here, we 
described natural CRISPR-Cas systems for understanding cyanobacterial genomics and 
synthetic CRISPR-Cas systems for metabolic engineering applications. The natural CRISPR-
Cas systems in cyanobacteria have been identified as Class 1, with type I and III, and some 
Class 2, with type V, as an adaptive immune system against viral invasion. As synthetic tools, 
CRISPR-Cas9 and -Cas12a have been successfully established in cyanobacteria to delete a 
target gene without a selection marker. Deactivated Cas9 and Cas12a have also been used to 
repress genes for metabolic engineering. In addition, a perspective on how advanced CRISPR-
Cas systems and a pool of the guide RNAs can be advantageous for precise genome 
engineering and understanding of unknown functions was discussed for advanced 
engineering of cyanobacteria. 
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The apparent increase in solar ultraviolet (UV) radiations on the Earth’s surface, due to 
continuous depletion or diminishing of the stratospheric ozone shield has triggered serious 
ecological as well as biological consequences on several life-forms, including microalgae. UV 
radiation tends to damage the key cellular machinery, cells may adapt by developing several 
defense mechanisms as a response to such damage; otherwise, the cellular destiny is cell-
death. Since microalgae are one of the primary biotic components, any drastic effects caused 
by UV radiation may imbalance the entire ecosystems. However, survival of microalgae under 
billions of years of fluctuating environmental changes has pressurized them to develop a 
number of tolerance mechanisms against environmental UV stress. The high resilience of the 
microalgal community in the face of UV stress is attributed to the activation of several 
photo/dark repair mechanisms, antioxidant systems, and biosynthesis of UV-
photoprotectants such as mycosporine-like amino acids (MAAs), scytonemin (Scy), 
carotenoids and polyamines. The focus of this review underlies an overview of various 
resilience mechanisms adopted by microalgae, by which cells are able to survive under UV 
stressed environment. Moreover, the current progress on genetic engineering to enhance the 
survival of microalgae in response to intense solar UV radiation has also been conferred. 
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A large number of microalgae isolated from Thailand were screened for their hydrogen 
production capacity. The selected highly efficient microalga, identified as Nostoc sp. CU2561, 
was investigated for the conditions under which the cells had maximal hydrogen production 
rate. Nostoc sp. CU2561 showed highest hydrogen production rate when grown in BG11 
medium deprived of nitrogen and sulfur (BG11-N-S). To further improve hydrogen 
production, newly invented agar beads were used as matrix for cell immobilization. The 
highest hydrogen production rate by 1.5% (w/v) agar bead immobilized cells was obtained 
using cell concentration of 0.125 mg dry wt mL−1. Agar bead–immobilized cells showed 
superior hydrogen production rate, 1.5-fold higher when compared with agar cube–
immobilized cells, and 5- and 10-fold higher when compared with those in alginate bead–
immobilized and alginate bead–suspended cells, respectively. Supplementation of 0.5% (w/v) 
fructose increased hydrogen production rate of agar bead–immobilized cells approximately 
1.7-fold, whereas the reducing agent β-mercaptoethanol increased hydrogen production rate 
by about 8.2-fold. Overall, Nostoc sp. CU2561 immobilized in agar bead showed the highest 
hydrogen production rate when incubated in BG11-N-S containing 5 mM β-mercaptoethanol 
with the highest hydrogen production rate of 18.78 ± 1.44 μmol H2 mg−1 chl a h−1. In addition, 
agar bead–immobilized cells could continuously produce hydrogen for 3 cycles. The 
hydrogen production by immobilized cells could be prolonged up to 120 h during the first 
cycle. This study provides a potential of new immobilization strategy using cyanobacteria 
immobilized in agar bead for hydrogen production which can be applied to scale up at 
industrial level in the future. 
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photo/dark repair mechanisms, antioxidant systems, and biosynthesis of UV-
photoprotectants such as mycosporine-like amino acids (MAAs), scytonemin (Scy), 
carotenoids and polyamines. The focus of this review underlies an overview of various 
resilience mechanisms adopted by microalgae, by which cells are able to survive under UV 
stressed environment. Moreover, the current progress on genetic engineering to enhance the 
survival of microalgae in response to intense solar UV radiation has also been conferred. 
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A large number of microalgae isolated from Thailand were screened for their hydrogen 
production capacity. The selected highly efficient microalga, identified as Nostoc sp. CU2561, 
was investigated for the conditions under which the cells had maximal hydrogen production 
rate. Nostoc sp. CU2561 showed highest hydrogen production rate when grown in BG11 
medium deprived of nitrogen and sulfur (BG11-N-S). To further improve hydrogen 
production, newly invented agar beads were used as matrix for cell immobilization. The 
highest hydrogen production rate by 1.5% (w/v) agar bead immobilized cells was obtained 
using cell concentration of 0.125 mg dry wt mL−1. Agar bead–immobilized cells showed 
superior hydrogen production rate, 1.5-fold higher when compared with agar cube–
immobilized cells, and 5- and 10-fold higher when compared with those in alginate bead–
immobilized and alginate bead–suspended cells, respectively. Supplementation of 0.5% (w/v) 
fructose increased hydrogen production rate of agar bead–immobilized cells approximately 
1.7-fold, whereas the reducing agent β-mercaptoethanol increased hydrogen production rate 
by about 8.2-fold. Overall, Nostoc sp. CU2561 immobilized in agar bead showed the highest 
hydrogen production rate when incubated in BG11-N-S containing 5 mM β-mercaptoethanol 
with the highest hydrogen production rate of 18.78 ± 1.44 μmol H2 mg−1 chl a h−1. In addition, 
agar bead–immobilized cells could continuously produce hydrogen for 3 cycles. The 
hydrogen production by immobilized cells could be prolonged up to 120 h during the first 
cycle. This study provides a potential of new immobilization strategy using cyanobacteria 
immobilized in agar bead for hydrogen production which can be applied to scale up at 
industrial level in the future. 
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The bioplastic poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) changes material 
properties upon altering mole ratio (mol%) of the two monomers: 3-hydroxybutyrate (HB) 
and 3-hydroxyvalerate (HV). Biotechnology for producing PHBV with a wide range of HV 
mol% using low amount of organic substrate is required. Here, 20 evolutionarily divergent 
cyanobacteria were examined for PHBV production. Under photoautotrophy with carbon 
dioxide (CO2) supply, one strain produced PHBV. But under heterotrophy using a medium 
containing only one type of organic substrate, 4, 15, and 13 strains were found to accumulate 
PHBV when supplied with acetate (C2H3O2), propionate (C3H5O2), and valerate (C5H9O2), 
respectively. Hence, these cyanobacterial PHBV productions required only CO2 or a single 
type of organic substrate. The obtained PHBV showed a broad range of HV mole ratios from 
4 to 96 mol%. The cells producing PHBV with high HV mole ratios (31–96 mol%) exhibited 
low cellular acetyl-CoA levels. The PHBV with a 96.2 mol% HV and 3.8 mol% HB from Nostoc 
microscopicum elongated at 98 ± 15% (length/length), a 19.6-fold higher elongation than that 
of commercial poly-3-hydroxybutyrate containing 100 mol% HB. The results demonstrated 
the economical utility of cyanobacterial conversion of CO2 and a single organic substrate to 
synthesize PHBV with improved elongation quality. 
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Photocatalytic hydrogen production using an inorganic bio-hybrid system can contribute to 
the proficient utilization of light energy, but it would necessitate the development of novel 
approaches for preparing a new hydrogen-producing biocatalyst. In this study, we developed 
a hybrid system to produce hydrogen, whereby the highly efficient light-harvesting inorganic 
semiconductor (TiO2) was mixed with Escherichia coli to form a biocatalyst with the addition 
of an electron mediator (MV2+) under different visible light irradiation. Under this hybrid 
system, the hydrogen production by E. coli was light intensity-dependent showing maximum 
production at 2000 W m−2, with a 2-fold increase in the hydrogen production compared to that 
without TiO2. The experiments on the continued cycle of hydrogen production revealed that 
the production could be continued for at least 3 cycles of 5 h incubation for each. A possible 
pathway utilizing glucose for hydrogen production by the hybrid system was proposed based 
on the analysis of the levels of metabolites. A feasibility study was also conducted using 
natural sunlight for hydrogen production by the hybrid system. Overall results demonstrated 
that whole cells of E.  coli could be employed for photocatalytic hydrogen production where 
the intactness of the E. coli was retained under experimental conditions. 
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The bioplastic poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) changes material 
properties upon altering mole ratio (mol%) of the two monomers: 3-hydroxybutyrate (HB) 
and 3-hydroxyvalerate (HV). Biotechnology for producing PHBV with a wide range of HV 
mol% using low amount of organic substrate is required. Here, 20 evolutionarily divergent 
cyanobacteria were examined for PHBV production. Under photoautotrophy with carbon 
dioxide (CO2) supply, one strain produced PHBV. But under heterotrophy using a medium 
containing only one type of organic substrate, 4, 15, and 13 strains were found to accumulate 
PHBV when supplied with acetate (C2H3O2), propionate (C3H5O2), and valerate (C5H9O2), 
respectively. Hence, these cyanobacterial PHBV productions required only CO2 or a single 
type of organic substrate. The obtained PHBV showed a broad range of HV mole ratios from 
4 to 96 mol%. The cells producing PHBV with high HV mole ratios (31–96 mol%) exhibited 
low cellular acetyl-CoA levels. The PHBV with a 96.2 mol% HV and 3.8 mol% HB from Nostoc 
microscopicum elongated at 98 ± 15% (length/length), a 19.6-fold higher elongation than that 
of commercial poly-3-hydroxybutyrate containing 100 mol% HB. The results demonstrated 
the economical utility of cyanobacterial conversion of CO2 and a single organic substrate to 
synthesize PHBV with improved elongation quality. 
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Photocatalytic hydrogen production using an inorganic bio-hybrid system can contribute to 
the proficient utilization of light energy, but it would necessitate the development of novel 
approaches for preparing a new hydrogen-producing biocatalyst. In this study, we developed 
a hybrid system to produce hydrogen, whereby the highly efficient light-harvesting inorganic 
semiconductor (TiO2) was mixed with Escherichia coli to form a biocatalyst with the addition 
of an electron mediator (MV2+) under different visible light irradiation. Under this hybrid 
system, the hydrogen production by E. coli was light intensity-dependent showing maximum 
production at 2000 W m−2, with a 2-fold increase in the hydrogen production compared to that 
without TiO2. The experiments on the continued cycle of hydrogen production revealed that 
the production could be continued for at least 3 cycles of 5 h incubation for each. A possible 
pathway utilizing glucose for hydrogen production by the hybrid system was proposed based 
on the analysis of the levels of metabolites. A feasibility study was also conducted using 
natural sunlight for hydrogen production by the hybrid system. Overall results demonstrated 
that whole cells of E.  coli could be employed for photocatalytic hydrogen production where 
the intactness of the E. coli was retained under experimental conditions. 
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The bioplastic poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) changes material 
properties upon altering mole ratio (mol%) of the two monomers: 3-hydroxybutyrate (HB) 
and 3-hydroxyvalerate (HV). Biotechnology for producing PHBV with a wide range of HV 
mol% using low amount of organic substrate is required. Here, 20 evolutionarily divergent 
cyanobacteria were examined for PHBV production. Under photoautotrophy with carbon 
dioxide (CO2) supply, one strain produced PHBV. But under heterotrophy using a medium 
containing only one type of organic substrate, 4, 15, and 13 strains were found to accumulate 
PHBV when supplied with acetate (C2H3O2), propionate (C3H5O2), and valerate (C5H9O2), 
respectively. Hence, these cyanobacterial PHBV productions required only CO2 or a single 
type of organic substrate. The obtained PHBV showed a broad range of HV mole ratios from 
4 to 96 mol%. The cells producing PHBV with high HV mole ratios (31–96 mol%) exhibited 
low cellular acetyl-CoA levels. The PHBV with a 96.2 mol% HV and 3.8 mol% HB from Nostoc 
microscopicum elongated at 98 ± 15% (length/length), a 19.6-fold higher elongation than that 
of commercial poly-3-hydroxybutyrate containing 100 mol% HB. The results demonstrated 
the economical utility of cyanobacterial conversion of CO2 and a single organic substrate to 
synthesize PHBV with improved elongation quality. 
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Photocatalytic hydrogen production using an inorganic bio-hybrid system can contribute to 
the proficient utilization of light energy, but it would necessitate the development of novel 
approaches for preparing a new hydrogen-producing biocatalyst. In this study, we developed 
a hybrid system to produce hydrogen, whereby the highly efficient light-harvesting inorganic 
semiconductor (TiO2) was mixed with Escherichia coli to form a biocatalyst with the addition 
of an electron mediator (MV2+) under different visible light irradiation. Under this hybrid 
system, the hydrogen production by E. coli was light intensity-dependent showing maximum 
production at 2000 W m−2, with a 2-fold increase in the hydrogen production compared to that 
without TiO2. The experiments on the continued cycle of hydrogen production revealed that 
the production could be continued for at least 3 cycles of 5 h incubation for each. A possible 
pathway utilizing glucose for hydrogen production by the hybrid system was proposed based 
on the analysis of the levels of metabolites. A feasibility study was also conducted using 
natural sunlight for hydrogen production by the hybrid system. Overall results demonstrated 
that whole cells of E.  coli could be employed for photocatalytic hydrogen production where 
the intactness of the E. coli was retained under experimental conditions. 
 

Full article in Int J Hydrog Energy 2020;45:6254-61; doi:10.1016/j.ijhydene.2020.01.011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙๖ 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

 

Cyanobacterial production of  
poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)  

from carbon dioxide or a single organic substrate:  
improved polymer elongation with an extremely high 

3-hydroxyvalerate mole proportion 

 
Somchai Tarawata, Aran Incharoensakdia,b,Tanakarn Monshupaneea 

 
a Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330, Thailand 
b Academy of Science, Royal Society of Thailand, Bangkok, 10300, Thailand 
 
The bioplastic poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) changes material 
properties upon altering mole ratio (mol%) of the two monomers: 3-hydroxybutyrate (HB) 
and 3-hydroxyvalerate (HV). Biotechnology for producing PHBV with a wide range of HV 
mol% using low amount of organic substrate is required. Here, 20 evolutionarily divergent 
cyanobacteria were examined for PHBV production. Under photoautotrophy with carbon 
dioxide (CO2) supply, one strain produced PHBV. But under heterotrophy using a medium 
containing only one type of organic substrate, 4, 15, and 13 strains were found to accumulate 
PHBV when supplied with acetate (C2H3O2), propionate (C3H5O2), and valerate (C5H9O2), 
respectively. Hence, these cyanobacterial PHBV productions required only CO2 or a single 
type of organic substrate. The obtained PHBV showed a broad range of HV mole ratios from 
4 to 96 mol%. The cells producing PHBV with high HV mole ratios (31–96 mol%) exhibited 
low cellular acetyl-CoA levels. The PHBV with a 96.2 mol% HV and 3.8 mol% HB from Nostoc 
microscopicum elongated at 98 ± 15% (length/length), a 19.6-fold higher elongation than that 
of commercial poly-3-hydroxybutyrate containing 100 mol% HB. The results demonstrated 
the economical utility of cyanobacterial conversion of CO2 and a single organic substrate to 
synthesize PHBV with improved elongation quality. 
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Photocatalytic hydrogen production using an inorganic bio-hybrid system can contribute to 
the proficient utilization of light energy, but it would necessitate the development of novel 
approaches for preparing a new hydrogen-producing biocatalyst. In this study, we developed 
a hybrid system to produce hydrogen, whereby the highly efficient light-harvesting inorganic 
semiconductor (TiO2) was mixed with Escherichia coli to form a biocatalyst with the addition 
of an electron mediator (MV2+) under different visible light irradiation. Under this hybrid 
system, the hydrogen production by E. coli was light intensity-dependent showing maximum 
production at 2000 W m−2, with a 2-fold increase in the hydrogen production compared to that 
without TiO2. The experiments on the continued cycle of hydrogen production revealed that 
the production could be continued for at least 3 cycles of 5 h incubation for each. A possible 
pathway utilizing glucose for hydrogen production by the hybrid system was proposed based 
on the analysis of the levels of metabolites. A feasibility study was also conducted using 
natural sunlight for hydrogen production by the hybrid system. Overall results demonstrated 
that whole cells of E.  coli could be employed for photocatalytic hydrogen production where 
the intactness of the E. coli was retained under experimental conditions. 
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In this study, the Synechococcus elongatus PCC 7942 (hereafter S. elongatus) was engineered by 
the glgC knockout as well as the insertion of the pdc-adh genes from two different 
microorganisms. The insertion of pdc-adh genes increased the ethanol synthesis with further 
improvement in the productivity upon the destruction of glycogen synthesis pathway and the 
supplementation of cofactor. The abolition of glycogen synthesis pathway led to a 
considerable increase of the engineered S. elongatus metabolites involved in the ethanol 
synthesis pathway. Moreover, the studies on cofactor addition highlighted the importance of 
Mg+2, Zn+2, thiamine pyrophosphate, and NADP+ in ethanol synthesis. The yields of 3856 
mg/L ethanol and 109.5 µg/108 cells exopolysaccharides were obtained in the engineered  
S. elongatus using a photo-bioreactor under optimized conditions. This enhanced production 
in ethanol and exopolysaccharides are attributed to the flux of carbon from glycogen synthesis 
pathway and proper availability of essential components. 
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The Synechocystis sp. PCC 6803 is a promising host for ethanol biosynthesis from CO2. In this 
study, the production of ethanol was performed by utilizing two different engineered  
Synechocystis strains consisting of pdc-adh (pyruvate decarboxylase and alcohol dehydrogenase) 
overexpression (▲APX) and glgC-phaA (glucose-1-phosphate adenylyltransferase and PHA-
specific β-ketothiolase) knockout (ΔGBK) pathways. This strategy involves destruction of 
glycogen and polyhydroxybutyrate (PHB) synthesis, both of which act as a storage polymer. 
The blocking of such biosynthetic pathways enabled Synechocystis to release various 
metabolites into the medium with an increase of chlorophyll a content and oxygen evolution 
due to the reduction of glycogen and PHB synthesis. In co-cultivation system, the extracellular 
metabolites released from knock out strain (ΔGBK) were utilized by the pdc-adh overexpressing 
strain (▲APX) and produced 4708 mg/L ethanol, which is comparatively higher than pdc-
adh overexpressing strain containing glgC and PhaA knock out (ΔGBK-▲APX) (4103 mg/L). 
Although the concentration of ▲APX cells were lower in co-culture than in mono-culture,  
the overflow of metabolites from knock out Synechocystis and the consumption of those 
products by pdc-adh overexpressing Synechocystis in co-cultivation system improved the overall 
yield. 
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the glgC knockout as well as the insertion of the pdc-adh genes from two different 
microorganisms. The insertion of pdc-adh genes increased the ethanol synthesis with further 
improvement in the productivity upon the destruction of glycogen synthesis pathway and the 
supplementation of cofactor. The abolition of glycogen synthesis pathway led to a 
considerable increase of the engineered S. elongatus metabolites involved in the ethanol 
synthesis pathway. Moreover, the studies on cofactor addition highlighted the importance of 
Mg+2, Zn+2, thiamine pyrophosphate, and NADP+ in ethanol synthesis. The yields of 3856 
mg/L ethanol and 109.5 µg/108 cells exopolysaccharides were obtained in the engineered  
S. elongatus using a photo-bioreactor under optimized conditions. This enhanced production 
in ethanol and exopolysaccharides are attributed to the flux of carbon from glycogen synthesis 
pathway and proper availability of essential components. 
 

Full article in Front Plant Sci 2020;11:74; doi:10.3389/fpls.2020.00074 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙๙ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

Co-cultivation of two engineered strains of  
Synechocystis sp. PCC 6803 results in  

improved bioethanol production 
 

Rajendran Velmurugana, Aran Incharoensakdia,b 
 

a Cyanobacterial Biotechnology Laboratory, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn  
  University, Bangkok 10330, Thailand 
b Academy of Science, Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand 
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overexpression (▲APX) and glgC-phaA (glucose-1-phosphate adenylyltransferase and PHA-
specific β-ketothiolase) knockout (ΔGBK) pathways. This strategy involves destruction of 
glycogen and polyhydroxybutyrate (PHB) synthesis, both of which act as a storage polymer. 
The blocking of such biosynthetic pathways enabled Synechocystis to release various 
metabolites into the medium with an increase of chlorophyll a content and oxygen evolution 
due to the reduction of glycogen and PHB synthesis. In co-cultivation system, the extracellular 
metabolites released from knock out strain (ΔGBK) were utilized by the pdc-adh overexpressing 
strain (▲APX) and produced 4708 mg/L ethanol, which is comparatively higher than pdc-
adh overexpressing strain containing glgC and PhaA knock out (ΔGBK-▲APX) (4103 mg/L). 
Although the concentration of ▲APX cells were lower in co-culture than in mono-culture,  
the overflow of metabolites from knock out Synechocystis and the consumption of those 
products by pdc-adh overexpressing Synechocystis in co-cultivation system improved the overall 
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In this study, the Synechococcus elongatus PCC 7942 (hereafter S. elongatus) was engineered by 
the glgC knockout as well as the insertion of the pdc-adh genes from two different 
microorganisms. The insertion of pdc-adh genes increased the ethanol synthesis with further 
improvement in the productivity upon the destruction of glycogen synthesis pathway and the 
supplementation of cofactor. The abolition of glycogen synthesis pathway led to a 
considerable increase of the engineered S. elongatus metabolites involved in the ethanol 
synthesis pathway. Moreover, the studies on cofactor addition highlighted the importance of 
Mg+2, Zn+2, thiamine pyrophosphate, and NADP+ in ethanol synthesis. The yields of 3856 
mg/L ethanol and 109.5 µg/108 cells exopolysaccharides were obtained in the engineered  
S. elongatus using a photo-bioreactor under optimized conditions. This enhanced production 
in ethanol and exopolysaccharides are attributed to the flux of carbon from glycogen synthesis 
pathway and proper availability of essential components. 
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specific β-ketothiolase) knockout (ΔGBK) pathways. This strategy involves destruction of 
glycogen and polyhydroxybutyrate (PHB) synthesis, both of which act as a storage polymer. 
The blocking of such biosynthetic pathways enabled Synechocystis to release various 
metabolites into the medium with an increase of chlorophyll a content and oxygen evolution 
due to the reduction of glycogen and PHB synthesis. In co-cultivation system, the extracellular 
metabolites released from knock out strain (ΔGBK) were utilized by the pdc-adh overexpressing 
strain (▲APX) and produced 4708 mg/L ethanol, which is comparatively higher than pdc-
adh overexpressing strain containing glgC and PhaA knock out (ΔGBK-▲APX) (4103 mg/L). 
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Background 
Omega-3 fatty acids have various health benefits in combating against neurological problems, 
cancers, cardiac problems and hypertriglyceridemia. The main dietary omega-3 fatty acids are 
obtained from marine fish. Due to the pollution of marine environment, recently microalgae 
are considered as the promising source for the omega-3 fatty acid production. However, the 
demand and high production cost associated with microalgal biomass make it necessary to 
implement novel strategies in improving the biomass and omega-3 fatty acids from 
microalgae. 
Results 
Four plant hormones zeatin, indole acetic acid (IAA), gibberellic acid (GBA) and abscisic acid 
(ABA) were investigated for their effect on the production of biomass and lipid in 
isolated Chlorella sp. The cells showed an increase of the biomass and lipid content after 
treatments with the plant hormones where the highest stimulatory effect was observed in 
ABA-treated cells. On the other hand, IAA showed the highest stimulatory effect on the 
omega-3 fatty acids content, eicosapentaenoic acid (EPA) (23.25%) and docosahexaenoic acid 
(DHA) (26.06%). On the other hand, cells treated with ABA had highest lipid content suitable 
for the biodiesel applications. The determination of ROS markers, antioxidant enzymes, and 
fatty acid biosynthesis genes after plant hormones treatment helped elucidate the mechanism 
underlying the improvement in biomass, lipid content and omega-3 fatty acids. All four plant 
hormones upregulated the fatty acid biosynthesis genes, whereas IAA particularly increased 
omega-3-fatty acids as a result of the upregulation of omega-3 fatty acid desaturase. 
Conclusions 
The contents of omega-3 fatty acids, the clinically important compounds, were considerably 
improved in IAA-treated cells. The highest lipid content obtained from ABA-treated biomass 
can be used for biodiesel application according to its biodiesel properties. The EPA and DHA 
enriched ethyl esters are an approved form of omega-3 fatty acids by US Food and Drug 
Administration (FDA) which can be utilized as the therapeutic treatment for the severe 
hypertriglyceridemia. 
 

Full article in Biotechnol Biofuels 2020;13:7; doi:10.1186/s13068-019-1647-9 

๔๐๑ 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑติและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสภา 

    

GABA synthesis mediated by 𝜸𝜸-aminobutanal 
dehydrogenase in Synechocystis sp. PCC6803  

with disrupted glutamate and  
α-ketoglutarate decarboxylase genes 

 
Simab Kanwala,1, Aran Incharoensakdia,b 

 
a Laboratory of Cyanobacterial Biotechnology, Department of Biochemistry, Faculty of Science,  
 Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 
b Academy of Science, Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand. 
1 Present address: Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University, Salaya, Phuttamonthon, Nakhon 
Pathom 73170, Thailand. 

 
A pathway for polyamine-derived GABA synthesis in Synechocystis sp. PCC 6803 was 
explored by disrupting both the glutamate decarboxylase and α-ketoglutarate decarboxylase 
genes. The generated Δgad:Δkgd strain had increased intracellular α-ketoglutarate and 
polyamine levels compared to the wild type. Gene transcript analysis using RT-PCR indicated 
that the Δgad:Δkgd strain had up-regulated expression of a putative gadbh whose gene 
product, γ-aminobutanal dehydrogenase, would catalyze the conversion of γ-aminobutanal 
to GABA. A strain with disrupted gabdh showed an increase in GABA, glutamate, succinate 
and spermidine levels. These findings provide evidence for a link between spermidine 
degradation and GABA synthesis in cyanobacteria. This study highlights the role of  
γ-aminobutanal dehydrogenase in maintaining an intact tricarboxylic acid cycle 
in Synechocystis. 
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Background
Omega-3 fatty acids have various health benefits in combating against neurological problems, 
cancers, cardiac problems and hypertriglyceridemia. The main dietary omega-3 fatty acids are 
obtained from marine fish. Due to the pollution of marine environment, recently microalgae 
are considered as the promising source for the omega-3 fatty acid production. However, the 
demand and high production cost associated with microalgal biomass make it necessary to 
implement novel strategies in improving the biomass and omega-3 fatty acids from
microalgae.
Results
Four plant hormones zeatin, indole acetic acid (IAA), gibberellic acid (GBA) and abscisic acid 
(ABA) were investigated for their effect on the production of biomass and lipid in
isolated Chlorella sp. The cells showed an increase of the biomass and lipid content after
treatments with the plant hormones where the highest stimulatory effect was observed in
ABA-treated cells. On the other hand, IAA showed the highest stimulatory effect on the 
omega-3 fatty acids content, eicosapentaenoic acid (EPA) (23.25%) and docosahexaenoic acid 
(DHA) (26.06%). On the other hand, cells treated with ABA had highest lipid content suitable 
for the biodiesel applications. The determination of ROS markers, antioxidant enzymes, and 
fatty acid biosynthesis genes after plant hormones treatment helped elucidate the mechanism 
underlying the improvement in biomass, lipid content and omega-3 fatty acids. All four plant 
hormones upregulated the fatty acid biosynthesis genes, whereas IAA particularly increased 
omega-3-fatty acids as a result of the upregulation of omega-3 fatty acid desaturase.
Conclusions
The contents of omega-3 fatty acids, the clinically important compounds, were considerably 
improved in IAA-treated cells. The highest lipid content obtained from ABA-treated biomass 
can be used for biodiesel application according to its biodiesel properties. The EPA and DHA
enriched ethyl esters are an approved form of omega-3 fatty acids by US Food and Drug 
Administration (FDA) which can be utilized as the therapeutic treatment for the severe 
hypertriglyceridemia.
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that the Δgad:Δkgd strain had up-regulated expression of a putative gadbh whose gene 
product, γ-aminobutanal dehydrogenase, would catalyze the conversion of γ-aminobutanal 
to GABA. A strain with disrupted gabdh showed an increase in GABA, glutamate, succinate 
and spermidine levels. These findings provide evidence for a link between spermidine 
degradation and GABA synthesis in cyanobacteria. This study highlights the role of 
γ-aminobutanal dehydrogenase in maintaining an intact tricarboxylic acid cycle 
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A pathway for polyamine-derived GABA synthesis in Synechocystis sp. PCC 6803 was 
explored by disrupting both the glutamate decarboxylase and α-ketoglutarate decarboxylase 
genes. The generated Δgad:Δkgd strain had increased intracellular α-ketoglutarate and 
polyamine levels compared to the wild type. Gene transcript analysis using RT-PCR indicated 
that the Δgad:Δkgd strain had up-regulated expression of a putative gadbh whose gene 
product, γ-aminobutanal dehydrogenase, would catalyze the conversion of γ-aminobutanal 
to GABA. A strain with disrupted gabdh showed an increase in GABA, glutamate, succinate 
and spermidine levels. These findings provide evidence for a link between spermidine 
degradation and GABA synthesis in cyanobacteria. This study highlights the role of 
γ-aminobutanal dehydrogenase in maintaining an intact tricarboxylic acid cycle 
in Synechocystis.
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Cyanobacteria are photosynthetic bacteria that can directly convert CO2 into several  
bio-products for industrial use, such as alcohols and diols, terpenes, acids, and sugars. 
However, some of these compounds are either produced in low amounts or are absent in 
cyanobacteria, and thus strain development is required to achieve optimal production of these 
bio-products for industrial applications. Metabolic engineering has been applied to modify 
cyanobacteria for enhanced production of value-added compounds. In this review, we have 
elucidated metabolic engineering of various pathways with the yield and productivity of the 
desired products. We have also described recent overall strategies in advanced metabolic 
engineering. 
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To explore the potential of a model filamentous cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120 for 
solar based biohydrogen production, an inactivated uptake hydrogenase ΔHupL strain was 
used in combination with fructose induced N2-fixing ability of the cells. The results revealed 
that fructose supports N2-fixing and H2-metabolism in ΔHupL strain. Cells showed an 
increase in growth rate, pigment content, and the formation of mature heterocysts within 6 h 
after growing under light-fructose mixotrophic condition. Upon supplementation of optimum 
fructose concentration at 60 mM, the cells grown for 24 h showed a 3.1-fold increase of 
nitrogenase activity in conjunction with an increase of nifD expression, with increased 
electron flow from utilization of fructose through the oxidative pentose phosphate pathway. 
Nitrogenase rather than bidirectional hydrogenase was likely responsible for the fructose 
mediated increase of H2-production. The maximum H2-production rate of ΔHupL strain 
under fructose mixotrophic growth was 101.33 μmolH2 mg chl a−1 h−1, accounting for a  
4.7-fold increase compared to wild type under the same condition. Overall results indicated 
that fructose supplementation enabled Anabaena sp. PCC 7120 strain ΔHupL to increase  
N2-fixation leading to an enhanced H2-production. 
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๔. กิจกรรมอ่ืน ๆ  
 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
๔.๑ งานแถลงขาวใหความรู เรื่อง “สถานการณฝุน PM2.5” 

สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดงาน
แถลงขาวใหความรู เรื่อง “สถานการณฝุน PM2.5” ในวันศุกรที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ๔๐๑-๔๐๒ กองวิทยาศาสตร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื ่อใหทราบถึงปญหาและ
สถานการณฝุน PM2.5 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู รวมถึงการเสนอมาตรการที่รัฐบาลควรตองดำเนินการ
โดยเรงดวน ท้ังนี้มี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เปนประธานการ
แถลงขาว รวมดวย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์  ชัยบุตร ราชบัณฑิต และประธานสำนัก
วิทยาศาสตร  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เปยมศักด์ิ  เมนะเศวต ราชบัณฑิต และประธานอาศรมความคดิดาน
ระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล  ราชบัณฑิต  และ
ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 
    ขอมูลใหม-สถานการณภาวะมลพิษฝุน PM2.5 รุนแรงในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ซึ่ง          
จากผลการศึกษาของโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับปญหามลพิษอากาศ 
PM2.5 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พบวาลักษณะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปญหามลพิษอากาศ 
PM2.5 ในชวงเวลาระหวางวันที่ ๑-๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้จะไมพบความผิดปรกติของปรากฏการณ 
ฝาชีอากาศผกผันคูเหมือนในชวงเดียวกันของปที่ผานมา (๒๕๖๒) ที่ทำใหคามลพิษอากาศ PM2.5 ของป 
ที่แลวมีความรุนแรงสูงผิดปรกติตอเนื่องทั้งเดือน โดยในชวงเวลานี้พบเพียงลักษณะอากาศซึ่งเกิดจาก
ผลกระทบของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรอินเดีย โดยคา Indian Ocean Dipole (IOD) เปนบวก (+) 
สวนผลกระทบของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณแปซิฟกมีคา El Nino Southern Oscillation (ENSO) เปน
กลางนั้นจะสงผลใหประเทศไทยในชวงน้ีมีลักษณะภูมิอากาศฝนจะตกนอยลงมาก ทำใหภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเริ่มประสบปญหาภัยแลง อีกทั้งชวงนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ
ความกดอากาศสูงมีกำลังไมแรง ลักษณะอากาศแบบนี้ทำใหในชั้นบรรยากาศตอนบนพบชั้นอากาศผกผัน
เบาบางในระดับความสูงที ่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ฟุต ดังนั ้นมลพิษอากาศและฝุ น PM2.5 ที ่เกิดขึ ้นจาก
แหลงกำเนิดในเมืองยังสามารถลอยตัวสูงขึ้นได สถานการณมลพิษอากาศ PM2.5 ของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในวันที ่ ๕-๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พบปริมาณ 
ฝุน PM2.5 มีคาระดับความรุนแรงเกินคามาตรฐานในหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ จาก
ขอมูลสถานีตรวจวัดมลพิษอากาศของกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๘ สถานี พบวา คา
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ตรวจวัดคา PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยูที่ ๓๗-๑๐๙ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (โดยคามาตรฐานไมเกิน  
๕๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)  
           สรุปสถานการณมลพิษอากาศฝุน PM2.5 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในชวงสัปดาหนี้ 
(วันที่ ๒๐-๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓) หากไมมีความแปรปรวนของลักษณะอากาศที่ผิดปรกติแบบสุดขั้วใด ๆ 
เกิดขึ้นในชวงเวลานี้  สถานการณปญหาฝุน PM2.5 ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นาจะยัง 
ทรงตัวอยูในระดับความรุนแรงเกินคามาตรฐาน โดยคา PM2.5 อยูที่ประมาณ ๕๐-๗๗ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
โดยเฉพาะในชวงเชา ๗.๐๐-๑๐.๐๐ น. อาจจะพบคาฝุน PM2.5 สูงสุดไดและจะลดต่ำลงเนื่องจากอากาศ
และฝุ น PM2.5 สามารถลอยตัวสูงขึ ้นไปสะสมที่ชั ้นอากาศผกผันเบาบางในระดับความสูงที ่ประมาณ 
๑๐,๐๐๐ ฟุต ตอไป แตในบางวันอาจจะมีคาฝุ น PM2.5 ในพื้นที ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลชวง 
๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. มีคาสูงไมลดลงเนื่องจากมีลมตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือพัดฝุนเขามาเพิ่มขึ้นจาก
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและภาคตะวันออก รวมถึงประเทศเพื่อนบาน และจะมีลมตะวันตก
เฉียงใต-ใต พัดเขาสูบริเวณกรุงเทพมหานครในวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคมน้ี ทำใหปญหาฝุนในบริเวณพื้นที่
กรุงเทพมหานครคงลดความเขมขนลงเขาสู ระดับนอยกวา ๕๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร แตปญหา 
ฝุน PM2.5 ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอยูที่ประมาณ ๕๐-๗๐ มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร โดยเฉพาะจังหวัดใหญ ๆ เชน ขอนแกน  
 มาตรการเรงดวนที่รัฐบาล ควรดำเนินการทันที 

๑. เรงประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนเขาใจปญหาและกลไกการเกิดปญหาฝุน  PM2.5 ในขณะนี้ 
และแนะนำมาตรการตาง ๆ ในการดูแลปญหาสุขภาพเบื้องตน โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงสูง เชน ผูสูงอายุ เด็กเล็ก 
ผูปวยวิกฤต  

๒. ตองเริ่มมาตรการลดฝุน PM2.5 ตั้งแตแหลงกำเนิด ไมควรใหปญหาฝุนอยูในขั้นวิกฤตแลวเริ่ม
แกไขเหมือนที่ผานมา เชน จำกัดปริมาณรถยนตสวนตัวที่เขาเมือง โดยเฉพาะชวงเวลาที่ปญหาฝุนรุนแรง 
๗.๐๐-๑๐.๐๐ น. ออกมาตรการจูงใจใหประชาชนรวมมืองดใชรถยนตสวนตัว เชน ลดคาโดยสารรถไฟฟา
สาธารณะ  

๓. ควรควบคุมปริมาณรถจักยานยนตที่วิ่งในเมือง (แมใชเครื่องยนตเบนซินขนาดเล็ก แตมักจะไม
มีชุดบำบัดไอเสียที่สันดาปไมสมบูรณ จึงปลอยมลภาวะจากทอไอเสียมากพอสมควร) และควรจำกัดปริมาณ
รถยนตสวนบุคคลในเมืองทั้งกรุงเทพและเมืองใหญ ๆ โดยเฉพาะรถยนตที่ขับเพียงคนเดียวในชวงที ่มี  
คาฝุนสูง คือ เวลา ๐๖.๐๐-๑๑.๐๐ น. เปนตน 

๔. ประกาศสถานการณฉุกเฉินดานสังคมใด ๆ ควรดำเนินการใชเปนวิธีทาย ๆ เชน ปดโรงเรียน 
ตองดำเนินการอยางรอบคอบดวยความระมัดระวัง เพราะจะมีผลตอการตื่นตระหนกของประชาชนและ
นักทองเที่ยว 
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๔. กิจกรรมอ่ืน ๆ  
 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
๔.๑ งานแถลงขาวใหความรู เรื่อง “สถานการณฝุน PM2.5” 

สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดงาน
แถลงขาวใหความรู เรื่อง “สถานการณฝุน PM2.5” ในวันศุกรที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ๔๐๑-๔๐๒ กองวิทยาศาสตร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื ่อใหทราบถึงปญหาและ
สถานการณฝุน PM2.5 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู รวมถึงการเสนอมาตรการที่รัฐบาลควรตองดำเนินการ
โดยเรงดวน ท้ังนี้มี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เปนประธานการ
แถลงขาว รวมดวย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์  ชัยบุตร ราชบัณฑิต และประธานสำนัก
วิทยาศาสตร  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เปยมศักด์ิ  เมนะเศวต ราชบัณฑิต และประธานอาศรมความคดิดาน
ระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน  จารุพงษสกุล  ราชบัณฑิต  และ
ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 
    ขอมูลใหม-สถานการณภาวะมลพิษฝุน PM2.5 รุนแรงในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ซึ่ง          
จากผลการศึกษาของโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับปญหามลพิษอากาศ 
PM2.5 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พบวาลักษณะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปญหามลพิษอากาศ 
PM2.5 ในชวงเวลาระหวางวันที่ ๑-๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้จะไมพบความผิดปรกติของปรากฏการณ 
ฝาชีอากาศผกผันคูเหมือนในชวงเดียวกันของปที่ผานมา (๒๕๖๒) ที่ทำใหคามลพิษอากาศ PM2.5 ของป 
ที่แลวมีความรุนแรงสูงผิดปรกติตอเนื่องทั้งเดือน โดยในชวงเวลานี้พบเพียงลักษณะอากาศซึ่งเกิดจาก
ผลกระทบของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรอินเดีย โดยคา Indian Ocean Dipole (IOD) เปนบวก (+) 
สวนผลกระทบของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณแปซิฟกมีคา El Nino Southern Oscillation (ENSO) เปน
กลางนั้นจะสงผลใหประเทศไทยในชวงนี้มีลักษณะภูมิอากาศฝนจะตกนอยลงมาก ทำใหภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเริ่มประสบปญหาภัยแลง อีกทั้งชวงนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ
ความกดอากาศสูงมีกำลังไมแรง ลักษณะอากาศแบบนี้ทำใหในชั้นบรรยากาศตอนบนพบชั้นอากาศผกผัน
เบาบางในระดับความสูงที ่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ฟุต ดังนั ้นมลพิษอากาศและฝุ น PM2.5 ที ่เกิดขึ ้นจาก
แหลงกำเนิดในเมืองยังสามารถลอยตัวสูงขึ้นได สถานการณมลพิษอากาศ PM2.5 ของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในวันที ่ ๕-๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พบปริมาณ 
ฝุน PM2.5 มีคาระดับความรุนแรงเกินคามาตรฐานในหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ จาก
ขอมูลสถานีตรวจวัดมลพิษอากาศของกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๘ สถานี พบวา คา

๔๐๕ 
 
 
 
 
 

ตรวจวัดคา PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยูที่ ๓๗-๑๐๙ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (โดยคามาตรฐานไมเกิน  
๕๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)  
           สรุปสถานการณมลพิษอากาศฝุน PM2.5 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในชวงสัปดาหนี้ 
(วันที่ ๒๐-๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓) หากไมมีความแปรปรวนของลักษณะอากาศที่ผิดปรกติแบบสุดขั้วใด ๆ 
เกิดขึ้นในชวงเวลานี้  สถานการณปญหาฝุน PM2.5 ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นาจะยัง 
ทรงตัวอยูในระดับความรุนแรงเกินคามาตรฐาน โดยคา PM2.5 อยูที่ประมาณ ๕๐-๗๗ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
โดยเฉพาะในชวงเชา ๗.๐๐-๑๐.๐๐ น. อาจจะพบคาฝุน PM2.5 สูงสุดไดและจะลดต่ำลงเนื่องจากอากาศ
และฝุ น PM2.5 สามารถลอยตัวสูงขึ ้นไปสะสมที่ชั ้นอากาศผกผันเบาบางในระดับความสูงที ่ประมาณ 
๑๐,๐๐๐ ฟุต ตอไป แตในบางวันอาจจะมีคาฝุ น PM2.5 ในพื้นที ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลชวง 
๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. มีคาสูงไมลดลงเนื่องจากมีลมตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือพัดฝุนเขามาเพิ่มขึ้นจาก
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและภาคตะวันออก รวมถึงประเทศเพื่อนบาน และจะมีลมตะวันตก
เฉียงใต-ใต พัดเขาสูบริเวณกรุงเทพมหานครในวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคมน้ี ทำใหปญหาฝุนในบริเวณพื้นที่
กรุงเทพมหานครคงลดความเขมขนลงเขาสู ระดับนอยกวา ๕๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร แตปญหา 
ฝุน PM2.5 ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอยูที่ประมาณ ๕๐-๗๐ มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร โดยเฉพาะจังหวัดใหญ ๆ เชน ขอนแกน  
 มาตรการเรงดวนที่รัฐบาล ควรดำเนินการทันที 

๑. เรงประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนเขาใจปญหาและกลไกการเกิดปญหาฝุน  PM2.5 ในขณะนี้ 
และแนะนำมาตรการตาง ๆ ในการดูแลปญหาสุขภาพเบื้องตน โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงสูง เชน ผูสูงอายุ เด็กเล็ก 
ผูปวยวิกฤต  

๒. ตองเริ่มมาตรการลดฝุน PM2.5 ตั้งแตแหลงกำเนิด ไมควรใหปญหาฝุนอยูในขั้นวิกฤตแลวเริ่ม
แกไขเหมือนที่ผานมา เชน จำกัดปริมาณรถยนตสวนตัวที่เขาเมือง โดยเฉพาะชวงเวลาที่ปญหาฝุนรุนแรง 
๗.๐๐-๑๐.๐๐ น. ออกมาตรการจูงใจใหประชาชนรวมมืองดใชรถยนตสวนตัว เชน ลดคาโดยสารรถไฟฟา
สาธารณะ  

๓. ควรควบคุมปริมาณรถจักยานยนตที่วิ่งในเมือง (แมใชเครื่องยนตเบนซินขนาดเล็ก แตมักจะไม
มีชุดบำบัดไอเสียที่สันดาปไมสมบูรณ จึงปลอยมลภาวะจากทอไอเสียมากพอสมควร) และควรจำกัดปริมาณ
รถยนตสวนบุคคลในเมืองทั้งกรุงเทพและเมืองใหญ ๆ โดยเฉพาะรถยนตที่ขับเพียงคนเดียวในชวงที ่มี  
คาฝุนสูง คือ เวลา ๐๖.๐๐-๑๑.๐๐ น. เปนตน 

๔. ประกาศสถานการณฉุกเฉินดานสังคมใด ๆ ควรดำเนินการใชเปนวิธีทาย ๆ เชน ปดโรงเรียน 
ตองดำเนินการอยางรอบคอบดวยความระมัดระวัง เพราะจะมีผลตอการตื่นตระหนกของประชาชนและ
นักทองเที่ยว 
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๕. เรงการบริหารจัดการปญหาการเผาวัสดุมวลชีวภาพและเผาขยะในที่โลงแจงอยางเปนระบบ 
เชน ชวงที่ปญหา PM2.5 สูงตองมีมาตรการเขมขนในการหามเผาวัสดุมวลชีวภาพและเผาขยะอยางเด็ดขาด 
กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของตองลงโทษผูฝาฝนอยางจริงจัง โดยเฉพาะควรมีการบริหาร
จัดการการเผาในชวงเวลาและวันที่เหมาะสม 

มาตรการที่รัฐบาล ควรดำเนินการในระยะตอไป 
๑. ตองหาแนวทางและสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่นำมาใชไดจริง ดานการคนควาหากลไกเฝาตรวจ

ติดตามและเฝาระวังปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ รวมถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning 
System) เพื่อแจงเตือนประชาชนและสังคมลวงหนากอนภัยจะมา และมีแผนรับมือปรับตัวตอพิบัติภัย
มลพิษอากาศ ลดผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพทั้งระบบมีความสำคัญมาก
ตอการบริหารจัดการปญหาฝุน PM2.5 ทั้งในระยะส้ันและยาวของประเทศตอไป 

๒. หนวยงานที่รับผิดชอบการตรวจวัดคามลภาวะอากาศและฝุน PM2.5 ตองเรงติดตั้งเครือขาย
การตรวจวัดคามลภาวะอากาศและฝุ น PM2.5 ใหครอบคลุมทั ้งประเทศ เพื ่อลดการตื ่นตระหนกของ
ประชาชนจากการใชขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ท่ีไมมีความแมนยำของขอมูล 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) รัฐบาลควรบรรจุโครงการแกไขปญหามลพิษอากาศทั้งระบบของประเทศ เขาสูโครงการ
เรงดวน (Quickwin) ในแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปในทันท ี

๒) จัดใหมีแผนแมบทแกไขที ่เปนรูปธรรมในระยะยาว และแผนปฏิบัติการอยางเปนระบบ
โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดมลพิษฝุน PM2.5 ของประเทศตั้งแตแหลงตนกำเนิดในทุกมิติและทุก
ภาคสวน เชน ภาคการขนสงและคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน และการ
แกปญหาฝุนขามพรมแดน อีกท้ังแกปญหาโดมความรอนเมืองใหญ ๆ ทั่วประเทศ 

๓) เรงการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก เฝาตรวจติดตามและเฝาระวังปญหามลพิษอากาศท้ังระบบ 
รวมถึงการติดตั ้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) เพื่อแจงเตือนประชาชนและสังคม
ลวงหนากอนภัยจะมา และมีแผนรับมือปรับตัวตอพิบัติภัยมลพิษอากาศ ลดผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพทั้งระบบ 

๔) รัฐบาลตองรีบเรงประกาศใหเครื่องฟอกอากาศเปนสินคาควบคุมที่จำเปนตอสุขภาพของ
ประชาชน และลดภาษีทุกประเภทใหเปนศูนย ประชาชนทุกระดับสามารถเขาถึงและซ้ือไดในราคาถูก 

๕) รัฐควรมีกลไกปฏิบัติงานตอบสนองสถานการณฉุกเฉินขึ้นมาทันทีสำหรับกรณีเกิดปญหามลพิษ
อากาศแบบเรงดวนอยางเปนระบบ เชน กรณีมีคามลพิษอากาศเกินมาตรฐานไป ๒ เทาควรทำอยางไรบาง, 
๓ เทาควรทำอยางไรบาง, ๔ เทาควรทำอยางไรบาง  

๔๐๗

๖) ควรจะมีนโยบายบังคับใหรถบริการสาธารณะทุกประเภท เชน รถประจำทาง รถแท็กซี่รับจาง 
รถตุกตุกรับจาง มอเตอรไซครับจาง ตองปรับเปลี่ยนมาใชเปนพลังงานไฟฟาภายใน ๑๐ ป

๗) จัดตั้งกองทุนภาษีคารบอน เพ่ือใชแกไขปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ
๘) ควรมีกฎหมายบังคับใหตองขออนุญาตเผาวัสดุชีวมวลและเผาขยะในที่โลงแจง ควรยกเลิกการ

กำจัดขยะดวยวิธีเตาเผาขยะภายใน ๑๐ ปทั่วประเทศ 
๙) รัฐบาลและภาคประชาชนควรออกมาตรการทางสังคมกับกลุมธุรกิจ หรือบริษัท หางราน ที่มีสวน

ในการสงเสริมการเผาชีวมวลการเกษตรทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค CLMV เชน เก็บภาษีเพ่ิมจากสินคาที่
ใชวัตถุดิบจากการเผาชีวมวลการเกษตร หรือภาคประชาชนงดซื้อสินคาเหลานั้น 

๔.๒ งานแถลงขาวใหความรู เรื่อง “สถานการณปจจุบันของโรคไวรัสสายพันธุใหม ๒๐๑๙ และแนวทาง
ปองกันและรักษา”

สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา จัดงานแถลงขาวใหความรูเรื่อง “สถานการณปจจุบันของโรค
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ และแนวทางปองกันและรักษา” ในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม ๔๐๑-๔๐๒ กองวิทยาศาสตร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื ่อใหทราบถึง
สถานการณและแนวทางปองกันและรักษาโรคท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยูขณะนี้  ทั้งนี้
มีศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เปนประธานการแถลงขาว รวมดวย
ศาสตราจารยกติติคุณ ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์ ชัยบุตร ประธานสำนักวิทยาศาสตร ศาสตราจารย นพ.ยง ภูวรวรรณ
ราชบัณฑิต ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรุปสาระสำคัญไดดังนี้

ความจริง ๒๐ ประการ เกี่ยวกับโรคปอดบวมอูฮ่ัน ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
๑. ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เปนไวรัสขนาดใหญ และเปนกลุมใหญ ดูดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนคลายมงกุฎจึงเรียกวา ไวรัสโคโรนา พบไดทั้งในคนและสัตวจำนวนมาก 
๒. ไวรัสโคโรนาที่เกิดโรคในคน แตเดิมมี ๖ ชนิด เปนสายพันธุที่พบด้ังเดิม ทำใหเกิดโรคหวัด และ

ทางเดินหายใจอยูเปนประจำถิ่น มี ๔ ชนิด และอุบัติใหม ทำใหเกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลัน 
คือ SARS และ MERS ซ่ึงเปนโรคที่คอนขางรุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตรอยละ ๑๐ และ ๓๐ ตามลำดับ 

๓. ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือโรคปอดบวมอูฮั ่น อุบัติใหมที่เมืองอูฮั ่น ตั้งแตกลางเดือน
ธันวาคม ๒๐๑๙ เปนตนมา และวินิจฉัยไดหลังปใหม ถอดรหัสพันธุกรรมสำเร็จในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๐๒๐ 

๔. จุดกำเนิดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ผูปวยกลุมแรกที่พบ สวนใหญมีแหลงสัมผัสจากตลาดสด
ที่มีการขายอาหารทะเล และสัตว
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๕. เรงการบริหารจัดการปญหาการเผาวัสดุมวลชีวภาพและเผาขยะในที่โลงแจงอยางเปนระบบ 
เชน ชวงที่ปญหา PM2.5 สูงตองมีมาตรการเขมขนในการหามเผาวัสดุมวลชีวภาพและเผาขยะอยางเด็ดขาด 
กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของตองลงโทษผูฝาฝนอยางจริงจัง โดยเฉพาะควรมีการบริหาร
จัดการการเผาในชวงเวลาและวันที่เหมาะสม 
 มาตรการที่รัฐบาล ควรดำเนินการในระยะตอไป 
 ๑. ตองหาแนวทางและสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่นำมาใชไดจริง ดานการคนควาหากลไกเฝาตรวจ
ติดตามและเฝาระวังปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ รวมถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning 
System) เพื่อแจงเตือนประชาชนและสังคมลวงหนากอนภัยจะมา และมีแผนรับมือปรับตัวตอพิบัติภัย
มลพิษอากาศ ลดผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพทั้งระบบมีความสำคัญมาก
ตอการบริหารจัดการปญหาฝุน PM2.5 ทั้งในระยะส้ันและยาวของประเทศตอไป 
 ๒. หนวยงานที่รับผิดชอบการตรวจวัดคามลภาวะอากาศและฝุน PM2.5 ตองเรงติดตั้งเครือขาย
การตรวจวัดคามลภาวะอากาศและฝุ น PM2.5 ใหครอบคลุมทั ้งประเทศ เพื ่อลดการตื ่นตระหนกของ
ประชาชนจากการใชขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ท่ีไมมีความแมนยำของขอมูล 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) รัฐบาลควรบรรจุโครงการแกไขปญหามลพิษอากาศทั้งระบบของประเทศ เขาสูโครงการ
เรงดวน (Quickwin) ในแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปในทันท ี

๒) จัดใหมีแผนแมบทแกไขที ่เปนรูปธรรมในระยะยาว และแผนปฏิบัติการอยางเปนระบบ
โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดมลพิษฝุน PM2.5 ของประเทศตั้งแตแหลงตนกำเนิดในทุกมิติและทุก
ภาคสวน เชน ภาคการขนสงและคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน และการ
แกปญหาฝุนขามพรมแดน อีกท้ังแกปญหาโดมความรอนเมืองใหญ ๆ ทั่วประเทศ 

๓) เรงการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก เฝาตรวจติดตามและเฝาระวังปญหามลพิษอากาศท้ังระบบ 
รวมถึงการติดตั ้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) เพื่อแจงเตือนประชาชนและสังคม
ลวงหนากอนภัยจะมา และมีแผนรับมือปรับตัวตอพิบัติภัยมลพิษอากาศ ลดผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพทั้งระบบ 

๔) รัฐบาลตองรีบเรงประกาศใหเครื่องฟอกอากาศเปนสินคาควบคุมที่จำเปนตอสุขภาพของ
ประชาชน และลดภาษีทุกประเภทใหเปนศูนย ประชาชนทุกระดับสามารถเขาถึงและซ้ือไดในราคาถูก 

๕) รัฐควรมีกลไกปฏิบัติงานตอบสนองสถานการณฉุกเฉินข้ึนมาทันทีสำหรับกรณีเกิดปญหามลพิษ
อากาศแบบเรงดวนอยางเปนระบบ เชน กรณีมีคามลพิษอากาศเกินมาตรฐานไป ๒ เทาควรทำอยางไรบาง, 
๓ เทาควรทำอยางไรบาง, ๔ เทาควรทำอยางไรบาง  

๔๐๗ 
 
 
 
 
 

๖) ควรจะมีนโยบายบังคับใหรถบริการสาธารณะทุกประเภท เชน รถประจำทาง รถแท็กซี่รับจาง 
รถตุกตุกรับจาง มอเตอรไซครับจาง ตองปรับเปลี่ยนมาใชเปนพลังงานไฟฟาภายใน ๑๐ ป 

๗) จัดตั้งกองทุนภาษีคารบอน เพ่ือใชแกไขปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ 
๘) ควรมีกฎหมายบังคับใหตองขออนุญาตเผาวัสดุชีวมวลและเผาขยะในที่โลงแจง ควรยกเลิกการ

กำจัดขยะดวยวิธีเตาเผาขยะภายใน ๑๐ ปทั่วประเทศ 
๙) รัฐบาลและภาคประชาชนควรออกมาตรการทางสังคมกับกลุมธุรกิจ หรือบริษัท หางราน ที่มีสวน

ในการสงเสริมการเผาชีวมวลการเกษตรทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค CLMV เชน เก็บภาษีเพ่ิมจากสินคาที่
ใชวัตถุดิบจากการเผาชีวมวลการเกษตร หรือภาคประชาชนงดซื้อสินคาเหลานั้น  

 
๔.๒ งานแถลงขาวใหความรู เรื่อง “สถานการณปจจุบันของโรคไวรัสสายพันธุใหม ๒๐๑๙ และแนวทาง
ปองกันและรักษา” 
 สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา จัดงานแถลงขาวใหความรูเรื่อง “สถานการณปจจุบันของโรค
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ และแนวทางปองกันและรักษา” ในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม ๔๐๑-๔๐๒ กองวิทยาศาสตร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื ่อใหทราบถึง
สถานการณและแนวทางปองกันและรักษาโรคท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาท่ีประเทศไทยกำลังเผชิญอยูขณะนี้  ทั้งนี้
มีศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เปนประธานการแถลงขาว รวมดวย 
ศาสตราจารยกติติคุณ ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์  ชัยบุตร ประธานสำนักวิทยาศาสตร  ศาสตราจารย นพ.ยง  ภูวรวรรณ 
ราชบัณฑิต  ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก และ นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 
 ความจริง ๒๐ ประการ เกี่ยวกับโรคปอดบวมอูฮ่ัน ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

๑. ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เปนไวรัสขนาดใหญ และเปนกลุมใหญ ดูดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนคลายมงกุฎจึงเรียกวา ไวรัสโคโรนา พบไดทั้งในคนและสัตวจำนวนมาก  

๒. ไวรัสโคโรนาที่เกิดโรคในคน แตเดิมมี ๖ ชนิด เปนสายพันธุที่พบด้ังเดิม ทำใหเกิดโรคหวัด และ
ทางเดินหายใจอยูเปนประจำถิ่น มี ๔ ชนิด และอุบัติใหม ทำใหเกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลัน 
คือ SARS และ MERS ซ่ึงเปนโรคที่คอนขางรุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตรอยละ ๑๐ และ ๓๐ ตามลำดับ 

๓. ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือโรคปอดบวมอูฮั ่น อุบัติใหมที่เมืองอูฮั ่น ตั้งแตกลางเดือน
ธันวาคม ๒๐๑๙ เปนตนมา และวินิจฉัยไดหลังปใหม ถอดรหัสพันธุกรรมสำเร็จในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๐๒๐ 

๔. จุดกำเนิดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ผูปวยกลุมแรกท่ีพบ สวนใหญมีแหลงสัมผัสจากตลาดสด
ที่มีการขายอาหารทะเล และสัตว 
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๕. ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมเชนเดียวกันกับไวรัสที่ทำใหเกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบ มีได ทั้ง
แบบไมมีอาการ มีอาการทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลัน จนถึงปอดบวม และโรคแทรกซอน 

๖. ระยะฟกตัวของโรค โดยทั่วไปไวรัสโคโรนาจะมีระยะฟกตัวประมาณ ๒ ถึง ๗ วัน ในทาง
ปฏิบัติการเฝาสังเกตอาการหลังสัมผัสโรค หรือมาจากแหลงระบาดของโรค เราจึงใช ๒ เทา คือ ๑๔ วัน 

๗. อาการที่ตองสงสัย คือ ผูที่มาจากแหลงระบาดของโรค รวมกับอาการมีไข และอาการระบบ
ทางเดินหายใจ เชน มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ในรายที่รุนแรง จะมีปอดอักเสบหรือปอดบวมเกิดขึ้น 
และทำใหระบบหายใจลมเหลวถึงกับเสียชีวิตได  

๘. โรคนี้สามารถติดตอระหวางคนสูคนได จึงเกิดการแพรกระจายได  
๙. การยืนยันผลการวินิจฉัย จำเปนตองใชการตรวจทางหองปฏิบัติการ ตรวจหาพันธุกรรมของไวรัส 

๑๐. ความรุนแรงของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม จะมีความรุนแรงนอยกวา MERS และ SARS 
อัตราการตายของ MERS อยู ที่ร อยละ ๓๐ ของ SARS อยู ที ่ประมาณรอยละ ๑๐ แตของไวรัสโคโรนา 
สายพันธุใหมอยูที่นอยกวารอยละ ๓ 

๑๑. โรครุนแรงนอยกวา ดังนั้น ผูที่ติดเชื้ออีกจำนวนมากที่อาจไมมีอาการ หรือมีอาการนอย ไมไดเปน
ปอดบวมทุกราย ดังนั้นผูปวยจึงสามารถเดินทางไปไดไกล และสามารถแพรโรค ทำใหเกิดการระบาด  
ในวงกวาง และสามารถระบาดไดทั่วโลก (pandemic) 

๑๒. เชนเดียวกับโรคระบาดทั่วไป การกระจายของโรคจะข้ึนอยูกับความรุนแรงของโรค และอำนาจ 
ในการกระจายโรค โรคที่มีความรุนแรงนอยจะกระจายไดมากกวา การติดเชื้อในอากาศจะไดมากกวาการ  
ติดเชื้อดวยการสัมผัสฝอยละออง ปอดบวมอูฮ่ัน เปนโรคที่ติดตอโดยการสัมผัสฝอยละออง 

๑๓. เม่ือเปนโรคใหม ทุกคนไมมีภูมิตานทาน จึงมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อไดทุกคน ถาสัมผัสโรค สวนความ
รุนแรงของโรคจะขึ้นอยูกับอายุ ในเด็กความรุนแรงของโรคจะนอยกวาในผูใหญและผูสูงอายุ หรือกลาวไดวา
ความรุนแรงจะเพ่ิมข้ึนตามอายุนั่นเอง 

๑๔. ในการระบาดของโรค โรคจะหยุดเมื่อมีการติดเชื้อไปจำนวนหนึ่ง ขึ้นอยูกับอำนาจการกระจาย
ของโรค ถาอำนาจการกระจายของโรค เทากับไขหวัดใหญ หรือ ๑ คนกระจายไปได ๒ คน เมื่อมีผูติดเชื้อ
หรือมีภูมิตานทานแลวอยางนอยรอยละ ๕๐ โรคนาจะสงบ แลวหลังจากนั้นไวรัสนี้ ก็จะเปนโรคประจำถ่ิน 
(endemic) หรือตามฤดูกาลตอไป (seasonal) และการติดเชื้อจะเกิดการระบาดไดเปนหยอมอยางเชน
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ ที่ระบาดมา ๑๐ ปแลวโรคนี้ก็ยังไมหยุด ยังมีการระบาดในนักเรียนอยูเปน
ระยะ ๆ ในประเทศไทย 

๑๕. ในปจจุบัน ณ วันนี้ยังไมมียาตานไวรัสใชรักษา และไมมีวัคซีนในการปองกัน 
๑๖. การปองกันที่ดีที่สุด คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูปวย การลางมือจะปองกันการติดเชื้อไดเปน

อยางดี “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” จึงยังใชไดเสมอในการปองกันโรคที่ติดตอทางไปฝอยละออง 

๔๐๙ 
 
 
 
 
 

๑๗. การเดินสวนกันไปมาไมทำใหเกิดการติดโรคนี้ แตการอยูในระยะใกลในการพูดคุย หรือมีการไอ

จาม และมีฝอยละอองกระเด็นมาถูกบริเวณใบหนา จะทำใหเกิดการติดโรคนี้ได การสัมผัสจะตองหม่ันลางมือ 

๑๘. ผูที่ไมสบายเปนโรคทางเดินหายใจทุกราย ควรใสหนากากอนามัย เพ่ือปองกันการแพรกระจาย

ของโรค สำหรับคนปรกติ ถาตองการปองกันโรค การใชหนากากอนามัยชนิด N95 จะตองใชใหถูกวิธี ในคน

ปรกติ ถาใชถูกวิธีคอนขางจะอึดอัดมาก บุคลากรทางการแพทยมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองใช รวมทั้ง  

ชุดในการปองกันตัวเองไมใหติดโรค 

๑๙. ในภาวะปรกติที่โรคยังไมระบาด ควรดำเนินชีวิตแบบปรกติ รักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง  

ออกกำลังกายใหสม่ำเสมอ พักผอนใหเพียงพอ ใครมีโรคประจำตัวก็หมั่นดูแลรักษา 

๒๐. ขณะนี้มีขาวออกมาในสื่อสังคมมากมาย มีทั้งที่ถูกตองและไมถูกตอง การเสพสื่อจะตอง

วิเคราะหสังเคราะหกอนที่จะสงตอออกไป การตื่นตระหนกไมไดชวยใหสถานการณดีขึ้น การรับสถานการณ

ควรรับแบบมีสติ และรอบคอบ ใชองคความรูตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลาเขามาประกอบการพิจารณา 

 

๔.๓ การจัดนิทรรศการงานวันดินโลก 
 สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา โดยโครงการอาศรมดานอาหารและเกษตร รวมจัดนิทรรศการ

พรอมวิทยากร ในงานวันดินโลก ป ๒๕๖๓ ภายใตหัวขอ “Keep soil alive, protect soil biodiversity: 

รักษปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายใหผืนดิน” ระหวางวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนยความเปนเลิศดาน 

การวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชีย อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพ่ือสรางความตระหนัก การรับรูและ

ความเขาใจถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินที่กอใหเกิดประโยชนตอ

ระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดลอม โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (รอยเอกธรรมนัส  

พรหมเผา) เปนประธานเปดงาน  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร ราชบัณฑิต ประธานอาศรม

ความคิดดานอาหารและเกษตร และศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต รวมเปน

วิทยากรบรรยายใหความรูแกผูเขารวมงาน  ในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. ความหลากหลายของยีสตจากพีตและดินอินทรียในปาพรุดั้งเดิมและปาพรุเปลี่ยนสภาพ 

ในปาพรุคันธุลี  โดยศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง ราชบัณฑิต และคณะ 

๒. ยีสตสปชีสใหมจากพีตในปาพรุ  โดยศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง ราชบัณฑิต และคณะ 

๓. ราในดิน : ความอุดมสมบูรณของดิน  โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  

ภาคีสมาชิก และคณะ 

๔. เห็ดทรัฟเฟล : ขุมทรัพยในดิน  โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 

และคณะ 
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๕. ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมเชนเดียวกันกับไวรัสที่ทำใหเกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบ มีได ทั้ง
แบบไมมีอาการ มีอาการทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลัน จนถึงปอดบวม และโรคแทรกซอน 

๖. ระยะฟกตัวของโรค โดยทั่วไปไวรัสโคโรนาจะมีระยะฟกตัวประมาณ ๒ ถึง ๗ วัน ในทาง
ปฏิบัติการเฝาสังเกตอาการหลังสัมผัสโรค หรือมาจากแหลงระบาดของโรค เราจึงใช ๒ เทา คือ ๑๔ วัน 

๗. อาการที่ตองสงสัย คือ ผูที่มาจากแหลงระบาดของโรค รวมกับอาการมีไข และอาการระบบ
ทางเดินหายใจ เชน มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ในรายที่รุนแรง จะมีปอดอักเสบหรือปอดบวมเกิดขึ้น 
และทำใหระบบหายใจลมเหลวถึงกับเสียชีวิตได  

๘. โรคนี้สามารถติดตอระหวางคนสูคนได จึงเกิดการแพรกระจายได  
๙. การยืนยันผลการวินิจฉัย จำเปนตองใชการตรวจทางหองปฏิบัติการ ตรวจหาพันธุกรรมของไวรัส 

๑๐. ความรุนแรงของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม จะมีความรุนแรงนอยกวา MERS และ SARS 
อัตราการตายของ MERS อยู ที่ร อยละ ๓๐ ของ SARS อยู ที ่ประมาณรอยละ ๑๐ แตของไวรัสโคโรนา 
สายพันธุใหมอยูที่นอยกวารอยละ ๓ 

๑๑. โรครุนแรงนอยกวา ดังนั้น ผูที่ติดเชื้ออีกจำนวนมากที่อาจไมมีอาการ หรือมีอาการนอย ไมไดเปน
ปอดบวมทุกราย ดังนั้นผูปวยจึงสามารถเดินทางไปไดไกล และสามารถแพรโรค ทำใหเกิดการระบาด  
ในวงกวาง และสามารถระบาดไดทั่วโลก (pandemic) 

๑๒. เชนเดียวกับโรคระบาดทั่วไป การกระจายของโรคจะข้ึนอยูกับความรุนแรงของโรค และอำนาจ 
ในการกระจายโรค โรคที่มีความรุนแรงนอยจะกระจายไดมากกวา การติดเชื้อในอากาศจะไดมากกวาการ  
ติดเชื้อดวยการสัมผัสฝอยละออง ปอดบวมอูฮ่ัน เปนโรคที่ติดตอโดยการสัมผัสฝอยละออง 

๑๓. เมื่อเปนโรคใหม ทุกคนไมมีภูมิตานทาน จึงมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อไดทุกคน ถาสัมผัสโรค สวนความ
รุนแรงของโรคจะขึ้นอยูกับอายุ ในเด็กความรุนแรงของโรคจะนอยกวาในผูใหญและผูสูงอายุ หรือกลาวไดวา
ความรุนแรงจะเพ่ิมข้ึนตามอายุนั่นเอง 

๑๔. ในการระบาดของโรค โรคจะหยุดเมื่อมีการติดเชื้อไปจำนวนหนึ่ง ขึ้นอยูกับอำนาจการกระจาย
ของโรค ถาอำนาจการกระจายของโรค เทากับไขหวัดใหญ หรือ ๑ คนกระจายไปได ๒ คน เมื่อมีผูติดเชื้อ
หรือมีภูมิตานทานแลวอยางนอยรอยละ ๕๐ โรคนาจะสงบ แลวหลังจากนั้นไวรัสนี้ ก็จะเปนโรคประจำถ่ิน 
(endemic) หรือตามฤดูกาลตอไป (seasonal) และการติดเชื้อจะเกิดการระบาดไดเปนหยอมอยางเชน
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ ที่ระบาดมา ๑๐ ปแลวโรคนี้ก็ยังไมหยุด ยังมีการระบาดในนักเรียนอยูเปน
ระยะ ๆ ในประเทศไทย 

๑๕. ในปจจุบัน ณ วันนี้ยังไมมียาตานไวรัสใชรักษา และไมมีวัคซีนในการปองกัน 
๑๖. การปองกันที่ดีที่สุด คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูปวย การลางมือจะปองกันการติดเชื้อไดเปน

อยางดี “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” จึงยังใชไดเสมอในการปองกันโรคที่ติดตอทางไปฝอยละออง 

๔๐๙ 
 
 
 
 
 

๑๗. การเดินสวนกันไปมาไมทำใหเกิดการติดโรคนี้ แตการอยูในระยะใกลในการพูดคุย หรือมีการไอ

จาม และมีฝอยละอองกระเด็นมาถูกบริเวณใบหนา จะทำใหเกิดการติดโรคนี้ได การสัมผัสจะตองหม่ันลางมือ 

๑๘. ผูที่ไมสบายเปนโรคทางเดินหายใจทุกราย ควรใสหนากากอนามัย เพ่ือปองกันการแพรกระจาย

ของโรค สำหรับคนปรกติ ถาตองการปองกันโรค การใชหนากากอนามัยชนิด N95 จะตองใชใหถูกวิธี ในคน

ปรกติ ถาใชถูกวิธีคอนขางจะอึดอัดมาก บุคลากรทางการแพทยมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองใช รวมทั้ง  

ชุดในการปองกันตัวเองไมใหติดโรค 

๑๙. ในภาวะปรกติที่โรคยังไมระบาด ควรดำเนินชีวิตแบบปรกติ รักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง  

ออกกำลังกายใหสม่ำเสมอ พักผอนใหเพียงพอ ใครมีโรคประจำตัวก็หมั่นดูแลรักษา 

๒๐. ขณะนี้มีขาวออกมาในสื่อสังคมมากมาย มีทั้งที่ถูกตองและไมถูกตอง การเสพสื่อจะตอง

วิเคราะหสังเคราะหกอนที่จะสงตอออกไป การตื่นตระหนกไมไดชวยใหสถานการณดีขึ้น การรับสถานการณ

ควรรับแบบมีสติ และรอบคอบ ใชองคความรูตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลาเขามาประกอบการพิจารณา 

 

๔.๓ การจัดนิทรรศการงานวันดินโลก 
 สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา โดยโครงการอาศรมดานอาหารและเกษตร รวมจัดนิทรรศการ

พรอมวิทยากร ในงานวันดินโลก ป ๒๕๖๓ ภายใตหัวขอ “Keep soil alive, protect soil biodiversity: 

รักษปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายใหผืนดิน” ระหวางวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนยความเปนเลิศดาน 

การวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชีย อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพ่ือสรางความตระหนัก การรับรูและ

ความเขาใจถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินที่กอใหเกิดประโยชนตอ

ระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดลอม โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (รอยเอกธรรมนัส  

พรหมเผา) เปนประธานเปดงาน  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร ราชบัณฑิต ประธานอาศรม

ความคิดดานอาหารและเกษตร และศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต รวมเปน

วิทยากรบรรยายใหความรูแกผูเขารวมงาน  ในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. ความหลากหลายของยีสตจากพีตและดินอินทรียในปาพรุดั้งเดิมและปาพรุเปลี่ยนสภาพ 

ในปาพรุคันธุลี  โดยศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง ราชบัณฑิต และคณะ 

๒. ยีสตสปชีสใหมจากพีตในปาพรุ  โดยศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง ราชบัณฑิต และคณะ 

๓. ราในดิน : ความอุดมสมบูรณของดิน  โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  

ภาคีสมาชิก และคณะ 

๔. เห็ดทรัฟเฟล : ขุมทรัพยในดิน  โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง  ภาคีสมาชิก 

และคณะ 
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๕. ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดินของไทยกับการเปนฐานทาง
เศรษฐกิจชีวภาพยุคใหม (กลุมไสเดือนดิน, กลุมหอยทาก, กลุมกิ้งกือและตะขาบ)  โดย ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  
ปญหา ภาคีสมาชิก และคณะ 

๖. ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียในลำไสไสเดือนดิน  โดย ศาสตราจารย ดร.อานัฐ  
ตันโช ภาคีสมาชิก และคณะ 

๔๑๑ 
 
 
 

 

คณะทำงานรวบรวมบทคัดย่อการนำเสนอการบรรยายทางวิชาการของ 
สำนักวิทยาศาสตร์ และบทคัดย่อจากการพิมพ์ผลงานซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร ประธานคณะทำงาน 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  ธีระม่ันคง คณะทำงาน 
๓. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ์  คณะทำงาน 
๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล  เดชนครินทร์ คณะทำงาน 
๕. ดร.วิยงค์  กังวานศุภมงคล   คณะทำงาน 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะทำงาน 
๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์  นัยวิกุล คณะทำงาน 
๘. ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง เลขานุการคณะทำงาน 
๙. นางสาวยลดา  ใยประยูร ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน 

๑๐. นางสาวพจมาน  เชยเดช ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน 
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๕. ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดินของไทยกับการเปนฐานทาง
เศรษฐกิจชีวภาพยุคใหม (กลุมไสเดือนดิน, กลุมหอยทาก, กลุมกิ้งกือและตะขาบ)  โดย ศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ  
ปญหา ภาคีสมาชิก และคณะ 

๖. ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียในลำไสไสเดือนดิน  โดย ศาสตราจารย ดร.อานัฐ  
ตันโช ภาคีสมาชิก และคณะ 

๔๑๑ 
 
 
 

 

คณะทำงานรวบรวมบทคัดย่อการนำเสนอการบรรยายทางวิชาการของ 
สำนักวิทยาศาสตร์ และบทคัดย่อจากการพิมพ์ผลงานซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร ประธานคณะทำงาน 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  ธีระม่ันคง คณะทำงาน 
๓. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ์  คณะทำงาน 
๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล  เดชนครินทร์ คณะทำงาน 
๕. ดร.วิยงค์  กังวานศุภมงคล   คณะทำงาน 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะทำงาน 
๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์  นัยวิกุล คณะทำงาน 
๘. ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง เลขานุการคณะทำงาน 
๙. นางสาวยลดา  ใยประยูร ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน 

๑๐. นางสาวพจมาน  เชยเดช ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน 
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