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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 วิบูลย์สวัสดิ์
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 โสภณรณฤทธิ์
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 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 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 เมื่อวันที่ 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 แตงตั้งเมื่อวันที่ 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 แตงตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖. ศาสตราจารย ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แตงตั้งเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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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 เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โปรดเกลาฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง
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 แตงตั้งเมื่อวันที่ 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.ธวัชชัย 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 เมื่อวันที่ 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 เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
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 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 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 แตงตั้งเมื่อวันที่ 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 แตงตั้งเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑๙. ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ปญหา
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาสัตววิทยาและสัตวศาสตร แตงตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๐. ดร.กองกานดา ชยามฤต
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาพฤกษศาสตร แตงตั้งเมื่อวันที่ 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 สาขาวิชากีฏวิทยา 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
แตงตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ แตงตั้งเมื่อวันที่ 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 แตงตั้งเมื่อวันที่ 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
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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 แตงตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๗. ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร แตงตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๘. รองศาสตราจารย ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร แตงตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๙. ศาสตราจารย นพ.รุงโรจน พิทยศิริ
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร แตงตั้งเมื่อวันที่ 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 แตงตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาสรีรวิทยา แตงตั้งเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. ศาสตราจารย ดร.เกศินี โชติวานิช
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาพยาธิวิทยา แตงตั้งเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๗. ศาสตราจารย ดร. ภกญ.พรอนงค อรามวิทย
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเภสัชวิทยา แตงตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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รายนามขาราชการ และลูกจางประจำ กองวิทยาศาสตร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
กองวิทยาศาสตร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีอำนาจหนาที่ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ
งานวิชาการและงานธุรการของสำนักวิทยาศาสตร ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สงเสริมและสนับสนุนการคนควา และผลิตงานทางวิชาการในลักษณะของการแตง แปล และเรียบเรียง
เอกสาร หรือตำรา การบัญญัติศัพท การจั ดทำหนังสืออางอิงประเภทพจนานุกรม สารานุกรม อนุกรมวิธาน
และงานวิชาการอื่น 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
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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) และกลุมวิจัยโครงการชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
จัดเสวนาประเด็นที่เกี่ยวของกับมลพิษอากาศ PM2.5 ในหัวขอเรื่อง “กูวิกฤตการณ PM2.5 ดวยงานวิจัย
และนวัตกรรม” เมื่อวันศุกรที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองประชุม ๘๐๑ อาคารจามจุรี ๑๐
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนองคความรูความคิดเห็ นระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับผลกระทบและการแกไขปญหา PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
ในจังหวัดของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย และหาแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก
การเฝาตรวจติดตามและเฝาระวังปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ รวมทั้งรวบรวมขอมูลจากการเสวนาจัดทำ
แผนแมบทเพื่อการแกไขที่เปนรูปธรรมในระยะยาว 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  อ ำนวยการสำนั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานชี ว ภาพ (องค ก ารมหาชน) และศาสตราจารย กิ ต ติ คุ ณ
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 ราชบุร ี นนทบุร ี ปทุมธานี สมุทรสาคร
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง อยุธยา อางทอง และปราจีนบุรี สงผลกระทบดานเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพและสิ่งแวดลอม และกระทบการดำเนิน ชีวิตของประชาชนเปนวงกวางมากกวา ๒๐ ลานคน
ทำใหทุกภาคสวนและรัฐบาลตื่นตัว ชวยกันหาแนวทางลดผลกระทบและปองกันการเกิดปญหาเหลานี้ใน
อนาคต ความจริงปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในประเทศไทยไมใชเพิ่งจะเกิดขึ้น มีขอมูลวาเกิดขึ้น
เปนประจำทุกป เชน คา PM2.5 ที่ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษในกรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคา
สูงถึง ๑๑๒ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร คาที่ตรวจวัดในบริเวณริมถนนหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ สูงถึง ๒๒๒ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร หรือมีคา
มากกวารอยละ ๓๐๐ ของคามาตรฐานประเทศไทยที่กำหนดไมเกิน ๕๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
ในอดีตปญหามลพิษอากาศมักจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวตอฤดูรอนเปนประจำทุกปโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ
ของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเผาวัสดุชีวมวลในประเทศและในประเทศเพื่อนบานเปนประจำทุกป
หนว ยงานที่เกี่ย วของจึง รว มกันจัดเสวนาประเด็น ที่เกี่ย วของกับ มลพิษอากาศ PM2.5 ในหัว ขอเรื่อง
“กูวิกฤตการณ PM2.5 ดวยงานวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อหาขอสรุปในการปฏิรูประบบการจัดการมลพิษ
อากาศของประเทศ ใหเปนแนวทางการปองกันและแกไขปญหา PM2.5 ในอนาคต ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนองคความรูความคิดเห็นระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับผลกระทบและการแกไขปญหา PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในจังหวัด
ของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย
๒. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก การเฝาตรวจติดตามและเฝาระวัง
ปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ รวมถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา เพื่อแจงเตือนประชาชนและกลุม
สังคมลวงหนากอนเกิดภัย และมีแผนรับมือ/ปรั บตัวตอพิบัติภัยจากมลพิษอากาศ และลดผลกระทบทางลบ
ตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพทั้งระบบ
๓. นำเสนอขอมูลจากการเสวนาตอรัฐบาล เพื่อจัดทำแผนแมบทแกไขที่เปนรูปธรรมในระยะยาว
โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดสารมลพิษในฝุน PM2.5 ตั้งแตตนกำเนิดในทุกมิติและทุ กภาคสวน เชน
ภาคการขนสงและคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน และการแกปญหาฝุนขาม
พรมแดน รวมทั้งปญหาโดมความรอนเมืองใหญ ๆ ทั่วประเทศ
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สรุปผลจากการประชุม
ภาคเชามีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กูวิกฤตชาติดาน PM2.5 ดวยงานวิจัยและนวัตกรรม” โดย
ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน จารุพงษสกุล ราชบัณฑิต และประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (กจย๕) รองศาสตราจารย พญ.ศิริรัตน
อนุตระกูล ชัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก น 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.ศิริร ัตน
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 ประธานกลุ ม
จิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติ ERIG และ ดร.คุณากร เพชรคง กรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา ราชบัณฑิตยสภา และพันตำรวจโท ธีรธวัช สวัสดิสาร งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กองกำกับการ ๕
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ดำเนินการเสวนาโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
ผูเขารวมการเสวนามีการแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตองานวิจัย
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 เพื่อ
แกไขปญหาอยางเปนระบบตั้งแตตนเหตุ และสรางแรงจูงใจใหผูกอมลพิษใหความรวมมือกับภาครัฐ
๓) การแกไขปญหาฝุน PM2.5 จากการเผาไหมเชื้อเพลิง ควรศึกษาใหครอบคลุมทุกกลไกการเกิด
มลพิษ ซึ่งตองควบคุมไปพรอม ๆ กัน การแกปญหาเพียงทางเดียวไมสามารถแกไขปญหาไดอยางครบวงจร
เชน การควบคุมแตรถยนตควันดำ โดยไมควบคุมรถจักรยานยนตที่กอใหเกิดควันขาวอยางเขมงวด
๔) การออกมาตรการหามเผาในที่โลง โดยไมมีมาตรการชวยเหลื อเยียวยารองรับ 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
เพื่อสรางความตระหนักและใหความรวมมือในการแกไขปญหามลพิษ
๗) การสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานเทคนิควิศวกรรมเพื่อสรางนวัตกรรมในการปองกัน ควบคุม
และลดปริมาณฝุน PM2.5 และมลพิษอื่น 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 เพื่อระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ประสบการณ
ดานน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใตดิน ตลอดจนผูใชน้ำทุกภาคสวนในการแกปญหาวิกฤตภัยแลงในป ๒๕๖๓
โดยมีผูเขารวมงานเสวนา ประมาณ ๖๐ คน ประกอบดวยผูแทนจากหน วยงานที่เกี่ยวของดานการบริหาร
จัดการน้ำของประเทศ ผูทรงคุณวุฒิ ราชบัณฑิต และสื่อมวลชน ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจากนายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมกลาวเปดงาน พรอมดวย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
นายกราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต และประธานอาศรม
ความคิดดานระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

13
๑๓

และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานการจัดการน้ำของประเทศ ไดแก สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ,
กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การประปานครหลวง และกรมชลประทาน เขารวมการเสวนา
หลักการและเหตุผล
ชวงภัยแลงในขณะนี้สงสัญญาณการขาดแคลนน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมในขั้นวิกฤตไปทั่วประเทศ และมีแนวโนมวาจะเกิดไปอีกเปนระยะเวลานาน น้ำในแมน้ำสายหลัก
หลายสายแหง ตลอดจนน้ำในเขื่อนมีปริมาณนอยกวาปรกติ จะสงผลกระทบตอการใชน้ำของประชาชน
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประสบปญหาน้ำประปาเค็มเนื่องจาก
แหลงน้ำดิบในแมน้ำเจาพระยาที่การประปานครหลวงใชเปนแหลงน้ำดิบผลิตประปาถูกน้ำเค็มรุกเขามา
เพราะน้ำที่จะสงมาดันน้ำเค็มไวที่ ปากแมน้ำไมเพียงพอ 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
ที่เกี่ยวของกับผลกระทบและการแกไขปญหาวิกฤตภัยแลงในป ๒๕๖๓ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และภาคตาง ๆ ของประเทศไทย
๓. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก เฝาตรวจติดตามและเฝาระวัง
ปญหาภัยแลงทั้งระบบ รวมถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) เพื่อแจงเตือน
ประชาชนและสังคมลวงหนากอนภัยจะมา และมีแผนรับมือปรับตัวตอภัยแลงทั้งระบบ ลดผลกระทบทางลบ
ตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพทั้งระบบ
ผลสรุปจากการประชุม
การเสวนาสาธารณะ หัวขอ “กูวิกฤตภัยแลงและระบบประปาเค็มป ๒๕๖๓” โดย
๑. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ
๒. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
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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 ในระบบนิเวศเองก็มีมาตรการในการระบายน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็ม หรือเลี้ยงน้ำ
ในคลองเพื่อปองกันตลิ่งพัง แตในภาคการเกษตรคอนข างเปนปญหามาก 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 เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงทางอาหาร
ภายใตวิกฤตการระบาดของโควิด -๑๙” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองเพชรชมพู
ชั้น ๓ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางแกไขการขาดแคลนอาหาร
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ของประเทศตาง ๆ ภายใตวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโควิด -๑๙ และโอกาสของประเทศไทยในการขาย
สินคาเกษตรและอาหารโดยใชวิธีการใหม ๆ ที่สอดคลองกับฐานวิถีชีวิตใหมของโลก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตสิ นคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ
เพื่อรักษาและขยายตลาดโลกอยางยั่งยืน มีผ ูเขารวมงานประมาณ ๘๕ คน ประกอบดว ยผูแทนจาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนผูสนใจ ทั้งนี้ไดรับเกียรติจ าก
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต และประธานอาศรมความคิดดานอาหารและเกษตร
กลาวรายงาน และกลาวตอนรับ ผูเขารวมงาน โดยศาสตราจารย กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์ ชัยบุตร
ราชบัณฑิต และประธานสำนักวิทยาศาสตร และกลาวเปดการประชุมเชิงวิชาการ โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ
นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา
หลักการและเหตุผล
อาหารเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดของมนุษยทุกคนเพื่อการยังชีพ ความสามารถในการผลิตอาหารจึง
เปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณทางอาหารสูง สวนหนึ่งเปนเพราะมีความหลากหลาย
ทางชีว ภาพเปนทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานชีว ภาพ (bio-based economy) สามารถชวยลดความ
เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไทย และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ (Covid-19) บีบบังคับใหทั่วโลกลดกิจกรรมการคาและ
คมนาคมขนสง ทำใหหลายประเทศประสบปญหาขาดแคลนอาหาร จนบางประเทศถึงขั้นแยงชิงกัน ในขณะที่
ประเทศไทยไดรับผลกระทบนอยมาก ทั้งยังสามารถสงสินคาเกษตรและอาหารออกไปยังตางประเทศ
ในราคาสูงขึ้น ทำรายไดใหกับเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ และชวยดูดซับแรงงานที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคและต องเดิ นทางกลับ ภู มิล ำเนาของตนอี กดวย การที่ป ระเทศไทย
ในปจจุบันมีความมั่นคงสูงดานเกษตรและอาหารนี้ไมใชเปนเรื่องบังเอิญ แตเปนการสั่งสมทรัพยากรและ
ภูมิปญญาที่เกี่ยวของมาหลายสิบ ป เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพ (จุล ินทรีย พืช และสัตว)
ทรัพยากรกายภาพ (ดิน น้ำ และสภาพแวดลอมอื่น ๆ) ที่สมบูรณ รวมกับการบริหารจัดการของมนุษย
(เกษตรกร ผู คา และภาครัฐ) ทำใหประเทศไทยกลายเปนครัวแหงหนึ่งของโลกอยูในปจจุบัน โดยในป
๒๕๖๒ สงออกสินคาเกษตรสูงเปนอันดับที่ ๑๒ ของโลก คิดเปนมูลคากวา ๑ ลานลานบาท และเปนรายได
ของประเทศไทยอยางแทจริง ไมตองแบงปนใหกับบริษัทขามชาติ จึงนับวาความมั่นคงด านเกษตรและ
อาหารของไทย มีความสำคัญยิ่งตอความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลกในปจจุบันและอนาคต
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วัตถุประสงค
๑. นำเสนอสถานการณปจจุบันของปญหาและแนวทางแกไขการขาดแคลนอาหารของประเทศตาง ๆ
ภายใตวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโควิด -๑๙ และโอกาสของประเทศไทยในการขายสิน คาเกษตรและ
อาหารโดยใชวิธีการใหม ๆ ที่สอดคลองกับฐานวิถีชีวิตใหมของโลก
๒. สรางแรงบันดาลใจแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ เพื่อรักษา
และขยายตลาดโลกอยางยั่งยืน
๓. อภิปรายแนวทางพัฒนากลไกการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ
การเขาถึง การใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
การเกษตรและอาหารอยางยั่งยืน
สรุปผลการประชุมเชิงวิชาการ
ภาคเชา เปนการอภิปราย เรื่อง “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 ซื่อสุว รรณ ประธานกรรมการจัด ทำยุทธศาสตรช าติดา นการสร างโอกาสและ
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 ตองปรับ ตัว ดว ยเชนกัน โดยมีการประสานความรวมมืออยางบูร ณาการ เพื่อใหผ านพ น
วิกฤตการณนี้และสอดคลองกับฐานวิถีชีวิตใหมของโลก รวมทั้งตองสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยใน

17
๑๗

กระบวนการผลิต เพื่อสรางโอกาสในการสงออก และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใน
การอภิปรายไดเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของทุกภาคสวน ดังนี้
การปรับตัวของเกษตรกรในฐานะผูผลิต
๑. ควรนำเทคโนโลยีมาใชในการผลิตใหมากยิ่งขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานที่หายไป รวมถึงการทำ
ธุรกิจใหบริการทางการเกษตร อันเปนอีกแนวทางหนึ่งซึ่งกำลังไดรับความสนใจอยางมากทั้งในและตางประเทศ
๒. ควรเพิ่มชองทางการขายสินคา โดยการขายสินคาโดยตรงระหวางผูผลิตและผูบริโภคผาน
ชองทางออนไลน เปนการเพิ่มโอกาสของผูผลิตใหขายสินคาไดมากขึ้นในราคาที่สูงขึ้นโดยไมตองผานพอคา
คนกลาง ซึ่งถือเปนนิวนอรมัลสำหรับภาคการเกษตรในปจจุบัน
๓. ควรลดการผลิตสินคาจำนวนมาก (mass production) และหันมาผลิตและขายสินคาใหลูกคา
แบบตลาดเฉพาะกลุม (niche market) เปนการสรางคุณคาของผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้น เชน พัฒนาการผลิต
แบบเกษตรอินทรียที่ใสใจสิ่งแวดลอม ลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และเพิ่มความปลอดภัยของสินคาและ
ผลิตภัณฑเพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจ เปนสินคาทางเลือกใหกับผูบริโภค
๔. การเนนคุณภาพและคุณคา ทางโภชนาการของสินคา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
นอกจากนี้ ไมควรเนนขายแตวัตถุดิบ แตควรพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาดวย
๕. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรและแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น โดยนำเสนอเรื่องราวของ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงผลิตสินคาที่นาสนใจ เชน สินคา GI (geographical identification)
นอกจากนี้ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ควรจะพัฒนาตอยอด
๖. เกษตรกรตองเนนการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตองมีการปรับตัวเพื่อให
ภาคเกษตรกรรมเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน ๔ กลุมหลัก ๆ ไดแก อาหาร สมุนไพร
การทองเที่ยวเชิงเกษตร และพลังงาน ทั้งยังอาจเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ หรือปลูกพืชทางเลือกอื่น ๆ การทำ
การเกษตรแบบผสมผสานโดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู รวมทั้งการทำหัตถกรรมเพื่อเสริมรายได
การปรับตัวของภาครัฐ
๑. ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนองคความรู ทักษะดานตาง ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
นวัตกรรมการผลิต เพื่อผลักดันใหเกษตรกรเขาถึงเทคโนโลยีไดมากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสงเสริม
งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ
๒. จัดใหมีมาตรการเยียวยาและชวยเหลือเกษตรกรอยางเหมาะสม แตไมควรเปนนโยบายโดยรวม
สำหรับเกษตรทุกกลุม ควรจำแนกเกษตรกรกลุมเปาหมายเปนหลายกลุมตามศักยภาพและความพรอมของ
เกษตรกร และจัดทำนโยบายสงเสริมสนับสนุนอยางเหมาะสมสำหรับเกษตรกรแตละกลุม เชน เกษตรกร
บางกลุมมีความพรอมดานเทคโนโลยีแลว อาจสงเสริมดานความรูและงานวิจัยเพิ่มเติม
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๓. ตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาเรื่องภัยแลง
และการจัดการน้ำอยางเปนระบบ เพื่อใหเพียงพอตอการทำการเกษตร
๔. ตองมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตรลวงหนาในการเพาะปลูกใหเกษตรกรในภาพรวม เพื่อให
เกษตรกรมีแนวทางในการผลิต ไมใหเกิดการผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียวกันจนเกิดภาวะสินคาลน ตลาด
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
ประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศเอื้อใหมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ทั้งปาไม พันธุพืช พันธุสัตว และจุลินทรีย นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายในภาคการเกษตร เช น 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 จังหวัดชุมพร
กลวยไข จังหวัดกำแพงเพชร สับปะรดไรมวง จังหวัดเลย เงาะโรงเรียน บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี
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ซึ่งตองการทรัพยากรไมเหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ ดังนั้น จึงควรมีการจัดบริเวณ (zoning) พื้นที่เพาะปลูกให
เหมาะสม
ทั้งนี้ การจัดการภาคการเกษตรอยางยั่งยืน ตองประกอบดวย
๑. การปรับปรุงพันธุเพื่อใหมีพันธุพืช สัตว และจุลินทรียที่ดี
๒. การพัฒนาปจจัยการผลิตพืช สัตว จุลินทรียนั้น ๆ
๓. การพัฒนากระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม เชน การผลิตแบบเกษตรอินทรีย
ลดการใชสารเคมีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเพิ่มมูลคาของสินคาและผลิตภัณฑ นอกจากนี้
ยังตองรักษาระบบนิเวศและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติ
๔. การพัฒนาการแปรรูปที่หลากหลาย
๕. การพัฒนาการตลาด
ในปจจุบัน เนื่องจากปญหาดานสิ่งแวดลอมและสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำใหความ
หลากหลายทางชีวภาพลดลง ดังนั้น จำเปนตองมีมาตรการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและอาหารอยางยั่งยืน ดังนี้
๑. การคุมครองปองกันความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการจัดทำทะเบียนของทรัพยากรชีวภาพ
ที่มีอยู จัดจำแนกประเภท รวมทั้งการขึ้นทะเบียนและจดสิทธิบัตร
๒. การฟนฟูและสรางขึ้นใหมเพื่อทดแทนสิ่งที่หมดไป
๓. การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
๔. การสงเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อนำไปตอยอด ทั้งการวิจัยเชิงลึกถึงระดับ
ยีนเพื่อปรับปรุงพันธุ การพัฒนาปจจัยการผลิต กระบวนการผลิตและการแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการขยายตลาด
ซึ่งตองทำใหเกษตรกรสามารถเขาถึงองคความรูเหลานั้นไดโดยงาย
๕. การจัดทำฐานขอมูลและการเชื่อมโยงฐานขอมูล เพื่อใหสามารถเขาถึงและนำขอมูล ไปใช
ประโยชน
๖. การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ : ดิน น้ำ ปา คน
๗. การสรางการรับรูสูส ังคม กระตุนจิตสำนึกการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
การพัฒนาอยางยั่งยืน
หลักการคือ การสรางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหเกิดการอนุรักษและ
พัฒนาอยางยั่งยืน ผานกลไกการสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนและการแกไขปญหาอยางบูรณาการ
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บทบาทของเกษตรกรและชุมชน
ชุมชนตองพึ่งพาตนเองโดยการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การค นหาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในชุมชนของตนที่เปนอัตลักษณ เพื่อสรางตลาด และการแบงปนรายไดกลับคืนเพื่อรักษาระบบ
นิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งการนำความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหไดผลผลิตหรือผลิตภัณฑมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันไดทั่วโลก
บทบาทของภาครัฐ
๑. การสงเสริม สนับสนุน และผลักดันในดานตาง ๆ ทั้งองคความรู ความเขาใจ เทคโนโลยี
นวัตกรรม งานวิจัย การพัฒนาฐานขอมูล
๒. การจัดตั้งธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งระดับชาติและระดับชุมชน การขึ้นทะเบียน
สิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ การดูแลในภาพรวมเกี่ยวกับความหลากหลายของพืช สัตว
จุลินทรีย และการควบคุมการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและแบงปนผลประโยชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาตอยอด
ในอนาคต
๓. การทำงานรวมกันอยางบูรณาการโดยเฉพาะระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
พาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสรางความเขมแข็งอยางเปนองครวมใหเกษตรกร รวมถึงการสราง
เครือขายความรวมมือระหวางชุมชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 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 ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
๑. วิศวกรรมทหาร : เรือดำน้ำเปนคำตอบสุดทายในการปองกันประเทศ
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ 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. การพัฒนานวัตกรรมตนแบบเมืองซับน้ำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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. รูจกั และทำความเขาใจความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ ราชบัณฑิต
๒. ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
โดย ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาคีสมาชิก
๓. การกระตุนการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชโดยใชแสงจากไดโอดเปลงแสง
โดย ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
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การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
๑. ความจำกับดนตรีไทยสากลและฮอรโมนที่เกี่ยวของ
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ 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 ธีระมั่นคง ราชบัณฑิต
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑. แบบจำลองทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับโควิด-๑๙
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงควิมล เลณบุรี ราชบัณฑิต
๒. เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมดานปญญาประดิษฐกับภาษาไพทอน
โดย ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง ราชบัณฑิต
๓. การปองกันภาวะสมองเสื่อม
โดย ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร ภาคีสมาชิก
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การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ราชบัณฑิต
๒. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ 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. การหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบหลายวัตถุประสงคในการจับคูเที่ยวบินของสายการบิน
ราคาประหยัด
โดย ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑. เรื่องของหนากาก
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
๒. เกษตรทฤษฎีใหมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน
โดย รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร วงศแกว ภาคีสมาชิก
๓. กลีเซอรอลดิบ-วัตถุดิบอเนกประสงค : ตอนที่ ๑ การเพิ่มความบริสุทธิ์
โดย ศาสตราจารย ดร.มะลิ หุนสม ภาคีสมาชิก
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑. จิตวิญญาณนักวิจัย
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
๒. วิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
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๓. สถานการณการปลูกทุเรียนเพื่อสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
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 - พืชกูภ ัยแลง
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 วิบูลยสวัสดิ์ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต
๒. การพัฒนาและผลิตวัคซีนโรคโควิด-๑๙ ของประเทศไทย
โดย ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก
๓. AI ในการศึกษา
โดย ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง ราชบัณฑิต
การบรรยายทางวิชาการวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
๑. พื้นที่ทะเลสาบสงขลา...ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
โดย ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ราชบัณฑิต
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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. การลดปริมาณสารพิษในเมล็ดกาแฟคั่วโดยใชกระบวนการคั่วดวยไอน้ำรอนยวดยิ่ง
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 วิบูลยสวัสดิ์ 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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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. ผลิตภัณฑอาหารชุบเกล็ดขนมปงไมมีกลูเทนจากแปงขาวผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก
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. การเพิ่มศักยภาพเถาลอยจีโอพอลิเมอรดวยบะซอลตไฟเบอร
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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พืชมีกลิ่นหอมใบเตยไดอยางไร
พืชมีกลิ่นหอมใบเตยไดอยางไร
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต
กลิ่นหอมใบเตยพบครั้งแรกจากตนเตย (pandan, Pandanus amaryllifolius) เปนกลิ่นอาหารคาว
หอมใบเตยพบครั
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และตะวั
ชื่นชอบ กลิ่นหอมใบเตยเป
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ว พืชบางชนินดกลิ
มีบ่นางพั
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าวเหนียว) มะพร
ขาวฟาดงมีบถั่างพั
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อเอนไซม
amino นaldehyde
(AADH)
betaine
aldehyde dehydrogenase
2 (BADH2)
หรือเอนไซมชamino
ทำให
เกิดการสะสมของ
2AP ความแตกต
างในความหอมของพื
ตางพันaldehyde
ธุ หรือพืชพัdehydrogenase
นธุเดียวกันที่ปลูก(AADH)
ตางที่
ทำให
ดการสะสมของ
ช ตา(minor
งพันธุ หรื
อพืชอีพักนหลายตำแหน
ธุเดียวกันที่ปงลูควบคุ
ก ตางทีม่
บปรุงพันธุาพงในความหอมของพื
ืชเชื่อวา ยังมียีนรอง
gene)
หรือตเากิงฤดู
กาลกัน ทำให2AP
นักปรัความแตกต
งพัยนเกษตรศาสตร
ธุพืชเชื่อวา ยัมงีสมีวยนสำคั
ีนรองญ(minor
กหลายตำแหน
งควบคุามว
อตางฤดู
นักปรับปรุ
ลัหรืกษณะดั
งกลกาลกั
าว นันกวิทำให
จัยของมหาวิ
ทยาลั
ในการคgene)
นพบยีนอีควบคุ
มความหอมในข
ลัขากวฟ
ษณะดั
วิจัยของมหาวิ
ยเกษตรศาสตร
มีสวนสำคัญในการคนพบยีนควบคุมความหอมในขาว
าง ถัง่วกล
เหลืาวองนักแตงกวา
มะพราทวยาลั
และฟ
กเขียว
ขาวฟาง ถั่วเหลือง แตงกวา มะพราว และฟกเขียว

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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ศักยภาพการควบคุมทางชีวภาพโรคลำตนเนาในปาลมน้ำมัน
ศักยภาพการควบคุมทางชีวภาพโรคลำตนเนาในปาลมT น้ำมัน
โดย Streptomyces palmae CMU-AB204T
โดย Streptomyces palmae CMU-AB204
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ภาคีสมาชิก
ปาลมน้ำมันเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันพืชและเชื้อเพลิงชีวภาพหลัก ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจ
ปาลมน้แต
ำมัมนักเปไดนรแหล
งวัตถุดยิบหายจากการเข
ในการผลิตน้ำามัทำลายของเชื
นพืชและเชื้อ้อเพลิ
งชีวภาพหลัเรีกยซึก่งอมีโรค
มูลคสางทางเศรษฐกิ
ผลใหเกิดการจ
ในประเทศไทย
ับความเสี
ราและแบคที
สงจผลให
เกิดการ
แตมักไดรับความเสี
ยหายจากการเข
ราและแบคที
รียกอรโรค
สูในประเทศไทย
ญเสียผลผลิตและการตายของต
นปาล
มน้ำมัน ในปจาจุทำลายของเชื
บันยังไมมีวิธีใ้อดที
่ใชไดผลอยาเงสมบู
ณ แต
ะมีการใช
ทั้ง
สูสารเคมี
ญเสียผลผลิ
ตและการตายของต
นปาล
ในปจจุบันยังไมยได
มีวอิธอกผลิ
ีใดที่ใชตไภัดณผลอย
ณ แตจะมีการใช
การเผาทำลาย
และการใช
ชีวภัมณน้ฑำมันประเทศมาเลเซี
ฑที่เาปงสมบู
นเชื้อรราเอนโดไฟต
ผสมกัทบั้ง
สารเคมี
การเผาทำลาย
ชีวภัณฑการใช
ประเทศมาเลเซี
ยไดออกผลิตภัณฑทนี่เหลั
ปนกเชืซึ้อ่งราเอนโดไฟต
EM มีขายในท
องตลาด และการใช
ในประเทศไทยมี
สารเคมีและการเผาทำลายเป
ทำใหผลผลิผตสมกั
ลดลงบ
EM่องจากทำลายต
มีขายในทองตลาด
การใชสารเคมี
นหลัก ซึ่งยทำให
ผลผลิ
ตลดลง
เนื
นที่ใหในประเทศไทยมี
ผลแลว การใชการควบคุ
มทางชีแวละการเผาทำลายเป
ภาพนาจะสามารถลดความเสี
หายให
ชาวสวนได
เนื
่องจากทำลายต
าจะสามารถลดความเสี
โดยเฉพาะถ
าชีวภัณนฑทีน่ใหั้นมีผสลแล
มบัวติใการใช
นการชกวารควบคุ
ยใหตนแข็มทางชี
งแรงรววภาพน
มกับการควบคุ
มโรคโดยตรง จุยลหายให
ินทรียกชลุาวสวนได
มแอกทิโน
โดยเฉพาะถ
ฑนยั้นทมีี่นสำมาใช
มบัติในการช
วยให
การควบคุ
มโรคโดยตรง
แบคทีเรียเปานชีจุวลภัินณทรี
ในการเป
นชีตวภันแข็
ณฑงไแรงร
ดเชนวมกั
เดียบวกั
บราเอนโดไฟต
โดยมีจุขลอินดีทรี
ที่วยากลุมีมกแอกทิ
ารสราโนง
แบคทีเสร
รียาเปงสารปฏิ
นจุลินทรี
ยที่นำมาใชใดนการเป
ณฑไดอเมในดิ
ชนเดีนยไดวกัดบีกราเอนโดไฟต
โดยมีขอดีที่วา มีการสราง
สปอร
ชีวนะหลายชนิ
และทนตนอชีสิวภั่งแวดล
วา
สปอร สรกรณี
างสารปฏิ
ชีวนะหลายชนิ
ดและทนต
อสิ่งแวดล
อมในดินได้อ แอกทิ
ดีกวา โนแบคทีเรีย เพื่อใชเปนหัวเชื้อในการ
ศึกษาเพื
่อพัฒนาและประเมิ
นประสิ
ทธิภาพของเชื
้อในการ
กรณีศึกนษาเพื
่อพัฒนาและประเมิ
้อ แอกทิโboninense
นแบคทีเรีย เพื
่อใชบเปตันวหัอยวเชืางดิ
ควบคุมโรคลำต
เนาในปาล
มน้ำมัน ซึ่งเกินดประสิ
จากเชืทธิ้อภราาพของเชื
Garnoderma
โดยเก็
นรอบ
ควบคุ
ม
โรคลำต
น
เน
า
ในปาล
ม
น้
ำ
มั
น
ซึ
่
ง
เกิ
ด
จากเชื
้
อ
รา
Garnoderma
boninense
โดยเก็
บ
ตั
ว
อย
า
งดิ
น
รอบ
รากปาลมน้ำมันที่สมบูรณจากแปลงปลูกปาลมน้ำมัน มาแยก ไดเชื้อแอกทิ โ นแบคที เ รี ย ๒๒๖ ไอโซเลต
รากปาล
มน้ำมันที่สมบูรณจากแปลงปลู
กปาลวมภาพต
น้ำมันามาแยก
ไดเญชื้อของเชื
แอกทิ้ อโ นแบคที
เ รี ย ๒๒๖ ไอโซเลต
ทดสอบความสามารถในการควบคุ
ม ทางชี
นการเจริ
รา G. boninense
ในระดั บ
ทดสอบความสามารถในการควบคุ
ว ภาพต
า นการเจริบญยัของเชื
้ อ รา G.โรคสู
boninense
ในระดั
หองปฏิบัติการ พบวา Streptomycesม๓ทางชี
สายพั
นธุแสดงผลการยั
้งเชื้อราสาเหตุ
งที่สุด จากนั
้นนำบ
หองปฏิโนแบคที
บัติการเรีพบว
๓ สายพันธุแสดงผลการยับบยัยั้ง้งโรคลำต
เชื้อราสาเหตุ
โรคสูงบทีโรงเรื
่สุด จากนั
้นนำา
แอกทิ
ยทั้งา๓Streptomyces
สายพันธุมาทดสอบความสามารถในการยั
นเนาในระดั
อน พบว
แอกทิ
เรียทั้ง ๓มีสายพั
บยั้งมโรคลำต
บโรงเรืและต
อน พบว
สายพันโนแบคที
ธุ CMU-AB204
ประสินทธุธิมภาทดสอบความสามารถในการยั
าพในการลดความรุนแรงของโรคได
ากที่สุดนถึเน
งราอในระดั
ยละ ๘๑.๖
นกลาา
สายพั
ทธินภผาพในการลดความรุ
แรงของโรคได
ที่ไดรับนหัธุว CMU-AB204
เชื้อดังกลาวยังมีมีปขระสิ
นาดเส
านศูนยกลางลำตนนและน้
ำหนักตนพืมชากที
สูงที่ส่สุดุดถึดงรวอยยละ ๘๑.๖ และตนกลา
ที่ไดรับหัวทัเชื้งนี้อ้ดัสงายพั
กลานวยัธุงCMU-AB204
มีขนาดเสนผานศู
กลางลำต
ำหนัมกน้ตำนมัพืนชเจริ
สูงทีญ่สเติุดดบวโตได
ย ดีในขณะที่กำลังถูก
มีสนวยนช
วยใหตนนและน้
กลาปาล
ทั้งนีG.้สายพั
นธุ CMU-AB204
มน้ำมันเจริญเติมทางชี
บโตไดวภาพ
ดีในขณะที
่กำลักงถูษาก
ทำลายจาก
boninense
และเปนหัมีวสเชืว้อนช
จุลวินยให
ทรียตทนี่มกลีศักาปาล
ยภาพในการควบคุ
จากการศึ
และเป
นหัวเชื้อจุลินขทรี
ยที่มีศและลั
ักยภาพในการควบคุ
วภาพาสายพั
จากการศึ
กษา
ลัทำลายจาก
กษณะทางสัG.ณboninense
ฐานวิทยา องค
ประกอบทางเคมี
องเซลล
กษณะทางพันธุมกทางชี
รรม พบว
นธุ CMUลัAB204
กษณะทางสั
ฐานวิ
องคปนระกอบทางเคมี
ของเซลล และลัpalmae
กษณะทางพั
นธุกรรม พบว
นธุ CMUT เชื้อานีสายพั
้มีความสามารถ
จัดเปนณสป
ชีสใทหมยาและได
ำเสนอในชื่อ Streptomyces
CMU-AB204
เชื้อนี้มีความสามารถ
AB204 จัดาเป
นสปาชนจุ
ีสใหม
นำเสนอในชืได่อแกStreptomyces
CMU-AB204A,T leptomycin
ในการสร
งสารต
ลชีแพละได
ที่หลากหลาย
actinopyronepalmae
A, anguinomycin
A และ
ในการสรางสารตดาใหม
นจุล๔ชีพสารในกลุ
ที่หลากหลาย
แก actinopyrone
A, anguinomycin
A และ
สารประกอบชนิ
มของไดphenyl
alkenoic acids
ซึ่ง leptomycinA,Aleptomycin
มีฤทธิ์ในการยั
บยั้ง
สารประกอบชนิ
phenyl
alkenoic
acids
leptomycin
เชื้อราสาเหตุโรค ดดัใหม
งนั้นเชื๔้อสารในกลุ
ชนิดนี้จึงมีมศของ
ักยภาพที
่จะนำมาพั
ฒนาเป
นผลิซึต่งภัณ
ฑปุยชีวภาพตA อมีไปฤทธิ์ในการยับยั้ง
เชื้อราสาเหตุโรค ดังนั้นเชื้อชนิดนี้จึงมีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑปุยชีวภาพตอไป
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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วิศวกรรมทหาร: เรือดำน้ำเปนคำตอบสุดทายในการปองกันประเทศ
วิศวกรรมทหาร: เรือดำน้ำเปนคำตอบสุดทายในการปองกันประเทศ
ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย
เกียกรติ
คุณปรี
ดา สวิดิบนูลณ
ยสอยุ
วัสธดิยา
์ ราชบั
ตก
ศาสตราจารย
ดร.สั
กมน
เทพหั
ภาคีณสฑิมาชิ
ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก

ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ สมเด็จเจาฟากรมขุนสงขลานครินทรได ตรัสแก นต. หลวงหาญสมุทร ที่กำลังเรียน
วิชาเรือดำน้
ในประเทศอั
กฤษจวเจาทรงเสี
ยดายทหารเรื
อมาก
่ทหารเรื
อไมมีเรือดำน้
นอาวุ
ใน ำพ.ศ.
๒๔๕๘ งสมเด็
าฟากรมขุ
นสงขลานคริ
นทรและเสี
ได ตรัยสดายที
แก นต.
หลวงหาญสมุ
ทร ทีำเป
่กำลั
งเรียธ น
ประเทศไทยมี
ฝงงทะเลทั
านอายวไทยและด
นดามั
น ยาวรวมกั
กวมาีเรื๑,๕๐๐
ลเมตร
วิชาเรือดำน้
ำ ในประเทศอั
กฤษ ว้งาดทรงเสี
ดายทหารเรืาอนทะเลอั
มาก และเสี
ยดายที
่ทหารเรือนไม
อดำน้ำเปกินโอาวุ
ธ
กองทัพเรืประเทศไทยมี
อเคยมีเรือดำน้ฝำงขนาดเล็
จากประเทศญี
สำหรับปนอดามั
งกันนชายฝ
ง ๔ ลำนไดกวแาก ๑,๕๐๐
รล. มัจฉานุ
วิรุณ
ทะเลทัก้งทีด่ตาอนอ
าวไทยและด่ปาุนนทะเลอั
ยาวรวมกั
กิโลเมตร
สิกองทั
นสมุพทเรืร อและพลายชุ
เรือทัก้งที่ต๔อลำได
เขาประจำการ
ใน บพ.ศ.
เคยมีเรือดำน้มพล
ำขนาดเล็
จากประเทศญี
่ปุน สำหรั
ปองกั๒๔๘๑
นชายฝและถู
ง ๔ ลำกปลดประจำการ
ไดแก รล. มัจฉานุใน พ.ศ.
วิรุณ
๒๔๙๔
อายุประจำการเพี
ป เขาประจำการ ใน พ.ศ. ๒๔๘๑ และถูกปลดประจำการ ใน พ.ศ.
สินสมุทรโดยมี
และพลายชุ
มพล เรือยทัง้ง๑๓
๔ ลำได
อดำน้
นำ ทั้งประเภทดี
๒๔๙๔ เรื
โดยมี
อายุำชัป้นระจำการเพี
ยง ๑๓เซลอิ
ป เล็ก ทริก และนิวเคลียรในปจจุบันสามารถดำไดลึกกวา ๔๐๐ เมตร
ในกรณีสเรืงครามนิ
อดำน้ำชัเ้นซลอิ
นำก็เล็นกาทริ
จะรอดอยู
สดงในภาพยนตร
คลาสสิ
กเรืา่อ๔๐๐
ง Onเมตร
the
อดำน้ำวชัเคลี
้นนำยทัร ้งเรืประเภทดี
ก และนิไวดเคลีดัยงทีรใ่แนป
จจุบันสามารถดำได
ลึกกว
Beach
ในกรณีสงครามนิวเคลียร เรือดำน้ำชั้นนำก็นาจะรอดอยูได ดังที่แสดงในภาพยนตรคลาสสิกเรื่อง On the
Beach กองทัพเรือเคยเสนอใหซื้อเรือดำน้ำขนาดเล็กจากประเทศสวีเดน และเยอรมนี ซึ่งพรอมที่จะถายทอด
เทคโนโลยี
มาใหพเรื
ตออเรืเคยเสนอให
อในประเทศไทย
ตอำมารั
ฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหมได
ประสานงานกั
กองทั
ซื้อเรือดำน้
ขนาดเล็
กจากประเทศสวี
เดน และเยอรมนี
ซึ่งพรอมทีบ่จสาธารณรั
ะถายทอดฐ
ประชาชนจี
ในการต
เรือดำน้ำชั้น Yuan
S26Tฐมนตรี
ใหแกวไาทย
เรือลำแรกไดเริ่มรับการต
อตัวเรือแลบวสาธารณรั
ในอูตอเรือฐ
เทคโนโลยีมนาให
ตอเรือในประเทศไทย
ตอมารั
การกระทรวงกลาโหมได
ประสานงานกั
ของจี
น โดยมี
ระวางขัอบเรืน้อำดำน้
ประมาณ
๒,๖๐๐
ตัน ให
ราคาเรื
ประชาชนจี
นในการต
ำชั้น Yuan
S26T
แกไทยอประมาณลำละ
เรือลำแรกไดเริ๑๓,๐๐๐
่มรับการตลอาตันบาท
วเรือแลรวมทั
วในอู้งตระบบ
อเรือ
Air Independent
Propulsion
(AIP)๒,๖๐๐ ตัน ราคาเรือประมาณลำละ ๑๓,๐๐๐ ลานบาท รวมทั้งระบบ
ของจี
น โดยมีระวางขั
บน้ำประมาณ
ดวยเรือดำน้
ำขนาดเล็ก(AIP)
มาก Yono class ที่มีระวางขับน้ำเพียง ๑๓๐ ตัน เกาหลีเหนือได แสดง
Air Independent
Propulsion
อานุภาพในการจมเรื
Cheonan
่มีระวางขั
บน้ทีำถึ่มงีระวางขั
๑,๒๐๐บตัน้นำเพี
ได ยงกองทั
มีโครงการพั
นา
ดวยเรือดำน้อำรบ
ขนาดเล็
กมากทีYono
class
๑๓๐พเรืตัอนไทยได
เกาหลี
เหนือได แฒสดง
และตภาพในการจมเรื
อเรือดำน้ำขนาดเล็
กมาก โดยส
คนไปรัตับนการอบรมด
navalมarchitecture
อานุ
อรบ Cheonan
ที่มงีรนายทหารเรื
ะวางขับน้ำถึอง ๖๑,๒๐๐
ได กองทัพเรืานอไทยได
ีโครงการพัฒนา&
marineอเรืengineering
ที่ University
College
Londonอ ๖ซึ่งได
มอบให
อาจารยคนหนึ
และต
อดำน้ำขนาดเล็
กมาก โดยส
งนายทหารเรื
คนไปรั
บการอบรมด
าน่งมาให
navalคำแนะนำ
architecture &
ยนมารเพิ่งจะได
รับเรือดำน้ำCollege
รัสเซียชั้นLondon
kilo 636ซึจากประเทศอิ
นเดียหนึ
่งลำ่งKilo
เปนเรือดำน้ำ
marine เมี
engineering
ที่ University
่งไดมอบใหอาจารย
คนหนึ
มาใหclass
คำแนะนำ
ที่มีอานุภเมีาพและได
การยอมรั
มากำรัจนได
่วโลกกวา น๗๐
นดามั
นมีเป
แหล
ยนมารเพิร่งับจะได
รับเรือบดำน้
สเซียชัเข้นาประจำการทั
kilo 636 จากประเทศอิ
เดียลำ
หนึทะเลอั
่งลำ Kilo
class
นเรืงอสำรอง
ดำน้ำ
้นที่ทรับับซการยอมรั
อนกับเมียบนมาร
ทีปโ่มตรเลี
ีอานุยภมในพื
าพและได
มาก จนไดเขาประจำการทั่วโลกกวา ๗๐ ลำ ทะเลอันดามันมีแหลงสำรอง
งแมเ้นรือทีดำน้
สำหรับประเทศไทยในที่สุด แตก็มีประเด็นเชิงนโยบายที่ ตองพิจารณาหลาย
ปโตรเลียถึมในพื
่ทับซำอจะจำเป
นกับเมียนนมาร
ประเด็น ถึเชงแม
น เรืเรืออดำน้
บประเทศไทยทั้ง่สุด๒ แต
ฝงกทะเลและงบประมาณของประเทศ
ขอตกลง
ดำน้ำำขนาดที
จะจำเป่เหมาะสมกั
นสำหรับประเทศไทยในที
็มีประเด็นเชิงนโยบายที่ ตองพิจารณาหลาย
ในการถนาเช
ยทอดเทคโนโลยี
การต่เอหมาะสมกั
เรือ ความจำเป
นในการต้งอ๒เรือฝอีงกทะเลและงบประมาณของประเทศ
สองลำในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอตกลง
ประเด็
น เรือดำน้ำขนาดที
บประเทศไทยทั
ในการถายทอดเทคโนโลยีการตอเรือ ความจำเปนในการตอเรืออีกสองลำในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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ตามขา วลาสุด กองทัพเรือ สหรัฐอเมริกาไดรวมกับ บริษัทโบอิ้ง พัฒนาเรือดำน้ำโดรน (droned
ตามขทีา่มวล
าสุด กองทั
อ สหรัฐอเมริ
รวมกับ บริษัท๑๕
โบอิเมตร
้ง พัฒและขั
นาเรืบอเคลื
ดำน้่อำนด
โดรน
submarine)
ีระวางขั
บน้ำเพีพยเรืงประมาณ
๕๐ กตัาได
น ยาวประมาณ
วยเครื(droned
่องยนต
submarine)
บน้ำจเพี
๕๐น้ำตัและบนผิ
น ยาวประมาณ
๑๕นเมตร
่อนดวยเครื่องยนต
ดีเซลอิเล็กทริทีก่มีรเรืะวางขั
อมีภารกิ
ตอยตงประมาณ
านเรือทั้งใต
วน้ำ วางทุ
ระเบิดและขั
ฯลฯบเคลื
มีราคาประมาณลำละ
ดีเซลอิ
เล็กทริยญสหรั
ก เรือฐมีภารกิจตอตานเรือทั้งใตน้ำและบนผิวน้ำ วางทุนระเบิด ฯลฯ มีราคาประมาณลำละ
๑๐
ลานเหรี
๑๐
ลานเหรียญสหรัฐ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
เรือดำน้ำเปนอาวุธที่มีอานุภาพมากในการปองกันประเทศทางทะเล
เรืออดำน้
ำเปS26T
นอาวุธมีทีร่มะวางขั
ีอานุภบาพมากในการป
เรื
Yuan
น้ำถึง ๒,๖๐๐ ตัอนงกันนาประเทศทางทะเล
จะเหมาะสำหรับทะเลอันดามันมากกวาอาวไทย ซึง่
Yuan S26T๕๐มีรเมตร
ะวางขับน้ำถึง ๒,๖๐๐ ตัน นาจะเหมาะสำหรับทะเลอันดามันมากกวาอาวไทย ซึง่
ลึกที่สุดเพีเรืยองประมาณ
ลึกที่สุดเพีการพั
ยงประมาณ
๕๐ เมตร
ฒนาและการต
อเรือดำน้ำขนาดเล็กมากโดยกองทัพเรือไทยควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
การพั
อเรือดำน้
กมากโดยกองทั
อไทยควรได
รับการสนั
งตอเนื่อง
การพัฒฒนาและการต
นาเรือดำน้ำขนาดจิ
๋วไรำคขนาดเล็
นขับของสหรั
ฐอเมริกานพเรื
าจะเป
นเทคโนโลยี
ทางเรืบอสนุ
ที่สนำคัอยญาในอนาคต
และควรติการพั
ดตามฒนาเรือดำน้ำขนาดจิ๋วไรคนขับของสหรัฐอเมริกานาจะเปนเทคโนโลยีทางเรือที่สำคัญในอนาคต
และควรติดตาม

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก:
เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก:
กรณีศึกษาของประเทศญี่ปนุ (ภาค ๔)
กรณีศึกษาของประเทศญี่ปนุ (ภาค ๔)
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล ราชบัณฑิต
การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้รายงานวา ขยะพลาสติกประมาณ ๑๐๐ ลานตันกำลังปนเปอนมหาสมุทรและ
การศึกโดยที
ษาเมื่ม่อากถึ
เร็วงๆรอนียละ
้รายงานว
า ขยะพลาสติ
นตันกำลั
อนมหาสมุกทได
รและ
ทะเลของโลก
๙๐ มาจากแหล
งทีก่มประมาณ
าทางบก ๑๐๐
เปนทีล่ตาระหนั
กแลงวปนเป
วา ขยะพลาสติ
บุก
่มากถึรวมถึ
งรอยละ
มาจากแหล
งที่มาทางบก
นที่ตระหนักแลวสวุทาธิขยะพลาสติ
กไดบุก
พืทะเลของโลก
้นที่หางไกลสุดโดยที
โพนโลก
งภูมิภ๙๐
าคอาร
กติกและแอนตาร
กติก ซึเป่งควรจะสะอาดบริ
์ สัตวน้ำจำนวนมาก
พืเสี้นยทีชี่หวิตางไกลสุ
โพนนโลก
รวมถึ
และแอนตารกอติอกหรื
ก ซึ่งอควรจะสะอาดบริ
สุทกธิที์ สั่ไตมวสนามารถย
้ำจำนวนมาก
โดยไมจดำเป
และอย
างทุงภูกมขิภทาคอาร
รมานเนืกติ่อกงจากหายใจไม
บริโภคขยะพลาสติ
อยได
เสี
ยชีวาิตใจผิ
โดยไม
นและอย
างทุกขทรมานเนื
งจากหายใจไมจอหมุ
อกหรื
ภคขยะพลาสติ
่ไมสลามารถย
อยไดก
โดยเข
ด จเห็ำเปนได
ชัดวาในทำนองเดี
ยวกับ่อระบบเศรษฐกิ
นเวีอยบริ
น โเทคโนโลยี
การรีกไทีซเคิ
ขยะพลาสติ
โดยเขาใจผิ
ชัดวาในทำนองเดีรวมเป
ยวกับนระบบเศรษฐกิ
หมุนเวียฒนนาอย
เทคโนโลยี
ไซเคิ
ลขยะพลาสติ
(PWR)
ที่มีปดระสิเห็ทนธิไดภาพและแบบองค
สิ่งที่ขาดไมไดจในการพั
างยั่งยืกนารรี
ของสั
งคมสมั
ยใหมและก
(PWR)
ีประสิรทอดในระยะยาวของมนุ
ธิภาพและแบบองครวมเป
นสิ่โดยยั
งที่ขาดไม
ฒนาอยา่องยั
่งยืนของสั
งคมสมัยใหม
และ
แม
กระทัที่ง่มการอยู
ษยชาติ
งไมเอไดยใถึนการพั
งความหายนะที
าจจะเกิ
ดจากการเปลี
่ยนแปลง
แม
่งการอยูนรกลั
อดในระยะยาวของมนุ
ษยชาติ่ผานมาทั
โดยยัง้งไม๓เอครั
ยถึ้งงความหายนะที
ดจากการเปลี
่ยนแปลง
ภูมกิอระทั
ากาศแบบผั
บไมได ในการนำเสนอที
ผูบรรยายไดเลื่ออาจจะเกิ
กประเทศญี
่ปุนเปนกรณี
ศึกษา
ภูวัตมถุิอปากาศแบบผั
น
กลั
บ
ไม
ไ
ด
ในการนำเสนอที
ผ
่

า
นมาทั
้
ง
๓
ครั
ง
้
ผู

บ
รรยายได
เ
ลื
อ
กประเทศญี
่
ป

ุ
น
เป
น
กรณี
ึกษา
ระสงคของการนำเสนอแบบตอเนื่องในรายการนี้คือการเรียนรูจากประสบการณอันมีคาของญี่ปุนศและ
วัการพั
ตถุปฒระสงค
อเนืท่อธิงในรายการนี
้คือดการเรี
นรูจากประสบการณ
อันมีคาของญี่ปุนและ
นาปรัขบองการนำเสนอแบบต
ปรุงใหดีขึ้นอยางมีประสิ
ภาพโดยไมทำผิ
ซ้ำเดิมยแบบเดี
ยวกัน
การพัฒนาปรั
บปรุงใหดีขึ้นนอยนีา้จงมี
าพโดยไมทำผิด้นซ้ำๆเดิเกีมแบบเดี
ยวกัน ่เสนทางการรีไซเคิลพลาสติก
ะเริป่มระสิ
ตนทดธิวภยการแนะนำสั
่ยวกับแผนที
การนำเสนอในวั
ๆ เกี
่ยวกับแผนที
่เสนทางการรี
พลาสติ
การนำเสนอในวั
ะเริ่มตนดวยการแนะนำสั
ค.ศ. ๒๐๒๕
(พ.ศ. ๒๕๖๘)นซึนี่ง้จลงนามและประกาศโดยกลุ
มพั้นนธมิ
ตรพลาสติ
กของสหภาพยุ
โรป ณไซเคิ
กรุลงบรั
สเซลสก
ค.ศ.
๒๐๒๕ (พ.ศ.
ลงนามและประกาศโดยกลุ
มพั่เสนนธมิทางนี
ตรพลาสติ
งบรัสนเซลส
ประเทศเบลเยี
ยม ๒๕๖๘)
เมื่อวันทีซึ่ ่ง๒๐
กันยายน ๒๕๖๒ แผนที
้จะสรุกปของสหภาพยุ
เหตุการณสำคัโรปญทีณ่ตอกรุงดำเนิ
การ
ประเทศเบลเยี
ย
ม
เมื
่
อ
วั
น
ที
่
๒๐
กั
น
ยายน
๒๕๖๒
แผนที
่
เ
ส
น
ทางนี
้
จ
ะสรุ
ป
เหตุ
ก
ารณ
ส
ำคั
ญ
ที
่
ต

อ
งดำเนิ
น
การ
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนของเปาหมาย ๑๐ ลานตันตอป ของการใชพลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑภายในสหภาพยุโรป
เพื
่อบรรลุ
วิสัยพ.ศ.
ทัศนข๒๕๖๘
องเปาหมาย
านตันตอป ของการใช
พลาสติ
ซเคิอลตัในผลิ
ณฑนภยายนที
ายในสหภาพยุ
(EU)
ภายใน
จากนั๑๐
้นผูบลรรยายจะนำเสนอต
อในหั
วขอกทีรี่เไหลื
้งแตเดืตภัอนกั
่ผานมา โคืรปอ
(EU)
พ.ศ. อ๒๕๖๘
จากนัง้นงานความร
ผูบรรยายจะนำเสนอต
ในหั) วจากขยะพลาสติ
ขอที่เหลือตั้งแตก เดืซึ่งอสนกั
นยายนที
นมาองกัคือบ
การรีไภายใน
ซเคิลความร
น (การนำพลั
อนกลับมาใชใอหม
วนใหญ
จะเกี่ผ่ยาวข
การรี
ไซเคิลความร
นกลับมาใชใหม) จากขยะพลาสติ
วนใหญ
่ยวของกั้งบ)
(a) เตาเผาขยะ
(b)อนRPF(การนำพลั
(เชื้อเพลิงงงานความร
จากของทิ้งอกระดาษและพลาสติ
ก) และ RDFก(เชืซึ่ง้อสเพลิ
งที่ผจลิะเกี
ตจากของทิ
(a) เตาเผาขยะ
(b)นซีRPF
งจากของทิ
) และ
RDF (เชืก้อารรี
เพลิไงซเคิ
ที่ผลลิแนวใหม
ตจากของทิ
และ
(c) เตาเผาปู
เมนต(เชื้อเนืเพลิ
่องจากข
อจำกั้งดกระดาษและพลาสติ
ดานเวลา หัวขอเกี่ยกวกั
บเทคโนโลยี
เช้งน)
และ
(c) เตาเผาปู
นซีเมนต
เนื่องจากข
จำกัวเรดดงปฏิ
านเวลา
หัว่ใขชองเกีานแล
่ยวกัวบจากอุ
เทคโนโลยี
การรี
ไซเคิ(Fluid
ลแนวใหม
เชน
การทำให
เหลวโดยปฏิ
กิร ิยาแตกตั
วดวอยตั
กิริยาที
ปกรณ
FCC
Catalytic
การทำให
กิร ิยแาแตกตั
ยตั่อวนที
เรง่ ปฏิ
กิริยาที่ใผชลิงตานแล
FCC อ(Fluid
Catalytic
Cracking)เหลวโดยปฏิ
เครื่องปฏิกรณ
บบชั้นวัวสดดุวเคลื
และสถานี
ไฟฟาวดจากอุ
วยพลัปงกรณ
งานความร
น ตลอดจนการ
Cracking)
กรณแบบชั้นวัสดุเนคลื
รีไซเคิลขวด เครื
PET่องปฏิ
จะนำเสนอในอนาคตอั
ใกล่อนที่ และสถานีผลิตไฟฟาดวยพลังงานความรอน ตลอดจนการ
รีไซเคิลขวด PET จะนำเสนอในอนาคตอันใกล
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การทบทวนวรรณกรรมเรื่องนารูเ กี่ยวกับการใชพาราควอต
การทบทวนวรรณกรรมเรื่องนารูเ กี่ยวกับการใชพาราควอต
ในประเทศไทย
ในประเทศไทย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
รองศาสตราจารย พญ.วรพรรณ เสนาณรงค๑๑, ดร.จันทิรา สุทธิกรชัย๒๒
รองศาสตราจารย
พญ.วรพรรณ
เสนาณรงค
ทิรดาล สุทธิกรชัย
๑ คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล
มหาวิ, ดร.จั
ทยาลันยมหิ
๑

คณะแพทยศาสตร
ศิรเิรขตร
าชพยาบาล
๒ คณะเวชศาสตร
อน มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
มหิดยลมหิดล
๒ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเทศไทยใชสารฆาวัชพืชพาราควอตในเกษตรกรรมมาเกือบ ๖๐ ปแลว สารนี้ออกฤทธิ์ทำลาย
าวัชสารฆ
พืชพาราควอตในเกษตรกรรมมาเกื
อบ ๖๐ ปแลว์โดยดิ
สารนีน้อเนื
อกฤทธิ
์ทำลาย้
เนื้อเยื่อสประเทศไทยใช
วนสีเขียวของพืสารฆ
ช (ใบ)
าวัชพืชตัวนี้ถูกดูดซึมโดยดิน และทำลายฤทธิ
่องจากสารนี
เนื้อเยืนตรายต
่อสวนสีอเขีมนุ
ยวของพื
ช (ใบ)
สารฆ
าวัชพืกชตัอปวนีญ้ถหาเกี
ูกดูดซึ่ยมวกัโดยดิ
น และทำลายฤทธิ
์โดยดิายแรง
น เนื่องจากสารนี
ทำอั
ษยและสิ
่งแวดล
อมมาก
บผลกระทบด
านสุขภาพร
จึงตองการ้
ทำอั
นตรายต
อมนุษยและสิ่ง้ใแวดล
การประเมิ
นและกำหนดสารนี
หถูกตออมมาก
ง กอปญหาเกี่ยวกับผลกระทบดานสุขภาพรายแรง จึงตองการ
การประเมิ
ูกตอง พาราควอตเนื่องจากการใชที่ตองสัมผัสสารซึ่งกอผลกระทบสุขภาพ
ผูเนรีและกำหนดสารนี
ยบเรียงรายงานนี้ใ้ศหึกถษาการใช
ผูเรียบเรียงรายงานนี
้ศึกษาการใช
่องจากการใช
ที่ตองสัและเอกสารราชการ
มผัสสารซึ่งกอผลกระทบสุ
ไดทำการทบทวนเอกสารวิ
ชาการ
๓๐ ฉบัพบาราควอตเนื
ซึ่งรายงานโดยนั
กวิชาการไทย
๑ ฉบัขบภาพ
ของ
ได
ท
ำการทบทวนเอกสารวิ
ช
าการ
๓๐
ฉบั
บ
ซึ
่
ง
รายงานโดยนั
ก
วิ
ช
าการไทย
และเอกสารราชการ
๑
ฉบั
บ
ของ
กระทรวงสาธารณสุขที่แจงวา อัตวินิบาตกรรมเปนเหตุผลสำคัญของการสัมผัสสารพิษในผู ใหญและจากการใช
ขที่แจงวาในเด็
อัตวิกนเกิิบาตกรรมเป
อุกระทรวงสาธารณสุ
ปกรณที่ชำรุดในการทำงาน
ดจากอุบัติเนหตุเหตุผลสำคัญของการสัมผัสสารพิษในผู ใหญและจากการใช
อุปกรณที่ชำรุดในการทำงาน ในเด็กเกิดจากอุบัติเหตุ
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การพัฒนานวัตกรรมตนแบบเมืองซับน้ำ
การพั
ตกรรมต่ยนนแปลงภู
แบบเมือมงซั
บน้ำ
เพื
่อรับฒมืนานวั
อกับการเปลี
ิอากาศ
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน จารุพงษสกุล ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน จารุพงษสกุล ราชบัณฑิต

สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเปนปจจัยสำคัญของสาเหตุที่ทำใหเกิดปญหาน้ำทวมในประเทศไทย
อยูเปนประจำ
โดยเฉพาะการพั
างรวดเร็ทวี่ทในช
่ผานมา ซึ่งเปน
สภาพการเปลี
่ยนแปลงภูฒมนาและขยายตั
ิอากาศเปนปจวจัของเมื
ยสำคัอญงอย
ของสาเหตุ
ำใหวเงหลายทศวรรษที
กิดปญหาน้ำทวมในประเทศไทย
ปอยูจเจัปยนอีประจำ
กอยางหนึ
่งที่สงเสริมใหฒ
ปญนาและขยายตั
หาน้ำทวมเมืวอของเมื
งทวีความรุ
้นทุวกงหลายทศวรรษที
ครั้ง ที่มีฝนตกหนัก่ผานมา
แนวคิซึด่งของ
โดยเฉพาะการพั
องอยนาแรงมากขึ
งรวดเร็วในช
เปน
ำเพืางหนึ
่อมุง่งเนทีน่สการเพิ
ทธิภำาพในการซั
บน้คำวามรุ
ฝนของเมื
อง โดยการออกแบบความพรุ
ำของเมื
อง
ปเมืจอจังซั
ยอีบกน้อย
งเสริม่มใหประสิ
ปญหาน้
ทวมเมืองทวี
นแรงมากขึ
้นทุกครั้ง ที่มีฝนตกหนักนน้แนวคิ
ดของ
เพือ่ งซั
ชวบยลดปริ
ทวมไหลหลากบนผิ
วดิน (runoff)
ประมาณร
ยละ ๒๐-๓๐ และออกแบบเพิ
่มพื้นอทีง่
เมื
น้ำเพื่อมมุาณน้
งเนนำการเพิ
่มประสิทธิภาพในการซั
บน้ำฝนของเมื
องอโดยการออกแบบความพรุ
นน้ำของเมื
สีเขี่อยชวเมื
องใหมมากขึ
๑๐-๑๕ ซึ่งจะสามารถช
วยเพิประมาณร
่มประสิทอธิภยละ
าพการระบายน้
ำในเมืองและสามารถ
เพื
วยลดปริ
าณน้้นำรทอวยละ
มไหลหลากบนผิ
วดิน (runoff)
๒๐-๓๐ และออกแบบเพิ
่มพื้นที่
ฝนได
อยา้นงมี
ระสิ๑๐-๑๕
ทธิภ าพและยั
่งยืน ในภาพรวมจะสามารถช
ว ยลดปญำหาน้
วมเมืองและ
สีจัเดขีการน้
ยวเมือำงให
มากขึ
รอปยละ
ซึ่งจะสามารถช
วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้
ในเมืำอทงและสามารถ
ลดผลกระทบต
ำและระบบนิ
เวศ ่งรวมทั
้งสามารถชวยรับมือกับการเปลี
ากาศซึ
่งมี
จัดการน้ำฝนไดออคุยณาภาพน้
งมีประสิ
ทธิภ าพและยั
ยืน ในภาพรวมจะสามารถช
ว ยลดป่ยญนแปลงภู
หาน้ำทมวิอมเมื
องและ
แนวโน
มวาจะรุนอแรงมากขึ
ลดผลกระทบต
คุณภาพน้้นำในอนาคต
และระบบนิเวศ รวมทั้งสามารถชวยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งมี
แนวโนมวาจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
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พลั
พลังงงานทดแทนจากสาหร
งานทดแทนจากสาหราายจุ
ยจุลลภาค
ภาค
ศาสตราจารย ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ ภาคีสมาชิก
ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในดาน renewable energy กำลังเปนที่สนใจในทุกประเทศ เพื่อลด
ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในดาน renewable energy กำลังเปนที่สนใจในทุกประเทศ เพื่อลด
การใช petroleum-based fuel และลดการเกิดภาวะโลกรอน การใช biodiesel, bioethanol และ biohydrogen
การใช petroleum-based fuel และลดการเกิดภาวะโลกรอน การใช biodiesel, bioethanol และ biohydrogen
จากสาหรายจุลภาค เปนพลังงานทางเลือกที่นาสนใจและมีประโยชนอยางมาก เชน การลดการเผาไหมจาก
จากสาหรายจุลภาค เปนพลังงานทางเลือกที่นาสนใจและมีประโยชนอยางมาก เชน การลดการเผาไหมจาก
การผลิต การไมแยงพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชไร และการมีอัตราการผลิตที่ดี อีกทั้งพลังงานที่ไดมีคุ ณภาพสูง
การผลิต การไมแยงพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชไร และการมีอัตราการผลิตที่ดี อีกทั้งพลังงานที่ไดมีคุ ณภาพสูง
ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีในการใชสาหรายจุลภาคเพื่อเปนแหลงในการผลิต renewable energy จึงเปน
ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีในการใชสาหรายจุลภาคเพื่อเปนแหลงในการผลิต renewable energy จึงเปน
สิ่งจำเปน เพราะสามารถพัฒนาไดทั้งเทคโนโลยีทางดานโมเลกุล ชีวภาพ ทางดานพันธุวิศวกรรม หรือทางดาน
สิ่งจำเปน เพราะสามารถพัฒนาไดทั้งเทคโนโลยีทางดานโมเลกุล ชีวภาพ ทางดานพันธุวิศวกรรม หรือทางดาน
เคมีกายภาพ ทำใหสามารถใชทดแทนแหลงผลิตอื่น ๆ ที่มีตนทุนต่ำกวาได
เคมีกายภาพ ทำใหสามารถใชทดแทนแหลงผลิตอื่น ๆ ที่มีตนทุนต่ำกวาได
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พริกพราน (หมากมาศ) กับสุขภาพชองปาก
พริกพราน (หมากมาศ) กับสุขภาพชองปาก
ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท บัวจีบ ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท บัวจีบ ภาคีสมาชิก
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ทางทันตกรรม เพื่อสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรไทย ลดการนำเขายาจากตางประเทศ และเปนการ
ทางทั
นตกรรม เพื่อสพงยากรธรรมชาติ
เสริมพัฒนาผลิขตองประเทศ
ภัณฑยาจากสมุนไพรไทย ลดการนำเขายาจากตางประเทศ และเปนการ
พึ่งพาตนเองจากทรั
พึ่งพาตนเองจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ผลิตภัณฑชีวภาพจากสาหรายจุลภาค
ผลิตภัณฑชีวภาพจากสาหรายจุลภาค
ศาสตราจารย ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ ภาคีสมาชิก
พืชเปนแหลงผลิตสารชีวภาพที่สำคัญหลากหลายชนิด เชน Gamma aminobutyric acid (GABA),
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การพั
ฒบนาเทคโนโลยี
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ภาพ านพันธุวิศวกรรม หรือทางดานเคมี
กายภาพ เพื่อสามารถใชทดแทนแหลงผลิตอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การใช
การใชปประโยชน
ระโยชนขของข
องขออมูมูลลขนาดใหญ
ขนาดใหญ
ศาสตราจารย ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ราชบัณฑิต
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ดิจิทัลสำหรับเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากจะทำใหมนุษยสามารถมี
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ดิจิทัลสำหรับเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากจะทำใหมนุษยสามารถมี
ปฏิสัมพันธติดตอสื่อสารกันในสื่อสังคมออนไลนผานอุปกรณดิจิทัล เชน โทรศัพทมือถือ (cellular phone)
ปฏิสัมพันธติดตอสื่อสารกันในสื่อสังคมออนไลนผานอุปกรณดิจิทัล เชน โทรศัพทมือถือ (cellular phone)
โนตบุก (notebook) หรือไอแพด (iPad) ไดในหลากหลายรูปแบบแลว อุปกรณสมารต (smart devices) ซึ่ง
โนตบุก (notebook) หรือไอแพด (iPad) ไดในหลากหลายรูปแบบแลว อุปกรณสมารต (smart devices) ซึ่ง
เปนอุปกรณที่มีการฝงตัววงจรการสื่อสาร ซอฟตแวรการคำนวณ ตัวรับรู (sensor) และตัวขับเรา (actuator) ไว
เปนอุปกรณที่มีการฝงตัววงจรการสื่อสาร ซอฟตแวรการคำนวณ ตัวรับรู (sensor) และตัวขับเรา (actuator) ไว
สามารถติดตอสื่อสารกันผานอินเทอรเน็ตไดดวยเชนกัน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนมา อุปกรณสมารตที่
สามารถติดตอสื่อสารกันผานอินเทอรเน็ตไดดวยเชนกัน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนมา อุปกรณสมารตที่
ปรากฏบนอินเทอรเน็ตเริ่มมีจำนวนมากกวาจำนวนมนุษย อินเทอรเน็ตยุคปจจุบันจึงกลายเปนอินเทอรเน็ต
ปรากฏบนอินเทอรเน็ตเริ่มมีจำนวนมากกวาจำนวนมนุษย อินเทอรเน็ตยุคปจจุบันจึงกลายเปนอินเทอรเน็ต
ของคน สัตว สิ่งของ หรือเรียกวาเปน อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ ง (internet of things) ทำใหในยุคเทคโนโลยี
ของคน สัตว สิ่งของ หรือเรียกวาเปน อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ ง (internet of things) ทำใหในยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัลนี้มนุษยและอุปกรณสมารตตางผลิตขอมูลเขาสูอินเทอรเน็ตจำนวนมาก เนื่องจากขอมูลขาวสารของยุค
ดิจิทัลนี้มนุษยและอุปกรณสมารตตางผลิตขอมูลเขาสูอินเทอรเน็ตจำนวนมาก เนื่องจากขอมูลขาวสารของยุค
ดิจิทัลมีหลากหลาย และเปนขอมูลขนาดใหญ (big data) ที่มีปริมาณมาก เปนขอมูลที่ เปลี่ยนแปลงอยาง
ดิจิทัลมีหลากหลาย และเปนขอมูลขนาดใหญ (big data) ที่มีปริมาณมาก เปนขอมูลที่ เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีความหลากหลายของรูปแบบ ทั้งขอมูลที่มีโครงสราง (structured) เชน ตาราง กราฟ หรือ แผนภูมิ
รวดเร็ว มีความหลากหลายของรูปแบบ ทั้งขอมูลที่มีโครงสราง (structured) เชน ตาราง กราฟ หรือ แผนภูมิ
และขอมูลแบบไมเปนโครงสราง (unstructured) เชน เสียง ขอความ รูปภาพ วิดิทัศน หรือสัญลักษณ
และขอมูลแบบไมเปนโครงสราง (unstructured) เชน เสียง ขอความ รูปภาพ วิดิทัศน หรือสัญลักษณ
จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมขอมูลของโลกทุกดานรวมไวดวยกันเปนหนึ่งเดียว และการที่เรา
จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมขอมูลของโลกทุกดานรวมไวดวยกันเปนหนึ่งเดียว และการที่เรา
สามารถเขาถึงขอมูลขนาดใหญไดโดยงาย ขอมูลขนาดใหญจึงเขามามีบทบาทสำคัญอยางมากในสังคมปจจุบัน
สามารถเขาถึงขอมูลขนาดใหญไดโดยงาย ขอมูลขนาดใหญจึงเขามามีบทบาทสำคัญอยางมากในสังคมปจจุบัน
ตัวอยางเชน การที่มนุษยผลิตและนำเขาขอมูลจำนวนมากในแตละวัน ไมวาจะเปนจากสื่อสังคมออนไลน เชน
ตัวอยางเชน การที่มนุษยผลิตและนำเขาขอมูลจำนวนมากในแตละวัน ไมวาจะเปนจากสื่อสังคมออนไลน เชน
เฟสบุก ไลน หรือขอมูลการซื้อของในรานสะดวกซื้อ ขอมูลการซื้อออนไลน เปนตน เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ
เฟสบุก ไลน หรือขอมูลการซื้อของในรานสะดวกซื้อ ขอมูลการซื้อออนไลน เปนตน เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ
สามารถนำขอมูลเหลานี้มาใชในการวิเคราะหเชิงลึกถึงพฤติกรรม ลีลาการใชชีวิต ความสนใจและความชอบ
สามารถนำขอมูลเหลานี้มาใชในการวิเคราะหเชิงลึกถึงพฤติกรรม ลีลาการใชชีวิต ความสนใจและความชอบ
เฉพาะบุคคลได ทำใหการบริการถูกจริตและตรงเปาสำหรับแตละบุคคลได อยางไรก็ตาม ดวยความจริงที่วา
เฉพาะบุคคลได ทำใหการบริการถูกจริตและตรงเปาสำหรับแตละบุคคลได อยางไรก็ตาม ดวยความจริงที่วา
ในขอมูลขนาดใหญ ขอมูลบางอยางมีประโยชนและบางอยางแทบไมมีประโยชนแตอยางใดเลย และดวยขนาด
ในขอมูลขนาดใหญ ขอมูลบางอยางมีประโยชนและบางอยางแทบไมมีประโยชนแตอยางใดเลย และดวยขนาด
ของขอมูลที่มีมากเกินกวาความสามารถของคอมพิวเตอรและซอฟตแวรปกติจะสามารถรองรับไดนี้ องคกร
ของขอมูลที่มีมากเกินกวาความสามารถของคอมพิวเตอรและซอฟตแวรปกติจะสามารถรองรับไดนี้ องคกร
ขนาดเล็กจึงไมจำเปนตองลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน แตสามารถพัฒนาความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล
ขนาดเล็กจึงไมจำเปนตองลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน แตสามารถพัฒนาความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล
(data analytic) โดยผานการบริการคลาวด (cloud computing) ได
(data analytic) โดยผานการบริการคลาวด (cloud computing) ได
ดังนั้น การที่เรามีความเขาใจ มีความรูที่จะสกัดนำขอมูลขนาดใหญนี้มาใชประโยชนเฉพาะดานไดจึงมี
ดังนั้น การที่เรามีความเขาใจ มีความรูที่จะสกัดนำขอมูลขนาดใหญนี้มาใชประโยชนเฉพาะดานไดจึงมี
ความสำคัญ การวิเคราะหสามารถใชชวยในการพัฒนาดานตาง ๆ เชน ดานการเงินการธนาคาร ดานการศึกษา
ความสำคัญ การวิเคราะหสามารถใชชวยในการพัฒนาดานตาง ๆ เชน ดานการเงินการธนาคาร ดานการศึกษา
ดานสุขภาพ ดานการคาปลีก การนำขอมูลขนาดใหญขางตนมาใชวิเคราะหเพื่อหาสิ่งหรือขอมูลที่ซอนแฝงอยู
ดานสุขภาพ ดานการคาปลีก การนำขอมูลขนาดใหญขางตนมาใชวิเคราะหเพื่อหาสิ่งหรือขอมูลที่ซอนแฝงอยู
แลวนำสิ่งนั้นมาใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนทางดานสังคม ดานบริหารจัดการ ดานธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงมี
แลวนำสิ่งนั้นมาใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนทางดานสังคม ดานบริหารจัดการ ดานธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงมี
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ความสำคัญและเปนหนาที่ของผูเกี่ยวของกับเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ที่จะเขามามีสวนชวยในการบริหาร
ญและเป
นหนจาากข
ที่ของผู
กี่ยวข
จัความสำคั
ดการและใช
ประโยชน
อมูลเเหล
านีอ้ งกับเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ที่จะเขามามีสวนชวยในการบริหาร
จัดการและใชประโยชนจากขอมูลเหลานี้
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เกลือแรสำคัญตอสุขภาพ 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 ทำใหธาตุทั้งสองดูดซึ ม
ผานเยื่อบุผิวลำไสไดดี
แมกนีเซียมเปนธาตุที่ลำไสดูดซึมไดดีมาก คือ สูงกวารอยละ ๔๐ ของปริมาณที่รับประทาน เมื่อเทียบ
กับแคลเซียมหรือเหล็กที่ดูดซึมไดเพียงรอยละ ๒๐ และ ๑๐ ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากแมกนีเซียมแพรผานชอง
ระหวางเซลล (paracellular space) ไดดี โดยไมจำเปนตองดูดซึมผานเซลล ซึ่งตองใชเวลาและพลังงานสูง
อยางไรก็ตาม เนื่องจากเซลลเยื่อบุผิวลำไสตรวจวัดความเขมขนของแคลเซียมและแมกนีเซียมภายในโพรงลำไส
ดวยตัวรับรูชนิดเดียวกัน (ซึ่งเรียกวา calcium/magnesium-sensing receptor) ซึ่งเมื่อตรวจพบความเขมขน
ของแคลเซียมที่สูงเกินไป ก็จะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเพื่อปองกันไมใหรางกายไดรับอันตรายจากแคลเซียมสูง
แตก็จะลดการดูดซึมแมกนีเซียดวย ดังนั้นโดยทั่วไปแลว อัตราการดูดซึมแคลเซียมจะเปนปฏิภาคผกผันกับ
อัตราการดูดซึมแมกนีเซียม กลาวคือ ธาตุชนิดหนึ่ งจะรบกวนการดูดซึมธาตุอีกชนิด ซึ่งจะเปนโอกาสในการ
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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พัฒนาผลิตภัณฑยาและอาหารเสริมไดอีกมาก เชน การออกแบบใหดูดซึมธาตุ ๒ หรือ ๓ ชนิดไดดีโ ดย
พัฒรบกวนกั
นาผลิตนภัเอง
ณฑยาและอาหารเสริมไดอีกมาก เชน การออกแบบใหดูดซึมธาตุ ๒ หรือ ๓ ชนิดไดดีโ ดย
ไม
ไมรบกวนกั
เมื่อนดูเอง
ดซึมเขาสูรางกายแลว ธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดจะกระจายไปทั่วรางกายทางระบบไหลเวียนเลือด
่อดูดซึกมเข
าสูรางกายแลจำเป
ว ธาตุ
๓ ชนิยดมจะกระจายไปทั
่วรางกายทางระบบไหลเวี
อด
เซลลสราเมืงกระดู
(osteoblast)
นตออาหารทั
งใชทั้ง้งแคลเซี
แมกนีเซียม และสั
งกะสีในการเจริญเติบยนเลื
โตและ
เซลล
สรางกระดู
ก (osteoblast) จำเปนาตงและสะสมผลึ
องใชทั้งแคลเซีกยไฮดรอกซี
ม แมกนีแเซีอพาไทต
ยม และสั
ในการเจริ
ญเติ
บโตและ
สรางกระดู
ก โดยเฉพาะกระบวนการสร
ใหงกกะสี
ลายเป
นโครงสร
างแข็
งของ
สร
างกระดู
ก โดยเฉพาะกระบวนการสร
งและสะสมผลึ
ไฮดรอกซี
แอพาไทต
งของ
กระดู
ก กลไกของเซลล
สรางกระดูกที่ใชแามกนี
เซียมและสังกกะสี
เพิ่มมวลกระดู
กยัใงหมีกขลายเป
อมูลไมนมโครงสร
าก แตเาปงแข็
นไปได
ว า
กระดู
สรางกระดูกทีภ่ใายในเซลล
ชแมกนีเซียและไอออนบางส
มและสังกะสีเพิ่มวมวลกระดู
กยังมีนขสอวนหนึ
มูลไม่งมของผลึ
าก แตกเปไฮดรอกซี
นไปไดวาเกี
่ยวขกอกลไกของเซลล
งกับการทำงานของเอนไซม
นยังเขาไปเป
เกี่ยวของกับทัการทำงานของเอนไซม
และไอออนบางส
วนยังเขากไปเป
สวนหนึา่งงกาย
ของผลึกไฮดรอกซี แอพาไทต
้งนี้สามารถตรวจพบธาตุภทายในเซลล
ั้ง ๓ ชนิดในโครงสร
างแข็งของกระดู
ทุกสนวนของร
แอพาไทตในการรั
ทั้งนี้สบามารถตรวจพบธาตุ
๓ ชนิเซีดยในโครงสร
งแข็งเราควรเลื
ของกระดูอกกจากอาหารที
ทุกสวนของรา่องกาย
ประทานแคลเซียมทั้งแมกนี
ม และสังากะสี
ุดมดวยธาตุเหลานี้
ในการรั
ยมมแมกนี
ยม และสังกะสี
วยธาตุโยเกิ
เหลารนีต้
กอนการเลื
อกใชผบลิประทานแคลเซี
ตภัณฑอาหารเสริ
หรือยาเซีอาหารแคลเซี
ยมสูเราควรเลื
งมักผลิตอหรืกจากอาหารที
อปรุงจากนม่อเชุดมด
น นมสด
กอนการเลื
อกใชกผใบเขี
ลิตภัยณวฑนอกจากนี
อาหารเสริ้ยมังหรื
อยาในอาหารที
อาหารแคลเซี
ยมสูงมักผลิอตมกระดู
หรือปรุกงจากนม
เชน งนมสด
เนย
ตลอดจนผั
พบได
่รับประทานพร
หรือโครงแข็
ของสัตโยเกิ
ว เชรนต
เนย
ยว นอกจากนี
้ยังพบไดงในอาหารที
อมกระดูกหรือโครงแข็งของสั
ปลาตัตลอดจนผั
วเล็กตัวนกอใบเขี
ย ปลากระป
อง และคางกุ
สวนแมกนี่รเับซีประทานพร
ยมพบไดมากในอาหารหลากหลายชนิ
ดกวตวา เช
เชนน
ปลาตั
ย ปลากระป
อง และคางกุ
สวนแมกนี
มากในอาหารหลากหลายชนิ
เชน
กล
วย วธัเล็ญกพืตัชวผันกอใบเขี
ยว บร็อกโคลี
ไข นม งและเนื
้ออกไกเซีสัยงมพบได
กะสีพบได
มากในหอยนางรม ผลิตภัณดกว
ฑจาากงา
กล
ไข นม และเนื
สัง่มกะสี
ากในหอยนางรม
ตภับณประทาน
ฑจากงา
แกะ และนม
โดยทั่ว้อไปอกไก
การดื
นมวัพนบได
ละม๑–๒
แกว รวมกับผลิ
การรั
ถั่วลิวยสงธัญตับพืลูชกผัวักวใบเขี
เนื้อยวัวว บร็
เนื้ออกโคลี
่วไปเพียการดื
นละองการในแต
๑–๒ แกวลระวัวมกั
บประทาน
ถั่วลิสง ตับลูกจะช
วัว วเนืยให
้อวัไวดรเนื
้อแกะ
และนม
อาหารปรกติ
ับธาตุ
อาหารทั
้ง ๓โดยทั
ชนิดได
งพอกั่มบนมวั
ความต
น ทับ้งการรั
ยังประหยั
ดกวา
อาหารปรกติ
จะชวยใหไดรมับธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิดไดเพียงพอกับความตองการในแตละวัน ทั้งยังประหยัดกวา
การรั
บประทานอาหารเสริ
การรับประทานอาหารเสริ
กลา วโดยสรุป คื อม การรับ ประทานแคลเซี ยม แมกนีเซียม และสังกะสี ในปริ ม าณที ่เ พีย งพอกั บ
า วโดยสรุละวั
ป คืนอมีคการรั
บ ประทานแคลเซี
ยม แมกนี
เซีย้อม การบี
และสับงตักะสี
ในปริ
่เ พีย งพอกั
ความตอกล
งการในแต
วามสำคั
ญตอระบบประสาท
กลามเนื
วของหั
วใจม าณที
เมแทบอลิ
ซึมของบ
ความตก ออนึ
งการในแต
ละวันมีความสำคั
อระบบประสาท
้อ การบี
วของหั
วใจ เมแทบอลิซึมดของ
กระดู
่ง ควรรับประทานแต
พอดีเนืญ่อตงจากการได
รับธาตุเกล
หลาามเนื
นี้ในปริ
มาณทีบ่มตัากเกิ
นไปอาจรบกวนการดู
ซึม
อนึ่งนควรรั
บประทานแต
พอดีเนื่องจากการได
ับธาตุเหลยมานีแมกนี
้ในปริมเซีาณที
ากเกิงนกะสี
ไปอาจรบกวนการดู
ซึกระดู
่งกันกและกั
การเลื
อกรับประทานอาหารที
่อุดมดวรยแคลเซี
ยม ่มและสั
เชน นมและธัญดพืซึชม
ซึ่งกันวยให
และกัรานงกายได
การเลือรับกรัธาตุ
บประทานอาหารที
ุดมดวยแคลเซียมย แมกนี
เซียมตามและสั
น นมและธั
จะช
เหลานี้อยางเพีย่องพอและปลอดภั
อยางไรก็
ยังมีงกะสี
พื้นทีเช
่สำหรั
บการพัญฒพืนาช
จะชตวภัยให
างกายได
รับธาตุ
เหลานีญ้อทีย่ปางเพี
ยงพอและปลอดภั
ยังมีพดื้นซึทีม่สไดำหรั
การพัฒ นาย
ผลิ
ณฑรเสริ
มอาหารหรื
อยาสามั
ระกอบด
วยธาตุทั้ง ๓ ยชนิอย
ด าทีงไรก็
่ลำไสตสามามารถดู
ดีแบละปลอดภั
ผลิตภัณฑเสริามงยิอาหารหรื
ยธาตุทั้ง ๓ ชนิด นทีอ่ลำไส
ดซึไมมไดหดลากหลาย
ีและปลอดภั
โดยเฉพาะอย
่งผลิตภัณอฑยาสามั
สำหรัญบผูทีส่ปูงระกอบด
อายุที่รับวประทานอาหารได
ย รัสบามารถดู
ประทานได
หรืยอ
โดยเฉพาะอย
สำหรับผูสูงอายุตภัทีณ
่รับฑประทานอาหารได
ย รับประทานได
หลากหลาย
หรืลอ
เปนโรคกระดูากงยิพรุ่งผลิ
น ทัตภั้งนีณ้กฑารออกแบบผลิ
ตองอาศัยความรูนจอากงานวิ
จัยในระดับไมเซลล
และโมเลกุ
กพรุน ทัง้ไอออนของธาตุ
งนี้การออกแบบผลิ
ฑต่ออบุงอาศั
ยความรูจากงานวิจัยในระดับเซลลและโมเลกุล
ทีเป่เกีน่ยโรคกระดู
วของกับการขนส
เหลาตนีภั้ผาณนเยื
ผิวลำไส
ที่เกี่ยวของกับการขนสงไอออนของธาตุเหลานี้ผานเยื่อบุผิวลำไส
คำสำคัญ : การดูดซึมที่ลำไส, แคลเซียม, แมกนีเซียม, สังกะสี, โรคกระดูกพรุน
คำสำคัญ : การดูดซึมที่ลำไส, แคลเซียม, แมกนีเซียม, สังกะสี, โรคกระดูกพรุน
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รูรูจจักักและทำความเข
และทำความเขาาใจความมั
ใจความมั่น่นคงปลอดภั
คงปลอดภัยยไซเบอร
ไซเบอร
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ ราชบัณฑิต
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ ราชบัณฑิต
ปจจุบันนี้แมวาระบบอินเทอรเน็ตจะมีบทบาทสำคัญยิ่งแกการใชชีวิตของคนทั้งโลก แตขณะเดียวกันก็
ปจจุบันนี้แมวาระบบอินเทอรเน็ตจะมีบทบาทสำคัญยิ่งแกการใชชีวิตของคนทั้งโลก แตขณะเดียวกันก็
ทำใหเกิดภัยอันตรายอยางใหญหลวงแกผ ูคนและหนวยงานตาง ๆ ดวย ภัยอันตรายที่วานี้ก็คือภัยจาก
ทำใหเกิดภัยอันตรายอยางใหญหลวงแกผ ูคนและหนวยงานตาง ๆ ดวย ภัยอันตรายที่วานี้ก็คือภัยจาก
cyberwar, cyberterrorists, cyberattack, cyberbullying และอื่น ๆ ประเทศไทยเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้
cyberwar, cyberterrorists, cyberattack, cyberbullying และอื่น ๆ ประเทศไทยเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้
จึงไดตราพระราชบัญญั ติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรออกมาบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
จึงไดตราพระราชบัญญั ติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรออกมาบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๖๒ แลว
๒๕๖๒ แลว
คำวา cyber นั้นโดยทั่วไปหมายถึงระบบอินเทอรเน็ต และมาจากคำเต็มวา cybernetics ซึ่งหมายถึง
คำวา cyber นั้นโดยทั่วไปหมายถึงระบบอินเทอรเน็ต และมาจากคำเต็มวา cybernetics ซึ่งหมายถึง
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและระบบควบคุมอัตโนมัติของคนและมนุษย วิชานี้มีสอนมานานแลว
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและระบบควบคุมอัตโนมัติของคนและมนุษย วิชานี้มีสอนมานานแลว
ตอมาบริษัท CDC ไดนำคำวา cyber ไปใชเรียกชื่อรุนของซูเปอรคอมพิวเตอรในชวงทศวรรษที่ ๑๙๗๐
ตอมาบริษัท CDC ไดนำคำวา cyber ไปใชเรียกชื่อรุนของซูเปอรคอมพิวเตอรในชวงทศวรรษที่ ๑๙๗๐
หลังจากมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต แลว ก็มีผ ูนำคำนี้ไปใชเรียกพื้น ที่ การใชงานทั้งหมดของระบบ
หลังจากมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต แลว ก็มีผ ูนำคำนี้ไปใชเรียกพื้น ที่ การใชงานทั้งหมดของระบบ
อินเทอรเน็ตซึ่งเชื่อมโยงไปทุกหนทุกแหงทั่วโลกวา cyberspace หลังจากนั้นเมื่อจะกลาวถึงอะไรก็ตาม
อินเทอรเน็ตซึ่งเชื่อมโยงไปทุกหนทุกแหงทั่วโลกวา cyberspace หลังจากนั้นเมื่อจะกลาวถึงอะไรก็ตาม
ที่เกี่ยวของกับพื้นที่หรืองานอินเทอรเน็ต ก็มักจะนำคำ cyber มาใชนำหนาดวย เชน cyberwar คือ สงคราม
ที่เกี่ยวของกับพื้นที่หรืองานอินเทอรเน็ต ก็มักจะนำคำ cyber มาใชนำหนาดวย เชน cyberwar คือ สงคราม
ที่ใชอิน เทอรเ น็ ตเปนเครื่ องมื อ, cyberattack คือ การโจมตีห นวยงานหรื อผู ใชร ะบบอิ น เทอรเ น็ ต โดย
ที่ใชอิน เทอรเ น็ ตเปนเครื่ องมื อ, cyberattack คือ การโจมตีห นวยงานหรื อผู ใชร ะบบอิ น เทอรเ น็ ต โดย
นักกอการรายอินเทอรเน็ต (cyberterrorists) ฯลฯ
นักกอการรายอินเทอรเน็ต (cyberterrorists) ฯลฯ
Cybersecurity หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร เปนคำที่ใชเรียกหลักการและวิธีการตาง ๆ สำหรับ
Cybersecurity หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร เปนคำที่ใชเรียกหลักการและวิธีการตาง ๆ สำหรับ
การปกปองความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลที่เชื่อมโยงเปนเครือขายพวงตอกับ
การปกปองความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลที่เชื่อมโยงเปนเครือขายพวงตอกับ
ระบบอินเทอรเน็ต ทุกวันนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา การคุกคามไซเบอร (cyberthreats) มีรูปแบบและ
ระบบอินเทอรเน็ต ทุกวันนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา การคุกคามไซเบอร (cyberthreats) มีรูปแบบและ
วิธีการตาง ๆ นานาที่ซับซอนขึ้น เชน denial of services, advanced persistent threat, phishing, social
วิธีการตาง ๆ นานาที่ซับซอนขึ้น เชน denial of services, advanced persistent threat, phishing, social
engineering, malware, unpatched software, website defacing, identity theft, ransomware
engineering, malware, unpatched software, website defacing, identity theft, ransomware
หนวยงานไมวาใหญหรือเล็กจะตองกำหนดนโยบายทางดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร, ประกาศ
หนวยงานไมวาใหญหรือเล็กจะตองกำหนดนโยบายทางดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร, ประกาศ
นโยบายใหทุ ก คนตระหนั ก, จัดทำระบบ Information Security Management System ตามมาตรฐาน
นโยบายใหทุ ก คนตระหนั ก, จัดทำระบบ Information Security Management System ตามมาตรฐาน
สำคัญตาง ๆ และปกปองคุมครองระบบตาง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลใหทุกคนในหนวยงานปฏิบัติตามอยางจริงจัง
สำคัญตาง ๆ และปกปองคุมครองระบบตาง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลใหทุกคนในหนวยงานปฏิบัติตามอยางจริงจัง
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ผลิ
ผลิตตภัภัณ
ณฑฑททำความสะอาดมื
ำความสะอาดมืออทีที่ม่มีสีสววนผสมของแอลกอฮอล
นผสมของแอลกอฮอล
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย ดร.
ดร. ภก.พรศั
ภก.พรศักกดิดิ์์ ศรี
ศรีออมรศั
มรศักกดิดิ์์ ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
การรักษาสุขอนามัยโดยการทำความสะอาดมือเปนสวนที่สำคัญในการปองกันการติดเชื้อในชุมชน
การรักษาสุขอนามัยโดยการทำความสะอาดมือเปนสวนที่สำคัญในการปองกันการติดเชื้อในชุมชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) การลางมือบอย ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) การลางมือบอย ๆ
ดวยสบูและน้ำอยางนอย ๒๐ วินาที นับเปนวิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุด อย างไรก็ตาม หากอยูในพื้นที่ที่มี
ดวยสบูและน้ำอยางนอย ๒๐ วินาที นับเปนวิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุด อย างไรก็ตาม หากอยูในพื้นที่ที่มี
ขอจำกัด ไมสามารถหาสถานที่ลางมือได หรือตองเดินทางดวยรถสาธารณะ การใชผลิตภัณฑทำความสะอาดมือ
ขอจำกัด ไมสามารถหาสถานที่ลางมือได หรือตองเดินทางดวยรถสาธารณะ การใชผลิตภัณฑทำความสะอาดมือ
ที ่ ม ี ส  ว นผสมของแอลกอฮอล เช น เจลหรื อ สเปรย แ อลกอฮอล จะเป น ทางเลื อ กที่ ท ำได ร วดเร็ ว และมี
ที ่ ม ี ส  ว นผสมของแอลกอฮอล เช น เจลหรื อ สเปรย แ อลกอฮอล จะเป น ทางเลื อ กที่ ท ำได ร วดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพในการลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส โดยพนหรือทาใหครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมดของมื อและ
ประสิทธิภาพในการลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส โดยพนหรือทาใหครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมดของมื อและ
ถูดวยกันจนกวาจะรูสึกแหง
ถูดวยกันจนกวาจะรูสึกแหง
แอลกอฮอลที่ใชฆาเชื้อโรคนั้นโดยทั่วไปมี ๒ ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล
แอลกอฮอลที่ใชฆาเชื้อโรคนั้นโดยทั่วไปมี ๒ ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล
เอกสารของศูนยควบคุมและปองกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกาแนะนำวา เอทิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน
เอกสารของศูนยควบคุมและปองกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกาแนะนำวา เอทิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน
รอยละ ๖๐-๘๐ โดยปริมาตร เปนสารฆาเชื้อไวรัสที่มีศักยภาพในการยับยั้งไวรัสที่มีชั้นไขมันหุมทุกชนิด (เชน
รอยละ ๖๐-๘๐ โดยปริมาตร เปนสารฆาเชื้อไวรัสที่มีศักยภาพในการยับยั้งไวรัสที่มีชั้นไขมันหุมทุกชนิด (เชน
เริม ไวรัสไขหวัดใหญ) และไวรัสที่ไมมีชั้นไขมันหุมบางชนิด (เชน ไวรัสอะดีโน ไวรัสเอนเทอโร ไวรัสโรตา) แต
เริม ไวรัสไขหวัดใหญ) และไวรัสที่ไมมีชั้นไขมันหุมบางชนิด (เชน ไวรัสอะดีโน ไวรัสเอนเทอโร ไวรัสโรตา) แต
ไมมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไวรัสตับอัก เสบเอและไวรัสโปลิโอ ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อลดลงอยาง
ไมมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไวรัสตับอัก เสบเอและไวรัสโปลิโอ ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อลดลงอยาง
รวดเร็วเมื่อเจือจางใหมีความเขมขนต่ำกวา รอยละ ๕๐ โดยปริมาตร อยางไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย
รวดเร็วเมื่อเจือจางใหมีความเขมขนต่ำกวา รอยละ ๕๐ โดยปริมาตร อยางไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดวา ผลิตภัณฑดังกลาวที่มีจำหนายในทองตลาดตองประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลหรือ
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดวา ผลิตภัณฑดังกลาวที่มีจำหนายในทองตลาดตองประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลหรือ
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอลตั้งแตหรือมากกวา รอยละ ๗๐ โดยปริมาตรในน้ำ และตองทดสอบประสิทธิภาพของ
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอลตั้งแตหรือมากกวา รอยละ ๗๐ โดยปริมาตรในน้ำ และตองทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑดังกลาวตามมาตรฐานสหภาพยุโรปวาดวยมาตรฐานสารเคมีฆาเชื้อบนพื้นผิวและผลิตภัณฑฆาเชื้อ
ผลิตภัณฑดังกลาวตามมาตรฐานสหภาพยุโรปวาดวยมาตรฐานสารเคมีฆาเชื้อบนพื้นผิวและผลิตภัณฑฆาเชื้อ
เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือโดยไมใชน้ำ
เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือโดยไมใชน้ำ
ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลที่มีจำหนายในประเทศไทย สวนใหญเปน
ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลที่มีจำหนายในประเทศไทย สวนใหญเปน
ผลิตภัณฑในรูปแบบเจลแอลกอฮอลและสเปรยแอลกอฮอล ซึ่งประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลมากกวารอยละ ๗๐
ผลิตภัณฑในรูปแบบเจลแอลกอฮอลและสเปรยแอลกอฮอล ซึ่งประกอบดวยเอทิลแอลกอฮอลมากกวารอยละ ๗๐
โดยปริมาตรในน้ำ (หรือไมนอยกวา รอยละ ๖๒.๔ โดยน้ำหนักในน้ำ) แอลกอฮอลในสูตรตำรับของผลิตภัณฑ
โดยปริมาตรในน้ำ (หรือไมนอยกวา รอยละ ๖๒.๔ โดยน้ำหนักในน้ำ) แอลกอฮอลในสูตรตำรับของผลิตภัณฑ
ทำความสะอาดมือชนิดความเขมขนสูงอาจทำใหผิวแหง และระคายเคืองได จึงมักเติมสารใหความชุมชื้น เชน
ทำความสะอาดมือชนิดความเขมขนสูงอาจทำใหผิวแหง และระคายเคืองได จึงมักเติมสารใหความชุมชื้น เชน
กลีเซอรีนประมาณรอยละ ๑-๕ ซึ่งชวยทำใหผิวไมแหงภายหลังการทำความสะอาด แตการเติมกลีเซอรีน
กลีเซอรีนประมาณรอยละ ๑-๕ ซึ่งชวยทำใหผิวไมแหงภายหลังการทำความสะอาด แตการเติมกลีเซอรีน
ในความเขมขนสูงขึ้นสงผลใหผลิตภัณฑเหนียวเหนอะหนะมากขึ้น ผลิตภัณฑรูปแบบเจลแอลกอฮอลจะถูกเติม
ในความเขมขนสูงขึ้นสงผลใหผลิตภัณฑเหนียวเหนอะหนะมากขึ้น ผลิตภัณฑรูปแบบเจลแอลกอฮอลจะถูกเติม
ดวยสารกอเจลเพื่อใหผลิตภัณฑหนืดมากขึ้น อยางไรก็ตาม เอกสารขององคการอนามัยโลก (Guide to Local
ดวยสารกอเจลเพื่อใหผลิตภัณฑหนืดมากขึ้น อยางไรก็ตาม เอกสารขององคการอนามัยโลก (Guide to Local
Production: WHO-recommended Handrub Formulations) ระบุวา สารกอเจลอาจทำใหประสิทธิภาพของ
Production: WHO-recommended Handrub Formulations) ระบุวา สารกอเจลอาจทำใหประสิทธิภาพของ
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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การฆาเชื้อลดลง จึงแนะนำการใชในรูปแบบของเหลว เชน สเปรยแอลกอฮอล ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่งายกวา
การฆ
าเชื้อลดลง
จึงแนะนำการใช๒-๓
ในรูปเทแบบของเหลว
เชน สเปรยแอลกอฮอล ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่งายกวา
และราคาถู
กกวาเจลแอลกอฮอล
า
และราคาถู
เจลแอลกอฮอล
เทฑา ทำความสะอาดมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เราควรเลือกใช
ดังกนักว้นาในการเลื
อกใชผ๒-๓
ลิตภั ณ
ในการเลืงอผลิกใช
วนผสมของแอลกอฮอล
เราควรเลื
อกใช
ผลิตภัณฑดัทงนัี่ผลิ้นตจากแหล
ตทีผ่นลิาตเชืภั่อณถือฑทมีำความสะอาดมื
มาตรฐานการผลิอตทีที่ม่ดีสี หากไม
สามารถหาซื้อได อาจใช
แอลกอฮอล
ผลิ
ตภัณฑทดี่ผน้ลิำตจากแหล
ผลิตโดยปริ
ที่นาเชืม่อาตร)
ถือ มีใสมาตรฐานการผลิ
ตทีเ่ดชี นหากไม
ลางแผลชนิ
(รอยละ ง๗๐
ขวดสเปรยแทนได
เดียวกัสนามารถหาซื้อได อาจใชแอลกอฮอล
ลางแผลชนิดน้ำ (รอยละ ๗๐ โดยปริมาตร) ใสขวดสเปรยแทนไดเชนเดียวกัน

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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การกระตุ
การกระตุนนการผลิ
การผลิตตสารออกฤทธิ
สารออกฤทธิ์ท์ทางชี
างชีววภาพในพื
ภาพในพืชช
โดยใช
โดยใชแแสงจากไดโอดเปล
สงจากไดโอดเปลงงแสง
แสง
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย ดร.สั
ดร.สักกกมน
กมน เทพหั
เทพหัสสดิดินน ณ
ณ อยุ
อยุธธยา
ยา ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
พืพืชช โดยเฉพาะผั
โดยเฉพาะผักกและผลไม
และผลไม เป
เปนนแหล
แหลงงของสารออกฤทธิ
ของสารออกฤทธิ์์ททางชี
างชีววภาพที
ภาพที่่สสำคั
ำคัญ
ญและเป
และเปนนประโยชน
ประโยชนแแกก
รราางกายมนุ
งกายมนุษษยย สารออกฤทธิ
สารออกฤทธิ์์ททางชี
างชีววภาพที
ภาพที่่สส ำคั
ำคัญ
ญกลุ
กลุมมหนึ
หนึ่่งงในพื
ในพืชช ได
ไดแแกก สารประกอบฟ
สารประกอบฟนน อลิ
อลิกก (phenolic
(phenolic
compounds)
compounds) ซึซึ่่งงมีมีฤฤทธิ
ทธิ์์ตตาานอนุ
นอนุมมููลลอิอิสสระ
ระ สารประกอบดั
สารประกอบดังงกล
กลาาวมี
วมีคความสำคั
วามสำคัญ
ญ ทัทั้้งงในแง
ในแงขของการบริ
องการบริโโภคเพื
ภคเพื่่ออ
เสริ
เสริมมสร
สราางสุ
งสุขขภาพ
ภาพ และการสกั
และการสกัดดเพื
เพื่่ออนำไปใช
นำไปใชใในกิ
นกิจจกรรมอื
กรรมอื่่นน ๆๆ เช
เชนน ใช
ใชเเปปนนสารต
สารตาานอนุ
นอนุมมููลลอิอิสสระจากธรรมชาติ
ระจากธรรมชาติ
(แทนการใช
ส
ารสั
ง
เคราะห
)
เพื
่
อ
ลดการเปลี
ย
่
นแปลงอั
น
ไม
พ
ง
ึ
ประสงค
ต

า
ง
ๆ
ในอาหาร
(เช
น
(แทนการใชสารสังเคราะห) เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอันไมพึงประสงคตาง ๆ ในอาหาร (เชน การเกิ
การเกิดดสีสีนน้้ำำตาล
ตาล
การเกิ
ด
กลิ
่
น
หื
น
)
ระหว
า
งการแปรรู
ป
และการเก็
บ
รั
ก
ษา
โดยทั
่
ว
ไป
สารประกอบฟ
น
อลิ
ก
มั
ก
สลายตั
ว
เมื
่
อ
ได
การเกิดกลิ่นหืน) ระหวางการแปรรูปและการเก็บรักษา โดยทั่วไป สารประกอบฟนอลิ กมักสลายตัวเมื่อไดรรัับบ
ความร
ความรออนน สารดั
สารดังงกล
กลาาวจึ
วจึงงสูสูญ
ญสลายไปมากเมื
สลายไปมากเมื่่ออแปรรู
แปรรูปปผัผักกและผลไม
และผลไมดดววยความร
ยความรออนน ดดววยเหตุ
ยเหตุนนีี้้ จึจึงงจำเป
จำเปนนตตอองหา
งหา
วิวิธธีีกการที
ารที่่เเหมาะสมในการเพิ
หมาะสมในการเพิ่่มมปริ
ปริมมาณสารประกอบฟ
าณสารประกอบฟนนอลิ
อลิกกในผั
ในผักกและผลไม
และผลไม เพื
เพื่่ออชดเชยกั
ชดเชยกับบปริ
ปริมมาณสารที
าณสารที่่ออาจ
าจ
สูสูญ
เสี
ย
ไปหลั
ง
กระบวนการแปรรู
ป
หรื
อ
แม
ก
ระทั
่
ง
เพื
่
อ
เพิ
่
ม
ปริ
ม
าณสารดั
ง
กล
า
วในผั
ก
และผลไม
ส
ด
เพื
่
อ
ให
ญเสียไปหลังกระบวนการแปรรูป หรือแมกระทั่งเพื่ อเพิ่มปริมาณสารดังกลาวในผักและผลไมสด เพื่อใหไไดด
ผลิ
ผลิตตภัภัณ
ณฑฑทที่มี่มีคีคุณ
ุณคคาาสำหรั
สำหรับบการบริ
การบริโโภคมากยิ
ภคมากยิ่ง่งขึขึ้น้น ผูผูววจิิจัยัยและคณะได
และคณะไดศศึกึกษาผลของการใช
ษาผลของการใชแแสงจากไดโอดเปล
สงจากไดโอดเปลงงแสง
แสง
(แอลอี
ด
ี
)
ที
่
ค
วามยาวคลื
่
น
ต
า
ง
ๆ
(หรื
อ
สี
ต

า
ง
ๆ
ได
แ
ก
สี
ข
าว
สี
แ
ดง
สี
ฟ

า
และสี
เ
ขี
ย
ว)
ที
่
ม
ี
ต

อ
กิ
จ
กรรมของ
(แอลอีดี) ที่ความยาวคลื่นตาง ๆ (หรือสีตาง ๆ ไดแก สีขาว สีแดง สีฟา และสีเขียว) ที่มีตอกิจกรรมของ
เอนไซมดดีีเเอเอชพี
อเอชพีซซิินนเทส
เทส (DAHP
(DAHP synthase)
synthase) โคริ
โคริสสเบตมิ
เบตมิววเทส
เทส (chorismate
(chorismate mutase)
mutase) แอนทรานิ
แอนทรานิเเลตซิ
ลตซินนเทส
เทส
เอนไซม
(anthranilate synthase)
synthase) และฟ
และฟนนิิลลอะลานี
อะลานีนนแอมโมเนี
แอมโมเนียยไลเอส
ไลเอส (phenylalanine
(phenylalanine ammonia
(anthranilate
ammonia lyase)
lyase) รวมถึ
รวมถึงง
การเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลงปริ
นแปลงปริมมาณสารประกอบฟ
าณสารประกอบฟนนอลิ
อลิกกในกระเจี
ในกระเจี๊ย๊ยบเขี
บเขียยวว ซึซึ่ง่งใช
ใชเเปปนนพืพืชชทดสอบ
ทดสอบ ทัทั้ง้งนีนี้้ เริ
เริ่ม่มจากการทดลอง
จากการทดลอง
ใช
แ
สงสี
ข
าวในการกระตุ

น
กระเจี
๊
ย
บเขี
ย
วเป
น
เวลา
๒๔
ชั
่
ว
โมง
เพื
่
อ
หาเวลาที
่
เ
หมาะสมสำหรั
บ
ใชแสงสีขาวในการกระตุนกระเจี๊ยบเขียวเปนเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับใช
ใชกกระตุ
ระตุนนการ
การ
ผลิ
ต
สารประกอบฟ
น
อลิ
ก
ผู

ว
ิ
จ
ั
ย
พบว
า
เวลาที
่
เ
หมาะสมคื
อ
๘
ชั
่
ว
โมง
เนื
่
อ
งจากเป
น
เวลาที
ท
่
ำให
ก
ระเจี
ย
๊
บเขี
ผลิตสารประกอบฟนอลิก ผูวิจัยพบวา เวลาที่เหมาะสมคือ ๘ ชั่วโมง เนื่องจากเปนเวลาที่ทำใหกระเจี๊ยบเขียยวว
มีมีปปริริมมาณสารประกอบฟ
าณสารประกอบฟนนอลิ
อลิกกทัทั้ง้งหมดสู
หมดสูงงสุสุดด ผลจากการทดลองในขั
ผลจากการทดลองในขั้น้นถัถัดดมาแสดงให
มาแสดงใหเเห็ห็นนววาา การกระตุ
การกระตุนนดดววยแสง
ยแสง
สีสีขขาวและสี
าวและสีนน้้ำำเงิ
เงินนเป
เปนนเวลา
เวลา ๒๒ ชัชั่่ววโมงสามารถเพิ
โมงสามารถเพิ่ม่มการผลิ
การผลิตตสารประกอบฟ
สารประกอบฟนนอลิ
อลิกกในกระเจี
ในกระเจี๊๊ยยบเขี
บเขียยวได
วได เนื
เนื่่อองจาก
งจาก
แสงสี
ข
าวและสี
น
้
ำ
เงิ
น
ช
ว
ยกระตุ

น
การทำงานของเอนไซม
ด
ี
เ
อเอชพี
ซ
ิ
น
เทส
โคริ
ส
เบตมิ
ว
เทสและฟ
น
ิ
ล
อะลานี
แสงสีขาวและสีน้ำเงินชวยกระตุนการทำงานของเอนไซมดีเอเอชพีซินเทส โคริสเบตมิวเทสและฟนิลอะลานีนน
แอมโมเนี
แอมโมเนียยไลเอส
ไลเอส ในทางตรงกั
ในทางตรงกันนขขาามม แสงสี
แสงสีแแดงและสี
ดงและสีเเขีขียยวไม
วไมชชววยเพิ
ยเพิ่ม่มการผลิ
การผลิตตสารประกอบฟ
สารประกอบฟนนอลิ
อลิกก แม
แมหหลัลังงการ
การ
กระตุ

น
เป
น
เวลา
๘
ชั
่
ว
โมง
เนื
่
อ
งจากแสงสี
แ
ดงไม
ส
ามารถกระตุ

น
การทำงานของเอนไซม
ฟ

น
ิ
ล
อะลานี
กระตุนเปน เวลา ๘ ชั่ว โมง เนื่องจากแสงสีแดงไมสามารถกระตุนการทำงานของเอนไซม ฟน ิลอะลานีนน
แอมโมเนี
แอมโมเนียยไลเอส
ไลเอส ซึซึ่่งงเป
เปนนเอนไซม
เอนไซมททีี่เ่เกีกี่่ยยวข
วขอองกั
งกับบการเปลี
การเปลี่่ยยนฟ
นฟนนิลิลอะลานี
อะลานีนน (phenylalanine)
(phenylalanine) เป
เปนนสารประกอบ
สารประกอบ
ฟฟนนอลิ
อลิกก ในกรณี
ในกรณีขของแสงสี
องแสงสีเเขีขียยวว พบว
พบวาาไม
ไมสสามารถเพิ
ามารถเพิ่่มมการผลิ
การผลิตต สารประกอบฟ
สารประกอบฟนนอลิ
อลิกกได
ได เนื
เนื่่อองจากแสงสี
งจากแสงสีเเขีขียยวว
กระตุ
กระตุนนการทำงานของเอนไซม
การทำงานของเอนไซมแแอนทรานิ
อนทรานิเเลตซิ
ลตซินนเทสแทนการกระตุ
เทสแทนการกระตุนนการทำงานของฟ
การทำงานของฟนนิิลลอะลานี
อะลานีนนแอมโมเนี
แอมโมเนียยไลเอส
ไลเอส
ผลการศึ
ก
ษาดั
ง
กล
า
วข
า
งต
น
ช
ว
ยให
เ
กิ
ด
ความเข
า
ใจเกี
่
ย
วกั
บ
การกระตุ

น
การผลิ
ต
เอนไซม
แ
ละสารประกอบ
ผลการศึกษาดังกลาวขางตนชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการกระตุนการผลิตเอนไซมและสารประกอบ
บทคั
บทคัดดยยออการบรรยายของราชบั
การบรรยายของราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร
ยาศาสตร ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา
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ฟนอลิกในพืช ซึ่งทำใหเลือกใชแสงที่ความยาวคลื่นตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม การศึกษาตอไปในอนาคตอาจ
กในพื่การใช
ช ซึ่งแทำให
เลือกใชแสงที่คนวามยาวคลื
่นตางและสารประกอบฟ
ๆ ไดอยางเหมาะสม
กษาตอกไปในอนาคตอาจ
มุฟงนเนอลินไปที
สงผสมในการกระตุ
การผลิตเอนไซม
นอลิการศึ
ก ตลอดจนศึ
ษาองคประกอบ
มุงเนนไปที่การใชแสงผสมในการกระตุ
เอนไซม
ของสารประกอบฟ
นอลิกในพืชชนิดตานง การผลิ
ๆ อยาตงละเอี
ยดและสารประกอบฟนอลิก ตลอดจนศึกษาองคประกอบ
ของสารประกอบฟนอลิกในพืชชนิดตาง ๆ อยางละเอียด

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ความจำกั
ความจำกับบดนตรี
ดนตรีไไทยสากลและฮอร
ทยสากลและฮอรโโมนที
มนที่เ่เกีกี่ย่ยวข
วขอองง
ศาสตราจารย
ศาสตราจารยเเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณปรี
ปรีดดาา วิวิบบูลูลยยสสวัวัสสดิดิ์์
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย ดร.
ดร. นพ.นรั
นพ.นรัตตถพล
ถพล เจริ
เจริญ
ญพัพันนธุธุ

ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก

ใน
ใน ค.ศ.
ค.ศ. ๑๙๙๑
๑๙๙๑ A.
A. A.
A. Tomatis
Tomatis ได
ไดเเสนอสมมติ
สนอสมมติฐฐาน
าน Mozart
Mozart Effect
Effect ทีที่ก่กลลาาวว
ววาา ดนตรี
ดนตรีขของโมทซาร
องโมทซารททชชววยย
การบำบั
การบำบัดดและพั
และพัฒ
ฒนาสมอง
นาสมอง จากนั
จากนั้้นนใน
ใน ค.ศ.
ค.ศ. ๑๙๙๓
๑๙๙๓ Raucher
Raucher และคณะ
และคณะ ได
ไดเเริริ่่มมการทดลองด
การทดลองดววยเพลง
ยเพลง Mozart
Mozart
Sonata
Sonata for
for Two
Two Pianos
Pianos ซึซึ่ง่งยืยืนนยัยันนสมมติ
สมมติฐฐานดั
านดังงกล
กลาาวว
ดนตรี
ดนตรี รวมถึ
รวมถึงงเสี
เสียยงเพลงและคลื
งเพลงและคลื่น่นเสี
เสียยงที
งที่ม่มีีคความถี
วามถี่เ่เฉพาะ
ฉพาะ เช
เชนน ๙๐–๑๒๐
๙๐–๑๒๐ เฮิ
เฮิรรตซ
ตซ มีมีผผลต
ลตออการทำงานของ
การทำงานของ
สมองหลาย
ๆ
ด
า
นคล
า
ยการนั
่
ง
สมาธิ
ไม
ว

า
จะเป
น
ความจำ
การเรี
ย
นรู

อารมณ
หรื
อ
ความเชื
่
อ
สมองหลาย ๆ ดานคลายการนั่งสมาธิ ไมวาจะเปนความจำ การเรียนรู อารมณ หรือความเชื่อมโยงของเหตุ
มโยงของเหตุ
และผล
ซึ
่
ง
ล
ว
นเป
น
แขนงของงานวิ
จ
ั
ย
ที
่
ม
ค
ี
วามสำคั
ญ
ในสาขาปริ
ช
านศาสตร
(cognitive
science)
และผล ซึ่งลวนเปนแขนงของงานวิจัยที่มีความสำคัญในสาขาปริชานศาสตร (cognitive science) ไม
ไมเเพีพียยงแต
งแต
มนุ
มนุษษยยทที่ตี่ตอบสนองในเชิ
อบสนองในเชิงงบวกต
บวกตออเสี
เสียยงเพลงและดนตรี
งเพลงและดนตรี สัสัตตววเเลีลี้ย้ยงลู
งลูกกดดววยนมอี
ยนมอีกกหลายชนิ
หลายชนิดด เช
เชนน หนู
หนูขข าว
าว ก็ก็เเชชนนกักันน
หลายครั
หลายครั้้งงทีที่่งงานวิ
านวิจจััยยในสั
ในสัตตววททำให
ำใหมมนุนุษษยยไไดดเเขขาาใจถึ
ใจถึงงกลไกในระดั
กลไกในระดับบเซลล
เซลลแและโมเลกุ
ละโมเลกุลลทีที่่ดดนตรี
นตรีสสงงผลต
ผลตออการทำงาน
การทำงาน
ของเซลล
ของเซลลปประสาทบริ
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เชนน สมองส
สมองสววนฮิ
นฮิปปโพแคมพั
โพแคมพัสส (hippocampus)
(hippocampus) ซึซึ่่งงเป
เปนน
ศูศูนนยยกกลางหลั
ลางหลักกของการเรี
ของการเรียยนรู
นรูแและความจำทั
ละความจำทั้้งงของมนุ
ของมนุษษยยแและสั
ละสัตต วว ตลอดจนเป
ตลอดจนเปนนสมองส
สมองสววนควบคุ
นควบคุมมเครี
เครียยดและ
ดและ
แ
ก
ก
ารเรี
วิวิตตกกั
ง
วล
การที
ด
่
นตรี
ไ
ทยสากลให
เ
สี
ย
งหลายช
ว
งความถี
่
ซึ
ง
่
รวมถึ
ง
๙๐–๑๒๐
เฮิ
ร
ตซ
จึ
ง
ส
ง
ผลดี
กกังวล การที่ดนตรีไทยสากลใหเสียงหลายชวงความถี่ ซึ่งรวมถึง ๙๐–๑๒๐ เฮิรตซ จึงสงผลดีแกการเรียยนรู
นรู
และความจำได
และความจำได
เสี
สนุนนววาา
เสียยงเพลงและดนตรี
งเพลงและดนตรีเเปลี
ปลี่่ยยนแปลงความจำของมนุ
นแปลงความจำของมนุษษยยไไดดจจริริงงหรื
หรืออ มีมีงงานวิ
านวิจจััยยในมนุ
ในมนุษษยยททีี่่สสนันับบสนุ
ดนตรีเเพิพิ่่มมความสามารถเรื
ความสามารถเรื่่อองความจำในทารกและผู
งความจำในทารกและผูสสููงงอายุ
อายุ รวมถึ
รวมถึงงผูผูสสููงงอายุ
อายุททีี่่เเปปนนโรคอั
โรคอัลลไซเมอร
ไซเมอรหหรืรืออมีมีภภาวะ
าวะ
ดนตรี
สมองเสื่่ออมม ทัทั้้งงการจำเหตุ
การจำเหตุกการณ
ารณแและความจำซึ
ละความจำซึ่่งงทำให
ทำใหเเกิกิดดการเรี
การเรียยนรู
นรูมมอเตอร
อเตอร (motor
(motor learning
learning เป
เปนนความจำ
ความจำ
สมองเสื
และการเรียยนรู
นรูรรููปปแบบหนึ
แบบหนึ่่งง ทำให
ทำใหเเกิกิดดเป
เปนนทัทักกษะการเคลื
ษะการเคลื่่ออนไหวของร
นไหวของราางกาย)
งกาย) ทารกที
ทารกที่่ฟฟงงดนตรี
ดนตรีออยยาางสม่
งสม่ำำเสมอ
เสมอ
และการเรี
แตยยัังงอยู
อยูใในครรภ
นครรภมมารดานั
ารดานั้้นนพบว
พบวาามีมีพพััฒ
ฒนาการด
นาการดาานการเรี
นการเรียยนรู
นรูมมอเตอร
อเตอรเเร็ร็ววขึขึ้้นน เช
เชนน นันั่่งง และเดิ
และเดินนได
ไดกกออนเด็
นเด็กก
ตัตั้้งงแต
ในวัยยเดี
เดียยวกั
วกันน และยั
และยังงสสงงผลดี
ผลดีแแกกผผููททีี่่เเปปนนโรคออทิ
โรคออทิสสติติกก อนึ
อนึ่่งง โน
โนตตดนตรี
ดนตรี จีจี --๒๒ (โน
(โนตตซอล
ซอล G2),
G2), เอ-๒
เอ-๒ (โน
(โนตตลา
ลา A2)
A2)
ในวั
และ บีบี--๒๒ (โน
(โนตตทีที B2)
B2) ซึซึ่่งงมีมีคความถี
วามถี่่เเสีสียยงง ๙๘,
๙๘, ๑๑๐
๑๑๐ และ
และ ๑๒๓.๔๗๑
๑๒๓.๔๗๑ เฮิ
เฮิรรตซ
ตซ ตามลำดั
ตามลำดับบ มีมีผผลดี
ลดีแแกกคความจำ
วามจำ
และ
ผลการทดลองในประเทศสหรัฐฐอเมริ
อเมริกกาและสหราชอาณาจั
าและสหราชอาณาจักกรแสดงว
รแสดงวาา หลั
หลังงจากผู
จากผูปปววยโรคอั
ยโรคอัลลไซเมอร
ไซเมอรฟฟงงได
ไดเเพลง
พลง
ผลการทดลองในประเทศสหรั
คลาสสิกกประมาณ
ประมาณ ๓๓ เดื
เดืออนน ก็ก็สสามารถฟ
ามารถฟนนความจำบางส
ความจำบางสววนได
นได เพลงไทยสากลหลายเพลง
เพลงไทยสากลหลายเพลง เช
เชนน กฎแห
กฎแหงงกรรม
กรรม
คลาสสิ
คนึงงครวญ
ครวญ๑๑ ทีที่่มมีีโโนนตตทัทั้ง้ง ๓๓ ตัตัววอยู
อยูดดววยย นนาาจะช
จะชววยชะลอความจำเสื
ยชะลอความจำเสื่่ออมได
มไดเเชชนนเดี
เดียยวกั
วกับบเพลงคลาสสิ
เพลงคลาสสิกก แต
แตยยัังงไม
ไมมมผผีี ลล
คนึ
การทดลองสนั
การทดลองสนับบสนุ
สนุนน
๑
๑

ตตนนฉบั
ฉบับบเพลงใช
เพลงใชววาา “คนึ
“คนึงง”” แต
แตใในพจนานุ
นพจนานุกกรมป
รมปจจจุจุบบันันใช
ใช “คะนึ
“คะนึงง””
บทคั
บทคัดดยยออการบรรยายของราชบั
การบรรยายของราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร
ยาศาสตร ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา

๕๐
50
๕๐

นอกจากนี้ เสียงเพลงและดนตรีมีสวนชวยลดความเครียดและคลายกังวลไดอยางดี การลดความกังวล
้ เสียยดในระดั
งเพลงและดนตรี
มีสวนชววยลดความเครี
ยดและคลายกั
อยางดี่มนุการลดความกั
และควบคุนอกจากนี
มความเครี
บที่เหมาะสมจะช
ยสงเสริมความจำได
ทางอองมวลได
ในขณะที
ษยมีความเครีงยวลด
และควบคุ
ยดในระดั
บที่เหมาะสมจะช
เสริมความจำไดโ มน
ทางอโดยเฉพาะฮอร
อม ในขณะที่มโนุมนในระบบแกน
ษยมีความเครียด
สมองจะสมงความเครี
สั ญ ญาณผ
า นระบบประสาทอั
ต โนวัวยส
ต ิ แงละระบบฮอร
สมองจะส
ง สัสญ–ต
ญาณผ
ต ิ แ ละระบบฮอร โ มน โดยเฉพาะฮอร
ไฮโพทาลามั
อ มใตาสนระบบประสาทอั
มอง–ต อ มหมวกไตต โนวั
(hypothalamic–pituitary–adrenal
axis)โ มนในระบบแกน
นำไปสู  ก ารหลั่ ง
ไฮโพทาลามั
ส
–ต
อ
มใต
ส
มอง–ต
อ
มหมวกไต
(hypothalamic–pituitary–adrenal
axis)
 ก ารหลั
ฮอรโมนคอรทิซอลจากตอมหมวกไต เพื่อเตรียมรางกายใหพรอมตอการตอบสนองตอความเครียดนำไปสู
และคอร
ทิซอล่ ง
ฮอร
โมนคอร
เพื่อเตรี่อประเมิ
ยมรางกายให
พรอยมตดของมนุ
อการตอบสนองต
อความเครี
ยด และคอร
นี้เองที
่นักวิจทัยิซใชอลจากต
เปนตัวบองมหมวกไต
ชี้ทางชีวภาพเพื
นความเครี
ษย มีรายงานวิ
จัยหลายเรื
่องที่ยืนทยัิซนอล
วา
นี้เองทีง่นดนตรี
ักวิจัยเพีใชยเงปน๖๐–๙๐
ตัวบงชี้ทนาที
างชีวชภาพเพื
่อประเมิ
ยดของมนุ
ษย ่สมีมองส
รายงานวิ
จัยหลายเรื่อสงที
่ยืนยั่มนการ
วา
การฟ
วยลดระดั
บคอรนความเครี
ทิซอลในเลื
อดได โดยที
วนไฮโพทาลามั
จะเพิ
การฟ
งดนตรีเพียโทซิ
ง ๖๐–๙๐
นาที ชวายลดระดั
คอรทิซนอลในเลื
ดไดโมน
โดยที
มองสวนไฮโพทาลามั
่มการ
สรางสารออกซิ
นและลดการสร
งคอรทิโบคโทรฟ
รีลีสซิงอฮอร
ซึ่ง่สจะลดการสร
างคอรทิซสจะเพิ
อลในที
่สุด
สรางสารออกซิ
โทซินบและลดการสร
รีลีสซิงยฮอร
จะลดการสร
งคอรพทิเิซนฟริ
อลในที
นอกจากนี
้ยังลดระดั
ของสารชนิดอื่นางคอร
ๆ ที่สทัมิโพัคโทรฟ
นธกับนความเครี
ด เชโมน
น อิซึน่งเทอร
ลิวคิน-๖ าและอิ
น ่สุด
นอกจากนีปจ้ยังจุลดระดั
บของสารชนิ
่น ๆวยบำบั
ที่สัมพัดนความเครี
ธกับความเครี
ยด เชนๆอินเหตุ
เทอร
ลิวคินเช-๖น และอิ
ิเนฟริน
บันมีแพทย
นำดนตรีดมอืาช
ยดในหลาย
การณ
ระหวพางการรอเจาะ
ปจำจุของผู
บันมีทแี่ตพทย
นำดนตรี
ๆ เหตุกนารณ
ระหวางการรอเจาะ
ตรวจน้ำคร่
ั้งครรภ
ระหวามงผูาชปววยบำบั
ยรอผาดตัความเครี
ด หรือใชยรวดในหลาย
มกับยาลดความดั
ในผูทเชี่เปนนโรคความดั
นโลหิตสูง
ตรวจน้
ำของผู
ที่ตั้งครรภ
างผูป่อชวยรอผ
าตัด หรืนอใช
รวตมกัอย
บยาลดความดั
ปนโรคความดั
นโลหิตสูง
ซึ่งรวมถึำคร่
งการฟ
งดนตรี
ไทยพืระหว
้นบานเพื
วยลดความดั
โลหิ
างไรก็ตาม ยันงในผู
ไมมทีกี่เารศึ
กษาผลเชิ งบวกของ
ซึ่งรวมถึ
งการฟงโดยเฉพาะความสั
ดนตรีไทยพื้นบานเพื
นโลหิ
ต อยากังไรก็
ตาม ยังไมมีกษารศึ
งบวกของ
ดนตรี
ไทยสากล
มพัน่อธชกวับยลดความดั
ความถี่ของเสี
ยงดนตรี
บความจำของมนุ
ยหกรืษาผลเชิ
อสัตวทดลองอย
าง
ดนตรี
ไทยสากล
มพัจนัยธทีก่คับวรได
ความถี
องเสียบงดนตรี
ความจำของมนุ
ษยหรือสัตยวทดดลองอย
เปนระบบ
ซึ่งนาโดยเฉพาะความสั
จะเปนทิศทางการวิ
รับ่ขการสนั
สนุน เนืกั่อบงจากอาจช
วยลดความเครี
ความวิตากง
เป
ซึ่งานเพิ
าจะเป
นทิศทางการวิานความจำของสมอง
จัยที่ควรไดรับการสนัหรื
บสนุ
น เนื่องจากอาจช
วยลดความเครี
ความวิตก
กังนวลระบบ
ซึมเศร
่มความสามารถด
อลดความเสื
่อมของสมองได
ทั้งนี้ผยูปดวยและญาติ
กัสามารถปฏิ
งวล ซึมเศรบาัติไเพิดด่มวความสามารถด
นความจำของสมอง
อลดความเสื
่อมของสมองได
ทั้งนี้ผูปวยและญาติ
ยตนเองที่บานาขณะเดี
ยวกันก็เปนกิจหรื
กรรมที
่สรางความผ
อนคลายและความสุ
ขใหผูปวย
สามารถปฏิ
บัติไดดวยตนเองที
่บาน ขณะเดียวกันก็เปนกิจกรรมที่สรางความผอนคลายและความสุขใหผูปวย
และสมาชิกในครอบครั
ว
และสมาชิกในครอบครัว
คำสำคัญ : ความจำ, ความเครียด, ดนตรีไทยสากล
คำสำคัญ : ความจำ, ความเครียด, ดนตรีไทยสากล

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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การพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง
การพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง
ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
ในปจจุบัน การจัดตั้งธุรกิจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง หรือที่เรียกวา Deep Tech Company หรือ Deep
ในปจจุเป
บันนสการจั
ดตัญ้งธุในการพั
รกิจที่มีเฒทคโนโลยี
ขั้นจสูของประเทศ
ง หรือที่เรียกวเพราะเชื
า Deep่อวTech
หรือ Deep
Tech Startup
วนสำคั
นาเศรษฐกิ
าจะเพิCompany
่มความสามารถในการ
Tech
เปนสศัวพนสำคั
ฒนาเศรษฐกิ
วาจะเพิ
แข
งขันStartup
ของประเทศ
ทคำวญาในการพั
Deep Tech
ถูกใชครัจ้งของประเทศ
แรกใน ค.ศ. เพราะเชื
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การกวาดล
การกวาดลาางไวรั
งไวรัสสตัตับบอัอักกเสบให
เสบใหเเหลื
หลืออนนออยที
ยที่ส่สุดุดภายใน
ภายใน ค.ศ.
ค.ศ. ๒๐๓๐
๒๐๓๐
ศาสตราจารย นพ.ยง ภูวรวรรณ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย นพ.ยง ภูว รวรรณ ราชบัณฑิต
ไวรัสตับอักเสบเปนปญหาของประชากรโลก โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ซึง่ เปนสาเหตุของโรค
ไวรัสตับอักเสบเปนปญหาของประชากรโลก โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ซึง่ เปนสาเหตุของโรค
ตับเรื้อรัง ตับแข็ง และ มะเร็งตับ มี ผูสูญเสียชีวิตมากกวาประชากรโลกที่สูญเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV
ตับเรื้อรัง ตับแข็ง และ มะเร็งตับ มี ผูสูญเสียชีวิตมากกวาประชากรโลกที่สูญเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV
วัณโรค และมาลาเรียรวมกัน องคการอนามัยโลกมีนโยบายตั้งแต ค.ศ. ๒๐๑๖ ที่จะลดการสูญเสียชีวิตจากโรค
วัณโรค และมาลาเรียรวมกัน องคการอนามัยโลกมีนโยบายตั้งแต ค.ศ. ๒๐๑๖ ที่จะลดการสูญเสียชีวิตจากโรค
ไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหไดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีนโยบายเปาหมายจะตอง
ไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหไดภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีนโยบายเปาหมายจะตอง
ลดการติดเชื้อรายใหมใหไดมากกวารอยละ ๙๐ ผูปวยไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจ ฉัยใหได
ลดการติดเชื้อรายใหมใหไดมากกวารอยละ ๙๐ ผูปวยไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจ ฉัยใหได
ไมนอยกวารอยละ ๙๐ และในจำนวนที่ไดรับการวินิจฉัยจะตองไดรับการรักษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ เพื่อลด
ไมนอยกวารอยละ ๙๐ และในจำนวนที่ไดรับการวินิจฉัยจะตองไดรับการรักษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ เพื่อลด
อัตราการตายจากโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ใหไดไมนอยกวารอยละ ๖๕ ดังนั้น ในระยะเวลาที่เหลืออีก
อัตราการตายจากโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ใหไดไมนอยกวารอยละ ๖๕ ดังนั้น ในระยะเวลาที่เหลืออีก
๑๐ ป ประเทศไทยควรจะมีวิธีการดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก ในปจจุบัน
๑๐ ป ประเทศไทยควรจะมีวิธีการดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก ในปจจุบัน
การปองกันการติดเชื้อรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี ในประเทศไทยไดรับผลดีมากจากการฉีดวัคซีนใหแกทารก
การปองกันการติดเชื้อรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี ในประเทศไทยไดรับผลดีมากจากการฉีดวัคซีนใหแกทารก
แรกเกิดทุกรายในประเทศไทย และการตรวจคัดกรองเลือดจากผูบริจาคมีประสิทธิภาพสูง การใชยาเสพติด
แรกเกิดทุกรายในประเทศไทย และการตรวจคัดกรองเลือดจากผูบริจาคมีประสิทธิภาพสูง การใชยาเสพติด
ชนิดฉีดในประเทศไทยก็มีจำนวนลดนอยลง ทำใหผูปวยรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี และซี เกิดขึ้นลดนอยลง
ชนิดฉีดในประเทศไทยก็มีจำนวนลดนอยลง ทำใหผูปวยรายใหมของไวรัสตับอักเสบบี และซี เกิดขึ้นลดนอยลง
เปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก แตในปจจุบันปญหาของประเทศไทยคือผูปวยที่ติดเชื้อเรื้อรังของ
เปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก แตในปจจุบันปญหาของประเทศไทยคือผูปวยที่ติดเชื้อเรื้อรังของ
ไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจฉัยใหไดรอยละ ๙๐ เพื่อจะนำมาสูการรักษาทั้งไวรัสตับอักเสบบี
ไวรัสตับอักเสบบี และซี จะตองไดรับการวินิจฉัยใหไดรอยละ ๙๐ เพื่อจะนำมาสูการรักษาทั้งไวรัสตับอักเสบบี
และซี ไวรัสตับอักเสบซี อาจรักษาใหหายขาดไดดวยยารับประทานเพียง ๑๒ สัปดาห และยาที่ใชรักษา
และซี ไวรัสตับอักเสบซี อาจรักษาใหหายขาดไดดวยยารับประทานเพียง ๑๒ สัปดาห และยาที่ใชรักษา
มีแนวโนมที่จะมีราคาถูกลง มีความเปนไปไดที่จะทำใหไวรัสตับอักเสบซีหมดไป สวนไวรัสตับอักเสบบี นั้น
มีแนวโนมที่จะมีราคาถูกลง มีความเปนไปไดที่จะทำใหไวรัสตับอักเสบซีหมดไป สวนไวรัสตับอักเสบบี นั้น
วิธีการรักษายังคอนขางยุงยาก และใชเวลาในการรั กษายาวนานหรือตลอดไป การตรวจคัดกรองผูเขาสู
วิธีการรักษายังคอนขางยุงยาก และใชเวลาในการรั กษายาวนานหรือตลอดไป การตรวจคัดกรองผูเขาสู
การรักษาจึงยังเปนปญหาพอสมควร
การรักษาจึงยังเปนปญหาพอสมควร
ทางศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทางศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ ในโครงการนำรองในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี
ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ ในโครงการนำรองในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี
ทั้งจังหวัด โดยเลือกจังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดเปาหมายในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหหมดไป
ทั้งจังหวัด โดยเลือกจังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดเปาหมายในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหหมดไป
ตามนโยบายองคการอนามัยโลก จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดที่มีปญหาไวรัสตับอักเสบบี และซี โดยพบวา ผูที่
ตามนโยบายองคการอนามัยโลก จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดที่มีปญหาไวรัสตับอักเสบบี และซี โดยพบวา ผูที่
มีอายุเกินกวา ๓๕ ปติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณรอยละ ๖ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประมาณ
มีอายุเกินกวา ๓๕ ปติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณรอยละ ๖ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประมาณ
รอยละ ๘ และเปนจังหวัดที่มีผูปวยโรคตับเรื้อรัง และมะเร็งตับสูงมากในประเทศไทย ประกอบกับภาพรวม
รอยละ ๘ และเปนจังหวัดที่มีผูปวยโรคตับเรื้อรัง และมะเร็งตับสูงมากในประเทศไทย ประกอบกับภาพรวม
ของประเทศไทย ดานปญหาของไวรัสตับอักเสบบี และซี พบวาประชากรที่มีปญหาการติ ดเชื้อเรื้อรังสวนมากมี
ของประเทศไทย ดานปญหาของไวรัสตับอักเสบบี และซี พบวาประชากรที่มีปญหาการติ ดเชื้อเรื้อรังสวนมากมี
อายุมากกวา ๓๕ ป ทั้งนี้เพราะการใหวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกเกิดในประเทศไทยนั้นทำมา
อายุมากกวา ๓๕ ป ทั้งนี้เพราะการใหวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกเกิดในประเทศไทยนั้นทำมา
เกือบ ๓๐ ป และไวรัสตับอักเสบซีมีการปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากที่มีการปองกันการติดเชื้อ HIV
เกือบ ๓๐ ป และไวรัสตับอักเสบซีมีการปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากที่มีการปองกันการติดเชื้อ HIV
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ในประเทศไทยทำใหประชากรในวัยเด็กหรือที่มีอายุนอยกวา ๓๕ ปมีอุบัติการณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี
ในประเทศไทยทำให
ยเด็กหรือที่มีอดายุกรองประชากรทุ
นอยกวา ๓๕ ปมกคนที
ีอุบัติก่มารณ
้อไวรัปสตัจะสมั
บอักเสบบี
และซีด
นอยลง โครงการนี้จปึงตัระชากรในวั
้งเปาหมายในการตรวจคั
ีอายุตเกิิดนเชื๓๕
ครใจโดยชุ
นอยลงดโครงการนี
้จึงตั้งเปวในระดั
าหมายในการตรวจคั
ดกรองประชากรทุ
่มีอสายุตับเกิอันกเสบบี
๓๕ ปและซี
จะสมัและจะมี
ครใจโดยชุ
ตรวจคั
กรองแบบรวดเร็
บตำบลเพื่อตรวจคั
ดกรองหาผูที่ตกิดคนที
เชื้อไวรั
การด
ตรวจคั
่อตรวจคักดษาตามระบบสํ
กรองหาผูที่ติดาเชืนัก้องานหลั
ไวรัสตับกอัประกั
กเสบบี
และจะมี
การน
ตรวจยืนดกรองแบบรวดเร็
ยันในระดับอำเภอวในระดั
เพื่อเขบาตำบลเพื
สูกระบวนการรั
นสุขและซี
ภาพแห
งชาติ เป
นยันจในระดั
เขาสูกระบวนการรั
กษาตามระบบสํ
กงานหลั
ประกันสุขภาพแหงชาติ เปน
ตตรวจยื
นแบบให
ังหวัดอืบ่นอำเภอ
ๆ ดำเนิเพืน่อการในการกวาดล
างไวรั
สตับอักเสบบีานัและซี
ใหหกมดไปจากประเทศไทยภายใน
ตค.ศ.
นแบบให
๒๐๓๐จังหวัดอื่น ๆ ดำเนินการในการกวาดลางไวรัสตับอักเสบบี และซี ใหหมดไปจากประเทศไทยภายใน
ค.ศ. ๒๐๓๐

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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อุอุตตสาหกรรมยาในยุ
สาหกรรมยาในยุคคโควิ
โควิดด-๑๙
-๑๙
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล ประคองพันธ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล ประคองพันธ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาคีสมาชิก
อุตสาหกรรมยาถือเปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ แกความมั่นคงและการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติ
อุตสาหกรรมยาถือเปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ แกความมั่นคงและการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติ
โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยตองนำวัตถุดิบสำหรับ
โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยตองนำวัตถุดิบสำหรับ
การผลิตยาสวนใหญ (ประมาณรอยละ ๙๐) จากภายนอกเขามาในประเทศ วัตถุดิบที่ผลิตไดเองในปจจุบัน
การผลิตยาสวนใหญ (ประมาณรอยละ ๙๐) จากภายนอกเขามาในประเทศ วัตถุดิบที่ผลิตไดเองในปจจุบัน
เกือบทั้งหมดเปนชนิดที่ไมใชสารเคมีตัวใหมเนื่องจากขอจำกัดดานการลงทุนและเทคโนโลยี จึงเนนการนำเขา
เกือบทั้งหมดเปนชนิดที่ไมใชสารเคมีตัวใหมเนื่องจากขอจำกัดดานการลงทุนและเทคโนโลยี จึงเนนการนำเขา
วัตถุดิบมาผสมตามตำรับใหเปนยาสำเร็จรูป
วัตถุดิบมาผสมตามตำรับใหเปนยาสำเร็จรูป
ในชวงที่ประเทศไทยเริ่มพบการเพิ่มจำนวนของผูติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด -๑๙) นั้น
ในชวงที่ประเทศไทยเริ่มพบการเพิ่มจำนวนของผูติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด -๑๙) นั้น
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันไดเสนอใหโรงพยาบาลตาง ๆ พิจารณาเพิ่มจำนวนคงคลังของยาที่
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันไดเสนอใหโรงพยาบาลตาง ๆ พิจารณาเพิ่มจำนวนคงคลังของยาที่
จำเปนเพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนยาหากประเทศไทยเขาสูระยะที่ ๓ และไดประชุมรวมกับ สำนักงาน
จำเปนเพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนยาหากประเทศไทยเขาสูระยะที่ ๓ และไดประชุมรวมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจัดทำรายการยาที่จำเปนและตรวจสอบกำลังการผลิต วัตถุดิบสำหรับ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจัดทำรายการยาที่จำเปนและตรวจสอบกำลังการผลิต วัตถุดิบสำหรับ
การผลิตยา ผลิตภัณฑยาคงคลัง เมื่อเกิดการระบาดทั่วโลกสงผลใหเกิ ดปญหาการสงวัตถุดิบจากประเทศจีน
การผลิตยา ผลิตภัณฑยาคงคลัง เมื่อเกิดการระบาดทั่วโลกสงผลใหเกิ ดปญหาการสงวัตถุดิบจากประเทศจีน
และอินเดีย ทั้งในดานการปดโรงงานจากเหตุการณการระบาดในพื้นที่ การยกเลิกหรือลดเที่ยวบินซึ่งทำให
และอินเดีย ทั้งในดานการปดโรงงานจากเหตุการณการระบาดในพื้นที่ การยกเลิกหรือลดเที่ยวบินซึ่งทำให
กระทบตอการขนสงวัตถุดิบที่สั่งซื้อ และอุปสงคของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากผูซื้อในประเทศอื่นที่เริ่มมีการ
กระทบตอการขนสงวัตถุดิบที่สั่งซื้อ และอุปสงคของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากผูซื้อในประเทศอื่นที่เริ่มมีการ
ระบาด ทำใหวัตถุดิบไมเพียงพอหรือการจัดสงลาชาออกไป
ระบาด ทำใหวัตถุดิบไมเพียงพอหรือการจัดสงลาชาออกไป
ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙ ที่มีผลการทดลองทางคลินิก
ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙ ที่มีผลการทดลองทางคลินิก
หรืออยูระหวางการทดลองทางคลินิก ไดแก ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR) เรมเดซิเวียร (REMDESIVIR)
หรืออยูระหวางการทดลองทางคลินิก ไดแก ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR) เรมเดซิเวียร (REMDESIVIR)
คลอโรควิน (CHLOROQUINE) โทซิลิซูแมบ (TOCILIZUMAB)
คลอโรควิน (CHLOROQUINE) โทซิลิซูแมบ (TOCILIZUMAB)

ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙
ผลิตภัณฑยาที่มีศักยภาพในการตานเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-๑๙
๑) ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR)
๑) ฟาวิพิราเวียร (FAVIPIRAVIR)
ฟาวิพิราเวียรเปนยาตานไวรัสกอโรคไขหวัดใหญที่ พัฒนาโดยบริษัท Toyama Chemical (ประเทศ
ฟาวิพิราเวียรเปนยาตานไวรัสกอโรคไขหวัดใหญที่ พัฒนาโดยบริษัท Toyama Chemical (ประเทศ
ญี่ปุน) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของฟูจิฟลม มีชื่อการคาวา Avigan ไดรับการรับรองใน พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับ
ญี่ปุน) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของฟูจิฟลม มีชื่อการคาวา Avigan ไดรับการรับรองใน พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับ
รักษาผูปวยไขหวัดใหญ ตอมามีการนำมาใชรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสที่มีอารเอ็นเอเปนสารพันธุกรรม
รักษาผูปวยไขหวัดใหญ ตอมามีการนำมาใชรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสที่มีอารเอ็นเอเปนสารพันธุกรรม
(RNA virus) เชน SARS, MERS ซึ่งใหผลการรักษาที่ดี โดยที่กลไกหลักคือตัวยาจะไปยับยั้งกระบวนการสราง
(RNA virus) เชน SARS, MERS ซึ่งใหผลการรักษาที่ดี โดยที่กลไกหลักคือตัวยาจะไปยับยั้งกระบวนการสราง
สารพันธุกรรมสำหรับการเพิ่มจำนวนของไวรัส ผลของการยับยั้งทำใหลดความรุนแรงของโรคได
สารพันธุกรรมสำหรับการเพิ่มจำนวนของไวรัส ผลของการยับยั้งทำใหลดความรุนแรงของโรคได
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ในประเทศจีนมีการผลิตยานี้โดยใชชื่อการคา Favipivir ในชวงที่มีการระบาดไดมีการนำมาทดลองใช
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นเปนยารักษาและปองกันการติดเชื้อมาลาเรียที่มีการใชกันมายาวนานกวา ๗๐ ป มีราคาถูก
นเปนยารัากไปจะถู
ษาและป
องกั่ยนนเป
การติ
ดเชื้อมาลาเรี
ยที่มีการใช
กันมายาวนานกวา ๗๐ ปซึมี่งเป
ราคาถู
หลังจากรัคลอโรควิ
บประทานยาเข
กเปลี
นไฮดรอกซี
คลอโรควิ
น (hydroxychloroquine)
นสารก
หลั
งจากรั์ แต
บประทานยาเข
ไปจะถูกเปลี่ยนเป่อนงจากจากเชื
ไฮดรอกซีค้อลอโรควิ
ซึ่งเปนสาร
ออกฤทธิ
ปจจุบันมีใชนอายในประเทศไทยเนื
มาลาเรียนดื้อ(hydroxychloroquine)
ยา
ออกฤทธิคลอโรควิ
์ แตปจจุบนันถูมีกในำมาใช
ชนอยในประเทศไทยเนื
่องจากจากเชื
ดื้อยา
รักษาผูปวยโรคโควิ
ด-๑๙ ที่ม้อี มาลาเรี
าการวิกยฤตในโรงพยาบาลแห
งหนึ่งของอูฮั่น และ
คลอโรควินพถูึงกประสงค
นำมาใชทรี่ักปษาผู
ปวยโรคโควิ
ด-๑๙ยาที่มกรอบแนวทางการรั
ีอาการวิกฤตในโรงพยาบาลแห
ของอูนฮระบุ
ั่น และ
ยังไมพบอาการไม
รากฏชั
ดจากการใช
กษาฉบับลงาหนึ
สุด่งของจี
ให
ยัคลอโรควิ
งไมพบอาการไม
พึงประสงคที่ปบรากฏชั
ดจากการใช
ยา ทีกรอบแนวทางการรั
ษาฉบัปบวลยมี
าสุนด้ำของจี
ระบุใหา
ผูปวยโรคโควิ
ด -๑๙
่มีอายุ ๑๘-๖๕ ป กหากผู
หนักนมากกว
นเปนยาแนะนำสำหรั
คลอโรควิ
ีอายุ
๑๘-๖๕
ปว ยมีในผู
น ้ำปหนั
กมากกว
๕๐
กิโลกรันมเปใหนยาแนะนำสำหรั
ใชยาขนาด ๕๐๐บ ผูมิปลลิวกยโรคโควิ
รัม วันละด -๑๙
๒ ครัที้ง่มเป
นเวลา
๗ วันปแตหากผู
ไมควรใช
วยกลุ
มเสี่ยาง
ใหงใมีชคยรรภ
าขนาด
วันละ บ๒และไตเรื
ครั้ง เป้อนรัเวลา
๙๕๐กลุกิมโลกรั
เชนมหญิ
ผูปว๕๐๐
ยโรคหัมิวลใจลิกผูรัปมวยโรคตั
ง ๗ วัน แตไมควรใชในผูปวยกลุมเสี่ยง
๙๓)กลุเรมเดซิ
ม เชน เหญิ
ครรภ ผูปวยโรคหัวใจ ผูปวยโรคตับและไตเรื้อรัง
วียรงมี(REMDESIVIR)
๓) เรมเดซิ
เวียร (REMDESIVIR)
ยาเรมเดซิ
เวียรพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Gilead Sciences (สหรัฐอเมริกา) เพื่อตานเชื้อไวรัสอีโบลาการ
ยาเรมเดซิ
เวียรบพการรั
ัฒนาขึกษาโรคโควิ
้นโดยบริษดัท-๑๙
Gilead
Sciencesนพบว
(สหรัาฐอเมริ
่อตานเชื้อไวรัส์ตอีาโนไวรั
บลาการ
ทดลองทางคลิ
นิกสำหรั
ในประเทศจี
ยาชนิกดา)นี้สเพืามารถออกฤทธิ
สใน
ทดลองทางคลิ
สำหรับการรั
ด -๑๙ ในประเทศจีนพบวา ยาชนิ
ดนี้สกามารถออกฤทธิ
์ตานไวรัเสวียในร
ระดั
บเซลลไดดนีพิกอสมควร
สำนักกษาโรคโควิ
งานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรั
ฐอเมริ
าประกาศใหยาเรมเดซิ
ระดัน บ“ยากำพร
เซลลไดดาีพ”อสมควร
สำนักบงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรั
ฐอเมริ
กาประกาศให
ยาเรมเดซิเวียร
เป
โดยกำหนดให
ริษัทยาสามารถผลิตและขายเพียงผูเดียวเป
นเวลาเจ็
ดป
เปนโทซิ
“ยากำพร
โดยกำหนดใหบริษัทยาสามารถผลิตและขายเพียงผูเดียวเปนเวลาเจ็ดป
๔)
ลิซูแมบา”(TOCILIZUMAB)
๔) โทซิลกรอบแนวทางการรั
ิซูแมบ (TOCILIZUMAB)
กษาฉบับลาสุดของจีนแนะนำใหใชยาโทซิลิซูแมบ ซึ่งใชชื่อทางการคาวา Actemra
าสุดของจี
าโทซิลิซูแมบ
่งใชชื่อทางการค
ในผูปวยทีกรอบแนวทางการรั
่มีระดับอินเทอรลกิวษาฉบั
คิน -๖บล(IL-6)
เพิ่มสูนงแนะนำให
ขึ้น และมีใชรยอยโรคระดั
บสูงซึในปอดทั
้ง ๒ ขาางวาหรืActemra
อมีอาการ
ในผู
ปวยที
ะดับอิปนวเทอร
ลิวคินด-๖
่มสูงนขึ้นแรงและอาการวิ
และมีรอยโรคระดั
บสูงในปอดทั้งรับ๒การตรวจพบระดั
ขาง หรือมีอาการบ
รุนแรง
(เนื่ม่อีรงจากผู
ยโรคโควิ
-๑๙(IL-6)
ที่มีอเพิ
าการรุ
กฤตจำนวนมากได
รุอินแรง
การตรวจพบระดั
เทอร(เนื
ลิว่อคิงจากผู
น-๖ ที่สปูงวขึยโรคโควิ
้นในเลือ ด -๑๙
ซึ่งเปนทีสั่มญีอาการรุ
ญาณเตืนอแรงและอาการวิ
นวา อาการของผูกปฤตจำนวนมากได
วยอาจทรุดลงไดร)ับยาโทซิ
ลิซูแมบยังอยูบ
อิระหว
นเทอร
ลิวคิน-๖ ที่สูงขึ้นในเลื
อด ซึ่งเปนสัญ๑๔
ญาณเตื
นวาฮั่นอาการของผู
ลิซูแนมบยั
งอยูว
ษาผูป) วยาโทซิ
ยอาการรุ
แรงแล
างการทดลองทางคลิ
นิกในโรงพยาบาล
แหงอในอู
และมีการใชปวยยอาจทรุ
าชนิดนี้รดักลงได
ระหวาราย
งการทดลองทางคลิ
๒๗๒
(ขอมูล ณ วันทีน่ ๕ิกในโรงพยาบาล
มีนาคม ๒๕๖๓)๑๔ แหงในอูฮั่น และมีการใชยาชนิดนี้รักษาผูปวยอาการรุนแรงแลว
๒๗๒ รายนอกจากนี
(ขอมูล ณ้ ยังวัมีนยทีาอี่ ๕กหลายชนิ
มีนาคม ๒๕๖๓)
ดที่อยูระหวางการทดลองทางคลินิกตามแนวทางการรักษาของประเทศจีน
งมียาอีกหลายชนิ
ดที่อยูระหว
างการทดลองทางคลิ
นิกตามแนวทางการรั
(Chineseนอกจากนี
Clinical้ ยัGuidance
for COVID-19
Pneumonia
Diagnosis
and Treatment,กษาของประเทศจี
7th edition) น
(Chinese Clinical Guidance for COVID-19 Pneumonia Diagnosis and Treatment, 7th edition)
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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สุสุขขภาพช
ภาพชอองปากในผู
งปากในผูสสูงูงอายุ
อายุ
ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท บัวจีบ ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร. ทพญ.วรานันท บัวจีบ ภาคีสมาชิก
จากขอมูลของกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แสดงสถิติ
จากขอมูลของกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แสดงสถิติ
ผูสูงอายุของประเทศไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ วา จำนวนประชากรผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปของประเทศไทย
ผูสูงอายุของประเทศไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ วา จำนวนประชากรผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปของประเทศไทย
มีประมาณ ๑๑ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๖ ของประชากรทั้งประเทศ
มีประมาณ ๑๑ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๖ ของประชากรทั้งประเทศ
เมื่ออายุสูงขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือกชองปาก และการเปลี่ยนแปลงของฟน ไดแก
เมื่ออายุสูงขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือกชองปาก และการเปลี่ยนแปลงของฟน ไดแก
เยื่อเมือกชองปากบางลง ลดความยืดหยุน ลิ้นเลี่ยน เสนเลือดขอดใตลิ้น ติดเชื้อราไดงาย แผลหายชาลง ฟนสึก
เยื่อเมือกชองปากบางลง ลดความยืดหยุน ลิ้นเลี่ยน เสนเลือดขอดใตลิ้น ติดเชื้อราไดงาย แผลหายชาลง ฟนสึก
ฟนสีเขมขึ้น และเคลือบฟนเปราะ นอกจากนี้ ผูสูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวและไดรับยาหลายชนิด ทั้งจาก
ฟนสีเขมขึ้น และเคลือบฟนเปราะ นอกจากนี้ ผูสูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวและไดรับยาหลายชนิด ทั้งจาก
แพทยและอาจซื้อยารับประทานเอง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอปญหาแทรกซอนตาง ๆ ทางยา ผูสูงอายุยังมี
แพทยและอาจซื้อยารับประทานเอง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอปญหาแทรกซอนตาง ๆ ทางยา ผูสูงอายุยังมี
ความเสื่อมถอยทางกายภาพ การรับรู และความทรงจำ อันมีผลตอการดูแลสุขภาพชองปากตนเอง
ความเสื่อมถอยทางกายภาพ การรับรู และความทรงจำ อันมีผลตอการดูแลสุขภาพชองปากตนเอง
สุขภาพชองปากที่ดียอมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทำใหรูสึกสบาย รับประทานอาหารไดอรอย
สุขภาพชองปากที่ดียอมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทำใหรูสึกสบาย รับประทานอาหารไดอรอย
และหลากหลายประเภท ทำใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ ผูสูงอายุที่มีสุขภาพชองปากดีสามารถ
และหลากหลายประเภท ทำใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ ผูสูงอายุที่มีสุขภาพชองปากดีสามารถ
ออกเสียงพูดไดอยางชัดเจน ไมตองกังวลตอการเขาสังคม จากการสำรวจของสำนั กงานสถิติแหงชาติ และ
ออกเสียงพูดไดอยางชัดเจน ไมตองกังวลตอการเขาสังคม จากการสำรวจของสำนั กงานสถิติแหงชาติ และ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบวาผูสูงอายุมักสูญเสียฟน ทำใหมีปญหาดานการบดเคี้ยว ภาวะ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบวาผูสูงอายุมักสู ญเสียฟน ทำใหมีปญหาดานการบดเคี้ยว ภาวะ
ทุพโภชนาการ และการออกเสียง นอกจากนี้ กวารอยละ ๕๐ ของผูสูงอายุเปนโรคปริทันตอักเสบระดับปานกลาง
ทุพโภชนาการ และการออกเสียง นอกจากนี้ กวารอยละ ๕๐ ของผูสูงอายุเปนโรคปริทันตอักเสบระดับปานกลาง
ถึงรุนแรง อาจพบรอยโรคกอนมะเร็ง และมะเร็งชองปาก ในกรณีที่มีโรคเรื้อรังรวมดวย ยาที่รับประทานอาจ
ถึงรุนแรง อาจพบรอยโรคกอนมะเร็ง และมะเร็งชองปาก ในกรณีที่มีโรคเรื้อรังรวมดวย ยาที่รับประทานอาจ
ทำใหเกิดภาวะปากแหง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคในชองปาก มักพบคอฟนผุและรากฟนผุไดบอย
ทำใหเกิดภาวะปากแหง สงผลใหมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคในชองปาก มักพบคอฟนผุและรากฟนผุไดบอย
งานวิจัยในชวง ๒-๓ ปที่ผานมาแสดงถึงผลกระทบของสุขภาพชองปากตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพรางกาย
งานวิจัยในชวง ๒-๓ ปที่ผานมาแสดงถึงผลกระทบของสุขภาพชองปากตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพรางกาย
ดังนั้น การดูแลสุขภาพชองปากจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง การควบคุมอนามัยในชองปากโดยการกำจัดคราบ
ดังนั้น การดูแลสุขภาพชองปากจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง การควบคุมอนามัยในชองปากโดยการกำจัดคราบ
จุลินทรีย และการพบทันตแพทยอยางสม่ำเสมอ ยอมนำไปสูสุขภาพชองปากที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี
จุลินทรีย และการพบทันตแพทยอยางสม่ำเสมอ ยอมนำไปสูสุขภาพชองปากที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ประสบการณการดูแลผูปวยโควิด-๑๙ ในหอผูปวยวิกฤต
ประสบการณการดูแลผูปวยโควิด-๑๙ ในหอผูปวยวิกฤต
รองศาสตราจารย ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ภาคีสมาชิก
รองศาสตราจารย ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ภาคีสมาชิก
โรคโควิด-๑๙ ในปจจุบันไดกลายเปนโรคระบาดทั่วโลก มีผูปวย ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
โรคโควิา ด๒-๑๙
ในปจมีจุผบูเันสีได
นโรคระบาดทั
ผูปวย ณ อวัยละ
นที่ ๒๒
เมษายน
พ.ศ. ด๒๕๖๓
ทั่วโลกมากกว
ลานราย
ยชีกวลายเป
ิตมากกว
า ๑๕๐,๐๐๐่วโลก
รายมีประมาณร
๕ ของผู
ปวยจะเกิ
ภาวะ
ทัวิ ก่วโลกมากกว
ูเสียชีวิตมากกว
ประมาณร
อยละ
๕ ของผูปวยจะเกิ
ดภาวะ
ฤตและต อางเข๒ าลรัาบนราย
การรัมีกผษาในหอผู
ป  ว ยวิา ก๑๕๐,๐๐๐
ฤต ข อ มู ลราย
ใน พ.ศ.
๒๕๖๑
ประเทศไทยมี
จ ำนวนเตี
ยง
วิ ก ฤตและต
บ การรั
ก ษาในหอผู
 ว ยวิ ก่รฤต
มู ลอยู
ในในกรุ
พ.ศ.งเทพมหานคร
๒๕๖๑ ประเทศไทยมี
จ ำนวนเตี
ยง
ในการดู
แลผูปอวงเข
ยวิากรัฤตอยู
ที่ ๘,๕๘๙
เตียงปโดยที
อยละข อ๒๕
จัดเปนลำดั
บที่ ๘ ของ
ในการดู
แลผูปยนวยวิ(สหรั
กฤตอยู
ที่ ก๘,๕๘๙
เตียง โดยที
่รอยละ ๒๕
อยูในกรุ
เทพมหานคร
จัดเปนลำดั
บที่ ๘๓๔.๗)
ของ
ภูมิภาคอาเซี
ฐอเมริ
าเปนประเทศที
่มีจำนวนเตี
ยงในหอผู
ปวงยวิ
กฤตสูงที่สุดในโลกที
่รอยละ
ภูมิภาคอาเซี
ยนวยหายใจ
(สหรัฐอเมริ
กาเปนประเทศที
่มีจำนวนเตี
ยงในหอผู
ยวิกฤตสูงทีท่สี่ ุด๑๐,๖๓๙
ในโลกที่รเครื
อยละ
สำหรั
บเครื่องช
จากการสำรวจล
าสุดพบว
า มีจำนวนเครื
่องชปววยหายใจอยู
่อง ๓๔.๗)
ในชวง
สำหรั
จากการสำรวจล
า มีจำนวนเครื
งชาวรัยหายใจอยู
ที่ ๑๐,๖๓๙
เครื่อฬงาลงกรณ
ในชวง
๑๕ มีบนเครื
าคม่องชถึงวยหายใจ
๑๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓าสุมีดผพบว
ูปวยโรคโควิ
ด -๑๙่อเข
บการรักษาที
่โรงพยาบาลจุ
๑๕
าคม ๑๘๗
ถึง ๑๘รายเมษายน
๒๕๖๓กมี๒๐
ผูปวราย
ยโรคโควิ
ด -๑๙
เขารักบฤตส
การรัวนใหญ
กษาทีอ่โรงพยาบาลจุ
ฬาลงกรณ
รวมทัมี้งนหมด
เปนผูปวพ.ศ.
ยอาการหนั
ผูปวยที
่มีภาวะวิ
าการจะเลวลงในวั
นที่ ๗
รวมทั
้งหมด่มมี๑๘๗
ผูปวทยอาการหนั
ผูปวยที่ม๓ีภราย
าวะวิใชกเฤตส
นใหญ
อาการจะเลวลงในวั๑นทีราย
่๗
หลั
งจากเริ
อาการรายมีผเปูปนวยใส
อชวยหายใจก ๒๐
๑๑ ราย
ราย ฟอกไต
ครื่อวงพยุ
งการทำงานของปอด
หลั
งจากเริ
่มมีอาการ
มีผูปวยใสทออชชววยหายใจได
ยหายใจ ๑๑รอราย
๑ รายก
การรั
กษาทำให
สามารถถอดท
ยละฟอกไต
๙๐ ยัง๓ไมราย
มีผูเใชสีเยครืชีว่อิตงพยุปงจการทำงานของปอด
จุบันมีผูปวยอาการหนั
การรัอเพี
กษาทำให
อชวยหายใจได
ยละ
มีผูเสียยชีวกั
วิตนก็ปเปจนจุชบวันงเวลาที
มีผูปวยอาการหนั
่เหมาะแกการก
เหลื
ยง ๓ รายสามารถถอดท
จำนวนผูปวยลดลง
ซึ่งเปนเรืร่อองที
่นายิ๙๐
นดี ยัแตงไม
ในขณะเดี
การ
เหลื
เพียงพยากรทั
๓ ราย ้งดจำนวนผู
ปวยลดลง
ซึ่งปเปอนงกัเรืน่อตงทีาง่นๆายิเพื
นดี่อรัแต
ยวกันก็เปนชวงเวลาที
เตรียอมทรั
านบุคลากร
อุปกรณ
บมืในขณะเดี
อกับการระบาดระลอกที
่จะเกิด่เขึหมาะแก
้นในอนาคต
ยมทรัรวมถึ
พยากรทั
้งดานบุคนลากร
ปองกันตาง ๆ เพื่อรับมือกับาการระบาดระลอกที
อัเตรี
นใกล
งการตรวจค
หาผูปวอุยปกรณ
เพื่อหาทางลดจำนวนลงในระหว
งที่รอการพัฒนาวัคซี่จนะเกิ
ตอดไปขึ้นในอนาคต
อันใกล รวมถึงการตรวจคนหาผูปวย เพื่อหาทางลดจำนวนลงในระหวางที่รอการพัฒนาวัคซีนตอไป
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หน
หนาากากอนามั
กากอนามัยย
ดร.วิ
ดร.วิยยงค
งค กักังงวานศุ
วานศุภภมงคล
มงคล ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
สถานการณปจจุบันที่มีปญหาดานมลพิษทั้งอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการแพรกระจาย
สถานการณปจจุบันที่มีปญหาดานมลพิษทั้งอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการแพรกระจาย
โรคติดตอที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ เชน เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-๑๙ ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
โรคติดตอที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ เชน เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-๑๙ ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ทำใหประชาชนสวนใหญตองเผชิญกับปญหาดานสุขภาพ การเจ็บปวย และลมตาย ดังนั้น การดูแลสุขภาพ
ทำใหประชาชนสวนใหญตองเผชิญกับปญหาดานสุขภาพ การเจ็บปวย และลมตาย ดังนั้น การดูแลสุขภาพ
และการปองกันตนเองจากมลพิษเหลานี้จึงเปนสิ่งจำเปนอยางมาก วิธีหนึ่งที่นิยมใชเพื่อปองกันตนเองคือ
และการปองกันตนเองจากมลพิษเหลานี้จึงเปนสิ่งจำเปนอยางมาก วิธีหนึ่งที่นิยมใชเพื่อปองกันตนเองคือ
การสวมหนากากอนามัย ประโยชนของหนากากอนามัยคือชวยปองกันมลพิษและเชื้อโรคจากสิ่งแวดลอม
การสวมหนากากอนามัย ประโยชนของหนากากอนามัยคือชวยปองกันมลพิษและเชื้อโรคจากสิ่งแวดลอม
รวมทั้งเชื้อโรคจากผูปวย และปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังผูอื่นไดเปนอยางดี จึงทำใหวงการแพทย
รวมทั้งเชื้อโรคจากผูปวย และปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังผูอื่นไดเปนอยางดี จึงทำใหวงการแพทย
สวนใหญแนะนำใหคนทั่วไปสวมหนากากอนามัยเมื่อเกิดมลพิษทางอากาศหรือ เกิดการแพรระบาดของโรค
สวนใหญแนะนำใหคนทั่วไปสวมหนากากอนามัยเมื่อเกิดมลพิษทางอากาศหรือ เกิดการแพรระบาดของโรค
เพราะสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อระหวางคนสูคนได มูลคาของหนากากอนามัยหรือหนากากปองกัน
เพราะสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อระหวางคนสูคนได มูลคาของหนากากอนามัยหรือหนากากปองกัน
มลพิษทางอากาศในตลาดโลกในพ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเปน ๓,๒๖๖.๗ ลานเหรียญสหรัฐฯ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นถึง
มลพิษทางอากาศในตลาดโลกในพ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเปน ๓,๒๖๖.๗ ลานเหรียญสหรัฐฯ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นถึง
๖,๐๐๙.๑ ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๑ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ ๖.๓
๖,๐๐๙.๑ ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๑ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ ๖.๓
ทั้งนีห้ นากากอนามัยแบบใชครั้งเดียวจะมีดัชนีมูลคาตลาดสูงกวาหนากากอนามัยแบบใชซ้ำได ปจจุบันมีผูผลิต
ทั้งนีห้ นากากอนามัยแบบใชครั้งเดียวจะมีดัชนีมูลคาตลาดสูงกวาหนากากอนามัยแบบใชซ้ำได ปจจุบันมีผูผลิต
หนากากอนามัยจำนวนมาก ทั้งขนาดเล็กและใหญ แบงออกไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับองคประกอบและการใชงาน
หนากากอนามัยจำนวนมาก ทั้งขนาดเล็กและใหญ แบงออกไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับองคประกอบและการใชงาน
เชน หนากากอนามัยแบบ ๓ ชั้น (ประกอบดวยผาที่ผลิตจากเสนใยพอลิโพรพิลีนชนิดไมถักทอจำนวน ๓ ชั้น)
เชน หนากากอนามัยแบบ ๓ ชั้น (ประกอบดวยผาที่ผลิตจากเสนใยพอลิโพรพิลีนชนิดไมถักทอจำนวน ๓ ชั้น)
ซึ่งชั้นนอกเปนผาแบบสปนบอนด (spunbond) ที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยางหาง ๆ มี
ซึ่งชั้นนอกเปนผาแบบสปนบอนด (spunbond) ที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยางหาง ๆ มี
ชองวางระหวางเสนใยและเคลือบดวยสารกันน้ำเพื่อปองกันการซึมผานของละอองน้ำหรือสารคัดหลั่งจาก
ชองวางระหวางเสนใยและเคลือบดวยสารกันน้ำเพื่อปองกันการซึมผานของละอองน้ำหรือสารคัดหลั่งจาก
รางกาย ชั้นตรงกลางเปนแบบเมลตโบลน (meltblown) ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยาง
รางกาย ชั้นตรงกลางเปนแบบเมลตโบลน (meltblown) ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของเสนใยที่สานกันอยาง
หนาแนน มีชองวางระหวางเสนใยที่มีขนาดเล็กกวาของผาแบบสปนบอนด ทำหนาที่เปนชั้นกรองอนุภาค
หนาแนน มีชองวางระหวางเสนใยที่มีขนาดเล็กกวาของผาแบบสปนบอนด ทำหนาที่เปนชั้นกรองอนุภาค
ขนาดเล็ก และชั้นในเปนผาแบบสปนบอนดที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยคลายกับชั้นนอกแตไมเคลือบดวย
ขนาดเล็ก และชั้นในเปนผาแบบสปนบอนดที่มีลักษณะโครงสรางของเสนใยคลายกับชั้นนอกแตไมเคลือบดวย
สารกันน้ำเพื่อใหสามารถดูดซับความชื้นหรือของเหลวไดดี ปองกันการแพรกระจายของเชื้อและเพื่อความ
สารกันน้ำเพื่อใหสามารถดูดซับความชื้นหรือของเหลวไดดี ปองกันการแพรกระจายของเชื้อและเพื่อความ
ปลอดภัยตอผิวหนาของผูสวมใส ผาหนากากอนามัยแบบ ๔ ชั้น มีชั้นผาที่ผลิตจากเสนใยสังเคราะหผสม
ปลอดภัยตอผิวหนาของผูสวมใส ผาหนากากอนามัยแบบ ๔ ชั้น มีชั้นผาที่ผลิตจากเสนใยสังเคราะหผสม
คารบอนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองและดูดซับกลิ่น หนากากอนามัยแบบ ๕ ชั้น หนากาก
คารบอนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองและดูดซับกลิ่น หนากากอนามัยแบบ ๕ ชั้น หนากาก
อนามัยแบบ ๖ ชั้น หนากากอนามัย แบบ N95 หนากากอนามัยแบบ FFP1, FFP2 และ FFP3 ขึ้นอยู กับ
อนามัยแบบ ๖ ชั้น หนากากอนามัย แบบ N95 หนากากอนามัยแบบ FFP1, FFP2 และ FFP3 ขึ้นอยู กับ
ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค (Particle Filtration Efficiency, PFE) โดยระบุเปนเปอรเซ็นตความสามารถ
ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค (Particle Filtration Efficiency, PFE) โดยระบุเปนเปอรเซ็นตความสามารถ
ในการกรองอนุภาคขนาด ๐.๑ หรือ ๐.๓ ไมครอน และประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial
ในการกรองอนุภาคขนาด ๐.๑ หรือ ๐.๓ ไมครอน และประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial
Filtration Efficiency, BFE) โดยระบุเปน เปอรเซ็นตความสามารถในการกรองอนุภาคเฉลี่ย ที่มีเชื้ออยู คือ
Filtration Efficiency, BFE) โดยระบุเปน เปอรเซ็นตความสามารถในการกรองอนุภาคเฉลี่ย ที่มีเชื้ออยู คือ
๓.๐ ± ๐.๓ ไมครอน ตามลำดับ รวมถึงหนากากอนามัยที่ผลิตจากเสนใยนาโน และยังมีหนากากชนิดที่ไมได
๓.๐ ± ๐.๓ ไมครอน ตามลำดับ รวมถึงหนากากอนามัยที่ผลิตจากเสนใยนาโน และยังมีหนากากชนิดที่ไมได
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ผลิตจากเสนใยหรือผา เชน หนากากฟองน้ำ ซึ่งผลิตจากโฟมพอลิยูรีเทน (polyurethane foam) และในยามที่
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อยางระมัดระวัง อเพืนและหลั
่อปองกันงสัการแพร
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่ติดเชื้อแลว เพราะแม
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ไดงาย จะใสหนากากอนามัยแลว แตหากไดรับ
เชื้อในปริมาณมาก หรือตองใชของรวมกับผูปวย ก็เสี่ยงติดเชื้อไดงาย
คำสำคัญ : หนากากอนามัย , มลพิษทางอากาศ, อนุภ าคฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5), เชื้อไวรัสโคโรนา,
คำสำคัญ : โรคโควิ
หนากากอนามั
ษทางอากาศ,นหายใจ
อนุภ าคฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5), เชื้อไวรัสโคโรนา,
ด-๑๙, เชืย้อ, กมลพิ
อโรคระบบทางเดิ
โรคโควิด-๑๙, เชื้อกอโรคระบบทางเดินหายใจ

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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การพั
การพัฒ
ฒนาเทคโนโลยี
นาเทคโนโลยีปปญ
ญญาประดิ
ญาประดิษษฐฐ
ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง ราชบัณฑิต
ปญญาประดิษฐเปนศาสตรที่คนกลาวถึงกันมากในยุคปจจุบัน ความสนใจในปญญาประดิ ษฐใน
ปญญาประดิษฐเปนศาสตรที่คนกลาวถึงกันมากในยุคปจจุบัน ความสนใจในปญญาประดิ ษฐใน
วงกวางนี้มีจุดเริ่มตนมาจาก ขาวช็อกโลกที่วา ลีเซดอล นักกีฬาชาวเกาหลีใตผูเปนแชมปโลกหมากลอม “โกะ”
วงกวางนี้มีจุดเริ่มตนมาจาก ขาวช็อกโลกที่วา ลีเซดอล นักกีฬาชาวเกาหลีใตผูเปนแชมปโลกหมากลอม “โกะ”
ไดปราชัยแกโปรแกรมปญญาประดิษฐ (เอไอ) ชื่อแอลฟาโกะ (อังกฤษ: AlphaGo) ของกูเกิลดีปไมด ภายใต
ไดปราชัยแกโปรแกรมปญญาประดิษฐ (เอไอ) ชื่อแอลฟาโกะ (อังกฤษ: AlphaGo) ของกูเกิลดีปไมด ภายใต
บริษัท แอลฟาเบต อิงก ในการแขงขันที่กรุงลอนดอน วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จากการดวลเกมแรก และ
บริษัท แอลฟาเบต อิงก ในการแขงขันที่กรุงลอนดอน วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จากการดวลเกมแรก และ
ผลจาก ๕ กระดานแขงขันเปน ๔ ตอ ๑ โดยที่แอลฟาโกะมี ช ัยชนะเหนือแชมปโ ลก หมากลอมในวันที่
ผลจาก ๕ กระดานแขงขันเปน ๔ ตอ ๑ โดยที่แอลฟาโกะมี ช ัยชนะเหนือแชมปโ ลก หมากลอมในวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ โปรแกรมที่กลาวขวัญกันมากในชวง ๑๐ ป (๒๕๕๓-๒๕๖๒) ไดแก โปรแกรม
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ โปรแกรมที่กลาวขวัญกันมากในชวง ๑๐ ป (๒๕๕๓-๒๕๖๒) ไดแก โปรแกรม
โยโล เพื่อตรวจจั บ วั ต ถุ ในภาพ (อังกฤษ: YOLO หรือ you only look once) (๒๕๕๗), โปรแกรมกู เ กิ้ ล
โยโล เพื่อตรวจจั บ วั ต ถุ ในภาพ (อังกฤษ: YOLO หรือ you only look once) (๒๕๕๗), โปรแกรมกู เ กิ้ ล
ดูเพล็กซ (อังกฤษ: Google Duplex) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัว (๒๕๖๑), โปรแกรมกูเกิลเลนส (อังกฤษ:
ดูเพล็กซ (อังกฤษ: Google Duplex) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัว (๒๕๖๑), โปรแกรมกูเกิลเลนส (อังกฤษ:
Google Lens) เพื่อการวิเคราะหและเขาภาพ (๒๕๖๐), ไอบีเอ็ม วัตสัน คอนนิทีฟ คอมพิวติง (อังกฤษ: IBM
Google Lens) เพื่อการวิเคราะหและเขาภาพ (๒๕๖๐), ไอบีเอ็ม วัตสัน คอนนิทีฟ คอมพิวติง (อังกฤษ: IBM
Watson Cognitive Computing) (๒๕๕๔) เพื ่ อ ตอบคำถามทุ ก เรื ่ อ ง, ไมโครซอฟท ค อร ท านา (อั ง กฤษ:
Watson Cognitive Computing) (๒๕๕๔) เพื ่ อ ตอบคำถามทุ ก เรื ่ อ ง, ไมโครซอฟท ค อร ท านา (อั ง กฤษ:
Microsoft Cortana) (๒๕๕๗) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัว ที่เชื่อมไปยังแพล็ตฟอรม คลาวดไมโครซอฟท
Microsoft Cortana) (๒๕๕๗) เพื่อเปนผูชวยอัจฉริยะสวนตัว ที่เชื่อมไปยังแพล็ตฟอรม คลาวดไมโครซอฟท
อาซัวร (อังกฤษ: Cloud Microsoft Azure) (๒๕๕๗) เพื่อทำความเขาใจและวิเคราะหโลกรอบตัวเรามาตอบโจทย
อาซัวร (อังกฤษ: Cloud Microsoft Azure) (๒๕๕๗) เพื่อทำความเขาใจและวิเคราะหโลกรอบตัวเรามาตอบโจทย
ทางธุรกิจ เปนตน ในอดีต ปญญาประดิษฐเปนศาสตร ที่ร ู จ ัก กัน ในกลุม ของนักวิจ ัย นักคอมพิว เตอร
ทางธุรกิจ เปนตน ในอดีต ปญญาประดิษฐเปนศาสตร ที่ร ู จ ัก กัน ในกลุม ของนักวิจ ัย นักคอมพิว เตอร
แต ป  จจุ บ ั นเทคโนโลยี ป  ญ ญาประดิ ษฐ ไ ม ใช เ ป น ศาสตร ท ี ่ เ ข า ถึ งยากอี ก แล ว บุ คคลทั ่ ว ไปก็ ส ามารถนำ
แต ป  จจุ บ ั นเทคโนโลยี ป  ญ ญาประดิ ษฐ ไ ม ใช เ ป น ศาสตร ท ี ่ เ ข า ถึ งยากอี ก แล ว บุ คคลทั ่ ว ไปก็ ส ามารถนำ
ปญญาประดิษฐมาใชประโยชนไดงายแลว ทุกคนเริ่มตะหนักวา การใชงานปญญาประดิษฐอาจมีเปลี่ยนแปลง
ปญญาประดิษฐมาใชประโยชนไดงายแลว ทุกคนเริ่มตะหนักวา การใชงานปญญาประดิษฐอาจมีเปลี่ยนแปลง
สังคมของเราในอนาคต การศึกษาของ Microsoft-IDC ไดประมาณการไววา รอยละ ๙๕ ของงานในประเทศไทย
สังคมของเราในอนาคต การศึกษาของ Microsoft-IDC ไดประมาณการไววา รอยละ ๙๕ ของงานในประเทศไทย
จะถูกเปลี่ยนไปภายในป ๒๕๖๕ ในขณะที่ รอยละ ๓๐ ของงานจะถูกแทนที่ดวยระบบอัตโนมัติ แตโครงสราง
จะถูกเปลี่ยนไปภายในป ๒๕๖๕ ในขณะที่ รอยละ ๓๐ ของงานจะถูกแทนที่ดวยระบบอัตโนมัติ แตโครงสราง
งานใหม ๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบดิจิทัลจะเพิ่มโอกาสในการทำงานใหแกพนักงานแรงงานอีกรอยละ ๓๕
งานใหม ๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบดิจิทัลจะเพิ่มโอกาสในการทำงานใหแกพนักงานแรงงานอีกรอยละ ๓๕
งานวิจัยปญญาประดิษฐสมัยใหมมีพัฒนาการเริ่มมาตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ตอนนั้น นักวิทยาศาสตร
งานวิจัยปญญาประดิษฐสมัยใหมมีพัฒนาการเริ่มมาตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ตอนนั้น นักวิทยาศาสตร
มีความเชื่อมั่นคอนขางสูงวา ปญญาประดิษฐแบบเต็มรูปแบบ (artificial general intelligence) สามารถ
มีความเชื่อมั่นคอนขางสูงวา ปญญาประดิษฐแบบเต็มรูปแบบ (artificial general intelligence) สามารถ
ทำใหเกิดไดในเวลาเพียงไมกี่สิบปขางหนา ตามหลักฐานที่ปรากฏอยูในหนังสือ "machines will be capable,
ทำใหเกิดไดในเวลาเพียงไมกี่สิบปขางหนา ตามหลักฐานที่ปรากฏอยูในหนังสือ "machines will be capable,
within twenty years, of doing any work a man can do" เขียนโดยเฮอรเบิรต ไซมอน ใน ค.ศ. ๑๙๖๕
within twenty years, of doing any work a man can do" เขียนโดยเฮอรเบิรต ไซมอน ใน ค.ศ. ๑๙๖๕
ความเชื่อเหลานี้นำไปสูการแตงนิยายวิทยาศาสตรชื่อดังของอารเทอรซี คลารก ที่กลาวถึงเครื่องจักรที่แสนฉลาด
ความเชื่อเหลานี้นำไปสูการแตงนิยายวิทยาศาสตรชื่อดังของอารเทอรซี คลารก ที่กลาวถึงเครื่องจักรที่แสนฉลาด
ชื่อ HAL 9000 หลังจากนั้น ชวง ค.ศ. ๑๙๘๐-๒๐๐๐ นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยดานปญญาประดิษฐจึงได
ชื่อ HAL 9000 หลังจากนั้น ชวง ค.ศ. ๑๙๘๐-๒๐๐๐ นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยดานปญญาประดิษฐจึงได
คนพบวา การสรางที่ชาญฉลาดเชนนั้นยังตองการองคความรูตาง ๆ อีกมากมาย ทั้งที่เปนวิทยาศาสตร
คนพบวา การสรางที่ชาญฉลาดเชนนั้นยังตองการองคความรูตาง ๆ อีกมากมาย ทั้งที่เปนวิทยาศาสตร
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร และอักษรศาสตร ในระยะนี้มีการพัฒนาที่เกิดขึ้น ๒ กระแส คือ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร และอักษรศาสตร ในระยะนี้มีการพัฒนาที่เกิดขึ้น ๒ กระแส คือ
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ปญญาประดิษฐที่ใชกฎ (rule-based AI) และปญญาประดิษฐที่ใชการเชื่อมโยง (connectionist-based AI)
ปประเภทแรกเป
ญญาประดิษฐนทการสร
ี่ใชกฎางกลไกที
(rule-based
AI) และป
ญญาประดิ
ษฐไว
ที่ใชนคอมพิ
การเชื่อวเตอร
มโยงแ(connectionist-based
่นำเอาความรู
ของมนุ
ษยมาใส
ลวเพิ่มสวนที่เปนสถิติเขาAI)
ไป
องมนุษยมาใส ไวษในคอมพิ
เตอร
แลวงข
เพิ่ามยเส
สวนที
่เปนสถิติเขายไปม
สประเภทแรกเป
วนประเภททีน่สการสร
องเปนางกลไกที
กลุมที่เ่นลีำเอาความรู
ยนแบบเสนขประสาทของมนุ
ยที่เรียวกว
า โคร
นประสาทเที
สวนประเภทที
่ส องเป
นกลุมทีแม
่เลีวยานแบบเส
นประสาทของมนุ
ย กวา โครและนั
งขายเส
ยม
(artificial
neural
network)
ในชวง ค.ศ.
๒๐๐๐-๒๐๑๐ษนัยกทวิี่เทรียาศาสตร
กวิจนัยประสาทเที
สวนใหญสนใจ
(artificial
neural
network)
ง ค.ศ.
นักวิทยาศาสตร
และนั
กวิจวัยงสวค.ศ.
นใหญ๒๐๑๐
สนใจ
งานวิ
จัยในกลุ
มแรกที
่ใชขอมูลแมสถิวาตในช
ิเปนวเครื
่องมื๒๐๐๐-๒๐๑๐
อในการประมวลผล
แตหลังจากนั
้น ในช
งานวิ
ัยในกลุ
แรกที่ใชแขละนั
อมูลกสถิ
นเครืเ่อริงมื
จากนัมที้น่สในช
๒๐๑๐
เป
นตนจมา
นักวิทมยาศาสตร
วิจัยตสิเปวนใหญ
่มหัอนในการประมวลผล
มาใหความสำคัญแกงแต
านวิหจลััยงในกลุ
อง วทีง่กลค.ศ.
าวขานกั
นวา
เปนตนยมา
ละนักวิจัยปสจวจุนใหญ
เริ่มหันมาให
วามสำคัญษแก
านวิกจแขนง
ัยในกลุตั้งมแต
ที่สกองารประมวลผลภาพ
ที่กลาวขานกันวา
การเรี
นรูนัเชิกงวิลึทกยาศาสตร
(deep แlearning)
บันเทคโนโลยี
ปญคญาประดิ
ฐใงนทุ
การเรียนรูเชิงลึก (deep learning)การประมวลผลสั
ปจจุบันเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐในทุ
กแขนง
ตั้งแต
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ญญาณจากไอโอที
การวิ
เคราะห
ขอกมูารประมวลผลภาพ
ลขนาดใหญ และ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ญญาณจากไอโอที
ขอมูลขนาดใหญ
และข
การควบคุ
มอัจฉริยะ และหุนยนตไการประมวลผลสั
ดเขามามีบทบาทในทุ
กภาคสวน ตั้งแตการวิ
การเงิเคราะห
นการธนาคาร
การสาธารณสุ
การควบคุ
มอัจฉริอุยตะสาหกรรม
และหุนยนตการเกษตร
ไดเขามามีบการศึ
ทบาทในทุ
กภาคสวนชยตั้งการคมนาคม
แตการเงินการธนาคาร
และการแพทย
กษา การพาณิ
กฎหมายการสาธารณสุ
และเศรษฐกิขจ
และการแพทย
อุตสาหกรรม
ษานาแผนที
การพาณิ
ชย การคมนาคม
กฎหมายปและเศรษฐกิ
ในทุ
กแขนง รวมไปถึ
งการดำรงชีการเกษตร
วิตประจำวันการศึ
การพักฒ
่นำทางของการพั
ฒนาเทคโนโลยี
ญญาประดิษจฐ
ในทุ
กแขนง
งการดำรงชี
วิตประจำวั
ฒนาแผนที
่นำทางของการพั
ฒนาเทคโนโลยี
ปญญาประดิ
จะทำให
เราเดิรวมไปถึ
นทางไปสู
การพัฒนาอย
างยั่งยืนน การพั
ซึ่งมองทั
้งขอดีและข
อเสียของเทคโนโลยี
ปญญาประดิ
ษฐนี้ ษฐ
จะทำใหเราเดินทางไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมองทั้งขอดีและขอเสียของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐนี้

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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แบบจำลองทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับโควิด-๑๙
แบบจำลองทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับโควิด-๑๙
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงควิมล เลณบุรี ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงควิมล เลณบุรี ราชบัณฑิต
รองศาสตราจารย ดร.ชนมทิตา รัตนกุล
า รัทตยาลั
นกุยลมหิดล
ภาควิชรองศาสตราจารย
าคณิตศาสตร คณะวิทดร.ชนม
ยาศาสตรทิตมหาวิ
ภาควิชาคณิตศูศาสตร
คณะวิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นยความเป
นเลิทศยาศาสตร
ดานคณิตศาสตร
นเลิจศัยดดาานคณิ
ตศาสตร และเทคโนโลยี
สำนักพัฒนาบัณศูฑินตยศึคกวามเป
ษาและวิ
นวิทยาศาสตร
สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในการแขงขันระหวางวิทยาศาสตรกับ SARS-CoV-2, coronavirus ยังคงชนะอยู (https://qz.com/
ในการแขงขันระหวางวิทยาศาสตรกับ SARS-CoV-2, coronavirus ยังคงชนะอยู
1834521/scientific-papers-on-novel-coronavirus-doubling-every-14-days/)
ไวรั ส(https://qz.com/
ชนิดนี้เจริญเติบโต
1834521/scientific-papers-on-novel-coronavirus-doubling-every-14-days/)
ไวรัสมีชนิผ ลให
ดนี้เจริ
อย
างไมห ยุดยั้งตามกราฟ exponential ในชวงแรกของการระบาด ขณะนี้ โ ควิด -๑๙
มีผญูตเติิดบเชืโต้อ
อย
งไมอยกว
ห ยุดา ยั๒.๘
้งตามกราฟ
exponential๒ ในช
วงแรกของการระบาด
้ โ ควิด -๑๙
ผ ลใหมีผงูตเปลี
ิดเชื่ยน้อ
อยาางน
ลานคน และประมาณ
แสนคนเสี
ยชีวิต (๒๕ เมษายนขณะนี
ค.ศ. ๒๐๒๐)
แตกมีระแสกำลั
อย
างนอยกวา ๒.๘ ลานคนทยาศาสตร
และประมาณ
๒ แสนคนเสี
ค.ศ.้ใชเ๒๐๒๐)
กระแสกำลั
งเปลี่ย้นน
เพราะกระบวนการทางวิ
ที่ป รกติ
ใชเวลาเปยชีนวเดืิตอ(๒๕
นหรืเมษายน
อป ตอนนี
วลาเปนแต
เศษส
วนของเวลานั
ี่ป รกติ
ใชเวลาเป
นเดืออนนหรื
อปชวตอนนี
้ใชเวลาเปดนเศษส
วนของเวลานั
นัเพราะกระบวนการทางวิ
กวิจัยไดทำใหเกิดความกทายาศาสตร
วหนาอยทางไม
เคยเกิ
ดขึ้นมาก
ตั้งแต
งตนของการเกิ
coronavirus
โดยได้น
นัแกะรอยโครงสร
กวิจัยไดทำใหเากิงดทดสอบการรั
ความกาวหนกาษาและการทดลองวั
อยางไมเคยเกิดขึ้นมาก
ตั้งแต้ นัชกววิงต
ด coronavirus
โดยได
คซีนอนตอนนี
จัยนมีของการเกิ
เสนโคง exponential
ของตนเอง
แกะรอยโครงสราง ทดสอบการรั
กษาและการทดลองวั
ซีน ตอนนี้ นักเกิวิดจัยขึมี้นเในวรรณกรรมทางวิ
สนโคง exponentialทของตนเอง
บทความวารสารและต
น ฉบับ (preprints)
เกี่ยวกับคcoronavirus
ยาศาสตร
บทความวารสารและต
น
ฉบั
บ
(preprints)
เกี
่
ย
วกั
บ
coronavirus
เกิ
ด
ขึ
้
น
ในวรรณกรรมทางวิ
ท
ยาศาสตร
เพิ่มเปน ๒ เทาทุก ๒ สัปดาห และเพื่อตอบสนองตอการระบาดของโควิด-๑๙, สถาบันอัลเลนสำหรั
บ AI ได
เพิ
่
ม
เป
น
๒
เท
า
ทุ
ก
๒
สั
ป
ดาห
และเพื
่
อ
ตอบสนองต
อ
การระบาดของโควิ
ด
-๑๙,
สถาบั
น
อั
ล
เลนสำหรั
บ AI ได
รว มมือกับกลุมวิจ ัยชั้นนำเพื่อเตรียมความพรอมและจัด เผยแพร COVID-19 Open Research Dataset
ร(CORD-19)
ว มมือกับกลุเปมนวิทรั
จ ัยพชัยากรฟรี
้นนำเพืก่อวเตรี
ยมความพร
อมและจัรวมทั
ด เผยแพร
COVID-19
Open Research
า ๕๒,๐๐๐
บทความ
้ง full text
กวา ๔๑,๐๐๐
บทความ Dataset
เกี่ยวกับ
(CORD-19)
เปนบทรั
พยากรฟรี
กวามชนทั
๕๒,๐๐๐
รวมทั
textตกว
า ๔๑,๐๐๐
ศาสตร
ไดดำเนิบทความ
นงานวิจัยเกี
เกี่ย่ยวกั
วกับบ
โควิด-๑๙ สำหรั
การใช
งานโดยชุ
่วโลก บทความ
ศูนยความเป
นเลิ้งศfull
ดานคณิ
ดำเนิ
นงานวิจเัยหตุเกีก่ยารณ
วกับ
โควิด-๑๙ สำหรับการใช
มชนทั่วโลก ศูนยคตวามเป
นคณิตศาสตร
การระบาดของโควิ
ด-๑๙งานโดยชุ
โดยใชแบบจำลองทางคณิ
ศาสตรนเลิ
สถิศตดิ าและคอมพิ
วเตอรไดเพื
่อพยากรณ
การระบาดของโควิ
โดยใชแบบจำลองทางคณิ
ตศาสตร สถิตดิ สิและคอมพิ
วเตอร เพื่อพยากรณ
เหตุการณ
และปริ
มาณลวงหนดา-๑๙
ไปในอนาคต
เนื่องจากผูมีอำนาจในการตั
นใจมีคำถามหลายข
อที่ตองการคำตอบ
และปริ
วงหน
งจากผู
มีอำนาจในการตั
ดสินใจมีคำถามหลายข
อที่ตองการคำตอบ
เกี่ยวกับมสิาณล
่งที่จะเกิ
ดขึา้นไปในอนาคต
ในอนาคต ซึ่งเนื
ตอ่องอาศั
ยแบบจำลองที
่มีความสามารถคาดการณ
ไปในอนาคตได
ทีมวิจัย
เกี่ยวกันบยสิฯ่งทีได่จสะเกิ
ดขึ้นในอนาคต ซึ่งตองอาศั
ยแบบจำลองที
่มีคปวามสามารถคาดการณ
ไปในอนาคตได
ของศู
รางแบบจำลองพยากรณ
ผูติดเชื
้อ และจำนวนอุ
กรณการแพทยที่เกี่ยวกั
บ โควิด-๑๙ เพืที่อมใชวิจไดัย
ของศูนบย(http://cem.sc.mahidol.ac.th/covid_19/index.php)
ฯ ไดสรางแบบจำลองพยากรณผูติดเชื้อ และจำนวนอุปกรณ
การแพทยที่เกี่ยวกั่กบำลัโควิงตดอ-๑๙
เพื่อใชได
บนเว็
โดยเฉพาะคำถามที
งการคำตอบ
บนเว็
บ (http://cem.sc.mahidol.ac.th/covid_19/index.php)
่กำลังตองการคำตอบ
ที่ยากแก
การตัดสินใจ คือ ควรผอนคลายมาตรการกักกันเมื่อใด ผอโดยเฉพาะคำถามที
นคลายระดับใด ผลกระทบของมาตรการ
ทีกัก่ยกัากแก
ารตัดสิจนของประเทศจะอยู
ใจ คือ ควรผอนคลายมาตรการกั
กันเมื่อใดว หรื
ผออนคลายระดั
ใด ผลกระทบของมาตรการ
นตอกเศรษฐกิ
ในขั้นใด ถาผอกนคลายเร็
ชา และผอบนคลายระดั
บนอยมาก ผลจะ
กัเปกนกัอย
นตาองไร
เศรษฐกิ
จ
ของประเทศจะอยู

ใ
นขั
้
น
ใด
ถ
า
ผ
อ
นคลายเร็
ว
หรื
อ
ช
า
และผ
อ
นคลายระดั
บ
นอยมาก ผลจะ
เราอยูในระหวางสรางสมการแบบจำลองเพื่อชวยในการตัดสินใจเหลานี้
เปนอยางไร เราอยูในระหวางสรางสมการแบบจำลองเพื่อชวยในการตัดสินใจเหลานี้

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมดานปญญาประดิษฐกับภาษาไพทอน
เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมดานปญญาประดิษฐกับภาษาไพทอน
ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง ราชบัณฑิต
ปจจุบันปญญาประดิษฐ ไดพัฒนาไปถึงระดับที่สามารถนำมาใชงานไดจริงและใชกันแพรหลายมาก
จุบันปาญนวิญาประดิ
ษฐ ไวิดศพวกรรมศาสตร
ัฒนาไปถึงระดัและเทคโนโลยี
บที่สามารถนำมาใช
งานได
ริงงและใช
กันาแพร
ลายมาก
ทั้งในวงวิปชจาการด
ทยาศาสตร
รวมไปถึ
งดาจนสั
คมและด
นอุตหสาหกรรม
ทั้งนในวงวิ
วิศวกรรมศาสตร
งดานสัญงญาประดิ
คมและดษานอุ
ตสาหกรรม
เช
เดียวกัชบาการด
การสรานวิ
างสิท่งยาศาสตร
ของเครื่องใช
ตาง ๆ ในชีวิตและเทคโนโลยี
ประจำวัน การพัรวมไปถึ
ฒนาระบบป
ฐจำเป
นตองมี
เดียวกั
างสิ่งของเครื
ตาง ๆ าในชี
ิตประจำวั
น นการพั
ฒนาระบบป
ฐจำเป/ชิ
นต้นองาน
งมี
อุเชปนกรณ
ที่ชบวการสร
ยในการสร
างสรรค่อสงใช
ิ่งของเหล
นั้นวเครื
่องมือเป
สิ่งสำคั
ญทำใหผูญ
สรญาประดิ
างสรรคษผลงาน
อุสามารถทำผลงาน/ชิ
ปกรณที่ชวยในการสร
างสรรคสิ่งของเหล
านั้น รวดเร็
เครื่องมื
อเปนสิน่งยำ
สำคัไมญผทำให
ผูสราองสรรค
ผลงาน
้นงาน
้นงานออกมาได
อยางสะดวก
ว และแม
ิดพลาดหรื
ผิดพลาดน
อย/ชิในการ
สามารถทำผลงาน/ชิ
้นงานออกมาได
อยาษงสะดวก
รวดเร็ว และแมกนตยำ
อผิทดี่ใพลาดน
อย ในการ
พัฒนาระบบหรือโปรแกรมป
ญญาประดิ
ฐนั้น เราสามารถประยุ
ใชเไม
ครืผ่อิดงมืพลาดหรื
อ อุปกรณ
ชพัฒนาโปรแกรม
พัหรืฒอนาระบบหรื
อโปรแกรมป
ญญาประดิ
ฐนาั้นงไรก็
เราสามารถประยุ
กตกใการและเทคนิ
ชเครื่องมือ อุปคกรณ
ที่ใชพัฒญนาโปรแกรม
ใชสรางระบบคอมพิ
วเตอร
ทั่วไปได ษอย
ตาม ปจจุบันหลั
ในระบบป
ญาประดิษฐ
หรื
รางระบบคอมพิ
ทั่วไปได
อยาฒงไรก็
ตาม
จุบันเหลั
คในระบบป
ษฐ
เริ่มอมีใชมสาตรฐานที
่ชัดเจนขึวเตอร
้น ทำให
เกิดการพั
นากล
องอุปปจกรณ
ครืก่อการและเทคนิ
งมือในลักษณะของฟ
งกชญันญาประดิ
( function)
เริ่มอมีมอดู
มาตรฐานที
่ชัดเจนขึโดยบ
้น ทำให
เกิด้ ง ก็การพั
องอุปกรณเครื่อนงมื
อในลัก(library)
ษณะของฟ/มอดู
งกชัลน (module)/
( function)
หรื
ล (module)
อ ยครั
จ ะเก็ฒบนากล
รวบรวมออกมาเป
ไลบรารี
หรื
มอดู(package)
ล (module)
อ ยครั
้ ง ก็ จ่ระเก็
บ รวบรวมออกมาเป
น ไลบรารี
(library) /มอดู ลอ(module)/
แพ็กอเกจ
ที่เปโดยบ
นชุดคำสั
่งงานที
วบรวมไว
เปนหมวดหมู ทำให
การพัฒนาโปรแกรมทำได
ยางสะดวก
แพ็
กเกจวและแม
(package)
่เปนชุดคำสั่งงานที
เปนาโปรแกรมหรื
นหมวดหมู ทำใหอกระบบคอมพิ
ารพัฒนาโปรแกรมทำได
งสะดวก
รวดเร็
นยำ ทีประเภทของอุ
ปกรณ่รวบรวมไว
ในการพัฒ
วเตอรนั้น มีอตยั้งาแต
ภ าษา
รวดเร็วและแม
นยำ ประเภทของอุ
ปกรณ(อัใงนการพั
ฒนาโปรแกรมหรื
อระบบคอมพิ
้น มีอตสิั้ง่ แต
ภ าษา
่อการโปรแกรม
กฤษ: programming
language),
แพล็วตเตอร
ฟอรนมัหรื
แวดล
อม
โปรแกรมหรื
อภาษาเพื
(อังกฤษ: programming
language),
โปรแกรมหรื
่อการโปรแกรม
สำหรั
บการพัฒอภาษาเพื
นา (development
environment),
ไปจนถึงไลบรารี
(library) แพล็
ตาง ตๆฟอรมหรือสิ่งแวดลอม
สำหรับการพั
ฒนา (development environment),
ไปจนถึษงไลบรารี
(library)
าง ๆ ยมมากที่สุดคือ ภาษา
ดานภาษาโปรแกรมในการพั
ฒนาระบบปญญาประดิ
ฐนั้น ภาษาที
่ไดรับตความนิ
านภาษาโปรแกรมในการพั
ญญาประดิ
ฐนั้นมภาษาที
รับความนิ
ยมมากที
ุดคือ๒๕๕๓
ภาษา
ไพทอน ด(Python)
เปนภาษาระดับสูฒงนาระบบป
ที่สรางโดยคี
โด ฟาน ษโรสซั
(Guido่ไดvan
Rossum)
ใน ่สพ.ศ.
ไพทอน
ง ที่สดราการเขี
งโดยคียนโปรแกรมเชิ
โด ฟาน โรสซังวัมต(Guido
van Rossum)
ใน พ.ศ.
๒๕๕๓
ภาษานี้เน(Python)
นการเขียเป
นงนายภาษาระดั
รวดเร็ว บมีสูแนวคิ
ถุในตัวภาษา
งายแกการบำรุ
งรักษาและ
ภาษานี
้เนนการเขี
ยนงาย่มรวดเร็
นวคิดการเขี
ยนโปรแกรมเชิงวัเช
ตถุนในตั
วภาษาสำหรั
งายแก
ษาและ
แกไข และยั
งเปนภาษาที
าพรอวมกัมีบแไลบรารี
มาตรฐานจำนวนมาก
ไลบรารี
บคณิกตารบำรุ
ศาสตรงรั,กไลบรารี
แก
ไข บและยั
นภาษาทีอ่มมูาพร
อมกับไลบรารี
าตรฐานจำนวนมาก
เชนอมูไลบรารี
บคณิไฟล
ตศาสตร
, ไลบรารี
สำหรั
การจังดเปการฐานข
ล , ไลบรารี
สำหรับมการจั
ดการไฟลตารางข
ล ไฟลสขำหรั
อความ
ภาพ ไฟล
เสียง
สำหรั
บการจั
อมูลส,ำหรั
ไลบรารี
สำหรับการจัดการไฟล
ารางขอมูอลมูลไฟล
ขอความ
ไฟลเอสีมูยลง
และไฟล
มัลติดมการฐานข
ีเดีย, ไลบรารี
บการแสดงผลกราฟหรื
อพล็อตตกราฟข
, ไลบรารี
สำหรัไฟล
บวิภทาพ
ยาการข
และไฟล
มัลติมีเดีและการเรี
ย, ไลบรารียสนรู
ำหรั
บการแสดงผลกราฟหรื
อพล็อตกราฟข
อมูล
(data science)
ของเครื
่อง (machine learning)
จุดเดนอตมูาลง, ๆไลบรารี
เหลานีส้ทำหรั
ำใหบเปวิทนยาการข
ที่นิยมในหมู
(data
science)วิและการเรี
learning)
ตาง ๆ ขเหล
้ทำใหมเวิปทนยาการข
ที่นิยมในหมู
โปรแกรมเมอร
ศวกรซอฟตยนรู
แวรขแองเครื
ละนัก่อพังฒ(machine
นาระบบคอมพิ
วเตอรจุนัดกเดวินเคราะห
อมูลานีในกลุ
อมูล
โปรแกรมเมอร
กพัฒนาระบบคอมพิ
นักนวิเทอร
เคราะห
มูล ในกลุมวิ่ งท(internet
ยาการขอมูofล
(data science)วิปศวกรซอฟต
ญ ญาประดิแวร
ษ ฐและนั
(artificial
intelligence)วเตอร
ระบบอิ
เ น็ขตอของสรรพสิ
(data
ป ญ ญาประดิ
(artificial ้ intelligence)
น เทอร เ(R)
น็ ตซึของสรรพสิ
of
things)science)
และหุนยนต
(robotics)ษ ฐ นอกจากนี
ภาษาไพทอน ระบบอิ
ยังมีภาษาอาร
่งเนนประสิ่ งท(internet
ธิภาพในการ
things)
ยนตอ(robotics)
นอกจากนี้ อภาษาไพทอน
งมีภาษาอาร
่งเนนภาษาเก
นประสิาททีธิ่สภุดาพในการ
วิเคราะหและหุ
และจัดนการข
มูลเชิงสถิติ และการพล็
ตกราฟขอมูล, ยัภาษาลิ
สป (Lisp)(R)ซึซึง่ เป
คิดคนขึ้น
วิโดยจอห
เคราะหนและจั
การขทอี (John
มูลเชิงสถิ
ติ และการพล็
อตกราฟข
อมูล, ภาษาลิ
สป (Lisp) ซึง่ กเปารพั
นภาษาเก
ดคดนการ
ขึ้น
แม็กดคาร
McCarthy)
บิดาแห
งปญญาประดิ
ษฐและเหมาะแก
ฒนา AIาทีที่ส่ตุดอคิงจั
โดยจอห
แม็กคาร
ที (John
McCarthy) บิดาแห
ญญาประดิ
ษฐและเหมาะแก
ฒนา AI อทีก่ตอ(Prolog)
งจัดการ
กั บ หลั กนเกณฑ
(rule)
และการประมวลผลสั
ญลังกปษณ
(symbolic
processing),การพั
ภาษาโพรล็
กั บ หลั ก เกณฑ (rule) และการประมวลผลสั ญลัก ษณ (symbolic processing), ภาษาโพรล็อ ก (Prolog)
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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ซึซึ่่งงเน
เนนนการจั
การจับบคูคูแแบบรู
บบรูปป (pattern
(pattern matching),
matching), โครงสร
โครงสราางข
งขออมูมูลลตตนนไม
ไม (tree-based
(tree-based data
data structure),
structure), และ
และ
การถอยกลั
การถอยกลับบไปตามทางเดิ
ไปตามทางเดิมม (backtracking)
(backtracking) เป
เปนนทีที่่นนิิยยมในวงการแพทย
มในวงการแพทยแและการสร
ละการสราางระบบ
งระบบ AI
AI อัอัจจฉริ
ฉริยยะตั
ะตั้้งงแต
แตออดีดีตต,,
ภาษาจาวา
ภาษาจาวา (Java)
(Java) และภาษาซี
และภาษาซี (C/C++)
(C/C++) ซึซึ่่งงมีมีเเครื
ครื่่อองมื
งมือออำนวยความสะดวกหลายอย
อำนวยความสะดวกหลายอยาางในการพั
งในการพัฒ
ฒนาระบบ
นาระบบ
ปปญ
ญญาประดิ
ญาประดิษษฐฐ เช
เชนน อัอัลลกอริ
กอริททึึมมการค
การคนนหา
หา (search
(search algorithm),
algorithm), โครงข
โครงขาายประสาทเที
ยประสาทเทียยมม (artificial
(artificial neural
neural
network)
network) และการเขี
และการเขียยนโปรแกรมเชิ
นโปรแกรมเชิงงพัพันนธุธุกกรรม
รรม (genetic
(genetic programming)
programming) โดยมี
โดยมีจจุุดดเด
เดนนทีที่่กการใช
ารใชงงานง
านงาาย,
ย,
การหาจุ
การหาจุดดบกพร
บกพรอองง (bug)
(bug) ได
ไดงงาาย,
ย, มีมีไไลบรารี
ลบรารี//แพ็
แพ็กกเกจต
เกจตาางง ๆๆ มากมาย
มากมาย
สำหรั
สำหรับบแพล็
แพล็ตตฟอร
ฟอรมมหรื
หรืออสิสิ่ง่งแวดล
แวดลออมสำหรั
มสำหรับบการพั
การพัฒ
ฒนาระบบนั
นาระบบนั้น้น ตัตั้ง้งแต
แตออดีดีตตได
ไดมมีกีการพั
ารพัฒ
ฒนาแพล็
นาแพล็ ตตฟอร
ฟอรมม
หรื
หรืออสิสิ่่งงแวดล
แวดลออมสำหรั
มสำหรับบชชววยการโปรแกรมในภาษาแต
ยการโปรแกรมในภาษาแตลละภาษา
ะภาษา ซึซึ่่งงชชววยทำให
ยทำใหแแกกไไขโปรแกรมได
ขโปรแกรมไดสสะดวกรวดเร็
ะดวกรวดเร็วว
แสดงผลออกหน
แสดงผลออกหนาาจอได
จอไดงงาายย นำโปรแกรมออกไปสู
นำโปรแกรมออกไปสูกการใช
ารใชงงานได
านไดททัันนทีทีแและเป
ละเปนน มาตรฐาน
มาตรฐาน และช
และชววยจั
ยจัดด การ
การ
โครงสร
โครงสราางซอฟต
งซอฟตแแวร
วรหหรืรืออสิสิ่่งงแวดล
แวดลออมเชิ
มเชิงงโครงสร
โครงสราางง (structure-oriented
(structure-oriented environments)
environments) การจั
การจัดดการค
การคาา
ขขออมูมูลลระบบ
ระบบ (configuration)
(configuration) บางครั
บางครั้้งงรวมไปถึ
รวมไปถึงงการควบคุ
การควบคุมมเวอร
เวอรชชัันน (version
(version control)
control) หลั
หลังงจากนี
จากนี้้ จะขอ
จะขอ
กล
กลาาวเฉพาะส
วเฉพาะสววนของโปรแกรมไพทอนเพราะเป
นของโปรแกรมไพทอนเพราะเปนนภาษาที
ภาษาที่่มมีีผผููใใชชใในการพั
นการพัฒ
ฒนาป
นาปญ
ญญาประดิ
ญาประดิษษฐฐออยยาางแพร
งแพร หหลาย
ลาย
มากที
มากที่่สสุุดดและเป
และเปนนภาษาที
ภาษาที่่ใใชชงงานง
านงาายที
ยที่่สสุุดดภาษาหนึ
ภาษาหนึ่่งง ภาษาไพทอนมี
ภาษาไพทอนมีแแพล็
พล็ ตตฟอร
ฟอรมมหรื
หรืออสิสิ่่งงแวดล
แวดลออมมากมาย
มมากมาย เช
เชนน
Google
Google Colab,
Colab, PyCharm,
PyCharm, Spyder,
Spyder, PyDev,
PyDev, Idle,
Idle, Wing,
Wing, Eric,
Eric, Rodeo,
Rodeo, Thonny
Thonny และโปรแกรมแก
และโปรแกรมแกไไขรหั
ขรหัสส
เริ
เริ่่มมแรกหรื
แรกหรืออโปรแกรมบรรณาธิ
โปรแกรมบรรณาธิกการรหั
ารรหัสส (code
(code editor)
editor) เช
เชนน Sublime
Sublime Text,
Text, Atom,
Atom, Vim,
Vim, Visual
Visual Studio
Studio
Code
Code แพล็
แพล็ ตตฟอร
ฟอรมมหรื
หรืออสิสิ่่งง แวดล
แวดลออมเหล
มเหลาานีนี้้สสามารถใช
ามารถใชงงานได
านไดบบนระบบปฏิ
นระบบปฏิบบััตติิกการวิ
ารวินนโดวส
โดวส (Windows),
(Windows),
ารคิววตต (Qt)
(Qt) เป
เปนนตตนน
ระบบปฏิ
ระบบปฏิบบััตติิกการลี
ารลีนนุุกกซซ (Linux),
(Linux), ระบบปฏิ
ระบบปฏิบบััตติิกการแม็
ารแม็กกโอเอส
โอเอส (MAC
(MAC OS),
OS), ระบบปฏิ
ระบบปฏิบบััตติิกการคิ
นอกจากนี้้ ยัยังงมีมีเเครื
ครื่่อองมื
งมืออในการจั
ในการจัดดการแพ็
การแพ็ กกเกจ
เกจ (packages)
(packages) เช
เชนน Anaconda,
Anaconda, ActivePython,
ActivePython, CPython,
CPython,
นอกจากนี
Enthought Canopy,
Canopy, WinPython
WinPython
Enthought
ไลบรารี//แพ็
แพ็กกเกจของไพทอนที
เกจของไพทอนที่่ใใชชกกัันนแพร
แพรหหลาย
ลาย ได
ไดแแกก Conda
Conda สำหรั
สำหรับบการจั
การจัดดการแพ็
การแพ็ กกเกจ,
เกจ, Jupyter
Jupyter
ไลบรารี
สำหรับบเว็
เว็บบเพื
เพื่่ออจัจัดดการเอกสารและเขี
การเอกสารและเขียยนโปรแกรม,
นโปรแกรม, Numpy
Numpy สำหรั
สำหรับบการคำนวณตั
การคำนวณตัววเลขเชิ
เลขเชิงงวิวิททยาศาสตร
ยาศาสตร ,,
สำหรั
Pandas สำหรั
สำหรั บบ การจั
การจั ดด การและวิ
การและวิ เเ คราะห
คราะห ขข  ออ มูมู ลล ,, SciPy
SciPy สำหรั
การคำนวณฟ งง กก ชช ัั นน ทางคณิ
ทางคณิ ตต ศาสตร
ศาสตร
Pandas
สำหรั บบ การคำนวณฟ
ยาศาสตร และวิ
และวิศศวกรรมศาสตร
วกรรมศาสตร ,, Scikit-Learn
Scikit-Learn สำหรั
สำหรับบการทำเหมื
การทำเหมือองข
งขออมูมูลลและการเรี
และการเรียย นรู
นรูขของเครื
องเครื่่ ออง,ง,
วิวิททยาศาสตร
Matplotlib สำหรั
สำหรับบการแสดงผลข
การแสดงผลขออมูมูลลเป
เปนนกราฟเพื
กราฟเพื่่ออให
ใหเเห็ห็นนภาพแบบรู
ภาพแบบรูปปการกระจายตั
การกระจายตัววของข
ของขออมูมูลล,, Seaborn
Seaborn
Matplotlib
สำหรับบการแสดงผลข
การแสดงผลขออมูมูลลขัขั้้นนสูสูงง และวิ
และวิชชวลไลเซชั
วลไลเซชันนของรู
ของรูปปแบบปฏิ
แบบปฏิสสััมมพัพันนธธ,, Theano
Theano สำหรั
สำหรับบการจั
การจัดดการ
การ
สำหรั
เมทริกกซซหหรืรือออาร
อารเเรย
รยหหลายมิ
ลายมิตติิไไดดรรวดเร็
วดเร็วว ,, Pytorch
Pytorch สำหรั
สำหรับบการประมวลผลภาพและการประมวลผลภาษา,
การประมวลผลภาพและการประมวลผลภาษา,
เมทริ
Caffe สำหรั
สำหรับบการเรี
การเรียยนรู
นรูเเชิชิงงลึลึกก ,, HoloViews
HoloViews สำหรั
สำหรับบการวิ
การวิเเคราะห
คราะหขขออมูมูลลและวิ
และวิชชวลไลเซชั
วลไลเซชันนของแบบรู
ของแบบรูปปชนิ
ชนิดด
Caffe
ไรรรอยต
อยตออ,, Keras
Keras สำหรั
สำหรับบการเรี
การเรียยนรู
นรูดดววยโครงข
ยโครงขาายเส
ยเสนนประสาทเที
ประสาทเทียยม/การเรี
ม/การเรียยนรู
นรูเเชิชิงงลึลึกก,, TensorFlow
TensorFlow สำหรั
สำหรับบ
ไร
การเรียยนรู
นรูขของเครื
องเครื่่ออง,ง, Natural
Natural Language
Language Toolkit
Toolkit (NLTK)
(NLTK) สำหรั
สำหรับบการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ,, Dask
Dask
การเรี
สำหรับบการประมวลผลแบบขนาน,
การประมวลผลแบบขนาน, Numba
Numba สำหรั
สำหรับบการเร
การเรงงความเร็
ความเร็ววรหั
รหัสสในไพทอน,
ในไพทอน, Panel
Panel สำหรั
สำหรับบการสร
การสราางง
สำหรั
เว็บบแอปพลิ
แอปพลิเเคชั
คชันนแบบมี
แบบมีปปฏิฏิสสัมัมพัพันนธธแและสร
ละสราางแดชบอร
งแดชบอรดดหรื
หรืออกระดานสรุ
กระดานสรุปปขขออมูมูลลผูผูบบริริหหาร
าร
เว็
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร
ยาศาสตร ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา
บรรยายวิ
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เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมเหลานี้เปนองคประกอบสำคัญที่ทำใหเกิดความกาวหนาในการสรางระบบ
เครื่อษงมืฐอใหพัแฒกนาโปรแกรมเหล
านี้เปนองคประกอบสำคั
ที่ทจำให
เกิดความกาเวหน
าในการสรทาี่มงระบบ
ปญญาประดิ
ส ังคมและอุตสาหกรรมในป
จจุบัน ผู นิญ
พนธ
ึงขอแนะนำให
ยาวชนและผู
ีสนใจ
ปญญาประดิ
ษฐใหแกรสะบบเหล
ังคมและอุ
จจุบัน ผู นิพนธจึงขอแนะนำให
เยาวชนและผู
ไปศึ
กษาและทดลองใช
านี้ ตเพืสาหกรรมในป
่อนำไปตอยอดความสามารถของตนเองให
เปนแบบก
าวกระโดดที่มีสนใจ
ไปศึกษาและทดลองใชระบบเหลานี้ เพื่อนำไปตอยอดความสามารถของตนเองใหเปนแบบกาวกระโดด

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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การปองกันภาวะสมองเสื่อม
การปองกันภาวะสมองเสื่อม
ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร ภาคีสมาชิก
ปจจุบันสังคมโลกไดกาวไปสูสังคมผูสูงอายุ ในประเทศไทยเองก็มีสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ปจจุบันสังคมโลกได
กาวไปสู
มีสัดค.ศ.
สวนของผู
อายุเพิน่มขึ๒้นเท
เรื่อาของ
ยๆ
มีการประมาณการว
าผูที่มีอายุ
๖๐ ปสขังคมผู
ึ้นไปทัสูง่วอายุ
โลกมีในประเทศไทยเองก็
ราว ๙๖๒ ลานคนใน
๒๐๑๗สูงและเป
มีจำนวนเมื
การประมาณการว
าผูทซึี่มง่ ีอมีายุ
ปขึ้นลไปทั
่วโลกมี
ราว่มเป๙๖๒
๒๐๑๗
น ๒ เทจำนวน
าของ
่อ ค.ศ. ๑๙๘๐
เพีย๖๐
ง ๓๘๒
านคน
และเพิ
น ๒ลเทานคนใน
าใน ค.ศ.ค.ศ.
๒๐๕๐
ใน และเป
ค.ศ. ๒๐๓๐
ค.ศ. ๑๙๘๐
ซึง่ มีเพียง ๓๘๒กลทีา่อนคน
เปน ป๒ ในกลุ
เทาในมผูค.ศ.
๒๐๕๐
ในมค.ศ.
สูงอายุ
ที่มีอายุ
ากกว๒๐๓๐
า ๘๐ จำนวน
ป ก็จะ
ผูจำนวนเมื
สูงอายุจ่อะมากกว
าจำนวนประชากรเด็
ายุนอและเพิ
ยกวา่ม๑๐
ในกลุ

ม
ผู

ส
ู
ง
อายุ
ท
ี
่
ม
ี
อ
ายุ
ม
ากกว
า
๘๐
ป ก็จะ
ผูสูงสขึูง้นอายุ
จ
ะมากกว
า
จำนวนประชากรเด็
ก
ที
่
อ
ายุ
น

อ
ยกว
า
๑๐
ป
จำนวนมากเชนกัน ซึ่งทำใหประชากรทีเ่ สี่ยงตอโรคสมองเสื่อมมีจำนวนสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
สูงขึ้นจำนวนมากเช
่งทำใหประชากรที
่ยงตอโรคสมองเสื
งขึ้นไดอยแต
างรวดเร็
ในอดีตเชื่อนกักันนวาซึภาวะสมองเสื
่อมเปเ่ นสีภาวะที
่ปองกันไม่อไดมมีหรืจำนวนสู
อรักษาไม
ในปจจุวบันมีขอมูลมาก
าภาวะสมองเสื
่อมเป
่ปองกักษาตั
นไมไ้งดแตหรื
อรักษาไม
ได แตใานป
จจุบันมี้มขักอเริมู่มลมาก
ขึ้นเรื่อย ในอดี
ๆ ในดตาเชืนป่อกัจจันยวเสี
่ยงตาง ๆ การป
องกันนภาวะที
และการรั
ระยะต
นจนระยะท
ย ภาวะนี
จาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ในดอางนปโดยที
จจัยเสี
ๆ การป
องกัอตนเองได
น และการรั
กษาตั้งแตระยะต
ภาวะนี
่มจาก
ความจำบกพร
่ผูป่ยวงตยยัางงคงช
วยเหลื
และโรคจะดำเนิ
นตนอจนระยะท
ไป ทำใหมายีระดั
บการรู้มักคเริิดลดลง
ง โดยที่ผูปวกยยัรรม
งคงชทำให
วยเหลื
อตนเองได และโรคจะดำเนิ
นตอไป ทำให
มีระดับอการรู
คิดลดลง
มีความจำบกพร
ปญหาทางจิตอเวชและพฤติ
ความสามารถในการดำรงชี
วิตประจำวั
นลดลงจนต
งพึ่งพาผู
ด ูแล
มีมากขึ
ปญหาทางจิ
ต
เวชและพฤติ
ก
รรม
ทำให
ค
วามสามารถในการดำรงชี
ว
ิ
ต
ประจำวั
น
ลดลงจนต
อ
งพึ
่
ง
พาผู
้นเรื่อย ๆ และเสียชีวิตในที่สุด การปองกันโรคและการชะลอโรคจึงมีความสำคัญมากในระดับบุดคูแคลล
มากขึ
้นเรื่ง่อระดั
ย ๆบและเสี
วิตในที่สุด่ยงดั
การป
งมีความสำคัญมากในระดั
บบุคคล
โลกเพืย่อชีลดความเสี
งกลอางกั
ว นเนืโรคและการชะลอโรคจึ
่องจากสาเหตุตาง ๆ ของภาวะสมองเสื
่อมมีหลากหลาย
จนกระทั
่อลดความเสี
กลาวความเกี
เนื่องจากสาเหตุ
ตางอื่นๆ ๆของภาวะสมองเสื
จนกระทั
ระดับโลกเพื
แต
โรคอัล่งไซเมอร
เปนโรคที
่พบบอยที่ย่สงดั
ุด งและมี
่ยวพันกับเหตุ
รวมกันที่เกี่ยวขอ่องมมีดัหงลากหลาย
นั้น ในที่นี้
โรคอัาลวถึ
ไซเมอร
บบอยที
กับเหตุอื่นบเปลี
ๆ ร่ยวนได
มกันที่เกี่ยวของ ดังนั้น ในที่นี้
จึแตงจะกล
งโรคนีเป้เปนนโรคที
หลัก่พและกล
าวถึ่สุงดปและมี
จจัยเสีค่ยวามเกี
งตาง ่ยๆวพั
ที่สนามารถปรั
จึงจะกลาการป
วถึงโรคนี
นหลักและกล่อามนั
วถึง้นปจสามารถทำได
จัยเสี่ยงตาง ทๆั้งทีในระดั
่สามารถปรั
บเปลี่ยนได บประชากร สามารถเริ่มได
องกัน้เปภาวะสมองเสื
บบุคคลและระดั
การป
องกันภาวะสมองเสื
้น สามารถทำได
ั้งในระดั
คคลและระดั
่มได
ตั้งแตวัยเด็
ก โดยควรส
งเสริมการศึ่อกมนั
ษาและระดั
บสติปญทญาเป
นพืบ้นบุฐาน
การควบคุบมประชากร
ปจจัยเสี่ยงดสามารถเริ
านหัวใจและ
ตั้งแตวัยเด็
ก โดยควรส
มการศึกษาและระดับสติปญ้งแต
ญาเป
้นฐานซึ่งการควบคุ
มปทจัจั้งสุยเสี
่ยงดานหัวใจและ
หลอดเลื
อดมี
สวนสำคัญงเสริ
มากโดยเฉพาะในประชากรตั
วัยผูนใพืหญ
ไดประโยชน
ขภาพโดยรวมและ
หลอดเลื
อดมีาสงวๆนสำคั
มากโดยเฉพาะในประชากรตั
ผูในหญ
่งไดประโยชน
ขภาพโดยรวมและ
ปองกันโรคต
ทั้งนีญ้ควรร
วมกับการสงเสริมใหมีสุขนิส้งแต
ัยทีว่ดัยี เช
บริโซึภคอาหารที
่ดีตอทสุั้งขสุภาพ
ออกกำลังกาย
งกันโรคต
าง ๆดทัและกลไกทางสั
้งนี้ควรรวมกับการส
ใหมีสดุขการด
นิสัยาทีนสิ
่ดี เช
น บริอโภคอาหารที
สุข่มภาพ
งกาย
ฝปกอการใช
ความคิ
งคม งเชเสริ
น มการจั
่งแวดล
ม ภาวะมลพิ่ดษีตอเพิ
ปฏิสัมออกกำลั
พันธระหว
าง
ฝบุกคการใช
ค
วามคิ
ด
และกลไกทางสั
ง
คม
เช
น
การจั
ด
การด
า
นสิ
่
ง
แวดล
อ
ม
ภาวะมลพิ
ษ
เพิ
่
ม
ปฏิ
ส
ั
ม
พั
น
ธ
ร
ะหว
าง
คลเพื่อลดโรคซึมเศรา การใหวิตามินและอาหารเสริมนั้นยังไมมีคำแนะนำหรือประโยชนอยางชัดเจน
บุคเคลเพื
ลดโรคซึ
มเศรา การให
วิตามินและอาหารเสริ
้นยังไม
ำแนะนำหรื
อประโยชนอยางชัดเจน
แต
นนที่ก่อารบริ
โภคอาหารที
่มีสารอาหารให
ครบถวนมากกวมานัการให
เปมนีคยาเสริ
ม
แตเนนที่การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารใหครบถวนมากกวาการใหเปนยาเสริม
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ตารางที่ ๑ ปจจัยที่อาจปรับเปลี่ยนไดในระดับประชากร
ตารางที
่ ๑ ยปรุจนจัย(อายุ
ที่อาจปรั
บเปลี
่ยนได
วัยเด็กและวั
นอยกว
า ๑๘
ป)ในระดับประชากร
วัยเด็- กและวั
ยรุน ก(อายุ
ไดรับการศึ
ษานนออยยกว
(ไมไาด๑๘
รับหรืปอ) ระดับประถมศึกษา)
- ไดรับการศึ
(ไมไดรับปหรื) อระดับประถมศึกษา)
วัยกลางคน
(อายุกรษาน
ะหวาองย ๔๕-๖๕
วัยกลางคน
- ความดั(อายุ
นโลหิระหว
ตสูงาง ๔๕-๖๕ ป)
-- ความดั
ภาวะอวนนโลหิตสูง
-- ภาวะอ
วนเสียการไดยิน
ภาวะสูญ
ภาวะสู
ญเสี
ยการได
ยิน ป)
วัยสู-งอายุ
(อายุ
มากกว
า ๖๕
วัยสู-งอายุ
การสู(อายุ
บบุหมรีากกว
่ า ๖๕ ป)
การสูบมบุเศร
หรี่ า
-- ภาวะซึ
-- ภาวะซึ
เศรา งกาย
การไมอมอกกำลั
-- การไม
ออกกำลั
งกาย
ภาวะแยกตั
วจากสั
งคม
ภาวะแยกตัวจากสังคม
-- เบาหวาน
- เบาหวาน
Livingston
G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care.
Livingston
G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care.
Lancet 2017;390:2673-2734.
Lancet 2017;390:2673-2734.
ตารางที่ ๒ คำแนะนำในการบริโภคอาหารเพื่อปองกันภาวะสมองเสื่อม
่ ๒ คำแนะนำในการบริ
โภคอาหารเพื
่อปองกันนภาวะสมองเสื
่อม เชน ไขมันที่อยูในผลิตภัณฑจาก
๑.ตารางที
ลดการบริ
โภคไขมันอิ่มตัว (saturated
fat) และไขมั
ทรานส (trans-fat)
๑. ลดการบริ
โภคไขมั
อิ่มตัวาว(saturated
เนื้อสัตว นม
น้ำมันนมะพร
น้ำมันปาลมfat) และไขมันทรานส (trans-fat) เชน ไขมันที่อยูในผลิตภัณฑจาก
เนื้อโภคผั
สัตว กนมถั่วน้ธัำญมันพืมะพร
ำมันปาลม ดโดยใชน้ำมันมะกอกหรือคาโนลาเพิ่มขึ้น
๒. บริ
ชไมขัดาวสีหน้ลากหลายชนิ
๒.
ภคผัตกามิถั่วนอีธัญบีพื๑ช๒ไมและโฟเลต
ขัดสีหลากหลายชนิ
มันมะกอกหรืานีอ้จคาโนลาเพิ
่มขึ้น าการใชวิตามินเสริม
๓. บริ
บริโโภควิ
ใหเพียงพอดโดยใช
ควรไดนส้ำารอาหารเหล
ากอาหารมากกว
๓. หากใช
บริโภควิวิตตามิ
บี๑๒ มและโฟเลต
เพีงยชนิ
งพอดทีควรได
ารอาหารเหล
านี้จากอาหารมากกว
๔.
ามินนอีรวมเสริ
ควรระมัดใหระวั
่มีธาตุเสหล็
ก สังกะสี และอะลู
มิเนียม ในปริาการใช
มาณสูวงิตามินเสริม
๔. หากใช
ามินรวมเสริ
ม ควรระมัดระวังชนิดที่มีธาตุเหล็ก สังกะสี และอะลูมิเนียม ในปริมาณสูง
ควรปรึวกิตษาแพทย
กอนเสมอ
กษาแพทย
นเสมอสมุนไพรและเครื่องเทศแทนเกลือ
๕. ควรปรึ
ลดการบริ
โภคเกลือกอโดยใช
๕. ลดการบริ
ลดการบริโโภคเกลื
โดยใช
สมุปนลา
ไพรและเครื
ณฑจากนมที่มอีไขมันต่ำแทน
๖.
ภคเนื้ออแดง
โดยใช
และผลิต่อภังเทศแทนเกลื
๖.
้อแดง โดยใช
ลาในปริ
และผลิ
ตภัณ่เกิฑนจากนมที
๗. ลดการบริ
อาจดื่มไวนโภคเนื
โดยเฉพาะไวน
แดงปแต
มาณที
๑ ครั้งต่มอีไวัขมั
น นต่ำแทน
๗. อาจดื่มไวนโดยเฉพาะไวนแดง แตในปริมาณที่เกิน ๑ ครั้งตอวัน
Barnard ND, Bush AI, Ceccarelli A, et al. Dietary and lifestyle guidelines for the prevention of
Barnard
ND, disease.
Bush AI, Neurobiol
Ceccarelli Aging
A, et al.
Dietary
andSuppl
lifestyle
guidelines for the prevention of
Alzheimer's
2014
Sep;35
2:S74-8.
Alzheimer's disease. Neurobiol Aging 2014 Sep;35 Suppl 2:S74-8.
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สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ราชบัณฑิต
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนสวนหนึ่งของระบบทรัพยสินทางปญญาของแตละประเทศ สำหรับประเทศไทย
สิ่งบญงญัชี้ทติคางภู
มิศาสตร
วนหนึ
ของระบบทรั
พยสินทางป
ญาของแตละประเทศ
บประเทศไทย
มีพระราชบั
ุมครองสิ
่งบเงปชีน้ทสางภู
มิศ่งาสตร
พ.ศ. ๒๕๔๖
แตลญะประเทศจะมี
กฎหมายคุสำหรั
มครองของตนเอง
มีในขณะที
พระราชบั
ญญั
ติคุมครองสิมีข่งบองตกลง
ชี้ทางภู“Lisbon
มิศาสตรAgreement”
พ.ศ. ๒๕๔๖ ค.ศ.
แตละประเทศจะมี
กฎหมายคุAct”
มครองของตนเอง
่ระดั
บนานาชาติ
๑๙๕๘ และ “Geneva
ค.ศ. ๒๐๑๕
ในขณะที่ระดั
บนานาชาติมญีขญัอตตกลง
“Lisbon
Act” ค.ศ.
เจตนารมณ
ของพระราชบั
ิคุมครองสิ
่งบงชี้ทAgreement”
างภูมิศาสตร ค.ศ.
พ.ศ. ๑๙๕๘
๒๕๔๖ และ
คือให“Geneva
ความคุมครองผลิ
ตภัณ๒๐๑๕
ฑหรือ
เจตนารมณ
ของพระราชบั
ญัติคกุมษณ
ครองสิ
้ทางภูทมอิศงถิ
าสตร
พ.ศ.จจุ๒๕๔๖
มครองผลิตภั่ไดณรฑับหการ
รือ
กระบวนการที
่มีความเปนญเอกลั
ทางภู่งบมงิศชีาสตร
่น ในป
บันผลิตคืภัอณใหฑคขวามคุ
องประเทศไทยที
กระบวนการที
่มีความเป
เอกลั กชนิ
ษณด ทจากทั
างภูม้งิศหมด
าสตร๑๓๗
ทองถิชนิ
่น ดในป
บันผลิางประเทศ
ตภัณฑของประเทศไทยที
่ไดตรับภัการ
คุมครองในประเทศมี
อยูน ๑๒๐
เปจนจุของต
๑๗ ชนิด สวนผลิ
ณฑ
คุของไทยที
มครองในประเทศมี
ยู ๑๒๐ ชนิ
ด จากทั้งหมด
๑๓๗ ชนิดทุงเปกุลนาร
ของต
๑๗างชนิกาแฟดอยตุ
ด สวนผลิตงภัขณาฑว
่ไดรับการคุมอครองในต
างประเทศคื
อขาวหอมมะลิ
องไหางประเทศ
กาแฟดอยช
ับการคุ
อขายวหอมมะลิ
ทุงกุลโาร
กาแฟดอยช้นบางานอี
กาแฟดอยตุ
าว
สัของไทยที
งขหยดเมื่ไดอรงพั
ทลุง มซึครองในต
่งลวนไดารงประเทศคื
ับการขึ้น ทะเบี
นในสหภาพยุ
รปองไห
เสนไหมไทยพื
ส าน ไดรงับขการ
หยดเมื
ทลุง ซึ่งยลดนาม
วนไดและผ
รับการขึ
้น ทะเบียนในสหภาพยุ
โรป้นเส
นไหมไทยพื
้นบานอี
ไดรับการ
ขึสั้นงขทะเบี
ยนทีองพั
่ประเทศเวี
าไหมยกดอกลำพู
นไดรับการขึ
ทะเบี
ยนที่ประเทศอิ
นเดีสยานและประเทศ
ขึอิ้นนทะเบี
การขึน้นทีทะเบี
ยนที
่ประเทศอิ
และประเทศ
โดนีเซียนที
ย เป่ประเทศเวี
นตน เนื่ยอดนาม
งจากสิและผ
่งบงชีา้ทไหมยกดอกลำพู
างภูมิศาสตรเปนนไดตัรวับกระตุ
่สำคัญ
ในการก
อใหนเกิเดีดยความรุ
งเรื อง
อิทัน้งทางด
โดนีเซีานเศรษฐกิ
ย เปนตนจเนื
่
อ
งจากสิ
่
ง
บ
ง
ชี
้
ท
างภู
ม
ิ
ศ
าสตร
เ
ป
น
ตั
ว
กระตุ

น
ที
่
ส
ำคั
ญ
ในการก
อ
ให
เ
กิ
ด
ความรุ
งเรื ออง
และสังคม ตัวบงชี้นี้จึงเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ กอใหเกิดผลกระทบเชิงบวกต
้นี้จึงเป้นนเอกลั
กษณของผลิตภัเปณนฑการอนุ
กอใหรเักกิษดคผลกระทบเชิ
ทั้งทางดจานเศรษฐกิ
คม ตัอวงเที
บง่ยชีวของพื
เศรษฐกิ
และเปนสิจ่งและสั
ดึงดูดงการท
ที่ของประเทศไทย
วามเปนไทยงบวกต
โดยจะอ
และเปนสิญ่งดึรุงงดูเรืดอการท
องเที
่ยวของพืต้นสาหกรรมขนาดเล็
ที่ของประเทศไทยกเป
นการอนุรักษความเป
นไทย
โดยจะญ
กเศรษฐกิ
อใหเกิจดความเจริ
งของชุ
ม ชนและอุ
และขนาดกลาง
ซึ่ งจะเป
น ผลสำคั
กในการลดความเหลื
อใหเกิดความเจริ่อญ
เรื องของชุมจของประเทศไทย
ชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ กและขนาดกลาง ซึ่ งจะเปน ผลสำคั ญ
มล้รุำงทางเศรษฐกิ
ในการลดความเหลื
จของประเทศไทย
ผลิตภัณฑท่อมล้
ี่มีลำักทางเศรษฐกิ
ษณะบงชี้ทางภู
มิศาสตรควรจะมีผลงานวิจั ยทางวิทยาศาสตรที่มีความลึก ซึ้งถูกตอง
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
ท
ี
่
ม
ี
ล
ั
ก
ษณะบ
ง
ชี
้
ท
างภู
ิศาสตรควรจะมี
ทยาศาสตร
ีความลึ
ก ซึ้งถูตกาตงอๆง
และแมนยำเปนเครื่องมือในการสนับสนุนมโดยเฉพาะอย
างยิผ่งลงานวิ
ในปจจุจบั ยันทางวิ
ศาสตร
และเทคนิทคี่มการวิ
เคราะห
เครื่อน้ งมืไมอวในการสนั
บสนุน โดยเฉพาะอย
างยิ่งในปจProteomics,
จุบันศาสตรแMetabolomics,
ละเทคนิคการวิเInteratomics
คราะหตาง ๆ
มีและแม
ความกนายำเป
วหนานมากขึ
าจะเปน Genomics,
Transcriptomics,
มีความก
ามากขึน้ ไมวาจะเปนบGenomics,
หรื
ออื่น าๆวหนหากประเทศไทยสนั
สนุนงานวิจัยTranscriptomics,
เกี่ยวกับผลิตภัณProteomics,
ฑที่เปนหรือมีMetabolomics,
แนวโนมที่จะมีInteratomics
ศั กยภาพเปน
สนุนงานวิอจยัยาเกีงยิ่ย่งวกั
บผลิตฒ
ภัณนาผลิ
ฑที่เตปภันณหรืฑอเหล
มีแานวโน
มที่จงะมี
ั กยภาพเปนง
สิหรื่งบองอืชี่น้ทๆางภูหากประเทศไทยสนั
มิศาสตรแลว จะเปนบประโยชน
ในการพั
นี้ทั้งในเชิ
วิชศาการและเชิ
สิ่งบงชี้ทจางภู
มิศาสตรแลว จะเปนประโยชนอย างยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิง
เศรษฐกิ
ในอนาคต
เศรษฐกิจในอนาคต
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ
ตอนที่ ๑ : ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย
ตอนที่ ๑ : ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย
ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ราชบัณฑิต
ในชวงเวลาไมนานมานี้ ประเทศไทยเริ่มมีนโยบายในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ในชวงเวลาไม
นานมานี
้ ประเทศไทยเริ
นโยบายในการส
การวิ
นาเพื่อเพิตสาหกรรม
่มศักยภาพของ
กองทัพ โดยสนั
บสนุนให
เกิดความร
วมมือระหว่มามีงนั
กวิจัยในสถาบังนเสริ
อุดมมศึ
กษาจัยนัและพั
กวิจัยฒในภาคอุ
และ
โดยสนับพสนุเพืนให
เกิดความร
อระหวางนักจวิการด
จัยในสถาบั
นอุด่มศึ
กษา นักวิจัยในภาคอุ
และ
นักองทั
กวิจพัยในกองทั
่อนำไปสู
การพึวมมื
่งพาตนเองในกิ
านความมั
นคงของประเทศ
ทั้งในดตาสาหกรรม
นยุทโธปกรณ
นักวิจัยในกองทั
เพื่อนำไปสู
ารพึ่งพาตนเองในกิ
จการด
่นคงของประเทศ
ทั้งขในด
านยุทโธปกรณ
เทคโนโลยี
ใหม ใพนการป
องกั นกประเทศ
และกิ จการด
านอืา่ นนความมั
ๆ ของกองทั
พ เช น ด านสุ
ภาพของกำลั
งพล
องกั นประเทศ
การด านอื ่ นฉุกๆเฉิของกองทั
เช นฒดนาโดยมี
านสุ ขภาพของกำลั
งพลบ
ดเทคโนโลยี
านเครื่องมืใหม
ออุปในการป
กรณทางการแพทย
ที่เกีและกิ
่ยวกับจสถานการณ
น การวิจัยพและพั
เปาหมายรวมกั
่องมืออุจปากผลการวิ
กรณทางการแพทย
บสถานการณ
น การวิ
จัยและพัฒนาโดยมี
เปาหมายรวฒมกันาบ
ผูดาใชนเครื
ประโยชน
จ ัย จะกอทใหี่เกีเกิ่ยดวกัประโยชน
ที่เปนฉรูุกปเฉิธรรม
และสามารถนำไปต
อยอดในการพั
ผูใชตปกรรมที
ระโยชน
จากผลการวิ
จ ัย จะก
อใหเกิด ประโยชน
ปน่นรูปๆธรรม
ฒนา
นวั
่สามารถใช
ทั้งในภารกิ
จของกองทั
พ และในดทาี่เนอื
ที่ไมใชและสามารถนำไปต
ดานความมั่นคง ซึ่งอถืยอดในการพั
อวาเกิดประโยชน
นวั
กรรมที
ั้งในภารกิจของกองทั
ไดหตลาย
ๆ ด่สาามารถใช
น (Dual ทUse/Multiple
Use) พ และในดานอื่น ๆ ที่ไมใชดานความมั่นคง ซึ่งถือวาเกิดประโยชน
ไดหลาย ๆสำนั
ดากนงานคณะกรรมการวิ
(Dual Use/Multipleจ ัยUse)
แหงชาติ หรือสำนักงานการวิจ ัยแหงชาติ (วช.) รวมมือกับสำนั กงาน
สำนักงานคณะกรรมการวิ
ัยแห
งชาติ หรือสำนัดมศึ
กงานการวิ
จ ัยแหงชาติ
อกับ(อว.)
สำนัในการ
กงาน
คณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา (สกอ.)จหรื
อ กระทรวงการอุ
กษา วิทยาศาสตร
วิจัย(วช.)
และนวัรวตมมื
กรรม
คณะกรรมการการอุ
มศึกษาจัย(สกอ.)
ดมศึากพึษางพอใจหลายประการ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวั
สงเสริมสนับสนุนเรื่อดงการวิ
ตอเนื่อหรื
งมาอ กระทรวงการอุ
และกอใหเกิดผลน
ไดแกตกรรม (อว.) ในการ
สงเสริมสนั
สนุสนรเรืางศั
่องการวิ
จัยตอเนืก่อวิงมา
เกิดผลนาพึนงอุพอใจหลายประการ
ไดแกพ ในการศึกษาวิจัย
จัย และก
ทั้งในสอวใหนของสถาบั
ดมศึกษาและของกองทั
๑.บได
กยภาพของนั
นของสถาบั
อุดมศึใกนด
ษาและของกองทั
พ ในการศึกษาวิจัย
๑. ไดสรแาละด
งศักายภาพของนั
ดานยุทโธปกรณ
นอื่น ๆ ที่เกีก่ยวิวขจัยองทัให้งในส
เขาวใจและเพิ
่มพูนนความรู
านนี้
ดานยุทโธปกรณ
และดานอื
่น ๆ ที่เกี่ยวของ่อให
เขาจใจและเพิ
ในดาพนนี
๒. สามารถสร
างกระบวนการเพื
การวิ
ัยในเรื่อ่มงนีพู้ นทีความรู
่เดิมกองทั
จัด้ เปนขอมูลเชิงลับ จนเกิดเปน
๒.จสามารถสร
่อการวิพจรวมไปถึ
ัยในเรื่องงนีการร
้ ที่เวดิมวิ
มกองทั
พจัหดาโจทย
เปนขวอิจมูัยลเชิ
บ จนเกิ
ระบบการวิ
ัยรวมระหวางกระบวนการเพื
งภาควิชาการกับกองทั
เคราะห
หรืงอลัประเด็
นปดญเปหาน
ัยรวมระหว
างภาควิ
บกองทัไพข รวมไปถึ
งการรวมวินเการในการรั
คราะหหาโจทย
วิจัย หรืบอตามชั
ประเด็
นปญหาบ
ทีระบบการวิ
่กองทัพตอจงการแก
ไข การร
วมคิชดาการกั
หาแนวทางแก
ตลอดจนการดำเนิ
กษาความลั
้นความลั
ที่กองทัพตพอในระหว
งการแกไาขงการวิ
การรจวัยมคิดหาแนวทางแกไข ตลอดจนการดำเนินการในการรักษาความลับตามชั้นความลับ
ของกองทั
ของกองทั๓.พในระหว
างการวิจัยอผลผลิตที่เปนรูปธรรมที่กองทัพนำเอาผลไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางมาก
ไดสรางผลงานหรื
๓.บได
สรางผลงานหรื
เมื่อเทียบกั
งบประมาณที
่ลงทุอนผลผลิตที่เปนรูปธรรมที่กองทัพนำเอาผลไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางมาก
เมื่อเทียบกับงบประมาณที
น ดำรงสภาพยุทโธปกรณ
๓.๑ ผลผลิตที่ล่สงทุามารถใช
๓.๑ ผลผลิตจากนวั
ที่สามารถใช
ดำรงสภาพยุ
ทโธปกรณ
๓.๒
ตกรรมเพื
่อสถานการณ
ทางทหาร
๓.๒ ผลผลิตดจากนวั
กรรมเพื่อสถานการณทางทหาร
๓.๓
านสุขตภาพและการแพทย
๓.๓ ผลผลิตดานสุขภาพและการแพทย

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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ในที่นี้ขอเนนดานการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพและการแพทย ซึ่งประกอบดวย
ในที
่นี้ขอเน
นดานการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพและการแพทย ซึ่งประกอบดวย
๑. การดู
แลบาดแผลฉกรรจ
๑. การดู
แลบาดแผลฉกรรจ
ในสถานการณ
การสูรบ มีความจำเปนตองใชวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑเพื่อดูแลบุคลากรในภาวะ
การสูรบงานวิ
มีความจำเป
องใชวัสดุอุปวกรณ
เรงดวน ซึ่งมัในสถานการณ
กเกิดบาดแผลฉกรรจ
จัยและพันฒตนาประกอบด
ย และเวชภัณฑเพื่อดูแลบุคลากรในภาวะ
เรงดวน ซึ่งมั๑.๑
กเกิดแผ
บาดแผลฉกรรจ
และพัฒนาประกอบด
ย
นวัสดุดูดซับ เลืงานวิ
อดทีจ่ทัยำจากสารสกั
ดโปรตีนวกาวไหมและไคโทซาน
ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับ
นวัสดุดูดซัดบหลัเลื่งอไดดทีป่ทริมำจากสารสกั
ซึ่งนมีานกว
คุณสมบั
ติดูดตซัิดบ
เลือดหรือน้ำ๑.๑
เหลืแผ
องและสารคั
าณมากกวาดมีโปรตี
ฤทธิน์ฆกาวไหมและไคโทซาน
าเชื้อ สามารถปดแผลได
าและไม
เลื
ดหรื
อน้ำเหลื
องและสารคั
่งไดตปในระดั
ริมาณมากกว
า มีฤทธิ์ฆาเชื้อ สามารถปดแผลไดนานกวาและไมติด
ผิวอหนั
ง ขณะนี
้สามารถพั
ฒนาถึดงหลั
ขั้นผลิ
บอุตสาหกรรม
ผิวหนัง ขณะนี
งขัอ้นดในรู
ผลิตในระดั
บอุตสาหกรรม สะดวกสบายในการใชงาน
๑.๒้สามารถพั
เวชภัณฑฒหนาถึ
ามเลื
ปแบบของผงโรยแผล
๑.๒
ามเลือดในรูปแบบของผงโรยแผล
สะดวกสบายในการใช
งานเกิดการชาและกานพลู
๑.๓ เวชภั
วัสดุใณนรูฑปหแบบของไมโครนี
ดเดิล (Microneedle)
ที่บรรจุสารทำให
๑.๓บปวดในขณะที
วัสดุในรูปแบบของไมโครนี
ดเดิลสามารถพกติ
(Microneedle)
เพื่อลดความเจ็
่เกิดบาดแผลฉกรรจ
ดตัวไดที่บรรจุสารทำใหเกิดการชาและกานพลู
เพื่อลดความเจ็
สามารถพกติโมโกลบิ
ดตัวไดนจากจระเขสายพันธุไทยมาพัฒนาแทน
๑.๔บปวดในขณะที
สารทดแทนเลื่เกิอดดบาดแผลฉกรรจ
ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยนำฮี
๑.๔ สารทดแทนเลือด ซึ่งวิทจัยธิภและพั
ฒนาโดยนำฮี
โมโกลบิ
นจากจระเข
ายพั
นธุไทยมาพั
ฒนาแทน
เลือด เนื่องจากความสามารถและประสิ
าพในการปล
อยออกซิ
เจนแก
เนื้อเยื่อสูงสกว
าโปรตี
นฮีโมโกลบิ
นของ
เลื
่องจากความสามารถและประสิ
ธิภาพในการปล
อยออกซิ
เจนแก
เนื้อเยื่อจสูแล
งกวว าขณะนี
โปรตีน้อฮียูโมโกลบิ
ของ
มนุอษดยเนืแต
ตองวิจัยการเชื่อมโยงระหวาทงโมเลกุ
ลที่เหมาะสมซึ
่งดำเนิ
นการเสร็
ระหวานงการ
มนุษย แตตตอวงวิทดลอง
จัยการเชื่อมโยงระหวางโมเลกุลที่เหมาะสมซึ่งดำเนินการเสร็จแลว ขณะนี้อยูระหวางการ
ทดสอบในสั
ทดสอบในสัต๑.๕
วทดลอง
แขนกลที่ควบคุมดวยคลื่นสมอง สำหรับผูพิการมือและแขนสวนปลาย
๑.๕
่ควบคุมดวยคลื่นสมอง
สำหรับเผูคราะห
พิการมืเชือ้อและแขนส
วนปลายวยเซนเซอรแอปทาเมอร
๑.๖ แขนกลที
ชุดทดสอบภาคสนามสำหรั
บการตรวจวิ
กอโรคในอาหารด
แบบเคมีไฟฟ๑.๖
า ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับการตรวจวิเคราะหเชื้อกอโรคในอาหารดวยเซนเซอรแอปทาเมอร
แบบเคมีไฟฟ๑.๗
า เครื่องตรวจสอบสารพิษภาคสนาม
๑.๗ เครื่องตรวจสอบสารพิ
ภาคสนาม อมของรางกายเพื่อใชสำหรับการฝกกำลังพล (ทหารเกณฑ
๒. โปรแกรมและเครื
่องตรวจวัดษสภาพความพร
างกายเพื
่อใชสำหรับการฝ
(ทหารเกณฑ
๒. โปรแกรมและเครื
งตรวจวั
ฝกใหม) และเพื
่อคัดกรอง เมื่อ่อพบว
าอยูดใสภาพความพร
นภาวะความเสีอ่ยมของร
ง เพื่อแก
ปญหาทหารเกณฑ
ใหมกเสีกำลั
ยชีวงพล
ิตระหว
างการฝก
ฝในแต
กใหมล)ะปและเพื
่อคังดการพั
กรองฒเมืนาเครื
่อพบว่อางตรวจจั
อยูในภาวะความเสี
่ยง ่อเพื/กลิ
่อแก่นปกาย
ญหาทหารเกณฑ
เสียชีกวิตสระหว
รวมถึ
บสารจากเหงื
หรือจมู กอิเล็ใหม
กทรอนิ
เพื่อวิาเงการฝ
คราะหก
ในแต
รวมถึ
งการพัฒนาเครื่องตรวจจับสารจากเหงื่อ/กลิ่นกาย หรือจมู กอิเล็กทรอนิกส เพื่อวิเคราะห
ความลลาะป
ของร
างกาย
ความลาของรการนำเสนอนี
างกาย
้นอกจากขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผานมา ยังหวังจะไดรับความคิดเห็นใน
การนำเสนอนี
้นอกจากข
่ยวกัตบตามระบุ
การดำเนิในผลการวิ
นงานที่ผจาัยนมา
ประเด็นที่ควรวิ
จัยในลักษณะนี
้อีก เพื่ออใหมูลไดเกีผลผลิ
ขอ ๓ยังหวังจะไดรับความคิดเห็นใน
ประเด็นที่ควรวิจัยในลักษณะนี้อีก เพื่อใหไดผลผลิตตามระบุในผลการวิจัยขอ ๓

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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เกษตรกรไทย : ความทาทายในยุคนิวนอรมัล
เกษตรกรไทย : ความทาทายในยุคนิวนอรมัล
รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร วงศแกว ภาคีสมาชิก
รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร วงศแกว ภาคีสมาชิก
วิกฤติการณการระบาดไปทั่วโลกของโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิค -๑๙ ตั้งแตปลายป ๒๕๖๒
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ยประเทศจีนบเป
การระบาดอย
ฐบาลจี๒๕๖๒
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ดเชื้อ ามาตรการดั
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ว รวมทั
างประเทศ
จนรัฐวมกั
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ศูรานนเสริ
ยการค
า หารงสรรพสิ
คา สถานบั
นเทิงด สถาบั
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วมมื้งทีอ่เอย
งดีจากประชาชนและผู
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การทำงานออนไลนก็จะเปนนิวนอรมัล ในภาคธุรกิจที่จะมีการทำงานจากบาน (work from home) และภาค
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าน (work
home)
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ยงไมกี่เดืมอาลันทียชั่มดนุเจนขึ
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มาตรการปดเมือง เพี่อปองกันการระบาดก็เกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอการประกอบอาชีพของประชาชน
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น อโรงงานอุ
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รุนแรง ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจลวนแตวิเคราะหไปในทิศทางเดียวกัน EIC -SCB หนวยวิเคราะหจเโลกอย
ศรษฐกิาจง
รุของธนาคารไทยพาณิ
นแรง ผูเชี่ยวชาญดาชนเศรษฐกิ
จลวนแตวาิเศรษฐกิ
เคราะหไจปในทิ
ศทางเดียวกั
น EIC
หนกวฤตการณ
ยวิเคราะห
ศรษฐกิ
ยไดประมาณการว
ไทยจะถดถอยรุ
นแรงที
่สุดนั-SCB
บจากวิ
ตมเยำกุ
ง คือจ
ของธนาคารไทยพาณิ
ชยดไลบประมาณ
ดประมาณการว
นแรงที่สุดนับจากวิกฤตการณ
ตมยำกุางทาย
คือ
ต คนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรจะเผชิ
ญกับความท
GDP พ.ศ. ๒๕๖๓ จะติ
๕.๖าเศรษฐกิ
เปอรเซ็จนไทยจะถดถอยรุ
คนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรจะเผชิ
ญกัดบมสมบู
ความท
GDP ๆพ.ศ.
จะติดลบประมาณ
๕.๖ เปอร
เซ็นวตยการแจกเงิ
ใหม
นี้อย๒๕๖๓
างไรในระยะยาวหลั
งหมดเวลาเยี
ยวยาด
น ประเทศไทยเปนประเทศอุ
รณาทาย
ดาน
นี้อยาตงไรในระยะยาวหลั
งหมดเวลาเยี
วยการแจกเงิ
นประเทศอุ
มสมบูรณดาน่
ปใหม
จจัยๆการผลิ
อาหารและมีน้ำใจเอื
้ออารีตามวัยฒวยาด
นธรรมดั
้งเดิมที่มนีมาชประเทศไทยเป
านาน จากการสั
มภาษณดเกษตรกรไทยที
ปจจัยการผลิ
ตอาหารและมี
น้ำใจเอื้ออารี
ตามวัยงไม
ฒนธรรมดั
้งเดิมที่มีมาชอากันาน
จากการสั
มภาษณเกษตรกรไทยที
ดำรงชี
วิตตามหลั
กปรัชญาเศรษฐกิ
จพอเพี
มีความลำบากหรื
งวลมากนั
กเพราะศาสตร
พระราชาที่ ่
ดำรงชี
ิตตามหลั
กปรั่ ช๙ญาเศรษฐกิ
จพอเพีใยหงไม
ีความลำบากหรื
พระเจาวอยู
หัวรัชกาลที
ทรงวางรากฐานไว
เปนมเกษตรทฤษฎี
ใหมทอกัี่มีง๓วลมากนั
หลักคือกเพราะศาสตรพระราชาที่
พระเจาอยู
ัวรัชกาลที่ ๙ ทรงวางรากฐานไว
ใหเปนเกษตรทฤษฎีใหมที่มี ๓ หลักคือ
๑.หความพอประมาณ
(moderation)
๑. ความพอประมาณ
(moderation)
๒.
ความมีเหตุผล (reasonableness)
๒. ความมี
ความมีภเหตุ
๓.
ูมิคผุมลกัน(reasonableness)
ในตัว (self immunity)
๓.
ความมี
ภ
ม
ู
ค
ิ
ม

ุ
กั
น
ในตั้ทวำให
(selfเกิดimmunity)
จากหลัก ๓ ประการนี
การพัฒนาที่มีความยั่งยืน มีภูมิคุมกันตอภาวะวิกฤตตาง ๆ ที่จะ
จากหลั
ก
๓
ประการนี
้
ท
ำให
เ
กิ
ด
ฒนาที่มีความยั่งยืน เกษตรทฤษฎี
มีภูมิคุมกันตใอหม
ภาวะวิ
าง ๆ้นทีตาม
่จะ
เกิดขึ้นไดดวยพระอัจฉริยภาพและการที่ทการพั
รงมีสายพระเนตรยาวไกล
นี้จึงไดกฤตต
ทรงวางขึ
เกิดกขึปรั
้นไดชญาเศรษฐกิ
ดวยพระอัจจฉริ
ยภาพและการที
่ทรงมีฒสนาที
ายพระเนตรยาวไกล
เกษตรทฤษฎีใหม่จนะเผชิ
ี้จึงไดญทกัรงวางขึ
้นตาม
หลั
พอเพี
ยงที่จะเปนการพั
่เตรียมความพรอมของเกษตรกรที
บวิกฤตการณ
หลักปรัชญาเศรษฐกิ
พอเพียงที๔่จะเป
นการพัอฒนาที่เตรียมความพรอมของเกษตรกรที่จะเผชิญ กับวิกฤตการณ
ภาวะเศรษฐกิ
จตกต่ำจในอนาคต
ประการคื
ภาวะเศรษฐกิ
๑. ภัยจตกต่
พิบัตำิทในอนาคต
างธรรมชาติ๔ ประการคื
เชน ภัยแลอง น้ำทวม
๑. ภัโรคระบาด
ยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ภัยแลง น้ำทวม
๒.
๒. โรคระบาด
๓.
ภาวะอดอยาก
๓.
ภาวะอดอยาก
๔. ความขั
ดแยงทางการเมือง
๔.
ความขั
ดแยงจทางการเมื
ปรัชญาเศรษฐกิ
พอเพียงไดองรับการยกยองจากองคการระหวางประเทศ เชน FAO วาเปนการพัฒนาที่
ปรัชญาเศรษฐกิ
ประสบผลสำเร็
จที่สุด จพอเพียงไดรับการยกยองจากองคการระหวางประเทศ เชน FAO วาเปนการพัฒนาที่
ประสบผลสำเร็จที่สุด
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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เปนที่คาดหมายไดวา การเลิกจางงานในเมืองจะเปนการเรงใหแรงงานสวนหนึ่งกลับบานเกิดในชนบท
เปนที่คาดหมายได
วา การเลิกจางงานในเมื
งจะเป
การเรองงทีให่เบืแ่อรงงานส
วนหนึ
่งกลับบานเกิ
ดในชนบท
เพื่อประกอบอาชี
พใหมซึ่งอาจจะทำเกษตรตามพ
อแม อหรื
อเปนนคนเมื
ชีวิตในเมื
องและความผั
นผวนของงาน
พใหมซวึ่งไปซื
อาจจะทำเกษตรตามพ
อแม หรืบางคนสละอาชี
อเปนคนเมืองที่เพบืที่อ่มชีีเวงิิตนในเมื
งและความผั
นผวนของงานก
ตัเพืด่อสิประกอบอาชี
นใจยายครอบครั
้อที่ดินทำอาชีพเกษตร
เดืออนสู
งมาทำเกษตรตามหลั
ตัดชสิญาเศรษฐกิ
นใจยายครอบครั
วไปซื
่ดินทำอาชีพเกษตร จบางคนสละอาชี
พที่มีเงินเดือกนสู
งมาทำเกษตรตามหลั
ปรั
จพอเพี
ยง ้ซึอที่งจะประสบความสำเร็
เปนอยางดีหากทำตามหลั
เกษตรทฤษฎี
ใหม นั่นคืกอ
ปรัชญาเศรษฐกิ
ยง ซึ่งจะประสบความสำเร็
จเปฒนนาตามแบบเศรษฐกิ
อยางดีหากทำตามหลั
กเกษตรทฤษฎี
ใหม นัา ่นหนึ
คือ่ง
ทำอย
างคนจน ไมจทพอเพี
ำแบบคนรวย
มีผูเชี่ยวชาญดานการพั
จพอเพี
ยงประมาณการว
ทำอย
างคนจน
มีผูเชีก่ยวชาญด
านการพัฒนาตามแบบเศรษฐกิ
พอเพี
า หนึ่ง
ครอบครั
วที่มี ๔ไมคนทำแบบคนรวย
คือ พอ แม และลู
๒ คน สามารถทำเกษตรพอมี
พอกินไดใจนพื
้นที่ดยินงประมาณการว
เพียง ๑๐๐ ตารางวา
ครอบครั
ที่มี ๔ คน คือ พอ แม้นทีและลู
ก ๒ คน
สามารถทำเกษตรพอมี
หรื
อสี่รอวยตารางเมตรโดยในพื
่นี้มีความท
าทายสำหรั
บเกษตรกรคือ พอกินไดในพื้นที่ดินเพียง ๑๐๐ ตารางวา
หรื
๑. อดิสีน่รอยตารางเมตรโดยในพื้นที่นี้มีความทาทายสำหรับเกษตรกรคือ
๑. ดิน ประการแรก เกษตรกรจะตองมีที่ดินเปนของตัวเอง เพราะถาเชามาอาจมีปญหากับเจาของที่ดินได
ประการแรก
เกษตรกรจะต
ี่ดินเป
นของตั่อวไม
เองใหเพราะถ
เพราะจะต
องมีการขุดทำหนอง
เพื่อเก็อบงมีน้ทำฝน
ทำโคกเพื
น้ำทวม าเชามาอาจมีปญหากับเจาของที่ดินได
เพราะจะต
๒.
น้ำ องมีการขุดทำหนอง เพื่อเก็บน้ำฝน ทำโคกเพื่อไมใหน้ำทวม
๒. น้ำ ตามศาสตรพระราชาจะตองมีน้ำในพื้นที่ซึ่งจะตองมีการขุดบอหรือคลองขนาดเล็กบางใหญบางแลวแต
ตามศาสตรพพืชระราชาจะต
้นทีย่ซงพอโดยไม
ึ่งจะตองมีกตารขุ
ดบออุปหรืกรณ
อคลองขนาดเล็
กบตาองใหญ
วแต่
การออกแบบจะให
ทุกชนิดไดรอับงมีน้นำ้ำอยในพื
างเพี
องใช
ใด ๆ เชน ไม
งใชหบัวาฉีงแล
ดฝอยที
การออกแบบจะให
ืชทุ้นกทีชนิ่มักดจะทำคลองเล็
ไดรับน้ำอยางเพี
ตองใช
ุปกรณ
ด ๆงน้เชำเป
น นไมระบบโครงข
ตองใชหัวฉีาดยถึ
ฝอยที
ก ๆยเรีงพอโดยไม
ยกวา คลองไส
ไกอเพื
่อใหแใหล
งกัน่
เรี
ยกวา สปริงเกอร พในพื
เรี
า สปริงคลองไส
เกอร ในพื
ยกวเซนติ
า คลองไส
่อใหเซนติ
แหลงเมตร
น้ำเปนในบางส
ระบบโครงข
ายถึงกันน
ทั่วยทักว้งแปลง
ไกท้นทีี่เล็่มกักทีจะทำคลองเล็
่สุดมีขนาดกวก าๆง เรี๕๐
เมตร ไลึกกเพื๕๐
วนจะทำเป
ทัรูป่วทรงกลมมี
ทั้งแปลง คคลองไส
ี่เล็กที่จ่สะกั
ุดมีกขเก็นาดกว
เมตร ลึก ๕๐ เซนติเมตร
ในบางส
นจะทำเป้นทีน่
วามลึกไเพีกยทงพอที
บน้ำไวาใงหใ๕๐
ชไดทเซนติ
ั้งป การออกแบบคำนวณปริ
มาณน้
ำฝนที่จวะตกในพื
รูของเกษตรกรและคำนวณว
ปทรงกลมมีความลึกเพียงพอที
่จะกักเก็บน้นำละ
ไวให๑ใชเซนติ
ไดทเั้งมตร
ป การออกแบบคำนวณปริ
มาณน้ำฝนทีวา่จจะต
ะตกในพื
าน้ำจะระเหยวั
เกษตรกรจึงตองแสวงหาความรู
องขุด้นใหที่
ของเกษตรกรและคำนวณว
าน้ำจะระเหยวั
นละ ๑การใช
เซนติปเระโยชน
มตร เกษตรกรจึ
งตองแสวงหาความรู
ดให
ลึกเทาใดจึงจะยังคงมีน้ำในหนองเหลื
อเพียงพอแก
จนฝนตกใหม
กลาวคือ ใหผานพวานจะต
ฤดูแอลงขุงไปได
ลึหลุกเทมรูาปใดจึ
งจะยังคงมี้มันก้ำเรีในหนองเหลื
เพียงพอแกเพืก่อารใช
ระโยชนจนฝนตกใหม
าวคือ ใหคผลองใหญ
านพนฤดูแเชืล่องไปได
ทรงกลมนี
ยกว า หลุมอขนมครก
ใหเปกษตรกรนึ
กภาพไดงายกลและจะมี
มตอ
หลุ
มรูาปงหลุ
ทรงกลมนี
้มักเรียกว า หลุไกมขนมครก
เพื่อให
กษตรกรนึ
คลองใหญ
ระหว
มขนมครกและคลองไส
ทั้งนี้คลองใหญ
ยังเทำหน
าที่เปนกภาพได
แกมลิงปงอายงกัและจะมี
นน้ำทวมได
อีกดวย เชื่อมตอ
ระหว
งหลุมขนมครกและคลองไสไก ทั้งนี้คลองใหญยังทำหนาที่เปนแกมลิงปองกันน้ำทวมไดอีกดวย
๓. ปุยาและสารอาหาร
๓. ปุยและสารอาหาร
การทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะมีการเลี้ยงดินเพื่อใหดินเลี้ยงพืชโดยวิธีหมดินดวยฟางขาว
การทำเกษตรตามหลั
กเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงจะมี
้ยงดิยนและสั
เพื่อให
ธีหม่มดิคุนณดภาพของดิ
วยฟางขานว
เพื่อใหฟางขาวชวยรักษาความชุ
มชื้นและเป
นการฟ
นฟูกจารเลี
ุลินทรี
ตวดหินนเลีาดิ้ยนงพืทีช่ จโดยวิ
ะชวยเพิ
เพื
ใหฟางขาวชกวารเจริ
ยรักษาความชุ
มชื้นและเป
นการฟ
นฟูาจวหนาประมาณ
ุลินทรียและสัตว๕๐
หนาเซนติ
ดินที่ เจมตร
ะชวยเพิ
ภาพของดิ
ให่อเหมาะสมแก
ญเติบโตของพื
ช มักจะใช
ฟางข
แตไ่มมคุคณวรใช
ฟางขานว
ใหเมหมาะสมแก
ารเจริญลินเติทรีบโตของพื
มักจะใช
าวหนาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร แตไมควรใชฟางขาว
นไมฟเนางข
าตายได
คลุ
โคนไมใหญกเพราะจุ
ยจะทำใหชโคนต
คลุ
โคนไม
๔. มเมล็
ดพันใธหญ
ุ เพราะจุลินทรียจะทำใหโคนตนไมเนาตายได
๔. เมล็ดพัเกษตรกรจะเก็
นธุ
บเมล็ดพันธุตามที่หาไดเองบาง ไดแบงปนจากเกษตรกรรุนเกาบาง ไดรับแจกจาก
จากเกษตรกรรุ
นเกไมาบใหญ
าง นไดี้จระช
ับแจกจาก
เกษตรกรจะเก็
บ
เมล็ดพันธุตกามที
่หาได
เองบ
าง ไดแตะเคี
บงปยนนทอง
กรมปาไมซึ่งรณรงคใหประชาชนปลู
ปา เช
น พยุ
ง ยางนา
ประดู ฯลฯ
วยรักษา
กรมป
า
ไม
ซ
ึ
่
ง
รณรงค
ใ
ห
ป
ระชาชนปลู
ก
ป
า
เช
น
พยุ
ง
ยางนา
ตะเคี
ย
นทอง
ประดู
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ขายเปนเงิน ในการขุดคลองและหนองในพื้นที่ ๑ งานนี้ จะใชแรงงานคนกับอุปกรณงาย ๆ เชน จอบ เสียม
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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เทคโนโลยี
เทคโนโลยีกการผลิ
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ารพิมมพพ ๔๔ มิมิตติิ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ
ราชบัณฑิต
ดร.ปยรัตน ศิลปะศุภกรวงศ๑๑
ดร.ปยรัตน ศิลปะศุภกรวงศ
๑

Kanagawa Institute of Technology, Japan
Kanagawa Institute of Technology, Japan
การพิมพ ๓ มิติ หรือการผลิตแบบเติมทีละชั้น เปนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงการผลิตดวยหลายมิติของ
การพิมพ ๓ มิติ หรือการผลิตแบบเติมทีละชั้น เปนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงการผลิตดวยหลายมิติของ
โลกดิจิทัลจากการผลิตแบบดั้งเดิม การสรางวัตถุของแข็ง ๓ มิติจากไฟลดิจิทัลสำหรับวัสดุหลากหลายชนิด
โลกดิจิทัลจากการผลิตแบบดั้งเดิม การสรางวัตถุของแข็ง ๓ มิติจากไฟลดิจิทัลสำหรับวัสดุหลากหลายชนิด
เริ่มตนตั้งแตการพิมพทีละชั้นจากสารพอลิเมอรหรือพอลิเมอรคอมพอสิตเปนฐานของผลิตภัณฑจนไดเปน
เริ่มตนตั้งแตการพิมพทีละชั้นจากสารพอลิเมอรหรือพอลิเมอรคอมพอสิตเปนฐานของผลิตภัณฑจนไดเปน
ผลิตภัณฑพรอมใชงานที่มาจากเครื่องพิมพ ๓ มิติ ประเด็นหลักในการเลือกพอลิเมอร คือ ตองตรวจสอบ
ผลิตภัณฑพรอมใชงานที่มาจากเครื่องพิมพ ๓ มิติ ประเด็นหลักในการเลือกพอลิเมอร คือ ตองตรวจสอบ
สมบัติใหเขากับระบบการทำงานของเครื่องพิมพ เชน การผลิตอาหาร เครื่องนุงหม แฟชั่น การกอสราง
สมบัติใหเขากับระบบการทำงานของเครื่องพิมพ เชน การผลิตอาหาร เครื่องนุงหม แฟชั่น การกอสราง
สถาปตยกรรม วงการแพทย เภสัชกรรม รวมทั้งการพิมพอุปกรณปองกันบุคลากรทางการแพทยในการรักษา
สถาปตยกรรม วงการแพทย เภสัชกรรม รวมทั้งการพิมพอุปกรณปองกันบุคลากรทางการแพทยในการรักษา
ผูปวยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ ดวย ขอเดนของการพิมพ ๓ มิติ คือ สรางงานที่มีรายละเอียดมากไดและเปน
ผูปวยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ ดวย ขอเดนของการพิมพ ๓ มิติ คือ สรางงานที่มีรายละเอียดมากไดและเปน
การพิมพตามความตองการ เปดโอกาสใหผ ูออกแบบมี ความอิสระและความยื ดหยุน ในการสรางสรรค
การพิมพตามความตองการ เปดโอกาสใหผ ูออกแบบมี ความอิสระและความยื ดหยุน ในการสรางสรรค
งานเทคโนโลยีและศิลปไดพอเหมาะ จึงสามารถผลิตผลงานที่มีความซับซอนและสรางความอลังการของแตละ
งานเทคโนโลยีและศิลปไดพอเหมาะ จึงสามารถผลิตผลงานที่มีความซับซอนและสรางความอลังการของแตละ
โครงการไดดียิ่งขึ้น ดวยความหลากหลายของเทคนิคการพิมพพรอม ๆ กับการพัฒนาวัสดุพิมพ จึงสามารถ
โครงการไดดียิ่งขึ้น ดวยความหลากหลายของเทคนิคการพิมพพรอม ๆ กับการพัฒนาวัสดุพิมพ จึงสามารถ
พัฒนาและตอยอดจากการพิมพ ๓ มิติ สูอีกมิติหนึ่ง คือ การพิมพ ๔ มิติ
พัฒนาและตอยอดจากการพิมพ ๓ มิติ สูอีกมิติหนึ่ง คือ การพิมพ ๔ มิติ
วิวัฒนาการจากการพิมพ ๓ มิติไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดกวาที่คาดคะเนไวตั้งแตตน ทำให
วิวัฒนาการจากการพิมพ ๓ มิติไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดกวาที่คาดคะเนไวตั้งแตตน ทำให
เกิดมิติใหมในการใชประโยชนดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เมื่อผนวกมิติที่ ๔ ซึ่งเปนตัวแปรของ “เวลา” โดย
เกิดมิติใหมในการใชประโยชนดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เมื่อผนวกมิติที่ ๔ ซึ่งเปนตัวแปรของ “เวลา” โดย
การเลือกใชวัสดุที่ปราดเปรื่อง (smart) เขากับกระบวนการพิมพ ๓ มิติ วัสดุ เชน พอลิเมอรที่ตอบสนองตอ
การเลือกใชวัสดุที่ปราดเปรื่อง (smart) เขากับกระบวนการพิมพ ๓ มิติ วัสดุ เชน พอลิเมอรที่ตอบสนองตอ
สารกระตุนภายในเวลาที่โปรแกรมกำหนดไวอยางแนนอนถือวาเปนวัสดุปราดเปรื่อง วัตถุที่แสดงสมบัติของ
สารกระตุนภายในเวลาที่โปรแกรมกำหนดไวอยางแนนอนถือวาเปนวัสดุปราดเปรื่อง วัตถุที่แสดงสมบัติของ
มิติที่ ๔ ตองอาศัยโครงรูปพื้นฐานของการพิมพ ๓ มิติ และเปลี่ยนรูปไดเมื่อไดรับการกระตุนจากสิ่งเราภายใน
มิติที่ ๔ ตองอาศัยโครงรูปพื้นฐานของการพิมพ ๓ มิติ และเปลี่ยนรูปไดเมื่อไดรับการกระตุนจากสิ่งเราภายใน
ภายใตเวลาที่ตองการ เชน ความรอน แสง สารเคมี ความเปนกรด-เบส กระแสไฟฟา สนามแมเหล็ก วัสดุที่มี
ภายใตเวลาที่ตองการ เชน ความรอน แสง สารเคมี ความเปนกรด-เบส กระแสไฟฟา สนามแมเหล็ก วัสดุที่มี
คุณลักษณะพิเศษตองสามารถเปลี่ยนรูปทรงหลักของวัตถุนั้น สิ่งที่จำเปนสำหรับการพิมพ ๔ มิติ ตองมีเทคนิค
คุณลักษณะพิเศษตองสามารถเปลี่ยนรูปทรงหลักของวัตถุนั้น สิ่งที่จำเปนสำหรับการพิมพ ๔ มิติ ตองมีเทคนิค
ดานโปรแกรมการพิมพ ๓ มิติ ความทาทายดานการคำนวณทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับการพิมพ ๓ มิติ
ดานโปรแกรมการพิมพ ๓ มิติ ความทาทายดานการคำนวณทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับการพิมพ ๓ มิติ
และ ๔ มิติ รวมทั้งสมบัติสำคัญของวัสดุที่ใชพิ มพ ดังนั้น การพัฒนาสมบัติและคุณภาพของวัสดุสำหรับ
และ ๔ มิติ รวมทั้งสมบัติสำคัญของวัสดุที่ใชพิ มพ ดังนั้น การพัฒนาสมบัติและคุณภาพของวัสดุสำหรับ
การพิมพ ๓ มิติ และ ๔ มิติ จึงเปนศาสตรและศิลปที่ทาทายความสามารถของนักเคมีและนักเคมีพอลิเมอร
การพิมพ ๓ มิติ และ ๔ มิติ จึงเปนศาสตรและศิลปที่ทาทายความสามารถของนักเคมีและนักเคมีพอลิเมอร
ที่จะสังเคราะหสารที่ตอบตอสิ่งกระตุนไดอยางพอเหมาะดวยการใชขอมูลขนาดใหญของพอลิเมอรและสารเคมี
ที่จะสังเคราะหสารที่ตอบตอสิ่งกระตุนไดอยางพอเหมาะดวยการใชขอมูลขนาดใหญของพอลิเมอรและสารเคมี
นักเคมีสามารถสังเคราะหสารชนิดใหมที่ตอบสนองตอสารกระตุนไดอีกจำนวนมาก ซึ่งเปนประโยชนแกวิศวกร
นักเคมีสามารถสังเคราะหสารชนิดใหมที่ตอบสนองตอสารกระตุนไดอีกจำนวนมาก ซึ่งเปนประโยชนแกวิศวกร
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ๓ มิติในการสรางโปรแกรมสำหรับสร างสรรคผลงานหลากหลายประเภทที่
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ๓ มิติในการสรางโปรแกรมสำหรับสร างสรรคผลงานหลากหลายประเภทที่
เทคนิคอื่น ๆ ทำไมไดเลย
เทคนิคอื่น ๆ ทำไมไดเลย
๑

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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พิษผึ้งและเชื้อโควิด-๑๙
พิษผึ้งและเชื้อโควิด-๑๙
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สิริวัฒน วงษศิริ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย
กิตติคุณดร.จั
ดร.สินรทร
ิวัฒเพ็นญวงษ
ิริ เราชบั
ศาสตราจารย
จันศทร
จา๑ ณฑิต
ศาสตราจารย
นทรเพ็จุญฬาลงกรณ
จันทรเมจหาวิ
า๑ ทยาลัย
๑ ภาควิช
าชีววิทยา คณะวิดร.จั
ทยาศาสตร
๑

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พิษผึ้งสามารถทำใหผูถูกผึ้งตอยเกิดอาการแพได และถาผูถูกผึ้งตอยมีอาการแพรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจาก
ผึ้งตอยเกิดอาการแพ
าผูถูกผึ้งตอยมีอาการแพ
รุนแรง๒๐๑๘)
ซึ่งอาจเกินัดกจาก
การไดรับพิพิษษผึผึ้ง้งสามารถทำให
ที่มากเกินไป ผก็ูถสูกามารถนำไปสู
การเสียชีไวดิตและถ
ได (Vasquez-Revuelta
และคณะ,
วิจัย
การได
นไปมก็ิคสุมามารถนำไปสู
การเสียชีวิตและ
ได (Vasquez-Revuelta
๒๐๑๘) นัอกการ
วิจัย
พบวาพิรับษพิผึ้ษงมีผึผ้งทีลต่มอากเกิ
ระบบภู
กันของคน (Cherniak
Govorushko ๒๐๑๘)และคณะ,
โดยสงผลกระทบต
พบว
พิษผึ้งมีผปลต
ระบบภูเซลล
มิคุม(T
กันcells)
ของคน(Caramalho
(Cherniak และ
Govorushko
เปลี่ยานแปลงรู
ราองของที
และคณะ,
๒๐๑๕)๒๐๑๘)
ซึ่งจัดวาโดยส
สำคัญงผลกระทบต
อยางมากแกอการ
การ
เปลี
่ยนแปลงรู
เซลล (T
cells)และคณะ,
(Caramalho
และคณะ,
๒๐๑๕)
วาสำคั
อยางมากแก
ควบคุ
มการติดปเชืรา้องของที
SARS-CoV
(Chen
๒๐๑๐)
อยางไรก็
ตาม ขซึอ่งมูจัลดเหล
านี้ญนำไปสู
 คำถามทีก่ วารา
ควบคุ
มการติ
ดเชืเพี้อ ยSARS-CoV
และคณะ, ๒๐๑๐)
ตาม ขอนมูั้นลเหล
านี้ นำไปสู คำถามที
มีความเป
นไปได
งไรที่พิษผึ้ง(Chen
ซึ่งสามารถกระตุ
นระบบภูอย
มิคาุมงไรก็
กันในคนได
จะสามารถลดการติ
ดเชื่ ว้อา
มีSARS-CoV-2
ความเปนไปได
ยงไรที
สามารถกระตุ
นระบบภูมิคุมกันในคนไดสัตนวั้นทดลอง
จะสามารถลดการติ
ดเชือน้อ
ไดดเพีวยหรื
อไม่พิษเพืผึ่อ้งคซึน่งหาคำตอบนี
้ จึงควรทำการทดลองโดยใช
เชน ลิง ซึ่งดูเหมื
SARS-CoV-2
ดวยหรือไม่สุดเพืโดยออกแบบการทดลองดั
่อคนหาคำตอบนี้ จึงควรทำการทดลองโดยใช
วทนดลอง
่งดูเหมื
จะเปนโมเดลทีได่เหมาะสมที
งนี้ นำลิงสายพันธุเดีสยัตวกั
ที่มีอายุเชเนทาลิกังนซึมาแบ
งเปอนน
จะเป
่เหมาะสมที
่สุด โดยออกแบบการทดลองดั
้ นำลิ
นธุเดีเปยนวกัลิงนทีที่ท่มำให
ีอายุสเามารถทนทานต
ทากันมาแบงเปนอ
๒ กลุนมโมเดลที
กลุมแรกเป
นกลุมควบคุ
ม เปนลิงปกติ สวนอีกกลุงนีมเป
นกลุงสายพั
มทดลอง
๒พิษกลุ
แรกเปกนผึกลุ
มเปนกลุมทดลอง
นลินงทีโดยเป
่ทำใหสนามารถทนทานต
ผึ้งมไดหกลุลัมงจากถู
้งตมอควบคุ
ย ๑ วัมน เปใหนเลิลีง้ยปกติ
งลิงทั้งสว๒นอีกลุกกลุ
มในสภาพแวดล
อมเดีเปยวกั
สภาพที่ปนเปอนอ
พิดวษยเชื
ผึ้งได
ลังจากถูกผึ้งตนอกจากนี
อย ๑ วัน ้ ใหควรทำการทดลองอี
เลี้ยงลิงทั้ง ๒ กลุมกในสภาพแวดล
อมเดี
่ปนเปอน
้อ หSARS-CoV-2
หลายรูปแบบเพื
่อพิยสวกั
ูจนนวาโดยเป
ลิงติดนเชืสภาพที
้อ SARS-CoV-2
ดและเชื
วยเชื้อ้อโควิ
SARS-CoV-2
ปแบบเพื
าลิงติอดงอูเชืฮ้อั่น SARS-CoV-2
ด-๑๙ ไดหรือนอกจากนี
ไม เปนที่น้ ควรทำการทดลองอี
าสนใจวาเมื่อเร็ว ๆ นีก้มหลายรู
ีรายงานว
าไมพบผู่อพิเลีส้ยูจงผึน้งวในเมื
ประเทศไทย
และเชื
้อโควิด-๑๙และประเทศเวี
ไดหรือไม เปยนดนาม
ที่นาสนใจว
นี้มดีร-๑๙
ายงานว
พบผูเApiculture
ลี้ยงผึ้งในเมือAssociation
งอูฮั่น ประเทศไทย
ประเทศเนปาล
ตายหรืาเมือติ่อดเร็เชืว ้อๆโควิ
เลยาไม
(Asian
2020)
ประเทศเนปาล และประเทศเวียดนาม ตายหรือติดเชื้อโควิด-๑๙ เลย (Asian Apiculture Association 2020)

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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การหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบหลายวัตถุประสงคในการจับคู
การหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบหลายวัตถุประสงคในการจับคู
เที่ยวบินของสายการบินราคาประหยัด
เที่ยวบินของสายการบินราคาประหยัด
ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก
การจับคูเที่ยวบิน เปนเสมือนจุดตรวจสอบหลักดานตนทุน สำหรับกำหนดตารางการบินของนักบิน
การจั
ที่ย่เวบิ
ตรวจสอบหลั
บกำหนดตารางการบิ
ของนั
กบินง
เนื่องจากค
าใชบจคูาเยที
กี่ยนวขเปอนงกัเสมื
บนัอกนจุ
บินดเป
นคาใชจายทีกด่สาูงนต
เปนนอัทุนนดัสำหรั
บที่สองรองจากค
าใชจายดนานเชื
้อเพลิ
เนื่องจากค
าใชจาดยที
่เกี่ยาวเพี
วขอยงกั
บินเเป
ใชจายที
นอันนดัทีบ่ปทีระหยั
่สองรองจากค
าใชจายด
านเชื
้อเพลิง
ทำให
การประหยั
ดังกล
งไมบกนัี่เกปอร
ซ็นนตคหามายถึ
งมูล่สคูงาเปของเงิ
ดไดจำนวนมาก
และยั
งสามารถ
ทำใหกนารประหยั
ดดังกลาวเพียองไม
กี่เปอร
มายถึ
ที่ประหยั้ไดดได
ำนวนมาก
และยั
ทำให
ักบินสามารถทำงานได
ยางมี
ประสิเซ็ทนธิตภหาพอี
กดงวมูยลคผูานของเงิ
ิพนธบนทความนี
ศึกจษาป
ญหาการจั
บคูงเสามารถ
ที่ยวบิน
ทำให
อยางมีประสิทดธิแห
ภาพอี
ย ผูนิพนธcrew
บทความนี
้ไดศproblem)
ึกษาปญหาการจั
บคูเที่ยาวบิ
ใหแกนนักักบิบินนสามารถทำงานได
ของสายการบินราคาประหยั
งหนึก่งดว(cockpit
pairing
ซึ่งจะแตกต
งกันบ
ให
แกจนัยักทีบิ่ผนานมา
ของสายการบิ
(cockpit
problem)
งานวิ
ซึง่ มุงเนนดนาราคาประหยั
นการลดตนทุดนแห
เพีงยหนึ
งอย่งางเดี
ยว แตจcrew
ะเพิ่มpairing
วัตถุประสงค
ในดานอืซึ่ง่นจะแตกต
ที่สำคัญเขางกั
าไปบ
ที่ผ่อานมา
ซึง่ มุงเน่เนหมาะสมที
ดานการลดต
นทุนนการจั
เพียงอย
ยว แตจะเพิ่มวัตถุกปบิระสงค
ในด่อางจากป
นอื่นทีญ่สหาดั
ำคัญงเขกลาไป
รงานวิ
วมดจวัยยเพื
หาคำตอบที
่สุด เช
ดดุาลงเดี
ของภาระงานของนั
น และเนื
าว
รวสมดามารถแก
วยเพื่อหาคำตอบที
่สุด เชน การจั
ดดุลแของภาระงานของนั
่องจากป
ไม
ไขไดโดยใช่เกหมาะสมที
ารแกปญหาทางคณิ
ตศาสตร
บบดั้งเดิม งานวิจัยกนีบิ้จนึงไดและเนื
นำเอาอั
ลกอริญ
ทึมหาดั
เชิงงวิกล
วัฒานว
ไมสามารถแกไขได
โดยใชการแก
หาทางคณิ
ตศาสตร
แบบดั้งเดิม งานวิ
จัยนี้จึงได
ำเอาอับลปกอริ
ทึมเชิงงการจั
วิวัฒนด
ญหาเชิ
(evolutionary
algorithm)
ที่มปีปญระสิ
ทธิภาพดี
ในการหาคำตอบที
่เหมาะสมที
่สุดนสำหรั
บปญหาเชิ
การจัทดึม
(evolutionary
algorithm)
ีประสิ
ในการหาคำตอบที
เป
นเครื่องมือ และเลื
อกใช อทีัล่มกอริ
ทึมททีธิ่ไภดาพดี
รับการยอมรั
บอยางแพร่เหมาะสมที
หลายในป่สจุดจุสำหรั
บัน จำนวน
๓ อัลงกอริ
เป
นเครื่องมือ และเลื
อกใช อัลกอริปญทหาดั
ึมที่ไงดกล
รับาการยอมรั
บอยางแพร
จจุบัน จำนวน
๓ อัลยกอริ
มาทดสอบประสิ
ทธิภาพในการแก
ว คือ MOEA/D,
NSGAหลายในป
III และ MODE
จากการเปรี
บเทีทยบึม
มาทดสอบประสิ
ทธิภาพในการแก
หาดังกลให
าวคคืำตอบเชิ
อ MOEA/D,
NSGA
MODE
บเทียIIIบ
ผลลัพธที่ไดจากการทดลอง
พบวาปญMOEA/D
งพาเรโตที
่ดีกIIIวาและ
อัลกอริ
ทึมอื่นจากการเปรี
ในขณะที่ ยNSGA
ผลลั
า MOEA/D
ใหคำตอบเชิวงทีพาเรโตที
่ดีกวาอัลกอริทึมอื่น ในขณะที่ NSGA III
จะเดพนธกวที่ไาดอัจลากการทดลอง
กอริทึมอื่นในดาพบว
นหาคำตอบที
่มีการกระจายตั
่ดี
จะเดนกวาอัลกอริทึมอื่นในดานหาคำตอบที่มีการกระจายตัวที่ดี

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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เรื
เรื่อ่องของหน
งของหนาากาก
กาก
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
โดยตรรกะ การสวมหนากากมีขอบงใช ๒ ประการ ประการแรก เทาที่แพทยคุนเคยกันตั้งแตเปน
โดยตรรกะ การสวมหนากากมีขอบงใช ๒ ประการ ประการแรก เทาที่แพทยคุนเคยกันตั้งแตเปน
นักเรียนแพทย ผูที่สวมใสก็คือศัลยแพทยและทุกคนที่เขาไปอยูในหองผาตัด เวนคนเดียวคือผูปวยที่นอนอยูบน
นักเรียนแพทย ผูที่สวมใสก็คือศัลยแพทยและทุกคนที่เขาไปอยูในหองผาตัด เวนคนเดียวคือผูปวยที่นอนอยูบน
เตียงผาตัด จุดมุงหมายหลักคือปองกันการแพรเชื้อจากบุคลากรในหองผาตัดเขาสูแผลผาตัดของผูปวย
เตียงผาตัด จุดมุงหมายหลักคือปองกันการแพรเชื้อจากบุคลากรในหองผาตัดเขาสูแผลผาตัดของผูปวย
ประการที่ ๒ ไดแก ทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมในหองทารกแรกคลอด ดวยความมุงหมายเชนเดียวกัน
ประการที่ ๒ ไดแก ทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมในหองทารกแรกคลอด ดวยความมุงหมายเชนเดียวกัน
กับการเขาไปในหองผาตัด และทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมผูปวยในหองผูปวยโรคติดเชื้อ ซึ่งโดยทฤษฎีแลว
กับการเขาไปในหองผาตัด และทีมแพทยที่เขาไปตรวจเยี่ยมผูปวยในหองผูปวยโรคติดเชื้อ ซึ่งโดยทฤษฎีแลว
ผูสวมหนากากควรเปนผูปวยโรคติดเชื้อที่เปนผูแพรเชื้อ ผูบรรยายมีประสบการณเรื่องผูปวยสวมหนากากเมื่อ
ผูสวมหนากากควรเปนผูปวยโรคติดเชื้อที่เปนผูแพรเชื้อ ผูบรรยายมีประสบการณเรื่องผูปวยสวมหนากากเมื่อ
เปนแพทยโรงพยาบาลวัณโรคที่ตางประเทศ และเมื่อสมัยนานมาแลวที่ไปประเทศญี่ปุนไดพบเห็นผูคนในทอง
เปนแพทยโรงพยาบาลวัณโรคที่ตางประเทศ และเมื่อสมัยนานมาแลวที่ไปประเทศญี่ปุนไดพบเห็นผูคนในทอง
ถนนสวมหนากากกันประปราย สอบถามไดความวาสวมหนากากเพราะเปนหวัด เขาสวมเพื่อปองกันการแพร เชื้อ
ถนนสวมหนากากกันประปราย สอบถามไดความวาสวมหนากากเพราะเปนหวัด เขาสวมเพื่อปองกันการแพร เชื้อ
ในที่สาธารณะ คนญี่ปุนมีวัฒนธรรมที่นาชมเชย
ในที่สาธารณะ คนญี่ปุนมีวัฒนธรรมที่นาชมเชย
มาเขาเรื่องการสวมหนากากกันถวนหนาในยุคโรคโคโรนาไวรัสระบาดที่นครอูฮั่นและแพรไปทั่วโลก
มาเขาเรื่องการสวมหนากากกันถวนหนาในยุคโรคโคโรนาไวรัสระบาดที่นครอูฮั่นและแพรไปทั่วโลก
องคการอนามัยโลกประกาศวา คนสวมหนากากคือผูปวย แตสำหรับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยตอง
องคการอนามัยโลกประกาศวา คนสวมหนากากคือผูปวย แตสำหรับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยตอง
สวมหนากากกันถวนหนาเมื่อออกไปยังที่สาธารณะ เพราะคนที่รับเชื้อกอโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) หลายราย
สวมหนากากกันถวนหนาเมื่อออกไปยังที่สาธารณะ เพราะคนที่รับเชื้อกอโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) หลายราย
ไมมีอาการหรือมีอาการนอยมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งอาจแพรเชื้อใหคนใกลชิดได ดังนั้น ในดานวิทยาการ
ไมมีอาการหรือมีอาการนอยมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งอาจแพรเชื้อใหคนใกลชิดได ดังนั้น ในดานวิทยาการ
ระบาด การแนะนำหรือบังคับใหทุกคนสวมหนากากเมื่อออกไปนอกบานจึงปลอดภัยกวาการสวมหนากาก
ระบาด การแนะนำหรือบังคับใหทุกคนสวมหนากากเมื่อออกไปนอกบานจึงปลอดภัยกวาการสวมหนากาก
เฉพาะผูปวย ในบริบทนี้มีขอกังขาวา ผูที่เขากักตัวครบ ๑๔ วันโดยไมมีอาการและตรวจไมพบเชื้อ หรือผูปวย
เฉพาะผูปวย ในบริบทนี้มีขอกังขาวา ผูที่เขากักตัวครบ ๑๔ วันโดยไมมีอาการและตรวจไมพบเชื้อ หรือผูปวย
ที่รับการรักษาแลวแพทยระบุวาหายแลวและตรวจไมพบเชื้อ จะมีโอกาสแพรโรคไดหรือไม เพราะมีรายงานวา
ที่รับการรักษาแลวแพทยระบุวาหายแลวและตรวจไมพบเชื้อ จะมีโอกาสแพรโรคไดหรือไม เพราะมีรายงานวา
การฟกตัวของเชื้อโคโรนาไวรัส (SARV-CoV-2) บางรายเกิน ๑๔ วัน และผูปวยที่ไดรับการรักษาจนไรอาการ
การฟกตัวของเชื้อโคโรนาไวรัส (SARV-CoV-2) บางรายเกิน ๑๔ วัน และผูปวยที่ไดรับการรักษาจนไรอาการ
และตรวจไมพบเชื้อยังมีโอกาสแพรเชื้อได
และตรวจไมพบเชื้อยังมีโอกาสแพรเชื้อได

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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เกษตรทฤษฎีใหมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน
เกษตรทฤษฎีใหมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน
รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร วงศแกว ภาคีสมาชิก
รองศาสตราจารย ดร.วงจันทร วงศแกว ภาคีสมาชิก
ปจจุบันพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานมีประมาณ ๑๐๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๗๘ ของพื้นที่
ปจจุ้งบหมด
ันพื้นทีหากพื
่การเกษตรนอกเขตชลประทานมี
ประมาณ
ดเปนปรอญยละ
๗๘ ของพื้นที่
การเกษตรทั
้นที่เหลานี้มีแหลงน้ำในไรนาพอใช
ทั้งป๑๐๒
ทุกครัลวาเรืนไร
อนคิจะแก
หาความยากจนได
การเกษตรทั
้งหมด หากพื
้นทีภ่เหล
านี้มีแหลงน้ำในไรนาพอใช
ทั้งปทุกครัปวเเรื
อน จะแก
ปญหาความยากจนได
ระดั
บหนึ่ง ผลการวิ
เคราะห
าวะความยากจนของครั
วเรือนเกษตร
พาะปลู
ก ๒๕๕๖/๕๗
สำนักงาน
ระดั
บหนึจการเกษตรพบว
่ง ผลการวิเคราะห
วเรืบาทต
อนเกษตร
สำนักเฉลี
งาน่ย
เศรษฐกิ
า ครัวภเรืาวะความยากจนของครั
อนมีรายไดเฉลี่ย ๘๘,๔๐๒
อคนตอปปเพาะปลู
ครัวเรือกนที๒๕๕๖/๕๗
่ไมยากจนมีรายได
เศรษฐกิ
จการเกษตรพบว
วเรือนมีร่คายได
บาทตเฉลี
อคนต
อป ครัวเรืบาทต
อนที่ไอมคนต
ยากจนมี
ายได
๑๑๓,๓๓๘
บาทตอคนตอา ปครัในขณะที
รัวเรืเอฉลีนที่ย ่ย๘๘,๔๐๒
ากจนมีรายได
่ย ๑๘,๔๑๗
อป รครั
วเรืเอฉลีนมี่ย
๑๑๓,๓๓๘
อคนตอปบาทต
ในขณะที
เรืออนที
ากจนมี
เฉลี่ไม่ยยากจนมี
๑๘,๔๑๗
บาทต
อป ครัวเรือบาท
นมี
รายจายเฉลีบาทต
่ย ๑๖๕,๔๖๑
อครัวเรื่ครัอวนต
ป ่ยโดยที
่ครัรวายได
เรือนที
รายจ
ายสูองคนต
สุด ๑๘๘,๕๐๙
่ย อ๑๖๕,๔๖๑
บาทต
วเรื่ยอากจนมี
นตอป รายจ
โดยทีายเฉลี
่ครัวเรื่ยอ๑๐๐,๗๗๓
นที่ไมยากจนมี
รายจ
ด ๑๘๘,๕๐๙
ตรายจ
อครัาวยเฉลี
เรือนต
ป ในขณะที
่ครัวอเรืครั
อนที
บาทต
อครัายสู
วเรืงอสุนต
อป ครัวเรือบาท
นมี
ตอครั
เรือนต
อป ในขณะที
่ครัวอเรืครั
อนที
บาทต่มอีหครั
นตอป ครัวบาทต
เรือนมีอ
หนี
้สินวเฉลี
่ย ๒๑๒,๕๘๖
บาทต
วเรื่ยอากจนมี
นตอปรายจ
ทั้งนีายเฉลี
้ครัวเรื่ย อ๑๐๐,๗๗๓
นที่ไมยากจนที
นี้สวินเรือ๒๓๔,๕๐๔
หนีว้สเรืินอเฉลี
อครัวเรืหนีอ้ นต
อป ทั้งนีบาทต
้ครัวเรืออครันที
ยากจนที
ครั
นตอ่ยป๒๑๒,๕๘๖
และครัวเรือบาทต
นที่ยากจนมี
๑๕๑,๐๗๓
วเรื่ไมอนต
อป ่มีหนี้สิน ๒๓๔,๕๐๔ บาทตอ
ครัวเรือนต
อป และครัวเรือสนที
่ยากจนมีหนี้ ๑๕๑,๐๗๓
เรือนต่ ๙อปที่ไดพระราชทานในโอกาสตาง ๆ
จากพระราชดำรั
ของพระบาทสมเด็
จพระเจาบาทต
อยูหัวอครั
รั ชวกาลที
สของพระบาทสมเด็
จพระเจาอยูหัว รั ชกาลที่ ๙ ที่ไดพระราชทานในโอกาสตาง ๆ
พอจะสรุจากพระราชดำรั
ปถึงประโยชนของทฤษฎี
ใหมได ๔ ประการ
พอจะสรุ๑.
ปถึให
งประโยชน
ของทฤษฎีพใอกิ
หมนไสมควรแก
ด ๔ ประการ
ประชาชนพออยู
อัตภาพในระดับที่ป ระหยัด ไมอดอยาก และเลี้ยงตนเองได
บที่ป ระหยั
้ยงตนเองได
๑.
ประชาชนพออยู
พอกิ
นสมควรแกำทีอ่เัตก็ภาพในระดั
๒. ให
ในหน
าแลงมีน้ำนอยก็
สามารถนำน้
บไวในสระมาปลู
กพืชผัดกตไมางอๆดอยาก
ได แมและเลี
แตขาวก็
ยังปลูกได
งมีน้ำนอยก็สามารถนำน้ำที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผักตาง ๆ ได แมแตขาวก็ยังปลูกได
โดยไมตอ๒.งเบีในหน
ยดเบีายแล
นชลประทาน
โดยไมตอ๓.งเบีในป
ยดเบี
นชลประทาน
ที่ฝยนตกตามฤดู
กาลโดยมีน้ำดีตลอดป ทฤษฎีใหมนี้ก็สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรร่ำรวยขึ้นได
๓. ในป
ที่ฝนตกตามฤดู
น้ำดีตลอดป
ทฤษฎี
ใหมวเองได
นี้ก็สามารถสร
ใหเกษตรกรร่
ำรวยขึ้นตได
๔.
ในกรณี
ที่เกิดอุทกภักาลโดยมี
ยก็สามารถฟ
นตัวและช
วยตั
ในระดับางรายได
หนึ่ง โดยที
่ทางราชการไม
 อง
ในกรณี
ี่เกินดการประหยั
อุทกภัยก็สดามารถฟ
นตัวและช
ชวยเหลือ๔.มากเกิ
นไปทเป
งบประมาณแผ
นดินวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยที่ทางราชการไมตอง
ชวยเหลือระบบบริ
มากเกินหไปารจัเปดนการน้
การประหยั
ดงบประมาณแผนดินใหมแตกตางกับระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
ำเพื่อการเกษตรตามทฤษฎี
ระบบบริ
หารจัาดมีการน้
ใหมแตกตางกับระบบบริ
ดการน้ำเพื่อการเกษตรง
แบบทฤษฎี
เกา แบบเก
การเก็ำเพืบน้่อำการเกษตรตามทฤษฎี
ในอางเก็บน้ำและคลองชลประทาน
และสงน้หำผารจั
านคลองชลประทานมายั
แบบทฤษฎี
เกา แบบเกามีการเก็บน้ำในอางเก็บน้ำและคลองชลประทาน และสงน้ำผานคลองชลประทานมายัง
ไร
นาของเกษตรกร
ไรนาของเกษตรกร
เกษตรทฤษฎีใหม ใชการเก็บน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรเองใหพอใชไดทั้งป และพยายามสรางระบบปองกัน
น้ำทวม เกษตรทฤษฎีใหม ใชการเก็บน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรเองใหพอใชไดทั้งป และพยายามสรางระบบปองกัน
น้ำทวม ทฤษฎีเกามีปญหาความไมเทาเทียม บางพื้นที่ตองเสียสละ แตทฤษฎีใหมไมตองใหพื้นที่ใด ๆ เสียสละ
เกามีปยญง หาความไม
กอใหเกิดทฤษฎี
ความพอเพี
มั่นคง และยัเท่งายืเทีน ยม บางพื้นที่ตองเสียสละ แตทฤษฎีใหมไมตองใหพื้นที่ใด ๆ เสียสละ
กอใหเกิดทฤษฎี
ความพอเพี
ยง มั่นคงพยากรป
และยั่งายืไมนบางสวน เพื่อไดมาซึ่งแหลงน้ำ มีอายุการใชงานจำกัด ตองระวังภัยพิบัติ
เกาทำลายทรั
ทฤษฎีและเมื
เกาทำลายทรั
บางสวน เพืไ่อดไดเพราะน้
มาซึ่งแหล
่อเกิดภัพยยากรป
แลงก็ชาวไม
ยเกษตรกรไม
ำไมงพน้อำ มีอายุการใชงานจำกัด ตองระวังภัยพิบัติ
จากเขื่อนแตก
จากเขื่อนแตก และเมื่อเกิดภัยแลงก็ชวยเกษตรกรไมไดเพราะน้ำไมพอ
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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ทฤษฎีใหมเปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก
ทฤษฎีใหม
หลัผกาการในการบริ
หารจั
ินและน้
ำเพื่อการเกษตรในที
่ดินขนาดเล็
ใหเกิดประโยชน
สูงเสุปดนแนวทางหรื
อยางไรก็ตอาม
นไปเกือบ ๓๐
ป ดครัการที
วเรือ่ดนที
่ทำการเกษตรด
วยแนวทางทฤษฎี
ใหมก
เกิดแพร
ประโยชน
สูงสุดก เชอยนาเดีงไรก็
ผานไปเกือบ ๓๐ ป ครั่งวยืเรืนออืนที
วยแนวทางทฤษฎีใใหม
ยัใหงไม
หลายมากนั
ยวกัตนาม
กับแนวทางการทำเกษตรยั
่น ๆ่ทำการเกษตรด
ครัวเรือนที่ทำการเกษตรทฤษฎี
หม
ยัยังงไม
เชนเดี้งยหมด
วกันกัแม
บแนวทางการทำเกษตรยั
่งยืนอื่นอๆง เชครันวกาฬสิ
เรือนทีน่ทธุำการเกษตรทฤษฎี
ใหมรี
มีไแมพร
ถึงหรลายมากนั
อยละ ๐.๒ก ของทั
แต ในจังหวัดที่มีโครงการนำร
 นครราชสีมา ราชบุ
ยัและนครสวรรค
งมีไมถึงรอยละ ๐.๒ ของทั้งหมด แมแต ในจังหวัดที่มีโครงการนำรอง เชน กาฬสินธุ นครราชสีมา ราชบุรี
และนครสวรรค
ปญหาของเกษตรกรคือยังมีผูทำการเกษตรทฤษฎีใหมเพียงรอยละ ๐.๒ การเพิ่มปริมาณการทำเกษตร
ปญใหม
หาของเกษตรกรคื
อยังมีผูทำการเกษตรทฤษฎี
ใหมเพียงรอยละ
ปริมาณการทำเกษตร
ตามทฤษฎี
จะชวยใหเกษตรกรลดความเสี
่ยงตอการแปรปรวนของดิ
นฟา๐.๒
อากาศการเพิ
เชน่มฝนแล
ง ฝนทิ้งชวงยาว
ตามทฤษฎี
ใหมจะชวยใหนเฟูกษตรกรลดความเสี
่ยงตอรการแปรปรวนของดิ
นฟพาอากาศ
น ฝนแล
ง ฝนทิ
งยาว
น้ำทวม และสามารถฟ
ดินใหมีความอุดมสมบู
ณ เกษตรกรมีพออยู
อกิน มีรเชายได
มีรายจ
ายน้งชอวยมาก
น้หรืำทอไม
วมมและสามารถฟ
นฟูดงินมีใหบมำนาญเป
ีความอุนดมสมบู
พอกิน ๕.๙
มีรายได
มีรายจ
ยนอนยมาก
ีเลย ไมมีหนี้ และยั
ไม ยืนตรนณนับเกษตรกรมี
ลานบาท ถพาออยู
เกษตรกร
ลานครั
วเรือานหั
มาทำ
หรื
อ
ไม
ม
ี
เ
ลย
ไม
ม
ี
ห
นี
้
และยั
ง
มี
บ
ำนาญเป
น
ไม
ย
ื
น
ต
น
นั
บ
ล
า
นบาท
ถ
า
เกษตรกร
๕.๙
ล
า
นครั
ว
เรื
อ
นหั
น
เกษตรทฤษฎีใหม ปาจะเพิ่มขึ้นหลายลานไร เกษตรกรประมาณ ๑๐ ลานครัวเรือนมีอาหาร มีน้ำ มีที่อยูมาทำ
อาศัย
เกษตรทฤษฎี
าจะเพิ่มขึ้นษหลายล
เกษตรกรประมาณ
๑๐ ลานครั
อนมีอาหาร
มีน้ำ มีที่อยูอาศัย
และสิ
่งแวดลใอหม
มที่ปปลอดสารพิ
ไมมีหานีนไร
้ ประเทศไทยจะเป
นประเทศที
่ไดรวับเรืการยกย
องจากประชาคมโลก
่งแวดลอมที่ปลอดสารพิ
ษ ่อไมงจะเป
มีหนี้นประเทศไทยจะเป
นประเทศที
่ไดรับการยกยองจากประชาคมโลก
สิและสิ
นคาเกษตรและผลิ
ตภัณฑตอเนื
ที่ตองการของตลาดโลก
ระบบเกษตรกรรมของไทยจะมี
ภูมิคุมกัน
สิตนอคภัายเกษตรและผลิ
ตภัณฑตอเนืย่อแล
งจะเป
นที่ตทอกภั
งการของตลาดโลก
ระบบเกษตรกรรมของไทยจะมี
ิคุมกัน
ย ความยากจนความเหลื
่อมล้ำจะลดลงมากหรืภอูมหายไป
พิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะภั
งและอุ
ำจะลดลงมากหรื
อหายไปก
ภัยพิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะภัยแลคงวามมั
และอุ่นทคง
กภัยัย่งยืความยากจนความเหลื
สัตองคมไทยในภาคเกษตรกรรมจะมี
น และมั่งคั่งในที่ส ุด ่อผูมล้
บรรยายขอเชิ
ญ ชวนสมาชิ
สัราชบั
งคมไทยในภาคเกษตรกรรมจะมี
ความมั่นคง ยั่งยืนธและมั
่งคั่งในทีา่สอยูุดหัวผูบรั รรยายขอเชิ
ญ ชวนสมาชิ ก
ณฑิตยสภาใหมีสวนรวมในการสนองพระราชปณิ
านของพระเจ
ชกาลที่ ๙ ในการเอาชนะ
ราชบั
ตยสภาใหมีสวนรวมในการสนองพระราชปณิ
ธานของพระเจ
อยูหปัวรัชรั ญาเศรษฐกิ
ชกาลที่ ๙ จในการเอาชนะ
ความหิณวฑิโหยและความยากจนโดยการพั
ฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหมภาายใต
พอเพียง ซึ่งได
ความหิ
ใหมมภทีายใต
ปรัชาญาเศรษฐกิ
พอเพียางมั
ง ซึ่น่งคง
ได
พิสูจนแวลโหยและความยากจนโดยการพั
วโดยเกษตรกรจำนวนหนึ่งวา ฒแกนาตามแนวเกษตรทฤษฎี
ปญหาไดจริงและมีแนวโน
่ชัดเจนว
เปนการพัฒจนาอย
พิยั่งสยืูจนนแและเป
ลวโดยเกษตรกรจำนวนหนึ
แกปญหาไดตจอริงงเข
และมี
นวโนงมชิทีงอาหารและลั
่ชัดเจนวาเปนกการพั
่นคง
นผลดีแกการเพิ่มพื้นที่ง่ปวาา เกษตรกรไม
าปาแไปแย
ลอบตัฒดนาอย
ไมในปาางมัเพราะ
ยัได่งสยืรนางขึ
และเป
แกการเพิอี่มกทัพื้ง้นการปลู
ที่ปา เกษตรกรไม
ตองเข
งชิงอาหารและลั
ลอบตั
ดไมในปาเพราะ
้นในปนาผลดี
ของตนเอง
กพืชผลโดยใช
พันธุาพปาืชไปแย
ที่หลากหลายจะช
วยสกงเสริ
มความหลากหลาย
ได
สราวงขึ
้นในปอายของตนเอง
ทางชี
ภาพได
างดียิ่ง อีกทั้งการปลูกพืชผลโดยใชพันธุพืชที่หลากหลายจะชวยสงเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพไดอยางดียิ่ง

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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กลี
กลีเเซอรอลดิ
ซอรอลดิบบ-วั
-วัตตถุถุดดิบิบอเนกประสงค
อเนกประสงค
ตอนที
ตอนที่่ ๑๑ :: การเพิ
การเพิ่ม่มความบริ
ความบริสสุทุทธิธิ์์
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย ดร.มะลิ
ดร.มะลิ หุหุนนสม
สม ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
ฤดี
ฤดีมมาศ
าศ มโนศั
มโนศักกดิดิ์์,, สิสิรริพิพงศ
งศ ลิลิ้ม้มพัพัธธยาเนตร
ยาเนตร

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กลีเซอรอลเปนสารประกอบอินทรียที่มีหมูไฮดรอกซิล (-OH) หลายหมู มีสูตรโมเลกุล คือ C3H5(OH)3
กลีเซอรอลเปนสารประกอบอินทรียที่มีหมูไฮดรอกซิล (-OH) หลายหมู มีสูตรโมเลกุล คือ C3H5(OH)3
เปนสารประกอบที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น มีรสหวานเล็กนอย มีความหนืดมากกวาน้ำ และไมเปนพิษ แกมนุษย สัตว
เปนสารประกอบที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น มีรสหวานเล็กนอย มีความหนืดมากกวาน้ำ และไมเปนพิษ แกมนุษย สัตว
และสิ่งแวดลอม กลีเซอรอลและกลีเซอรีนเปนสารประสอบชนิดเดียวกันและมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน ชื่อกลีเซอรีน
และสิ่งแวดลอม กลีเซอรอลและกลีเซอรีนเปนสารประสอบชนิดเดียวกันและมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน ชื่อกลีเซอรีน
มักถูกใชเรียกในเชิงพาณิชย ซึ่งหมายถึงสารประกอบที่มีกลีเซอรอลมากกวารอยละ ๙๕ โดยน้ำหนัก
มักถูกใชเรียกในเชิงพาณิชย ซึ่งหมายถึงสารประกอบที่มีกลีเซอรอลมากกวารอยละ ๙๕ โดยน้ำหนัก
กลีเซอรอลสามารถใชเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
กลีเซอรอลสามารถใชเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมยา ขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลที่นำมาใชเปน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมยา ขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลที่นำมาใชเปน
วัตถุดิบ นอกจากนี้ กลีเซอรอลยังใชเปนสารเคมีตั้งตนในการเปลี่ยนเปนสารเคมีชนิดอื่นที่มีมูลคาสูงกวา เชน
วัตถุดิบ นอกจากนี้ กลีเซอรอลยังใชเปนสารเคมีตั้งตนในการเปลี่ยนเปนสารเคมีชนิดอื่นที่มีมูลคาสูงกวา เชน
กลีเซอรอลดีไฮด กรดทารโ ทนิก ไดไฮดรอกซีแอซีโ ทน หรือกรดกลีเซอริก ซึ่งจะถูกนำไปตอยอดใช ใ น
กลีเซอรอลดีไฮด กรดทารโ ทนิก ไดไฮดรอกซีแอซีโ ทน หรือกรดกลีเซอริก ซึ่งจะถูกนำไปตอยอดใช ใ น
อุตสาหกรรมอื่น ในเชิงพาณิชยกลีเซอรอลดิบหรือกลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์ต่ำจะเกิดจากปฏิกิริยาการแตกตัว
อุตสาหกรรมอื่น ในเชิงพาณิชยกลีเซอรอลดิบหรือกลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์ต่ำจะเกิดจากปฏิกิริยาการแตกตัว
ของไทรกลีเซอไรดที่ความดันสูง เรียกวา ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส นอกจากนี้ กลีเซอรอลดิบยังเปนผลิตภัณฑ
ของไทรกลีเซอไรดที่ความดันสูง เรียกวา ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส นอกจากนี้ กลีเซอรอลดิบยังเปนผลิตภัณฑ
พลอยไดจากกระบวนการผลิตสบูและการผลิตไบโอดีเซลอีกดวย
พลอยไดจากกระบวนการผลิตสบูและการผลิตไบโอดีเซลอีกดวย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของ
รัฐบาลในประเทศตาง ๆ ทำใหอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลขยายตัวอยางตอเนื่องในปจจุบัน สงผลใหเกิด
รัฐบาลในประเทศตาง ๆ ทำใหอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลขยายตัวอยางตอเนื่องในปจจุบัน สงผลใหเกิด
กลีเซอรอลดิบมากขึ้นตามไปดวย กลาวคือ ในการผลิตไบโอดีเซล ๑๐๐ กิโลกรัม จะเกิดกลีเซอรอลดิ บ
กลีเซอรอลดิบมากขึ้นตามไปดวย กลาวคือ ในการผลิตไบโอดีเซล ๑๐๐ กิโลกรัม จะเกิดกลีเซอรอลดิ บ
ประมาณ ๑๐ กิโลกรัม กลีเซอรอลดิบเหลานี้จะมีความบริสุทธิ์ต่ำ (รอยละ ๔๐-๘๘ โดยน้ำหนัก) เนื่องจาก
ประมาณ ๑๐ กิโลกรัม กลีเซอรอลดิบเหลานี้จะมีความบริสุทธิ์ต่ำ (รอยละ ๔๐-๘๘ โดยน้ำหนัก) เนื่องจาก
มีสารเจือปนมาก ราคากลีเซอรอลดิบจึงต่ำและไมสามารถนำไปใชประโยชนไดมากนัก การเพิ่มความบริสุทธิ์
มีสารเจือปนมาก ราคากลีเซอรอลดิบจึงต่ำและไมสามารถนำไปใชประโยชนไดมากนัก การเพิ่มความบริสุทธิ์
ของกลีเซอรอลดิบสามารถทำไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล ชนิด และปริมาณสารเจือปน
ของกลีเซอรอลดิบสามารถทำไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล ชนิด และปริมาณสารเจือปน
ในกลีเซอรอลดิบ เชน การกลั่นสุญญากาศ การแลกเปลี่ยนไอออน การแยกดวยเมมเบรนหรือการดูดซับ
ในกลีเซอรอลดิบ เชน การกลั่นสุญญากาศ การแลกเปลี่ยนไอออน การแยกดวยเมมเบรนหรือการดูดซับ
ผูบรรยายและคณะไดศึกษาการเพิ่มความบริสุทธิ์ ของกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ผูบรรยายและคณะไดศึกษาการเพิ่มความบริสุทธิ์ ของกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ซึ่งใชน้ำมันทอดอาหารที่ผานการใชงานแลว โดยศึกษาการทำใหเปนกลางดวยกรด (กรดฟอสฟอริก กรด
ซึ่งใชน้ำมันทอดอาหารที่ผานการใชงานแลว โดยศึกษาการทำใหเปนกลางดวยกรด (กรดฟอสฟอริก กรด
ซัลฟวริก และกรดแอซีติก) การสกัดดวยตัวทำละลายมีขั้ว (เมทานอล เอทานอล และโพรพานอล) และการดูดซับ
ซัลฟวริก และกรดแอซีติก) การสกัดดวยตัวทำละลายมีขั้ว (เมทานอล เอทานอล และโพรพานอล) และการดูดซับ
สีดวยถานกัมมันต พบวา ภาวะที่สามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ ของกลีเซอรอลดิบจากรอยละ ๓๖.๗ เปนรอยละ
สีดวยถานกัมมันต พบวา ภาวะที่สามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ ของกลีเซอรอลดิบจากรอยละ ๓๖.๗ เปนรอยละ
๙๕.๗๔ โดยน้ำหนัก และลดสีไดรอยละ ๙๙.๗ คือ การทำใหเปนกลางดวยกรดฟอสฟอริกที่พีเอชเทากับ ๒.๕
๙๕.๗๔ โดยน้ำหนัก และลดสีไดรอยละ ๙๙.๗ คือ การทำใหเปนกลางดวยกรดฟอสฟอริกที่พีเอชเทากับ ๒.๕
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา

๘๒
82
๘๒

ตามดวยการสกัดดวยโพรพานอลที่อัตราสวนระหวางกลีเซอรอลดิบ กับโพรพานอลเทากับ ๒:๑ โดยปริมาตร
ตามดวยการสกัดดวยโพรพานอลที่อัตราสวนระหวางกลีเซอรอลดิบ กับโพรพานอลเทากับ ๒:๑ โดยปริมาตร
และการดูดซับดวยถานกัมมันต เชิงพาณิชยที่ ความแตกตางระหวางถานกัมมันต กับกลีเซอรอลดิบเทากับ
และการดูดซับดวยถานกัมมันต เชิงพาณิชยที่ ความแตกตางระหวางถานกัมมันต กับกลีเซอรอลดิบเทากับ
๒๐๐ กรัมตอลิตร
๒๐๐ กรัมตอลิตร

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๘๓
83
๘๓

จิตวิญญาณนักวิจัย
จิตวิญญาณนักวิจัย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
คำ “จิตวิญญาณ” เปนศัพทยุคใหม เริ่มปรากฏในรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔“จิตวิญญาณ”
ศัพทยุคขใหม
เริ่มงปรากฏในร
างพระราชบั
ญญันติสวิจุขัยภาพแห
งชาติ พ.ศ.ข ๒๕๔๔๒๕๔๕ ซึคำ
่งเสนอโดยสำนั
กปฏิเปรูปนระบบสุ
ภาพแห
ชาติ (สปรส.)
รวมกับสถาบั
ระบบสาธารณสุ
(สวรส.)
๒๕๔๕
เสนอโดยสำนั
ปฏินรแรงทั
ูประบบสุ
ขภาพแห
(สปรส.)
สถาบั
นวิจัยระบบสาธารณสุ
ข (สวรส.)
และไดรซึับ่งการต
อตานอยกางรุ
นทีโดยกลุ
มนักงชาติ
วิชาการมี
ระดับรวมีมกัขาบวว
าศาสตราจารย
เกียรติคุณ นายแพทย
และได
การตราชบั
อตาณนอย
ทีโนดยกลุ
มนักวิชใชาการมี
ะดั้ บ มีขาววาศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย
ประเวศรับวะสี
ฑิตากิงรุตตินมแรงทั
ศักดิน์ เป
ผูแนะนำให
ศัพทครำนี
ประเวศ กวะสี
ราชบั
มศักดิ์ เปนาผูงนแอนะนำให
ัพทวคในความหมายที
ำนี้
อนหน
านั้นณมีฑิผตูใกิชตปติระปรายอย
ย ๕๐ ปใชมศาแล
่แตกตางออกไป เทาที่คนได ผูที่ใช
ูใชประปรายอย
างนอกยขุ ๕๐
าแลวในความหมายที่แ้งแต
ตกตพ.ศ.
างออกไป
ทานแรกคืกออนหน
พระคุานัณ้นเจมีาผหลวงพ
อพุทธทาสภิ
ซึ่งใชปมในการบรรยายธรรมตั
๒๕๑๘เทาผูทีใ่คชนทไดานอืผูท่นี่ใชๆ
ทก็ใาชนแรกคื
อพระคุณ่แเจตกต
าหลวงพ
อพุทธทาสภิ
้งแต
พ.ศ.ณ๒๕๑๘
ผูใชทานอื่น ๆ
ในความหมายที
างออกไป
คำศัพทกนขุี้ยังซึไม่งใช
ไดใเนการบรรยายธรรมตั
ก็บไวในพจนานุกรมฉบั
บราชบั
ฑิตยสถาน
ก็ใชในความหมายที
่แตกต
ไมไดเก็บไวในพจนานุตกวิรมฉบั
บราชบั
ตยสถาน
การบรรยายวั
นนีา้จงออกไป
ะเลาอยาคำศั
งยอพทๆนถึี้ยงังความหมายของคำจิ
ญญาณที
่ใชกณันฑิและความหมายที
่ใช
นนีว้จอย
ะเลาางจิอยตวิาญงยญาณในบริ
อ ๆ ถึงความหมายของคำจิ
ตวิญเรืญาณที
ชกัน และความหมายที
ในปจจุบการบรรยายวั
ัน และจะขอยกตั
บทตาง ๆ เพียง ๒-๓
่อง ผูส่ในใจสามารถหาอ
านเพิ่มเติ่ใชม
ในป
จจุบัน และจะขอยกตั
อยางจิตวิญณญาณในบริ
บทตาง ๆ เพียง ๒-๓ดวิเรืกฤต
่อง ฉบั
ผูสบนใจสามารถหาอ
านเพิ
่มเติม
ไดจากบทความที
่พิมพอยูใวนวารสารวั
โรค โรคทรวงอกและเวชบำบั
เดือนกรกฎาคม-กั
นยายน
ได
จากบทความที
ิมพอยูในวารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต ฉบับเดือนกรกฎาคม-กันยายน
พ.ศ.
๒๕๕๗ หนา่พ๙๗-๑๑๘
พ.ศ. ๒๕๕๗ หนา ๙๗-๑๑๘
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วิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร
ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก
สมเด็จเจาฟามหิดล กรมหลวงสงขลานครินทร ไดทรงนิพนธแนวคิดดานอุดมศึกษาไววา “…มหาวิทยาลัย
มีภารกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร เพื่อทำใหผูมาเรียนมีความรอบรูที่จะเห็นเหตุใกลไกล…” การจัด
การเรียนการสอนดานศิลป(ศาสตร) และวิทยาศาสตรควบคูกันไปจึงเปนสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่
สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจนการเรียนรูศาสตรใดศาสตรหนึ่งแตเพียงอยางเดียวนั้นไมนาจะ
เพียงพอ
วิชาในระดับพื้นฐาน (๒ ปแรก) ที่ควรเรียนเพิ่มขึ้นในปจจุบัน มีวิทยาศาสตรระบบโลก วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 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 ตัวอยางวิชาพื้นฐาน มีมนุษยกับหลักจริยศาสตร
เพื่อการดำเนินชีวิต 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) ซึ่งจัดใหนักศึกษาเรียนวิชาพื้นฐานศิลปวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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) ซึ่งนอกจากวิชาพื้นฐานศิลปวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใน ๒ ปแรกแลว ยังใหศึกษาวิชาเฉพาะระดับปริญญาตรีที่ มจธ. (ราชบุรี) ตอจนครบถวนดวย
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมจำนวนมากตองแก ไขดวยสหวิทยาการ ทั้งดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ
ปญสัหาที
่เกิดขึ้นจริ
งคมจำนวนมากต
องแกดัไขด
ทยาการ
้งดายนวิ
ยาศาสตร
ธรรมชาติ
เทคโนโลยี
งคมศาสตร
มนุงษในสั
ยศาสตร
และศิลปกรรม
งนั้นวยสหวิ
จึงควรจั
ดตั้งวิททัยาลั
ศิลทปวิ
ทยาศาสตร
ควรมี
เทคโนโลยี
งคมศาสตร
ษยศาสตร
และศิลปกรรม
วิทยาลัยดุริยสัางคศิ
ลป มานุมนุ
ษยวิ
ทยา และโบราณคดี
ฯลฯ ดังนั้น จึงควรจัดตั้งวิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร ควรมี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มานุษยวิทยา และโบราณคดี ฯลฯ
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สถานการณ
สถานการณกการปลู
ารปลูกกทุทุเเรีรียยนเพื
นเพื่อ่อสสงงออกไปสาธารณรั
ออกไปสาธารณรัฐฐประชาชนจี
ประชาชนจีนน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา ราชบัณฑิต
ทุเรียนไดชื่อวาเปน “ราชาของผลไม” (king of fruits) ทุเรียนเปนผลไมเศรษฐกิ จที่สำคัญชนิดหนึ่ง
ทุเรียนไดชื่อวาเปน “ราชาของผลไม” (king of fruits) ทุเรียนเปนผลไมเศรษฐกิ จที่สำคัญชนิดหนึ่ง
ของประเทศไทย แหลงปลูกทุเรียนที่สำคัญในประเทศไทยอยูที่ภาคตะวันออกและภาคใต ในปจจุบันปริมาณ
ของประเทศไทย แหลงปลูกทุเรียนที่สำคัญในประเทศไทยอยูที่ภาคตะวันออกและภาคใต ในปจจุบันปริมาณ
และมูลคาการสงออกของผลทุเรียนสดอยู ในอันดับ ที่ห นึ่งของการสงออกผลไมไทย ประเทศไทยสง ออก
และมูลคาการสงออกของผลทุเรียนสดอยู ในอันดับ ที่ห นึ่งของการสงออกผลไมไทย ประเทศไทยสง ออก
ผลทุเรียนสดมากที่สุดในโลก และสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนผูนำเขาผลทุเรียนสดมากที่สุดจากประเทศไทย
ผลทุเรียนสดมากที่สุดในโลก และสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนผูนำเขาผลทุเรียนสดมากที่สุดจากประเทศไทย
เมื่อปลายที่แลว (พ.ศ. ๒๕๖๒) กอนเริ่มฤดูการผลิตทุเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ สาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศ
เมื่อปลายที่แลว (พ.ศ. ๒๕๖๒) กอนเริ่มฤดูการผลิตทุเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ สาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศ
กฎเกณฑการนำเขาผลทุเรียนสดเขมงวดมากขึ้น คือ สวนที่ปลูกทุเรียนเพื่อสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎเกณฑการนำเขาผลทุเรียนสดเขมงวดมากขึ้น คือ สวนที่ปลูกทุเรียนเพื่อสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตองมีใบรับรองการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) และโรงคัดเลือกการบรรจุ
ตองมีใบรับรองการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) และโรงคัดเลือกการบรรจุ
ทุเรีย นเพื่อ การส ง ออกต องมี ใบรับรองหลั กเกณฑว ิธ ีก ารที่ ดีใ นการผลิ ต อาหาร (Good Manufacturing
ทุเรีย นเพื่อ การส ง ออกต องมี ใบรับรองหลั กเกณฑว ิธ ีก ารที่ ดีใ นการผลิ ต อาหาร (Good Manufacturing
Practice, GMP) นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังไดกำหนดความแกของผลทุเรียนที่จะตัดสงออกวาจะตองมี
Practice, GMP) นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังไดกำหนดความแกของผลทุเรียนที่จะตัดสงออกวาจะตองมี
ความแกของผลทุเรียนตามเกณฑที่สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดกำหนดไว
ความแกของผลทุเรียนตามเกณฑที่สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดกำหนดไว
โดยใชน้ำหนักแหงของเนื้อทุเรียนแตละพันธุเปนตัวกำหนดความแกขั้นต่ำของผลทุเรีย นแตละพันธุ การใช
โดยใชน้ำหนักแหงของเนื้อทุเรียนแตละพันธุเปนตัวกำหนดความแกขั้นต่ำของผลทุเรีย นแตละพันธุ การใช
กฎระเบียบที่เขมงวดแกการสงออกผลทุเรียนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำใหผลทุเรียนจากประเทศไทย
กฎระเบียบที่เขมงวดแกการสงออกผลทุเรียนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำใหผลทุเรียนจากประเทศไทย
มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับผูบริโภคจะเปนการรักษาตลาดทุเรียนของประเทศไทยที่ตองแขงขันกับ
มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับผูบริโภคจะเปนการรักษาตลาดทุเรียนของประเทศไทยที่ตองแขงขันกับ
ประเทศอื่นที่สงออกผลทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศอื่นที่สงออกผลทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
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๘๗
87
๘๗

ทองคำและเครื่องประดับทองคำ
ทองคำและเครื่องประดับทองคำ
ศาสตราจารยกิตติคุณศักดา ศิริพันธุ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยกิตติคุณศักดา ศิริพันธุ ราชบัณฑิต
ทองคำเปนธาตุที่มีหมายเลขอะตอม ๗๙ และสัญลักษณ Au (มาจากภาษาละตินวา Auron) เกิดจาก
ี่มีหมายเลขอะตอม
๗๙ และสัญลักษณ
(มาจากภาษาละติ
วา Auron)
เกิดจากน
สายแรททองคำเป
องคำในน้นำธาตุ
รอทนผสมผสานกั
บสารละลายจำพวกซิ
ล ิกาAuทำให
เกิดการฝงตัวนของแร
ทองคำในหิ
สายแร
ำรอนผสมผสานกั
ดการฝ
งตัวของแร่จทะเห็
องคำในหิ
ซึ่งเรียกวทองคำในน้
า ทองคำปฐมภู
มิ สวนใหญมบักสารละลายจำพวกซิ
จะไมเห็นดวยตาเปลลาิกามีสทำให
วนนอเกิยจะมี
ขนาดโตพอที
นสายแรน
ซึ่งอเรียยากว
ทองคำปฐมภู
สวกนใหญ
เห็นกดน้วำยตาเปล
า มีสวนนอ่แยจะมี
ะเห็วนยหรื
สายแร
ได
งชัดา เจน
แรปฐมภูมมิ ิจะมี
ารสึกมกรักอจะไม
นและถู
พัดพาไปสะสมในที
หงใหมขนาดโตพอที
ตามเชิงเขา ่จลำห
อใน
ได
อยางชัดเจน แรปฐมภูมิจะมีแหล
การสึงกแรกรทอองคำจะมี
นและถูกน้คำุณพัคดาพาไปสะสมในที
ามเชิงเขา ลำห
ตะกอนกรวดทรายในลำธาร
เชิงพาณิชยก็ต่แอหเมืงใหม
่อมีทตองคำมากกว
า ว๓ยหรื
กรัอมใน
ใน
ตะกอนกรวดทรายในลำธาร
แหลงแรทองคำจะมีคุณคาเชิงพาณิชยก็ตอเมื่อมีทองคำมากกวา ๓ กรัมใน
เนื
้อหินหนัก ๑ ตัน
เนื้อหินหนัในยุ
ก ค๑โบราณ
ตัน ทองคำถูกนำไปใชในการตกแตงพิธีกรรมทางศาสนา หรือเพื่อเปนสัญลักษณของความมี
ในยุคโบราณ
กนำไปใช
ในการตกแตงพิธีกรรมทางศาสนา
หรือเพื่อเปนสัญลักยษณ
อำนาจ ความรุ
งเรืองมัทองคำถู
่งคั่ง โดยมี
หลักฐานปรากฏในแถบเอเชี
ยตะวันตก โดยเฉพาะประเทศอี
ิปต ขเปองความมี
นสิ่งของ
อำนาจ
ความรุเงห็เรืนอกังมั
่ง โดยมี
หลักฐานปรากฏในแถบเอเชี
ยตะวันตก้นโดยเฉพาะประเทศอี
ิปต เปน่อสิงทอง
่งของ
เครื่องทองให
นตั่ง้งคัแต
๔,๐๐๐
ปกอนคริสตศักราช นอกจากนั
ยังไดมีการคนพบสิ่ยงของเครื
เครื่องทองให
ตั้งแต ๔,๐๐๐
อนคริฝรัสต่งเศส
ศักราช
้นยังได
มีการคเพิน่มพบสิ
่องทอง
ในประเทศอื
่น เๆห็นเชกันนมาเซโดเนี
ย อิตาลีปกสเปน
สหรัฐนอกจากนั
อเมริกา การขุ
ดทองได
มากขึ่ง้นของเครื
หลังจากมี
การ
ในประเทศอื
่น ๆ เชกาน มาเซโดเนี
ย อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริ
กา การขุ
ดทองได
งจากมี
การ
คนพบทวีปอเมริ
นับเปนเวลาหลายศตวรรษที
่ทองคำถู
กนำไปใช
เปนเงิ
นตราทีเพิ่ม่มีคมากขึ
าสูงสุ้นดหลั
จนได
รับการ
คยอมรั
นพบทวี
อเมริงกทัา่วโลก
นับเป
นเวลาหลายศตวรรษที
เปนาเงิอาณานิ
นตราทีค่มมในศตวรรษที
ีคาสูงสุดจนได่ ๑๖
รับการ
บทุกปหนแห
จนอาจกล
าวไดวาทองคำเป่ทนองคำถู
สาเหตุกหนำไปใช
นึ่งของการล
เลย
ยอมรั
ก็วาไดบทุกหนแหงทั่วโลก จนอาจกลาวไดวาทองคำเปนสาเหตุหนึ่งของการลาอาณานิคมในศตวรรษที่ ๑๖ เลย
ก็วาได ในประเทศไทย ทองคำไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยทวาราวดีสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ทั้งทองคำ
ในประเทศไทยง ทองคำไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยทวาราวดีสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ทั้งทองคำ
รูปพรรณและทองคำแท
รูปพรรณและทองคำแทง

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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เอกโทไมคอร
เอกโทไมคอรไไรซากั
รซากับบการใช
การใชปประโยชน
ระโยชนดดาานป
นปาาไม
ไม
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ภาคีสมาชิก
เอกโทไมคอรไรซา (Ectomycorrhiza) คือความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหวางเห็ดรา
เอกโทไมคอรไรซา (Ectomycorrhiza) คือความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหวางเห็ดรา
กับรากของพืช ซึ่งโดยสวนใหญเปนไมยืนตน ทั้ง ๒ ฝายไดรับประโยชนรวมกัน (mutualistic symbiosis)
กับรากของพืช ซึ่งโดยสวนใหญเปนไมยืนตน ทั้ง ๒ ฝายไดรับประโยชนรวมกัน (mutualistic symbiosis)
ราเอกโทไมคอรไรซาสวนใหญจัดอยูในไฟลัม Basidiomycota และ Ascomycota สรางโครงสรางสืบพันธุ
ราเอกโทไมคอรไรซาสวนใหญจัดอยูในไฟลัม Basidiomycota และ Ascomycota สรางโครงสรางสืบพันธุ
ที่เรียกวา ดอกเห็ด ราเอกโทไมคอรไรซาจะชวยใหกลาไมเจริญเติบโตดีโดยเฉพาะระยะที่ งอกจากเมล็ ด
ที่เรียกวา ดอกเห็ด ราเอกโทไมคอรไรซาจะชวยใหกลาไมเจริญเติบโตดีโดยเฉพาะระยะที่ งอกจากเมล็ ด
แลวเชื้อรานี้ก็จะอยูกับพืชอาศัยตลอดอายุของไม ราเอกโทไมคอรไรซาสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของพืช
แลวเชื้อรานี้ก็จะอยูกับพืชอาศัยตลอดอายุของไม ราเอกโทไมคอรไรซาสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของพืช
ไดหลากหลายวิธี เชน การสรางฮอรโมนใหแกพืช การละลายธาตุอาหารในดิน การเพิ่มความทนทานใหแกพืช
ไดหลากหลายวิธี เชน การสรางฮอรโมนใหแกพืช การละลายธาตุอาหารในดิน การเพิ่มความทนทานใหแกพืช
ในสภาพที่ไมเหมาะสม และการเพิ่มความตานทานของโรคระบบราก อีกทั้งเห็ดเอกโทไมคอรไรซานี้อาจจะถือเปน
ในสภาพที่ไมเหมาะสม และการเพิ่มความตานทานของโรคระบบราก อีกทั้งเห็ดเอกโทไมคอรไรซานี้อาจจะถือเปน
ดัชนีความอุดมสมบูรณของปาในกลุมที่มีพืชอาศัยอยู
ดัชนีความอุดมสมบูรณของปาในกลุมที่มีพืชอาศัยอยู
ปจจุบันพื้นที่ปาของประเทศไทยถูกบุกรุกทำลายจนลดลงอยางมาก มีการเผาทำลายเพิ่มขึ้นในทุกป
ปจจุบันพื้นที่ปาของประเทศไทยถูกบุกรุกทำลายจนลดลงอยางมาก มีการเผาทำลายเพิ่มขึ้นในทุกป
ทำให เ กิ ด ป ญ หาแก พ ื ้ น ที ่ ต  น น้ ำ ป ญ หาหมอกควั น PM2.5 และอุ ท กภั ย ต า ง ๆ รวมทั ้ ง ปริ ม าณน้ ำ ฝน
ทำให เ กิ ด ป ญ หาแก พ ื ้ น ที ่ ต  น น้ ำ ป ญ หาหมอกควั น PM2.5 และอุ ท กภั ย ต า ง ๆ รวมทั ้ ง ปริ ม าณน้ ำ ฝน
ที่ลดนอยลง และการชะพังทลายของดิน การเผาปา เพื่อหาเห็ดไปบริโภคและจำหนายเปนปจจัย สำคัญ
ที่ลดนอยลง และการชะพังทลายของดิน การเผาปา เพื่อหาเห็ดไปบริโภคและจำหนายเปนปจจัย สำคัญ
ประการหนึ่งในการทำลายปา โดยเฉพาะทางภาคเหนือซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ำ มีผูนิยมกินเห็ดในกลุมเอกโทประการหนึ่งในการทำลายปา โดยเฉพาะทางภาคเหนือซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ำ มีผูนิยมกินเห็ดในกลุมเอกโทไมคอรไรซา เชน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง เห็ดขมิ้น เห็ดแดง เห็ดหลมหลังเขียว เนื่องจากเห็ดเปนแหลง
ไมคอรไรซา เชน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง เห็ดขมิ้น เห็ดแดง เห็ดหลมหลังเขียว เนื่องจากเห็ดเปนแหลง
โปรตีนที่สำคัญอีกแหลงหนึ่ง ในการหาเห็ดในฤดูฝนชาวบานจะเผาเศษวัสดุปกคลุมดินออกกอนเพื่อจะได
โปรตีนที่สำคัญอีกแหลงหนึ่ง ในการหาเห็ดในฤดูฝนชาวบานจะเผาเศษวัสดุปกคลุมดินออกกอนเพื่อจะได
มองเห็นดอกเห็ดที่เจริญบนดินไดชัดเจน การเผาในชวงฤดูแลงทำใหลุกลามไดอยางรวดเร็ว
มองเห็นดอกเห็ดที่เจริญบนดินไดชัดเจน การเผาในชวงฤดูแลงทำใหลุกลามไดอยางรวดเร็ว
ดังนั้น นโยบายเรงดวนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และชุมชนใกลพื้นที่ปา ที่จะลด
ดังนั้น นโยบายเรงดวนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และชุมชนใกลพื้นที่ปา ที่จะลด
ปญหา จึงมุงไปที่การชิงเผากอนฤดูฝน หรือเพิ่มพื้นที่ปาใหมากขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มพื้นที่ปานั้นจะสำเร็จอยาง
ปญหา จึงมุงไปที่การชิงเผากอนฤดูฝน หรือเพิ่มพื้นที่ปาใหมากขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มพื้นที่ปานั้นจะสำเร็จอยาง
ยั่งยืนไดก็ตองอาศัยความรวมมือของชุมชนโดยที่ชุมชนก็ตองสามารถได รับประโยชนดวย โดยเฉพาะปานั้น
ยั่งยืนไดก็ตองอาศัยความรวมมือของชุมชนโดยที่ชุมชนก็ตองสามารถได รับประโยชนดวย โดยเฉพาะปานั้น
ก็ ค วรต อ งมี เ ห็ ด ที ่ จ ะนำไปบริโ ภคหรื อ จำหน า ย ดั ง นั ้ น การปลู ก ป า ที ่ ใ ชก ล า ไม โ ตเร็ ว เช น ไม ว งศ ย าง
ก็ ค วรต อ งมี เ ห็ ด ที ่ จ ะนำไปบริโ ภคหรื อ จำหน า ย ดั ง นั ้ น การปลู ก ป า ที ่ ใ ชก ล า ไม โ ตเร็ ว เช น ไม ว งศ ย าง
(Dipterocarpaceae) ยางนา เหียง พลวงเต็ง รัง ซึ่งสามารถปลูกเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไดก็จะเปนวิธีที่ย่งั ยืน
(Dipterocarpaceae) ยางนา เหียง พลวงเต็ง รัง ซึ่งสามารถปลูกเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไดก็จะเปนวิธีที่ย่งั ยืน
ภายในระยะเวลา ๓ ป จะสามารถเก็บเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไปบริโภคและจำหนายได เปนการสรางแรงจูงใจ
ภายในระยะเวลา ๓ ป จะสามารถเก็บเห็ดเอกโทไมคอรไรซาไปบริโภคและจำหนายได เปนการสรางแรงจูงใจ
ใหชุมชนรอบปาชวยอนุรักษรักษาปา และทำใหคนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน อีกทัง้ ยังเปนวิธี เพิ่มจำนวน
ใหชุมชนรอบปาชวยอนุรักษรักษาปา และทำใหคนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน อีกทั้งยังเปนวิธี เพิ่มจำนวน
พื้นที่ปาสีเขียวไดอีกดวย
พื้นที่ปาสีเขียวไดอีกดวย

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๘๙
89
๘๙

ไสเดือนดินไทยกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในหลายทศวรรษ
ไสเดือนดินไทยกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในหลายทศวรรษ
ตอนที่ ๑ : กรณีวิจัยไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavates
ตอนที่ ๑ : กรณีวิจัยไสเดือนแดงสายพันธุไทย Perionyx excavates
ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ปญหา๑ ภาคีสมาชิก
๑
๑
ศาสตราจารย
กดิ์ ปญ๒หา
สมาชิ
Bee Wah Ng.
, ดร.เอื้องฟดร.สมศั
า บรรเทาวงษ
, ผศ.ภาคี
ดร.รั
ตนมกณี ชนะบุญ๓
๒
Bee Wah๑ ภาควิ
Ng.๑ช, าชีดร.เอื
้องฟคณะวิ
า บรรเทาวงษ
ผศ. ดร.รั
ตนทมยาลั
ณี ยชนะบุญ๓
ววิทยา
ทยาศาสตร จุฬ,าลงกรณ
มหาวิ

๒ สาขาวิชาชีววิ๑ทยา
ภาควิ
ชาชีทววิยาศาสตร
ทยา คณะวิ
ทยาศาสตร จุมหาวิ
ฬาลงกรณ
ทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
คณะวิ
และเทคโนโลยี
ทยาลัมยหาวิ
เทคโนโลยี
๒ สาขาวิช๓าชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๓ สาขาสัตวศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิถีชีวิตและบทบาทที่เปนคุณูปการของไสเดือนดิน ในระบบนิเวศ เปนที่พิสูจนแลวในทางวิชาการวา
ีชีวิตและบทบาทที
่เปนคุณูปการของไส
เดือนดิ
ูจนแลจวัยในทางวิ
าการว
ผูคนไดรวิับถความเอื
้อเฟอทั้งโดยตรงและโดยอ
อมจากสั
ตวทนี่มในระบบนิ
ีชื่อวา “ไสเวศเดือเปนดินทีน่พ”ิสการวิ
ทางอนุกชรมวิ
ธ านา
ผูคนได
รับความเอื
ทั้งโดยตรงและโดยอ
อมจากสัตวที่มีชื่อวาา“ไส
เดือสป
นดิชนีส” เป
การวิ
กรมวิธ าน
จนถึ
ง พ.ศ.
๒๕๖๓้อเฟ
มีรอายงานไส
เดือนที่พบในประเทศไทยมากกว
๑๐๐
นสปจัยชทางอนุ
ีสที่คนพบใหม
ถึง
จนถึ
ง พ.ศ.
๒๕๖๓ มีนร๕ายงานไส
เดือนทีก่พษณะของระบบนิ
บในประเทศไทยมากกว
สปชวีสิต เป
นพบใหม
๕๗ สป
ชีส จำแนกเป
ประเภทตามลั
เวศและวิาถีก๑๐๐
ารดำรงชี
ไดนแสป
ก ไสชีสเดืทอี่คนดิ
น ไสเดือถนึง
๕๗ สป
กษณะของระบบนิ
ีการดำรงชี้ยวงไส
ิต ได
ไสเาดืงแพร
อนดินหลายเพื
ไสเดือน่อ
สะเทิ
น ชไสีสเดืจำแนกเป
อนน้ำ ไสนเดื๕อประเภทตามลั
นชายหาด และไส
เดือนดินจิ๋ว ปเวศและวิ
จจุบันมีกถารเพาะเลี
เดืแอกนอย
ไสเดือหนน้
ไสเงดืการเกษตรที
อนชายหาด ่เและไส
ดือบนดิ
จิ๋ว อปมจจุแต
บันกมีลักบารเพาะเลี
้ยงไสสเดืปอชนอย
หลายเพื่อ
วัสะเทิ
ตถุปนระสงค
ลักำในเชิ
ปนมิตเรกั
สิ่งนแวดล
พบวามีการใช
ีสตาางถิงแพร
่นจำนวนมาก
วัในหลายทศวรรษที
ตถุประสงคหลักในเชิ
งการเกษตรที
ปนมิตรกับสิ่งแวดล
กลั่อบงรุพบว
ามีการใชสษปยชการทำการเกษตรเคมี
ีสตางถิ่นจำนวนมาก
เวศอยอมางตแตอเนื
นแรงโดยมนุ
่ผานมามี
การเปลี่ย่เนแปลงระบบนิ
งรุนแรงโดยมนุษย จนนำไปสู
การทำการเกษตรเคมี
ในหลายทศวรรษที
ตลอดจนการล
าไสเ่ผดืาอนมามี
นเพื่อกสารเปลี
งออกต่ยานแปลงระบบนิ
งประเทศ ทำใหเวศอย
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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ถัถั่ว่วเขี
เขียยวว –– พืพืชชกูกูภภัยัยแล
แลงง
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต
ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๓๒๑ ลานไร) จัดเปนลำดับที่ ๕๐
ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๓๒๑ ลานไร) จัดเปนลำดับที่ ๕๐
จาก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก ใชพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑๓๘ ลานไร (ประมาณรอยละ ๔๓) จากสถิติที่เปน
จาก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก ใชพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑๓๘ ลานไร (ประมาณรอยละ ๔๓) จากสถิติที่เปน
ทางการ พื้นที่การเกษตรอยูในเขตชลประทาน ๓๓.๗๙ ลานไร ซึ่งนอยกวา รอยละ ๒๕ ของพื้นที่เพาะปลูก
ทางการ พื้นที่การเกษตรอยูในเขตชลประทาน ๓๓.๗๙ ลานไร ซึ่งนอยกวา รอยละ ๒๕ ของพื้นที่เพาะปลูก
ทั้งประเทศ แตพื้นที่ที่มีการชลประทานไดจริงยิ่งมีนอยกวาที่ทางราชการระบุไวมาก เพราะแปลงเกษตรกรที่
ทั้งประเทศ แตพื้นที่ที่มีการชลประทานไดจริงยิ่งมีนอยกวาที่ทางราชการระบุไวมาก เพราะแปลงเกษตรกรที่
ไมไดอยูติดกับคลองชลประทานจะไมสามารถใชน้ำได แมจะถูกจัดอยูในเขตชลประทาน จึงจำเปนตองพึ่ง
ไมไดอยูติดกับคลองชลประทานจะไมสามารถใชน้ำได แมจะถูกจัดอยูในเขตชลประทาน จึงจำเปนตองพึ่ง
น้ำฝนเปนหลัก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ BBC News ประกาศตั้งแตตนปวา ประเทศไทยจะไดรับภัยแลงรุนแรงและ
น้ำฝนเปนหลัก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ BBC News ประกาศตั้งแตตนปวา ประเทศไทยจะไดรับภัยแลงรุนแรงและ
ยาวนานถึงกลางป โดยคาดวา ภัยแลงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ จะรุนแรงเปนอันดับสองในรอบ ๔๐ ป นับตั้งแต
ยาวนานถึงกลางป โดยคาดวา ภัยแลงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ จะรุนแรงเปนอันดับสองในรอบ ๔๐ ป นับตั้งแต
พ.ศ. ๒๕๒๒ เชนเดียวกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร (GISTDA) ก็เตือนวา
พ.ศ. ๒๕๒๒ เชนเดียวกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร (GISTDA) ก็เตือนวา
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไทยมีแนวโนมประสบภัยแลงรุนแรงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดออกมาตรการ
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไทยมีแนวโนมประสบภัยแลงรุนแรงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดออกมาตรการ
๙ ประการในการแกปญหาภัยแลงในปนี้ ไดแก (๑) เฝาระวังน้ำเค็มรุกพื้นที่สวน (๒) รณรงคใหเกษตรกรรวมใจ
๙ ประการในการแกปญหาภัยแลงในปนี้ ไดแก (๑) เฝาระวังน้ำเค็มรุกพื้นที่สวน (๒) รณรงคใหเกษตรกรรวมใจ
รับมือภัยแลง (๓) บูรณาการความรวมมือในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (๔) สงเสริมการปลูกพืชหลากหลายใน
รับมือภัยแลง (๓) บูรณาการความรวมมือในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (๔) สงเสริมการปลูกพืชหลากหลายใน
ฤดูนาปรัง พ.ศ. ๒๕๖๓ (กอนฤดูฝน) (๕) สงเสริมการปลูกพืชใชน้ำน อย เชน ถั่วเขียว (กอนและหลังฤดูฝน)
ฤดูนาปรัง พ.ศ. ๒๕๖๓ (กอนฤดูฝน) (๕) สงเสริมการปลูกพืชใชน้ำน อย เชน ถั่วเขียว (กอนและหลังฤดูฝน)
(๖) สงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทำนา พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลังฤดูฝน) (๗) ถายทอดความรูและจัดวัน
(๖) สงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทำนา พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลังฤดูฝน) (๗) ถายทอดความรูและจัดวัน
สาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาเกษตร (๘) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ (๙) การทำ
สาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาเกษตร (๘) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ (๙) การทำ
ฝนเทียมอยางตอเนื่อง
ฝนเทียมอยางตอเนื่อง
การสูภัยแลงใหไดผลทางหนึ่ง คือ ปลูกพืชใชน้ำนอย โดยที่ปริมาณการใชน้ำของพืชมีองคประกอบดังนี้
การสูภัยแลงใหไดผลทางหนึ่ง คือ ปลูกพืชใชน้ำนอย โดยที่ปริมาณการใชน้ำของพืชมีองคประกอบดังนี้
ปริมาณการใชน้ำของพืช = น้ำที่พืชใชในการเจริญเติบโต + น้ำที่พืชคายจากใบ + น้ำที่ระเหยจากผิวดิน
ปริมาณการใชน้ำของพืช = น้ำที่พืชใชในการเจริญเติบโต + น้ำที่พืชคายจากใบ + น้ำที่ระเหยจากผิวดิน
มีหนวยเปนความลึกของน้ำ ตอหนวยเวลา ตลอดฤดูกาลปลูกของพืชนั้น ๆ (เฉลี่ย ๓-๖ มิลลิเมตรตอวัน)
มีหนวยเปนความลึกของน้ำ ตอหนวยเวลา ตลอดฤดูกาลปลูกของพืชนั้น ๆ (เฉลี่ย ๓-๖ มิลลิเมตรตอวัน)
ถั่วเขียวมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น (๖๐-๗๐ วัน) ใชน้ำตลอดฤดูปลูกนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร จึงจัดเปนพืชสูภัยแลง
ถั่วเขียวมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น (๖๐-๗๐ วัน) ใชน้ำตลอดฤดูปลูกนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร จึงจัดเปนพืชสูภัยแลง
เพราะใชน้ำนอย (ขาวโพด ใช ๔๕๐-๕๐๐, ขาว ใช ๗๐๐-๙๐๐, ออย ใชมากกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร) ทั้งยังเปน
เพราะใชน้ำนอย (ขาวโพด ใช ๔๕๐-๕๐๐, ขาว ใช ๗๐๐-๙๐๐, ออย ใชมากกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร) ทั้งยังเปน
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญและเปนวัตถุดิบของอาหารไทยทั้งคาวและหวาน ซึ่งที่คุนเคยกันดีไดแกวุนเสน เนื้อเทียม
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญและเปนวัตถุดิบของอาหารไทยทั้งคาวและหวาน ซึ่งที่คุนเคยกันดีไดแกวุนเสน เนื้อเทียม
(โปรตีนเกษตร) ถั่วงอก ซาหริ่ม ถั่วเขียวตมน้ำตาล ถั่วทอด ถั่วแปบ เม็ดขนุน ลูกชุบ ไสขนมเปยะและโมจิ ฯลฯ
(โปรตีนเกษตร) ถั่วงอก ซาหริ่ม ถั่วเขียวตมน้ำตาล ถั่วทอด ถั่วแปบ เม็ดขนุน ลูกชุบ ไสขนมเปยะและโมจิ ฯลฯ
ถั่วเขียวเปนแหลงอาหารโปรตีน วิตามินและเกลือแร ความตองการถั่วเขียวในประเทศจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใชใน
ถั่วเขียวเปนแหลงอาหารโปรตีน วิตามินและเกลือแร ความตองการถั่วเขียวในประเทศจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งใชในประเทศและเพื่อสงออก ถั่วเขียวจึงเปนพืชที่มีปญหาดานการตลาดนอยมาก
อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งใชในประเทศและเพื่อสงออก ถั่วเขียวจึงเปนพืชที่มีปญหาดานการตลาดนอยมาก
ไทยเคยเปนผูสงออกถั่วเขียวและผลิตภัณฑถั่วเขียวรายใหญที่สุดของโลกในชวง พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๔๐ โดยปลูกปละ
ไทยเคยเปนผูสงออกถั่วเขียวและผลิตภัณฑถั่วเขียวรายใหญที่สุดของโลกในชวง พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๔๐ โดยปลูกปละ
๒-๓ ลานไร แตปจจุบันเนื้อที่เพาะปลูกลดลงเหลือปละ ๘ แสน – ๑ ลานไร เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูก
๒-๓ ลานไร แตปจจุบันเนื้อที่เพาะปลูกลดลงเหลือปละ ๘ แสน – ๑ ลานไร เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูก
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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พืชชนิดอื่นที่มีระบบใหเงินกูยืม เชน ออย ขาวโพด ถั่วเขียว สามารถปลูกไดทั้งปในดินเกือบทุกชนิด นิยมปลูก
พืชดเสริ
อื่น เชเนงินปลู
พืชไรหถัรื่วอเขีขยาวว สามารถปลู
ปลูกแซมแถวอ
กใหมก
พืเปชนชนิ
อื่นทีม่มพืีรชะบบให
กูยืกมหมุ
เชน เวีออยยนกัขบาวโพด
กไดทั้งอปยหรื
ในดิอนมัเกืนอสำปะหลั
บทุกชนิดง ปลู
นิยมปลู
การปลู
ถั่วเขีม พืยวร
อื่นกชหมุ
วยบำรุ
นใหบพพืืชหลั
ถั่วกเขีแซมแถวอ
ยวมีธาตุไอนโตรเจนสู
แหลงปลูง ปลู
กถั่วกเขีใหม
ยว
เป
นพืชกเสริ
ชอืว่นมกัเชบพืนชปลู
นเวีงยดินกั
ไรหกรืเพราะต
อขาว นปลู
ยหรือมันงสำปะหลั
ที่สำคัญกของไทยอยู
ในภาคเหนื
งหวัไนโตรเจนสู
ดเพชรบูรณง แหล
นครสวรรค
การปลู
ถั่วเขียวรวมกั
บพืชอื่นชอวตอนล
ยบำรุางงและภาคกลางตอนบน
ดินใหพืชหลัก เพราะตนโดยเฉพาะจั
ถั่วเขียวมีธาตุ
งปลูกถั่วพิเขีจยิตวร
ณุโญลกของไทยอยู
ตาก และกำแพงเพชร
นอกจากนั
้น ยังมีปลูกในภาคตะวั
นออกเฉียงหวั
งเหนื
อและภาคกลาง
สวนภาคใต
ทีพิ่สษำคั
ในภาคเหนือตอนล
างและภาคกลางตอนบน
โดยเฉพาะจั
ดเพชรบู
รณ นครสวรรค
พิจิตร
ะปถั่วเขียวไทยใชนอกจากนั
ทำถั่วงอกประมาณ
๒๘,๐๐๐ ตันนออกเฉี
ถั่วซียกงเหนื
และแป
งประมาณ ๒๐,๐๐๐
ตัน
พิปลูษกณุนโอลกย ในแต
ตาก ลและกำแพงเพชร
้น ยังมีปลูกในภาคตะวั
อและภาคกลาง
สวนภาคใต
วุนเส
ตันถั่วเมล็
พันธุ ๑๒,๐๐๐
ตัน บริโภคโดยตรง
๑๐,๐๐๐
ถายังเหลืงประมาณ
ออยูจึงสงออก
ปลู
กนนอ๒๕,๐๐๐
ย ในแตละป
เขียดวไทยใช
ทำถั่วงอกประมาณ
๒๘,๐๐๐
ตัน ถั่วตัซีนกและแป
๒๐,๐๐๐ ตัน
จนถึงวันนีตั้ นถือเมล็
วาดภัพัยนแลธุ ง๑๒,๐๐๐
ยังไมรุนแรงเท
่คาดไว สวนหนึ
่งเกิดจากการที
่มีฝนออยู
(ทัจ้งึงฝนธรรมชาติ
วุนเสน ๒๕,๐๐๐
ตัน บริาทีโภคโดยตรง
๑๐,๐๐๐
ตัน ถายังเหลื
สงออก และ
ฝนเทียม)จนถึ
ตกในพื
การเตรี
วยงานภาครั
ฐคอนข
และมีถั่วเขีแยละว
งวัน้นนีที้ ถื่ทอำการเกษตรมากขึ
วาภัยแลงยังไมรุน้ แรงเท
าทีย่คมการของหน
าดไว สวนหนึ
่งเกิดจากการที
่มีฝานงทั(ทันการ
้งฝนธรรมชาติ
เปนพืยชม)
ทางเลื
อกที้น่สทีำคั่ทญ
ชนิดหนึ่งของเกษตรกรไทย
ฝนเที
ตกในพื
ำการเกษตรมากขึ
้น การเตรียมการของหนวยงานภาครัฐคอนขางทันการ และมีถั่วเขียว
เปนพืชทางเลือกที่สำคัญชนิดหนึ่งของเกษตรกรไทย

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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ผลิ
ผลิตตภัภัณ
ณฑฑแแปปงงชุชุบบอาหารทอดไม
อาหารทอดไมมมีกีกลูลูเเทนจากแป
ทนจากแปงงขขาาวว
ผสมแป
ผสมแปงงขขาาวกล
วกลอองเริ
งเริ่ม่มงอก
งอก
๑
๑

ศาสตราจารย
ศาสตราจารยเเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณ ดร.อรอนงค
ดร.อรอนงค นันัยยวิวิกกุลุล ภาคี
ภาคี๑ สสมาชิ
มาชิกก
ผูผูชช ววยศาสตราจารย
ยศาสตราจารย ดร.หทั
ดร.หทัยยรัรัตตนน ปปนนแก
แกวว๑

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลิตภัณฑอาหารชุบแปงทอดเปน ที่ชื่นชอบของผูบ ริโภคทั่วไป โดยเฉพาะเด็ กวัยรุน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑอาหารชุบแปงทอดเปน ที่ชื่นชอบของผูบ ริโภคทั่วไป โดยเฉพาะเด็ กวัยรุน เนื่องจาก
มีลักษณะกรอบนอกนุมในของเนื้ออาหารที่ใชชุบ ผูผลิตสวนใหญใชแปงสาลีชุบอาหารจำพวกเนื้อสัตว เชน กุง
มีลักษณะกรอบนอกนุมในของเนื้ออาหารที่ใชชุบ ผูผลิตสวนใหญใชแปงสาลีชุบอาหารจำพวกเนื้อสัตว เชน กุง
ไก ปลา หรือผัก เชน หอมหัวใหญ ถั่วฝกยาว มันเทศ อยางไรก็ตาม การบริโภคอาหารทอดมากเกินไปอาจ
ไก ปลา หรือผัก เชน หอมหัวใหญ ถั่วฝกยาว มันเทศ อยางไรก็ตาม การบริโภคอาหารทอดมากเกินไปอาจ
กอใหเกิดโรคได โรคแรกที่พบเห็นมาก คือ โรคอวน การมีน้ำหนักเกินความพอดีของรางกาย ทำใหเสี่ยงตอการ
กอใหเกิดโรคได โรคแรกที่พบเห็นมาก คือ โรคอวน การมีน้ำหนักเกินความพอดีของรางกาย ทำใหเสี่ยงตอการ
เปนโรคเนื่องจากไขมันอุดตันในเสนเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ ถาผูบริโภคเปน
เปนโรคเนื่องจากไขมันอุดตันในเสนเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ ถาผูบริโภคเปน
โรคซีลิแอก ซึ่งเกิดจากภูมิแพอาหารที่มีกลูเทนในแปงสาลีที่ใชชุบอาหารทอด ก็จะเกิดอาการปวดทอง อาเจียน
โรคซีลิแอก ซึ่งเกิดจากภูมิแพอาหารที่มีกลูเทนในแปงสาลีที่ใชชุบอาหารทอด ก็จะเกิดอาการปวดทอง อาเจียน
ทองรวง และถาหากมีอาการแพรุนแรงอาจถึงขั้นทำใหเสียชีวิตได
ทองรวง และถาหากมีอาการแพรุนแรงอาจถึงขั้นทำใหเสียชีวิตได
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคในการใชแปงขาวทดแทนแปงสาลีทั้งหมดเพื่อชุบอาหารทอดใหได
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคในการใชแปงขาวทดแทนแปงสาลีทั้งหมดเพื่อชุบอาหารทอดใหได
ผลิตภัณฑแปงชุบทอดไมมีกลูเทน โดยใชแปงขาวพันธุ กข ๖ (ขาวเหนียว, แอมิโลสรอยละ ๔), ขาวดอกมะลิ
ผลิตภัณฑแปงชุบทอดไมมีกลูเทน โดยใชแปงขาวพันธุ กข ๖ (ขาวเหนียว, แอมิโลสรอยละ ๔), ขาวดอกมะลิ
๑๐๕ (แอมิโลสต่ำ, รอยละ ๑๖) และ กข ๓๑ (แอมิโลสสูง, รอยละ ๒๙) ผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก จากการ
๑๐๕ (แอมิโลสต่ำ, รอยละ ๑๖) และ กข ๓๑ (แอมิโลสสูง, รอยละ ๒๙) ผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก จากการ
ทดลองปรากฏวา สามารถผสมแปงขาวลวน ซึ่งมีสวนผสมของแปงขาว (พันธุ กข ๖ : ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ :
ทดลองปรากฏวา สามารถผสมแปงขาวลวน ซึ่งมีสวนผสมของแปงขาว (พันธุ กข ๖ : ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ :
กข ๓๑ ในสัดสวน ๑๖.๗ : ๑๖.๗ : ๖๖.๗) กับแปงขาวกลองเริ่มงอกระยะที่ ๒ จากขาวพันธุ กข ๓๑ ใน
กข ๓๑ ในสัดสวน ๑๖.๗ : ๑๖.๗ : ๖๖.๗) กับแปงขาวกลองเริ่มงอกระยะที่ ๒ จากขาวพันธุ กข ๓๑ ใน
อัตราสวน ๕๐ : ๕๐ ซึ่งใหลักษณะผลิตภัณ ฑอาหารชุบทอดที่ไมมีกลูเทนคลายคลึงกับการใชแปงสาลี และ
อัตราสวน ๕๐ : ๕๐ ซึ่งใหลักษณะผลิตภัณ ฑอาหารชุบทอดที่ไมมีกลูเทนคลายคลึงกับการใชแปงสาลี และ
ไดรับการยอมรับจากผูชิมเทากัน นับวาเปนประโยชน แกผูบริโภคมากกวาดานการไมอมน้ำมันของผลิตภัณฑ
ไดรับการยอมรับจากผูชิมเทากัน นับวาเปนประโยชน แกผูบริโภคมากกวาดานการไมอมน้ำมันของผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑชนิดใหมใหความกรอบนานกวา ผูบริโภคทั่วไปและผูบริโภคที่เปนโรคซีลิแอกสามารถรับประทานได
ผลิตภัณฑชนิดใหมใหความกรอบนานกวา ผูบริโภคทั่วไปและผูบริโภคที่เปนโรคซีลิแอกสามารถรับประทานได
เชนกัน
เชนกัน

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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นวัตกรรมการตรวจสอบเชื้อมาลาเรียดื้อยาอารทิมิซินิน
นวัตกรรมการตรวจสอบเชื้อมาลาเรียดื้อยาอารทิมิซินิน
ศาสตราจารย ดร.เกศินี โชติวานิช ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร.เกศินี โชติวานิช ภาคีสมาชิก

โครงการ “กำจัดมาลาเรีย” ซึ่งนำโดยองคการอนามัยโลกกำลังดำเนินการในหลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทย
หนึ่งในอุ
ปสรรคสำคั
้คือภาวะดื
้อมาลาเรียฟลซิ พารัม้ง
โครงการ
“กำจั
ดมาลาเรีญยของโครงการระดั
” ซึ่งนำโดยองคบกโลกโครงการนี
ารอนามัยโลกกำลั
งดำเนิ้อนยาของเชื
การในหลายประเทศรวมทั
ตอกลุมอนุพันหนึ
ธุอ่งารในอุ
ทิมปิซสรรคสำคั
ินิน ซึ่งเปญนของโครงการระดั
สวนประกอบในสูบตโลกโครงการนี
รยาหลักทุกสูต้ครที
่ใชรักษาโรคมาลาเรี
ยกันทัย่วฟโลก
ประเทศไทย
ือภาวะดื
้อยาของเชื้อมาลาเรี
ลซิ พภาวะ
ารัม
ดืต ้อกลุ
ยานีมอนุ
้เริ่มพระบาดในเอเชี
ยงใตและชายแดนไทยตั
๒๕๕๐ และตยกัอนงถูทั่วกโลก
ขจัดภาวะ
อยาง
ันธุอารทิมิซินินยซึตะวั
่งเปนออกเฉี
สวนประกอบในสู
ตรยาหลักทุกสูต้งแต
รที่ใพ.ศ.
ชรักษาโรคมาลาเรี
เร
วน ้เเครื
่องมือสำคัญที่จยำเป
นคืนอออกเฉี
การตรวจทางห
องปฏิบัติการเพื่อ้งตรวจจั
บเชื๒๕๕๐
้อดื้อยาดัและต
งกลาอวงถูการสนั
สนุานง
ดื้องดยานี
ริ่มระบาดในเอเชี
ตะวั
ยงใตและชายแดนไทยตั
แต พ.ศ.
กขจัดบอย
โครงการที
ารกำจัดมาลาเรีองปฏิ
ยทั่วโลก
แก่อการระบุ
ภูมิศงกล
าสตร
ื้อยา การเฝ
เรงดวน เครื่จำเป
่องมืนอสำหรั
สำคัญบยุทีท่จธศาสตร
ำเปนคือกการตรวจทางห
บัติกได
ารเพื
ตรวจจับตเชืำแหน
้อดื้องยาดั
าวดการสนั
บสนุนา
ระวังและติ่จดำเป
ตามการตอบสนองต
อยารั
กษามาลาเรี
งจากเทคนิ
คทางหตอำแหน
งปฏิบงัตภูิกมารที
่ใชอดยูื้อดยาั้งเดิการเฝ
มยังไมา
โครงการที
นสำหรับยุทธศาสตร
การกำจั
ดมาลาเรียยเนื
ทั่ว่อโลก
ไดแก การระบุ
ิศาสตร
สามารถใช
ดความไวของฤทธิ
์ยาอาร
ทิมิซินินยตเนื
อเชื่องจากเทคนิ
้อดื้อยา ทีมควิทางห
จัยจากคณะเวชศาสตร
ได
ระวั
งและติตดรวจวั
ตามการตอบสนองต
อยารั
กษามาลาเรี
องปฏิบัติการที่ใชอเยูขตร
ดั้งเดิอนจึ
มยังไม
พัสามารถใช
ฒ นาวิ ธ ี ตตรวจสอบเชื
้ อ มาลาเรี ย ดื์ย้ อาอาร
ยาอาร
จ และเรี
ธ ีต รวจสอบนี้ ว  า เTrophozoite
รวจวัดความไวของฤทธิ
ทิมทิซิ ซนู เินนตได
ตอเชืส้อำเร็
ดื้อยา
ทีมวิจยัยกวิ
จากคณะเวชศาสตร
ขตรอนจึงได
Inhibition้ อAssay
(TMI)
วิธี TMIทสามารถระบุ
เชื้อจมาลาเรี
แมนยำ ้และสามารถนำไป
พัMaturation
ฒ นาวิ ธ ี ต รวจสอบเชื
มาลาเรี
ย ดื้ อ ยาอาร
ิ ซ ู เนตไดส ำเร็
และเรียทีกวิ่ดื้อธยาได
ีต รวจสอบนี
ว  า Trophozoite
นแหล(TMI)
งมาลาเรี
ชุกชุมสามารถระบุ
ไดดี วิธีการนี
รับการยอมรั
บและนำไปใช
รวมกับการศึกษา
ปรั
บใชในชุมชนชนบทที
Maturation
Inhibition่เปAssay
วิธยี TMI
เชื้ไอดมาลาเรี
ยที่ดื้อยาได
แมนยำ และสามารถนำไป
วัปรัดประสิ
ทธิมผชนชนบทที
ลของยาอาร่เปทนิซแหล
ูเนตในผู
ปวยมาลาเรี
มทั้ไงดกลุรับมการยอมรั
ผูใหญและเด็
ก ตั้งแต พ.ศ.
งมาลาเรี
ยชุกชุมยไดฟดลี ซิวิพธีการัารนี
บและนำไปใช
รวมกั๒๕๕๔
บการศึจนถึ
กษาง
บใชในชุ
จุบัน ครอบคลุ
มกวา ๑๐ทิซประเทศในทวี
ปเอเชียยและแอฟริ
ารถและเด็
ายทอดเทคนิ
แลกเปลี
่ยนความรู
วัปดจประสิ
ทธิผลของยาอาร
ูเนตในผูปวยมาลาเรี
ฟลซิพารัมกทัา ้งอีกลุกทัม้งผูมีใกหญ
ก ตั้งแตคพ.ศ.
๒๕๕๔
จนถึง
ัยไทยและนั
จัยในต
างประเทศปทำให
ีการใชอยกาางแพร
ตานเชื้อ่ยมาลาเรี
ปกับจจุนับกันวิจครอบคลุ
มกวกาวิ๑๐
ประเทศในทวี
เอเชียมและแอฟริ
อีกทัห้งลาย
มีการถการทดสอบยาต
ายทอดเทคนิคอแลกเปลี
นความรูย
ัติการนี้ยังสามารถพยากรณ
สถานการณ
้อยาของเชื
ยในอนาคต เพื่ออเขตาสูนเชื
ยุค้อการกำจั
กัในห
บนัอกงปฏิ
วิจัยบไทยและนั
กวิจัยในตางประเทศ
ทำให มกีการดื
ารใช
อยางแพร้อหมาลาเรี
ลาย การทดสอบยาต
มาลาเรีดย
ไขมาลาเรี
การอนามัสยถานการณ
โลก และกระทรวงสาธารณสุ
ข สอดคล
องกั บนโยบายแผนยุ
ธศาสตรด
ในห
องปฏิบยัตตามนโยบายองค
ิการนี้ยังสามารถพยากรณ
การดื้อยาของเชื้อมาลาเรี
ยในอนาคต
เพื่อเขาสูยุคทการกำจั
แหมงาลาเรี
ชาติที่ตยตามนโยบายองค
องการกำจัดเชื้อมาลาเรี
ยใหยหโลก
มดไปอย
างถาวร
ไข
การอนามั
และกระทรวงสาธารณสุ
ข สอดคลองกั บนโยบายแผนยุทธศาสตร
แหงชาติที่ตองการกำจัดเชื้อมาลาเรียใหหมดไปอยางถาวร

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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การซื้อขายพลังงานดวยเทคโนโลยีบล็อกเชนและ
การซื้อขายพลังงานดวยเทคโนโลยีบล็อกเชนและ
ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของไทย
ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของไทย
ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต
ในอดีตการซื้อขายพลังงานในรูปน้ำมันดิบและผลิตภัณฑใชเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลหลัก แตปจจุบัน
ในอดีตวยเงิ
การซื
้อขายพลั
งงานในรู
น้ำมัน้งดิเทคโนโลยี
บและผลิตบภัล็ณ
ฑใชเงิ(blockchain
นดอลลารสหรัtechnology)
ฐเปนสกุลหลักซึแต
มีการซื้อขายด
นสกุ
ลอื่น (เช
น ยูโร)ปรวมทั
อกเชน
่งเปปนจบัจุญบันชี
มีเก็กบารซื
วยเงินสกุลอื่น (เชนทยูี่สโามารถตรวจสอบได
ร) รวมทั้งเทคโนโลยีบล็ใชอใกเชน
(blockchain
technology) ซึ่งเปนบัเชญนชี
ขอ้อมูขายด
ล สาธารณะขนาดใหญ
นการซื
้อขายพลั งงานในหลายประเทศ
เก็
อมูลกสาธารณะขนาดใหญ
ที่ส ามารถตรวจสอบได
ขายพลั
งงานในหลายประเทศ
เชน
สหรับขฐอเมริ
า ยุโรป ญี่ปุน และประเทศที
่มีปญหาทางการเมืใช
องกัในการซื
บสหรัฐ้ออเมริ
กา เพื
่อชวยใหการซื้อขายมีความ
สหรั
อเมริกา ปยุระสิ
โรป ทญีธิ่ปภุนาพยิ
และประเทศที
่มีปนญการติ
หาทางการเมื
องกัางผู
บสหรั
กา เพื่อชวยให
การซืto้อขายมี
โปรงฐใสและมี
่งขึ้น เพราะเป
ดตอระหว
ซื้อกัฐอเมริ
บผูขายโดยตรง
(peer
peer)ความ
โดย
โปร
ง
ใสและมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพยิ
่
ง
ขึ
้
น
เพราะเป
น
การติ
ด
ต
อ
ระหว
า
งผู

ซ
ื
้
อ
กั
บ
ผู

ข
ายโดยตรง
(peer
to
peer)
โดยมี
ไมตองผานบุคคลที่สาม ไดแก สถาบันการเงิน (หรือ server ในกรณีซื้อขายผาน internet banking) จึงไม
ไม
ตองผากนบุ
คคลที
่สาม ไดแก การซื
สถาบั้อนขายผ
การเงิานน (หรื
อ server ตในกรณี
ซื้อขายผ
internet
banking) จึงไมมี
โอกาสถู
โจมตี
จากแฮกเกอร
blockchain
องมีการจ
ายเงินานและรั
บเงิน cryptocurrency
โอกาสถู
กโจมตีmoney)
จากแฮกเกอร
การซื
้อขายผ
blockchain
งมีการจ
นและรับเงิน cryptocurrency
(หรื
อ digital
กอนการซื
้อขาย
จึงมีาโนอกาสโกงกั
นไดนตออยมาก
สกุาลยเงิ
cryptocurrency
ที่นิยมใชในการ
(หรื
อ
digital
money)
ก
อ
นการซื
้
อ
ขาย
จึ
ง
มี
โ
อกาสโกงกั
น
ได
น

อ
ยมาก
สกุ
ล
cryptocurrency
มใชใ้อนการ
ซื้อขายพลังงาน ไดแก สกุล Bitcoin, Ethereum (หรือ Ether), Litecoin และ Ripple ซึ่งใชเปนทีเงิ่นนิยตราซื
ขาย
ซืระหว
้อขายพลั
ไดแก รัสกุฐกัลบBitcoin,
Ethereum
อ Ether),
เปนเงินตราซื้อขาย
างรัฐงกังาน
บเอกชน
รัฐ เอกชนกั
บเอกชน(หรืโดยที
่การซื้อLitecoin
ขายที่เกี่ยและ
วขอRipple
งกับรัฐ ซึใช่งใชcryptocurrency
ได
ระหว
า
งรั
ฐ
กั
บ
เอกชน
รั
ฐ
กั
บ
รั
ฐ
เอกชนกั
บ
เอกชน
โดยที
่
ก
ารซื
้
อ
ขายที
่
เ
กี
่
ย
วข
อ
งกั
บ
รั
ฐ
ใช
cryptocurrency
าง
โดยเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเปนดอลลารสหรัฐ สวนการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรนิยมใชสัญญาการซื้อขายสวนตได
บ
อั
ต
ราแลกเปลี
่
ย
นเป
น
ดอลลาร
ส
หรั
ฐ
ส
ว
นการซื
อ
้
ขายเพื
่
อ
เก็
ง
กำไรนิ
ย
มใช
ส
ั
ญ
ญาการซื
้
อ
ขายส
ว
นต
า
โดยเที
ย
บกั
(contract for difference, CFD) ทั้งนี้ผูที่ตองการซื้อขายตองเปดบัญชีซื้อขายกับนายหนา CFD เสียกอนง
(contract
difference,อแพล็
CFD)ตฟอร
ทั้งนีม้ผสำหรั
ูที่ตองการซื
้อขายตอCFD
งเปดซึบั่งผูญลชีงทุ
ซื้อนขายกั
บนายหนา CFD๒ เสีทาง
ยกอคืนอ
แลวจึงติดตัfor
้งโปรแกรมหรื
บซื้อขายโดย
สามารถทำกำไรได
แลวจากการซื
จึงติดตั้งโปรแกรมหรื
อแพล็ตฟอร
บซืำ้อมัขายโดย
นสามารถทำกำไรได
๒ ทาง
(๑)
้อถูก เชน ตั้งโปรแกรมไว
วามถสำหรั
าราคาน้
นดิบ (หรืCFD
อผลิตซึภั่งณผูฑลงทุ
) ลดลงต่
ำกวาบารเรลละ ๕๐
เหรียคืญอ
(๑)
ถูกนหรื
เชนอเป
ตั้งนโปรแกรมไว
ำมันดิบ (หรือผลิโดยตั
ตภัณ้งฑโปรแกรมว
) ลดลงต่ำกว
เรลละ
ยญา
จะซืจากการซื
้อ (คิดเปน้อเงิ
น้ำมัน) กี่หวนาวถยาราคาน้
(๒) จากการขายแพง
า ถาาบาร
ราคาน้
ำมัน๕๐
ดิบเหรี
สูงกว
จะซื
(คิดเป๕๕
นเงิเหรี
นหรืยอญเปจะขายกี
นน้ำมัน)่บกีาร่หเนรลวย อย
(๒)างไรก็
จากการขายแพง
โดยตั้งโปรแกรมว
กวา
บารเ้อรลละ
ดี cryptocurrency
ทุกสกุลมีคา าถผัานราคาน้
ผวนยิำ่งมักวนดิาเงิบสูนงปกติ
บาร
เรลละนจึ๕๕
ญ จะขายกี
่บารเรล
งไรก็ดี cryptocurrency
เจาของเงิ
งตอเหรี
งติดยตามอั
ตราแลกเปลี
่ยนอยูอยตาลอดเวลาก
อนตัดสินใจลงทุนทุกสกุลมีคาผันผวนยิ่งกวาเงินปกติ
เจาของเงิสำหรั
นจึงตบอประเทศไทย
งติดตามอัตราแลกเปลี
่ยนอยูนต้ลอดเวลาก
นอกจากจะใช
ำมันและผลิอนตั
ตภัดณสิฑนเใจลงทุ
ปนพลันงงานหลักแลว ยังมีแหลงพลังงาน
และผลิ
ตภัฐณไดฑมเีมปาตรการส
นพลังงานหลั
แลว ยัพงลัมีงแงานหมุ
หลงพลันงเวีงาน
หมุนเวียนสำหรั
ไดแบกประเทศไทย
ชีวมวล น้ำ ลมนอกจากจะใช
และแสงอาทินต้ำยมันโดยที
่ภาครั
งเสริมกการใช
ยน
หมุ
ไดแก่มราคารั
ชีวมวลบซืน้้อำ ไฟฟ
ลม และแสงอาทิ
โดยทีส่ภุราครั
ไดมีมาตรการส
พลังงานหมุ
นเวียน
เชนนเวี
ใหยสนวนเพิ
า แตในกรณีตขยองเซลล
ิยะ ฐมาตรการส
งเสริงมเสริ
ไดมสการใช
รางความไม
เปนธรรมแก
เช
ใหสวนเพิ
า แตตในกรณี
ของเซลล
สุริยะ งมาตรการส
งเสริ
มไดวยสรโดยไม
างความไม
ธรรมแกล
พลันงงานหมุ
นเวี่มยราคารั
นอื่น ๆบซืเช้อนไฟฟ
การให
ิดตั้งเซลล
สุริยะบนหลั
คากวาหาหมื
่นหน
ตองมีเปกนารประมู
พลังงานหมุ
ยนอื่น ๆ าเชจากจี
น การให
ตั้งเซลล สุริยะบนหลั
งคากวาหาแหมื
่นหนวย โดยไมชีตวมวล
องมีก(biomass)
ารประมูล
เซลล
สุริยะสนวเวี
นมากนำเข
น แตตชิีดวมวลในประเทศให
ผลประโยชน
กเกษตรกรไทย
เซลล
นมากนำเข
น แตช่ยีวนเป
มวลในประเทศให
ลประโยชน
แกเกษตรกรไทย
วมวลสุร(biomass)
เป
นวัสสดุุริยหะส
รือวสารอิ
นทรียทาี่สจากจี
ามารถเปลี
นพลังงานได จึงผควรได
รับการสนั
บสนุนมากกวาชีเซลล
ิยะ ชีวมวล
เปนวัสดุหรือสารอินทรียที่สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได จึงควรไดรับการสนับสนุนมากกวาเซลลสุริยะ ชีวมวล
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ที่เปนวัสดุเหลือทิ้งที่สำคัญของไทย เชน ฟางขาว แกลบ ชานออย ยอดและใบออย ลำตนและเหงามันสำปะหลัง
ทีลำต
่เปนและซั
วัสดุเหลื
ทิ้งที่สำคั
ญของไทย เชน ฟางขมาววัสแกลบ
อยานียอดและใบอ
ย ลำตนาและเหง
งขาอวโพด
กากใยและทะลายปาล
ดุเหลือชานอ
ทิ้งเหล
้มีปริมาณผันอแปรไปบ
งในแตลามัะปนสำปะหลั
ขึ้นอยูกับง
ลำต
นและซั
งขาวโพดกของพื
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การพั
การพัฒ
ฒนาและผลิ
นาและผลิตตวัวัคคซีซีนนโรคโควิ
โรคโควิดด-๑๙
-๑๙ ของประเทศไทย
ของประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ เปนโรคอุบัติใหมที่มีอัตราการแพรเชื้อ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ เปนโรคอุบัติใหมที่มีอัตราการแพรเชื้อ
คอนขางสูง สงผลตอจำนวนผูติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นับจากวันที่พบผูติดเชื้อรายแรกของโลกจนถึง
คอนขางสูง สงผลตอจำนวนผูติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นับจากวันที่พบผูติดเชื้อรายแรกของโลกจนถึง
ปจจุบันพบผูติดเชื้อมากกวา ๒๒ ลานรายทั่วโลกภายในระยะเวลากวา ๗ เดือน และยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีก
ปจจุบันพบผูติดเชื้อมากกวา ๒๒ ลานรายทั่วโลกภายในระยะเวลากวา ๗ เดือน และยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีก
วัคซีนเปนเครื่องมือสำคัญที่จะหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด -๑๙ ไดมีการวิจัยและพัฒนา วัคซีนทั่วโลก
วัคซีนเปนเครื่องมือสำคัญที่จะหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด -๑๙ ไดมีการวิจัยและพัฒนา วัคซีนทั่วโลก
ประมาณ ๒๐๐ แบบ ซึ่งยังไมเปนที่แนชัดวาจะสำเร็จหรือไม และจะสำเร็จเมื่อไร โดยทั่วไปที่ไมใชภาวะวิกฤต
ประมาณ ๒๐๐ แบบ ซึ่งยังไมเปนที่แนชัดวาจะสำเร็จหรือไม และจะสำเร็จเมื่อไร โดยทั่วไปที่ไมใชภาวะวิกฤต
การพัฒนาและผลิตวัคซีนจะทำโดยบริษัทวัคซีนขนาดใหญของโลก ซึ่งมักตองใชเวลานับสิบป เมื่อสำเร็จแลว
การพัฒนาและผลิตวัคซีนจะทำโดยบริษัทวัคซีนขนาดใหญของโลก ซึ่งมักตองใชเวลานับสิบป เมื่อสำเร็จแลว
จะตองผลิตและแตละประเทศก็รอสั่งซื้อเขามาใชในประเทศ แตในกรณีวิกฤติที่มีการระบาดรายแรงของโควิด-๑๙
จะตองผลิตและแตละประเทศก็รอสั่งซื้อเขามาใชในประเทศ แตในกรณีวิกฤติที่มีการระบาดรายแรงของโควิด-๑๙
การคิดคนและผลิตวัคซีนไมสามารถใชวิธีการแบบปรกติได รวมทั้งในปจจุบันมีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร
การคิดคนและผลิตวัคซีนไมสามารถใชวิธีการแบบปรกติได รวมทั้งในปจจุบันมีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร
การแพทยที่กาวหนา ทำใหนักวิจัยไดเรงคิดคนพัฒนาวัคซีนแบบใหม ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและบริษัทไบโอเทค
การแพทยที่กาวหนา ทำใหนักวิจัยไดเรงคิดคนพัฒนาวัคซีนแบบใหม ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและบริษัทไบโอเทค
ขนาดเล็กและขนาดกลางมากมายทั่วโลก จากสรุปรายงาน COVID-19 Vaccine Tracker ซึ่งอางอิงขอมูลจาก
ขนาดเล็กและขนาดกลางมากมายทั่วโลก จากสรุปรายงาน COVID-19 Vaccine Tracker ซึ่งอางอิงขอมูลจาก
องคการอนามัยโลก ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรากฏวามีวัคซีนตนแบบที่เขาทดสอบในสัตวทดลอง
องคการอนามัยโลก ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรากฏวามีวัคซีนตนแบบที่เขาทดสอบในสัตวทดลอง
มากกวา ๑๓๕ แบบ และมี ๔๑ แบบที่เริ่มทำการทดสอบในอาสาสมัครแลว โดยอยูในระยะที่หนึ่ง ๑๙ แบบ
มากกวา ๑๓๕ แบบ และมี ๔๑ แบบที่เริ่มทำการทดสอบในอาสาสมัครแลว โดยอยูในระยะที่หนึ่ง ๑๙ แบบ
ระยะที่สอง ๑๒ แบบ และระยะที่สาม ๘ แบบ รวมทั้งอีก ๒ แบบที่ผานการอนุมัติแบบพิเศษเพื่อใชอยางจำกัด
ระยะที่สอง ๑๒ แบบ และระยะที่สาม ๘ แบบ รวมทั้งอีก ๒ แบบที่ผานการอนุมัติแบบพิเศษเพื่อใชอยางจำกัด
ในกลุมเฉพาะ ประเทศไทยเองไดใหความสำคัญแกเรื่องวัคซีนเปนอยางมาก โดยที่นายกรัฐมนตรีไดสั่งการให
ในกลุมเฉพาะ ประเทศไทยเองไดใหความสำคัญแกเรื่องวัคซีนเปนอยางมาก โดยที่นายกรัฐมนตรีไดสั่งการให
ประเทศไทยดำเนินการเรื่องวัคซีนอยางรวดเร็ว เพื่อคนไทยจะไดใชวัคซีนโควิด -๑๙ เปนลำดับแรก ๆ ในเวลา
ประเทศไทยดำเนินการเรื่องวัคซีนอยางรวดเร็ว เพื่อคนไทยจะไดใชวัคซีนโควิด -๑๙ เปนลำดับแรก ๆ ในเวลา
ใกล เ คี ย งกั บ ประเทศชั ้ น นำของโลก ซึ ่ ง ร ว มดำเนิ น การโดยกระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) และกระทรวง
ใกล เ คี ย งกั บ ประเทศชั ้ น นำของโลก ซึ ่ ง ร ว มดำเนิ น การโดยกระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยไดมอบหมายใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยไดมอบหมายใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ในฐานะศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา ของศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙
ในฐานะศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา ของศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙
(ศบค.) และสถาบันวัคซีนแหงชาติ (NVI) ดำเนินการใน ๓ แนวทางหลักคูขนานกัน ไดแก (๑) รับการถายทอด
(ศบค.) และสถาบันวัคซีนแหงชาติ (NVI) ดำเนินการใน ๓ แนวทางหลักคูขนานกัน ไดแก (๑) รับการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อผลิตภายในประเทศ จากผูผลิตในตางประเทศที่มีความพรอมและมีความกาวหนาดานการวิจัย
เทคโนโลยีเพื่อผลิตภายในประเทศ จากผูผลิตในตางประเทศที่มีความพรอมและมีความกาวหนาดานการวิจัย
และพัฒนาวัคซีนเร็วที่สุด (๒) การจัดหาวัคซีนผานกลไกการเขารวมลงทุนในระดับพหุภาคีหรื อทวิภาคี และ
และพัฒนาวัคซีนเร็วที่สุด (๒) การจัดหาวัคซีนผานกลไกการเขารวมลงทุนในระดับพหุภาคีหรื อทวิภาคี และ
(๓) สนับ สนุนใหข ับ เคลื ่ อนการวิ จ ั ยและพัฒ นาภายในประเทศ ขณะนี้เทคโนโลยี mRNA ที่พัฒ นาโดย
(๓) สนับ สนุนใหข ับ เคลื ่ อนการวิ จ ั ยและพัฒ นาภายในประเทศ ขณะนี้เทคโนโลยี mRNA ที่พัฒ นาโดย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาเร็วที่สุด และกำลังอยูในขั้นเตรียมเขาสูการทดสอบระยะที่ห นึ่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาเร็วที่สุด และกำลังอยูในขั้นเตรียมเขาสูการทดสอบระยะที่ห นึ่ง
ภายในปลายป ๒๕๖๓
ภายในปลายป ๒๕๖๓

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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AI ในการศึกษา
AI ในการศึกษา
ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง ราชบัณฑิต
ปจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยทำใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ เทคโนโลยี
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เสริม science)
(augmented
reality)
(AR),นจริ
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science)
ปreality)
ญญาประดิ
ษฐ (artificial
intelligence)
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ษฐในการศึ
านิและ
ยาย
ปวิทญยาศาสตร
ญาประดิษจากการศึ
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intelligence)
หรื
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ป
ญ
ญาประดิ
ษ
ฐ
ใ
นการศึ
ก
ษาเป
น
มากกว
า
นิ
ยาย
กษาชิ้นหนึ่งพบวา การเรียนรูภาษาในแอปพลิเคชันที่ชื่อ วา Duolingo (www.duo
วิlingo.com)
ทยาศาสตรเพีจากการศึ
่งพบว
า การเรี
ยนรูภยาษาในแอปพลิ
เคชันทีกษาของมหาวิ
่ชื่อ วา Duolingo
ยง ๓๔ ชัก่วษาชิ
โมง ้นมีหนึ
ผลเที
ยบเท
ากับการเรี
นภาษาในภาคการศึ
ทยาลั(www.duo
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บเทากับการเรียกนภาษาในภาคการศึ
กษาของมหาวิ
ยแบบเต็
รูปแบบ แตปเพีญยญาประดิ
เพื่อมีการศึ
ารศึกษาในความหมายกว
าง ๆ นั้นเปทนยาลั
ไปได
มากกวมา
รูเพีปแบบ
แตปยญนรู
ญาประดิ
ฐเพืน่อCarnegie
การศึกษาและเทคโนโลยี
การศึกษาในความหมายกว
าง ๆและ
นั้นเป
นไปได
มากกวา
ย งการเรี
 ภ าษา ษเช
Learning (www.car
negielearning.com)
Fuel
Education
เพี ย งการเรี ย นรู  ภ าษา เช น ซึCarnegie
Learning
negielearning.com)
Education
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่งใชปญญาประดิ
ษฐ(www.car
กับการเรียนรู
 K-12 หนึ่งในแพล็ตและ
ฟอรFuel
มเทคโนโลยี
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ซึ
่
ง
ใช
ป
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ญาประดิ
ษ
ฐ
ก
ั
บ
การเรี
ย
นรู

K-12
หนึ
่
ง
ในแพล็
ต
ฟอร
ม
เทคโนโลยี
ดานน
การศึกษา (EdTech) ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ McGraw Hill’s ALEKS ซึ่งเปนเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุ
การศึกษา (EdTech)
ที่ไดรับงความนิ
ยมมากที
่สุดคือาMcGraw
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ซึ่งวเปยเทคโนโลยี
นเว็บแอปพลิปญเคชัญาประดิ
นสนับสนุษฐน
กระบวนการเรี
ยนรูไปจนถึ
การประเมิ
นความเข
ใจในเนื้อหาที
เคลื่อนด
กระบวนการเรี
ยนรู
ไปจนถึ
งการประเมิ
นความเข
าใจในเนื
่อนดวบยเทคโนโลยี
ครอบคลุ
มการเรี
ยนรู
ในระดั
บ K-12, โฮมสกู
ลและแม
แต้อกหาที
ารเรี่ขยับนรูเคลื
ในระดั
มหาวิทยาลัปยญญาประดิ
ในขณะทีษ่ใฐช
ครอบคลุ
มการเรี
นรูในระดับกK-12,
ตกการเรี
ยนรู
ในระดัาในการพั
บมหาวิทฒยาลั
ย ในขณะที
ปญญาประดิ
ษฐสยามารถประยุ
ตในดาโฮมสกู
นตาง ลๆและแม
นั้ น จีนแได
าวไปสู
แนวหน
นาการศึ
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ย ๆานจริ
แตกยารนำป
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กอตัก้งเรีเท็ยกนคนนั
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ผู
ก

อ

ตั
ง
้
เท็
ก
สตาร
ต
อั
พ
ด
า
นการศึ
ก
ษาที
ช
่
่
ื
อ
ว
า
Squirrel
AI
ซึ
่
ง
เป
น
ระดั
บ
ยูนิคกอรษาน
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ดีกวดาการวิ
เคราะหในระยะเวลา
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กำหนดแบ
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ทางความรู
 (knowledge
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ๆ ขณะเดี
ยวกัน ระบบpoints)
ALEKSเพืโดย
Hill เปน
ทางความรู (knowledge state) ของนักเรียนคนนั้น ๆ ขณะเดียวกัน ระบบ ALEKS โดย McGraw Hill เปน
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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ระบบที่ไดรับความนิยมมากในการเรียนการสอนแบบออนไลนตั้งแตระดับ K-12 ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
ระบบที
ความนิวยามมากในการเรี
ยนการสอนแบบออนไลน
บ K-12
ไปจนถึ
ระดักบษาในขั
มหาวิท้นยาลั
ระบบนี้่จไดะวิรับเคราะห
นักเรียนมีการตอบคำถามที
่คงเสนคงวา ตไมั้งแต
แกวระดั
งไปมา
กอนที
่ไปสูกงารศึ
ตอไปย
ระบบนี
้จะวิเ่เคราะห
านักเรียยนรู
นมีแกบบปรั
ารตอบคำถามที
่คงเสนคงวา
ไมแกวหรืงไปมา
กอนทีALEKS
่ไปสูการศึจะปรั
กษาในขั
ตอไป่
ในลักษณะที
รียกวาวการเรี
บตัว (adaptive
learning)
อไม ระบบ
บปรุ้งนแผนที
ในลั
กษณะที
ยกว
า การเรี
(adaptive
learning) หรื อจุไมดประเด็
ระบบนALEKS
จะปรั
ความรู
ของนั่เกรีเรี
ยนคนนั
้นเรืยนรู
่อยแบบปรั
ๆ เพื่อบใหตัวทราบถึ
งสถานะทางความรู
ที่มีการโต
เถียบงกัปรุนงแผนที
คือ มี่
ความรูของนักเรียนคนนั
้นเรืบ่อไมย ถๆวนเพืแต
่อใหทำไม
ทราบถึ
งสถานะทางความรู
 จุดประเด็
ที่มีการโตยเถีงย๒๐-๓๐
งกัน คือขมีอ
สถานะทางความรู
จำนวนนั
ALEKS
จึงสามารถวัดความรู
ไดดวนยคำถามเพี
จำนวนนับไมตถิ วรายงานของ
น แตทำไม ALEKS
จึงสามารถวั
ดความรูไดดวได
ยคำถามเพี
ง ๒๐-๓๐
ขอ
ซึสถานะทางความรู
่งเกิดจากกระบวนการทางสถิ
EdSurge
(www.edsurge.com)
กลาววา ยALEKS
ใหผลดี
ซึในเมื
่งเกิอดงที
จากกระบวนการทางสถิ
รายงานของ
EdSurge
ไดกลานววในป
า ALEKS
ใหผษลดีฐ
่มีขนาดปานกลางเปนตตนิ ไป
ไมดีนักสำหรั
บเมืองที(www.edsurge.com)
่มีขนาดเล็ก ปจจุบันการลงทุ
ญญาประดิ
ในเมื
องทีก่มษาเกิ
ีขนาดปานกลางเป
นตนไป ไม
ักสำหรั
บเมืงจีอนงทีที่ม่ลีขงทุนาดเล็
การลงทุนภในป
ษฐ
ทางการศึ
ดขึ้นในหลายประเทศที
่เจริดญีนแล
ว รวมถึ
นสูงถึกง ๖ปพัจนจุลบาันนดอลลาร
ายในญญาประดิ
พ.ศ. ๒๕๖๘
ษาเกิดขึน้นมากกว
ในหลายประเทศที
่เจริญแลว นรวมถึ
งจีนที่ลกงทุ
นสู่วงโลก
ถึง ๖อย
พันางไรก็
ลานดอลลาร
ายในวมมื
พ.ศ.อระหว
๒๕๖๘
ซึทางการศึ
่งจะเปนกการลงทุ
าครึ่งหนึ่งของการลงทุ
ดานการศึ
ษาทั
ตาม มีคภวามร
าง
ซึสหรั
่งจะเป
นการลงทุ
นมากกวานครึดา่งนนี
หนึ้่งเพิของการลงทุ
่วโลก
อยยาคาร
งไรก็เนกี
ตามเมลลอนจั
มีความรบวมืมมื
ฐอเมริ
กากับประเทศจี
่มขึ้นเรื่อยๆนดตัาวนการศึ
อยางเชกนษาทั
มหาวิ
ทยาลั
อกัอบระหว
บริษาัทง
สหรั
ฐอเมริดกาากั
บประเทศจี
นดานนนีYixue
้เพิ่มขึEducation
้นเรื่อยๆ ตัวInc.
อยาจังเช
ยคาร
เนกีเมลลอนจับAIมือResearch
กับบริษัท
เทคโนโลยี
นการศึ
กษาของจี
ดตัน้งหมหาวิ
องปฏิทบยาลั
ัติการ
“CMU-Squirrel
เทคโนโลยี
กษาของจี
Inc. จัดคตัคล้งหอ(personalized
งปฏิบัติการ “CMU-Squirrel
Research
Lab”
เพื่อดพัาฒนการศึ
นาระบบสนั
บสนุนนYixue
การศึกEducation
ษาตามศักยภาพบุ
education) ดวAIยเทคโนโลยี
Lab”
เพื่อพัษฒฐนาระบบสนั
การศึ่อกงษาตามศั
กยภาพบุ
คคลวิ(personalized
education)
ดวยเทคโนโลยี
(machine
learning)
ทยาการ ปญญาหรื
อวิทยาศาสตร
พุทธิปญญา
ปญญาประดิ
(AI) การเรีบยสนุ
นรูข นองเครื
ง (machine
วิทยาการ
ปญญาหรือวิทยาศาสตร
พุทธิปญHCI)
ญา
ปญญาประดิscience)
ษฐ (AI) การเรี
ยนรูสขัมองเครื
(cognitive
และปฏิ
พันธร่อะหว
างมนุษยกlearning)
ับคอมพิวเตอร
(human–computer
interaction,
(cognitive
science)
และปฏิยนรู
สัมขพัองนั
นธรกะหว
งมนุษบยกK-12
ับคอมพิ
วเตอร
interaction,
HCI)ง
เพื
่อเพิ่มประสิ
ทธิภาพการเรี
เรียานระดั
โดยเป
ดศูน(human–computer
ยการเรียนรูที่ใชปญญาประดิ
ษฐมากถึ
เพื
่อเพิ่มประสิ
ธิภาพการเรี
ยนรูของนัดกเพิเรี่มยขึนระดั
๑,๗๐๐
แหงทัท่วประเทศจี
น และจะเป
้นเรื่อยบ ๆK-12 โดยเปดศูนยการเรียนรูที่ใชปญญาประดิษฐมากถึง
๑,๗๐๐ แหงทั่วประเทศจีน และจะเปดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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พื้นที่ทะเลสาบสงขลา...ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
พื้นที่ทะเลสาบสงขลา...ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ราชบัณฑิต

ประเทศไทยมีความสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติของโลกประเทศหนึ่ง โดยมีทรัพยากรธรรมชาติ
จากภูเขาสู
ทะเล มีทั้งปคาวามสมบู
ไม ดิน น้รำณทรั
ยากรทางทะเลและชายฝ
ง พื้นที่ชุมน้ำเป่งนทรั
พยากรธรรมชาติ
สำคัญ
ประเทศไทยมี
ดาพนทรั
พยากรธรรมชาติของโลกประเทศหนึ
โดยมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความหลากหลายทั
ญเช
น ทะเลสาบสงขลา บึงโขงหลง
บึงบอระเพ็ด จัสงำคั
หวัญด
จากภู
เขาสูทะเล มีท่วั้งปประเทศ
าไม ดินทีน้่สำำคัทรั
พยากรทางทะเลและชายฝ
ง พื้นที่ชจัุงมหวั
น้ำดเปบึนงกาฬ
ทรัพยากรธรรมชาติ
กวานพระเยา
จังหวัที่สดำคั
พะเยา
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดบึพิงบอระเพ็
จิตร ด จังหวัด
มีนครสวรรค
ความหลากหลายทั
่วประเทศ
ญเชนหนองหาร
ทะเลสาบสงขลา
บึงโขงหลงและบึ
จังหวังสีดไบึฟงกาฬ
พื้นทีกว
่ชุมาน้นพระเยา
ำดังกลาวมี
ความสำคั
้งดานเศรษฐกิ
งคม และสิและบึ
่งแวดล
นอูดขพิาจวอู
นครสวรรค
จังหวั
ดพะเยาญทัหนองหาร
จังหวัจดสัสกลนคร
งสีไอฟมจัเป
งหวั
ิตรน้ำของชุมชน
ในจังหวัพืด้นพืที้น่ชทีุม่ใน้กล
ยงาวมี
เปคนวามสำคั
พื้นที่ทอญงเที
กษาดุลจธรรมชาติ
และที
่ส ำคัอญม คืเปอ เป
่ใช ใ นการ
ำดัเงคีกล
ทั้งด่ยาวรันเศรษฐกิ
สังคม และสิ
่งแวดล
นอูนขแหล
าวอูนง้ำทีของชุ
มชน
ทำการเกษตรที
ยืนเ คีปยจงจุเป
บันนพืพื้น้นทีที่ล่ทุมน้อำงเที
เกือ่ยบทุ
งไดล รธรรมชาติ
ับผลกระทบจากการกระทำของมนุ
ษยงททีี่จใชับใสันการ
ตวน้ำ
ในจั
งหวัดพื้นที่ย่ใั่งกล
วรักแห
ษาดุ
และที่ส ำคัญ คือ เปน แหล
มากเกินไป ปลดปล
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมษยสัทตี่จวับนสั้ำลดลง
ทำการเกษตรที
่ยั่งยืนอยน้ปำจเสีจุบยันบุพืก้นรุทีก่ลทำการเกษตร
ุมน้ำเกือบทุกเป
แหนงตไดนรทำให
ับผลกระทบจากการกระทำของมนุ
ตวน้ำ
จึงจำเปนไป
นตอปลดปล
งบริหารจั
ื้นที่ชุมน้ำใหมเป
ีสภาพสมบู
รณทรัเพื
่อเปนอูขาวอูนเ้สืำ ่อใหมโทรม
ชุมชนได
และ
มากเกิ
อยน้ดำการฟ
เสีย บุนกฟูรุกพทำการเกษตร
นตน ทำให
พยากรธรรมชาติ
สัตอวาศั
น้ำยลดลง
ใช
ระโยชน
ยางยัห่งารจั
ยืนตดอการฟ
ไป นฟูพื้นที่ชุมน้ำใหมีสภาพสมบูรณ เพื่อเปนอูขาวอูน้ำ ใหชุมชนไดอาศัยและ
จึงปจำเป
นตอองบริ
ทะเลสาบสงขลาเป
ใชประโยชน
อยางยั่งยืนตอไป น ทะเลสาบใหญ มีพื้น ที่ป ระมาณ ๘,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม พื้นที่
๓ จังหวัทะเลสาบสงขลาเป
ด คือ สงขลา นครศรีน ทะเลสาบใหญ
ธรรมราช และพัมีทพลุื้นง ทีทะเลสาบสงขลานั
นอูขาโวอู
น้ำของชุ
มชนในหลาย
่ป ระมาณ ๘,๕๐๐บเป
ตารางกิ
ลเมตร
ครอบคลุ
ม พื้นที่
่ใกลเคียนครศรี
งมาคอนข
างยาวนาน
แตปทจลุจุงบทะเลสาบสงขลานั
ันถูกคุกคามจนทรัพบยากรเสื
และสูมญชนในหลาย
เสียดุลภาพ
๓จังหวั
จังดหวัและพื
ด คือ้นทีสงขลา
ธรรมราช
และพั
เปนอูข่อามโทรม
วอูน้ำของชุ
สัตดวและพื
น้ำและระบบนิ
จึงอจำเป
ตองวางแผนการบริ
การอยางจริ
งจัง เพื่อ่อมโทรม
ใหทะเลสาบสงขลากลั
บสู
จัทัง้ หวั
้นที่ใกลเคียเวศ
งมาค
นขานงยาวนาน
แตปจจุบันหถูการจั
คุกดคามจนทรั
พยากรเสื
และสูญเสียดุลภาพ
รณอยาเงในอดี
ทัความอุ
้งสัตวดนมสมบู
้ำและระบบนิ
วศ จึงตจำเปนตองวางแผนการบริหารจัดการอยางจริงจัง เพื่อใหทะเลสาบสงขลากลับสู
แนวทางการบริ
หารจัตดการทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืนจะตองพิจารณาและวิเคราะหความสำคัญและ
ความอุดมสมบู
รณอยางในอดี
คุณคา ภัแนวทางการบริ
ยคุกคาม ตัวอยหาารจั
งความสำเร็
จการจัดการพื้นทีา่ชงยัุม่งน้ยืำนในต
บทเรียเนการบริ
ารที่ผิดญพลาด
ดการทะเลสาบสงขลาอย
จะตาองประเทศ
งพิจารณาและวิ
คราะหคหวามสำคั
และ
กิดขึ้น สามารถสรุ
ได ดัง้นนีที้ ๑)
งยกป
ญหาทะเลสาบสงขลาเป
งชาติ
คุในอดี
ณคาตภัและผลกระทบที
ยคุกคาม ตัวอยา่เงความสำเร็
จการจัดปการพื
่ชุมน้ตำอในต
างประเทศ
บทเรียนการบรินหวาระแห
ารที่ผิดพลาด
๒) ทำยุต ทและผลกระทบที
ธศาสตรและแผนงาน
บัติระยะยาว
ทำแผนงบประมาณเชิ
งบูรณาการ
๔) งจัชาติ
ดตั้ง
ในอดี
่เกิดขึ้นแผนปฏิ
สามารถสรุ
ปได ดังนี๓-๕
้ ๑)ปตอ๓)งยกป
ญหาทะเลสาบสงขลาเป
นวาระแห
คณะกรรมการพั
องคบปัติรระกอบทุ
ภาคสปวน๓)๕)ทำแผนงบประมาณเชิ
จัดตั้งสถาบันวิจัยทะเลสาบ
และ๔)๖)จัออก
๒)
ทำยุทธศาสตรฒแนาทะเลสาบโดยมี
ละแผนงาน แผนปฏิ
ะยะยาวก๓-๕
งบูรณาการ
ดตั้ง
กฎหมายหรือธรรมนู
ญทะเลสาบสงขลา
่อเปนเครืกภาคส
่องมือวในการขั
่อน ทัน้งวิหมดจะต
องทำอย
งจัง
คณะกรรมการพั
ฒนาทะเลสาบโดยมี
องคปเพืระกอบทุ
น ๕) จับดเคลื
ตั้งสถาบั
จัยทะเลสาบ
และางจริ
๖) ออก
ทุกภาคสวน อทะเลสาบสงขลาจึ
งจะกลับไปสูเพืค่อวามสมบู
งในอดีตบเคลื่อน ทั้งหมดจะตองทำอยางจริงจัง
กฎหมายหรื
ธรรมนูญทะเลสาบสงขลา
เปนเครืร่อณงมืออยาในการขั
ทุกภาคสวน ทะเลสาบสงขลาจึงจะกลับไปสูความสมบูรณอยางในอดีต

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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เทคโนโลยี
เทคโนโลยีกการกลบรสในอุ
ารกลบรสในอุตตสาหกรรมยา
สาหกรรมยา
ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาคีสมาชิก
การยอมรับในการกินยารูปแบบใด ๆ ของผูปวยสวนใหญขึ้นอยูกับรสชาติของยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การยอมรับในการกินยารูปแบบใด ๆ ของผูปวยสวนใหญขึ้นอยูกับรสชาติของยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูปวยที่เปนเด็ก โมเลกุลของยาที่ละลายในน้ำลายและสัมผัสกับตุมรับรสบนลิ้นทำใหรูสึกถึงรสขม หวาน หรือ
ผูปวยที่เปนเด็ก โมเลกุลของยาที่ละลายในน้ำลายและสัมผัสกับตุมรับรสบนลิ้นทำใหรูสึกถึงรสขม หวาน หรือ
เค็ม ในทองตลาดมีผลิตภัณฑยาจำนวนมากที่มีรสขม การพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้ใหมีรสชาติที่ดีขึ้นสามารถ
เค็ม ในทองตลาดมีผลิตภัณฑยาจำนวนมากที่มีรสขม การพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้ใหมีรสชาติที่ดีขึ้นสามารถ
ชวยใหผูปวยใหความรวมมือในการใชยามากขึ้นได ดังนั้น สูตรยาใด ๆ ที่มีรสชาตินาพึงพอใจก็ยอมเปนที่
ชวยใหผูปวยใหความรวมมือในการใชยามากขึ้นได ดังนั้น สูตรยาใด ๆ ที่มีรสชาตินาพึงพอใจก็ยอมเปนที่
ตองการมากกวาผลิตภัณฑของคูแขงและสงผลในทางบวกตอธุรกิจของบริษัทผูผลิต กลไกของการกลบรสมักใช
ตองการมากกวาผลิตภัณฑของคูแขงและสงผลในทางบวกตอธุรกิจของบริษัทผูผลิต กลไกของการกลบรสมักใช
วิธีหลัก ๒ วิธี คือ การเพิ่มสารใหความหวาน สารแตงกลิ่นรส เพื่อบดบังรสที่ไมพึงประสงค และการหลีกเลี่ยง
วิธีหลัก ๒ วิธี คือ การเพิ่มสารใหความหวาน สารแตงกลิ่นรส เพื่อบดบังรสที่ไมพึงประสงค และการหลีกเลี่ยง
การสัมผัสระหวางโมเลกุลของยากับตุมรับรส ในชวงหลายปที่ผานมามี การพัฒนาเทคโนโลยีการกลบรสเพื่อ
การสัมผัสระหวางโมเลกุลของยากับตุมรับรส ในชวงหลายปที่ผานมามี การพัฒนาเทคโนโลยีการกลบรสเพื่อ
บดบังรสที่ไมพึงประสงคของยาเพิ่มมากขึ้น ในการบรรยายนี้จึงเนนการสรุปเทคโนโลยีการกลบรสที่นำมาใช
บดบังรสที่ไมพึงประสงคของยาเพิ่มมากขึ้น ในการบรรยายนี้จึงเนนการสรุปเทคโนโลยีการกลบรสที่นำมาใช
ในอุตสาหกรรมการผลิตยา รวมถึงเทคนิคที่ใชในการประเมินการกลบรสดังกลาว
ในอุตสาหกรรมการผลิตยา รวมถึงเทคนิคที่ใชในการประเมินการกลบรสดังกลาว

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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การนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาเวียนใชใหม
การนำหนากากอนามัยและหนากาก N95 มาเวียนใชใหม
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คำสำคัญ : หนากากอนามัย, หนากาก N95, การเวียนใชใหม, มลพิษทางอากาศ, เชื้อไวรัสโคโรนา,
คำสำคัญ : หน
ากากอนามั
กาก N95, การเวีนหายใจ
ยนใชใหม, มลพิษทางอากาศ, เชื้อไวรัสโคโรนา,
โรคโควิ
ด-๑๙, ยเชื, ้อหน
กอาโรคระบบทางเดิ
โรคโควิด-๑๙, เชื้อกอโรคระบบทางเดินหายใจ

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก :
เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก :
กรณีศึกษาของประเทศญี่ปนุ (ภาค ๕)
กรณีศึกษาของประเทศญี่ปนุ (ภาค ๕)
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล ราชบัณฑิต
เปนที่ทราบกันดีวา ขยะพลาสติกบุกเขาไปถึงพื้นที่ที่หางไกลที่สุดของโลก รวมถึงบริเวณทวีปอารกติก
เปนทีก่ทติกราบกั
กบุกเขาไปถึกงเขพืา้นสูทีม่ทหาสมุ
ี่หางไกลที
่สุดของโลก
เวณทวีปอาร
กติก
และแอนตาร
ในวินถดีีปวจาจุบขยะพลาสติ
ันการไหลของพลาสติ
ทรจะเพิ
่มขึ้นเปนรวมถึ
๓ เทงาบริภายในพ.ศ.
๒๕๘๓
ก ในวิถกีปตัจนจุตบอันปการไหลของพลาสติ
าสูมกิหาสมุ
รจะเพิบ่มชายฝ
ขึ้นเปงนทุก๓ๆเทเมตรทั
าภายในพ.ศ.
๒๕๘๓
คืและแอนตาร
อ เปน ๒๙ กลติานเมตริ
เทียบเทากับพลาสติกกเข๕๐
โลกรัมทสำหรั
่วโลก (ตามการ
คือ เปน ๒๙ ลานเมตริกกโดย
ตันตPew
อปเทีCharitable
ยบเทากับพลาสติ
๕๐ กิSystemiq
โลกรัมสำหรับริบษชายฝ
ก มๆความยั
เมตรทั่ง่วยืโลก
ตรวจสอบขยะพลาสติ
Trustsก และ
ัทที่สงงทุเสริ
น) ข(ตามการ
าวดีก็คือ
ตรวจสอบขยะพลาสติ
กโดย Pew Charitable
Trusts
บริษัทที๒๕๘๓
่สงเสริมแต
ความยั
่งยืน) ขเปาาวดีหมาย
ก็คือ
เทคโนโลยีที่มีอยูสามารถลดกระแสลงได
รอยละ
๘๐ และ
(พ.ศ.Systemiq
๒๕๖๓) ภายใน
การบรรลุ
เทคโนโลยี
ที่มชีอันยูแบบครบวงจรที
สามารถลดกระแสลงได
ยละ น๘๐
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ภายใน ๒๕๘๓
การบรรลุเดปการของ
าหมาย
จะตองใชโซลู
่ครอบคลุมรอโดยเน
ที่การลดและทดแทนพลาสติ
ก รวมถึแต
งระบบการจั
จะต
แบบครบวงจรที่ย่คนแปลงคื
รอบคลุมอโดยเน
นทีย่กบารลดและทดแทนพลาสติ
ก รวมถึงระบบการจั
เสียทีอ่ดงใช
ีขึ้นโซลูอุชปันสรรคในการเปลี
กฎระเบี
รูปแบบธุรกิจ และกลไกการระดมทุ
นที่ไมดเการของ
พียงพอ
เสียวทีา่ดภาคอุ
ีขึ้น อุตปสาหกรรมและรั
สรรคในการเปลีฐ่ยบาลจะปฏิ
นแปลงคือบกฎระเบี
นที่ไมกเพีทีย่เ ขงพอ
แม
ัติตามขยอบผูกรูพัปนแบบธุ
ในปรกิจจุจบและกลไกการระดมทุ
ัน ยังพบวาปริมาณพลาสติ
าสู
แมวาภาคอุ
ตสาหกรรมและรั
บาลจะปฏิบ๒๕๘๓
ัติตามขAmerican
อผูกพัน ในป
จจุบัน ยัCouncil
งพบวาปริ
กที่เ ข าสู
มหาสมุ
ทรลดลงเพี
ยงรอยละ ๗ฐภายในพ.ศ.
Chemistry
ซึ่งมเปาณพลาสติ
นกลุมอุตสาหกรรม
มหาสมุ
ยงรอยละวนใหญ
๗ ภายในพ.ศ.
๒๕๘๓
Council กซึเป
่งเปนนวักลุ
กลาวสนัทบรลดลงเพี
สนุนคำแนะนำส
ของรายงาน
แตขAmerican
อเตือนเรื่อChemistry
งการเปลี่ยนพลาสติ
สดุมทอุี่มตีตสาหกรรม
นทุนดาน
กล
าวสนับอมสู
สนุงนขึคำแนะนำส
ของรายงาน
อนเรื่องการเปลี
่ยนพลาสติ
เปนวัดสดุมีทปี่มระสิ
ีตนททุธินภดาพ
าน
รวมที่ปกระหยั
สิ่งแวดล
้น เห็นไดชวัดนใหญ
วาเทคโนโลยี
การรีไแต
ซเคิขลอเตื
ขยะพลาสติ
กแบบองค
ด มีแปตระสิ
ทธิภราพ
สิ่งแวดล
อมสูงขึจ้นหมุเห็นนเวีไดยนชัดเปวานเทคโนโลยี
ไซเคิลขยะพลาสติ
กแบบองค
รวมถึ
งเศรษฐกิ
สิ่งที่ขาดไมการรี
ไดในการพั
ฒนาสังคมสมั
ยใหมอยราวมที
งยั่ง่ปยืระหยั
นและแม
การอยู
อด
รวมถึงเศรษฐกิจหมุนษเวียชาติ
ยน เปดันงเช
สิ่งนทีการนำเสนอที
่ขาดไมไดในการพั
ฒนาสัผูบงคมสมั
ยใหม
างยั่งยืนและแม
ารอยูศึกรอด
ในระยะยาวของมนุ
่ผานมา
รรยายได
เลืออยกประเทศญี
่ปุนเปแตนกกรณี
ษา
ในระยะยาวของมนุ
ษยชาติ ดังเชนอการนำเสนอที
่ผายนมา
ผูบรรยายไดเลืออันกประเทศญี
เปนกรณี
วัตถุประสงคของการนำเสนอแบบต
เนื่องนี้คือ การเรี
นรูจากประสบการณ
มีคาของญี่ป่ปุนุนและเพื
่อปรัศบึกปรุษาง
วัใหตดถุีขปึ้นระสงค
โดยไมขทองการนำเสนอแบบต
ำผิดแบบซ้ำเดิม อเนื่องนี้คือ การเรียนรูจากประสบการณอันมีคาของญี่ปุนและเพื่อปรับปรุง
ใหดีขึ้นโดยไม
ทำผิดแบบซ้นำนีเดิ้จมะดำเนินการในหัวขอที่เหลือตอจากเดือนมกราคม ๒๕๖๓ กลาวคือ การนำเสนอ
การนำเสนอในวั
การนำเสนอในวั
นนีไ้จซเคิ
ะดำเนิ
นการในหั
ตัวอยางของเทคโนโลยี
การรี
ลแนวใหม
๓ วตัขวออยทีา่เหลื
ง :อตอจากเดือนมกราคม ๒๕๖๓ กลาวคือ การนำเสนอ
ตัวอยางของเทคโนโลยี
การรีไซเคิ
ตัววอยเรางงปฏิ: กิริยาที่ใชงานแลวจากอุปกรณ FCC (Fluid Catalytic
การทำใหเหลวโดยปฏิ
กิรลิยแนวใหม
าแตกตัวด๓วยตั
Cracking)การทำใหเหลวโดยปฏิกิริยาแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลวจากอุปกรณ FCC (Fluid Catalytic
Cracking)การทำใหเหลวโดยไมใชตัวเรงปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณแบบชั้นวัสดุเคลื่อนที่
การทำให
ใชงตงานความร
ัวเรงปฏิกิรอิยนาในเครื
กรณแอบบชั
วัสดุเคลื่อยนที
สถานีผลิตเหลวโดยไม
ไฟฟาดวยพลั
(หมอ่อน้งปฏิ
ำแบบฟลู
ิไดซเ้นบดไหลเวี
น) ่
าดวยพลั
อน ล(หม
ำแบบฟลู
อิไดซเบดไหลเวียน) ้งตอไป
เนื่องจากขสถานี
อจำกัผลิดตดไฟฟ
านเวลา
หัวขงองานความร
ของการรีไซเคิ
ขวดอน้PET
จะนำเสนอในการบรรยายครั
เนื่องจากขอจำกัดดานเวลา หัวขอของการรีไซเคิลขวด PET จะนำเสนอในการบรรยายครั้งตอไป

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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อิอิเเล็ล็กกทรอนิ
ทรอนิกกสสพพลาสติ
ลาสติกก
ศาสตราจารย ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ราชบัณฑิต
ในวงจรรวม (integrated circuit) หรืออุปกรณในระดับไมโครอิเล็กทรอนิกสนั้น การประมวลผลจะ
ในวงจรรวม (integrated circuit) หรืออุปกรณในระดับไมโครอิเล็กทรอนิกสนั้น การประมวลผลจะ
ดำเนินการมาจากแผงวงจรขนาดเล็กที่สรางบนสารกึ่งตัวนำซิลิคอนที่เรียกวา ชิปซิลิคอน (Silicon chip)
ดำเนินการมาจากแผงวงจรขนาดเล็กที่สรางบนสารกึ่งตัวนำซิลิคอนที่เรียกวา ชิปซิลิคอน (Silicon chip)
วงจรรวมนี้มีขอดีที่มีขนาดเล็กและมีความสามารถในการประมวลผลสูง แตมีปญหาเรื่องความแข็ง แตกหักงาย
วงจรรวมนี้มีขอดีที่มีขนาดเล็กและมีความสามารถในการประมวลผลสูง แตมีปญหาเรื่องความแข็ง แตกหักงาย
และไมเหมาะกับการสรางวงจรประมวลผลที่ตองใชในบริเวณที่ยืดหยุนหรือโคงงอได อิเล็กทรอนิกสพลาสติก
และไมเหมาะกับการสรางวงจรประมวลผลที่ตองใชในบริเวณที่ยืดหยุนหรือโคงงอได อิเล็กทรอนิกสพลาสติก
(plastic electronics) หรืออิเล็กทรอนิก สแบบพิมพ (printed electronics) เปนการประยุกตใชพอลิเมอร
(plastic electronics) หรืออิเล็กทรอนิก สแบบพิมพ (printed electronics) เปนการประยุกตใชพอลิเมอร
นำไฟฟาที่เปนโมเลกุลอินทรี ยมาสรางเปนพลาสติกที่สามารถนำไฟฟาได และนำมาสรางเปน วงจรหรือเปน
นำไฟฟาที่เปนโมเลกุลอินทรี ยมาสรางเปนพลาสติกที่สามารถนำไฟฟาได และนำมาสรางเปน วงจรหรือเปน
ฐานรอง (substrate) ของวงจร สวนวงจรอิเล็กทรอนิกสอาจจะใชวิธีการพิมพดวยหมึกพิมพ หรือพอลิเมอรที่
ฐานรอง (substrate) ของวงจร สวนวงจรอิเล็กทรอนิกสอาจจะใชวิธีการพิมพดวยหมึกพิมพ หรือพอลิเมอรที่
นำไฟฟ า ซึ ่ ง อาจเป น การพิ ม พ แ บบออฟเซ็ ต (offset) หรื อ อิ ง ก เ จ็ ต (inkjet) ลงบนแผ น วัส ดุ ท ี ่โ ค ง งอได
นำไฟฟ า ซึ ่ ง อาจเป น การพิ ม พ แ บบออฟเซ็ ต (offset) หรื อ อิ ง ก เ จ็ ต (inkjet) ลงบนแผ น วัส ดุ ท ี ่โ ค ง งอได
กระบวนการในการออกแบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึ งสมบัติใหมนี้ ทำใหเกิดการประยุก ตใชงานได
กระบวนการในการออกแบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึ งสมบัติใหมนี้ ทำใหเกิดการประยุก ตใชงานได
แตกตางไปจากวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสารกึ่งตัวนำเดิม อิเล็กทรอนิกสพลาสติก อาจแบงออกเปนกลุมของ
แตกตางไปจากวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสารกึ่งตัวนำเดิม อิเล็กทรอนิกสพลาสติก อาจแบงออกเปนกลุมของ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑในดานตาง ๆ ไดดังนี้
การพัฒนาทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑในดานตาง ๆ ไดดังนี้
๑. อิเล็กทรอนิกสแบบยืดหยุน (flexible electronics) เปนการพัฒนาโดยการนำเอาสมบัติในการพับ
๑. อิเล็กทรอนิกสแบบยืดหยุน (flexible electronics) เปนการพัฒนาโดยการนำเอาสมบัติในการพับ
งอไดของพลาสติกมาใชประโยชน
งอไดของพลาสติกมาใชประโยชน
๒. อิเล็กทรอนิกสแบบพิมพ (printed electronics) เปนการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการพิมพในรูปแบบ
๒. อิเล็กทรอนิกสแบบพิมพ (printed electronics) เปนการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการพิมพในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน เฟล็กโซกราฟ หรืออิงกเจ็ต ซึ่งจะทำให สามารถดาวนโหลดขอมูลวงจรผานอินเทอรเน็ตแลวพิมพ
ตาง ๆ เชน เฟล็กโซกราฟ หรืออิงกเจ็ต ซึ่งจะทำให สามารถดาวนโหลดขอมูลวงจรผานอินเทอรเน็ตแลวพิมพ
แผนวงจรใชงานได
แผนวงจรใชงานได
๓. อิเล็กทรอนิกสแบบสวมใส (wearable electronics) และอิเล็กทรอนิกสแบบสิ่งทอ (textile
๓. อิเล็กทรอนิกสแบบสวมใส (wearable electronics) และอิเล็กทรอนิกสแบบสิ่งทอ (textile
electronics) เปนการนำเอาฟงกชันทางอิเล็กทรอนิกสเขาไปอยูในสิ่งทอ ทำใหสิ่งที่สวมใสมีความสามารถในการ
electronics) เปนการนำเอาฟงกชันทางอิเล็กทรอนิกสเขาไปอยูในสิ่งทอ ทำใหสิ่งที่สวมใสมีความสามารถในการ
ปรับประมวลผล เชน เสื้อผาที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอม เสื้อผาตรวจสุขภาพของผูสวมใส
ปรับประมวลผล เชน เสื้อผาที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอม เสื้อผาตรวจสุขภาพของผูสวมใส
๔. อิเล็กทรอนิกสสภาพโดยรอบฉลาด (Ambient Intelligence) เปนเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสที่
๔. อิเล็กทรอนิกสสภาพโดยรอบฉลาด (Ambient Intelligence) เปนเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสที่
ทำใหสภาพโดยรอบตอบสนองตอความตองการ ความเปนอยูของมนุษย เชน แผนไฟสองสวางปรับตาม
ทำใหสภาพโดยรอบตอบสนองตอความตองการ ความเปนอยูของมนุษย เชน แผนไฟสองสวางปรับตาม
สภาพแวดลอม e-Wallpaper ฟลมปรับตามแสงสวาง
สภาพแวดลอม e-Wallpaper ฟลมปรับตามแสงสวาง
ในการบรรยายนี้จะยกตัวอยางตัวรับรูที่พิมพดวยอิงกเจ็ตบนกระดาษและนำไปประยุกต ใชในการวัด
ในการบรรยายนี้จะยกตัวอยางตัวรับรูที่พิมพดวยอิงกเจ็ตบนกระดาษและนำไปประยุกต ใชในการวัด
ความชื้นของใบไมและดิน Google smart contact lens ที่ใชเพื่อติดตามระดับน้ำตาลผานการวัดจากน้ำตา
ความชื้นของใบไมและดิน Google smart contact lens ที่ใชเพื่อติดตามระดับน้ำตาลผานการวัดจากน้ำตา
ตัวรับรูทใี่ สในยางปองกันฟน (mouthguard) เพื่อวัดกรดแล็กติกและกรดยูริกในน้ำลาย และตัวรับรูแถวลำดับ
ตัวรับรูทใี่ สในยางปองกันฟน (mouthguard) เพื่อวัดกรดแล็กติกและกรดยูริกในน้ำลาย และตัวรับรูแถวลำดับ
แบบสวมใสได (wearable sensor array) เพื่อชวยในการตรวจวัดแบบ non-invasive จากเหงื่อของผูสวมใส
แบบสวมใสได (wearable sensor array) เพื่อชวยในการตรวจวัดแบบ non-invasive จากเหงื่อของผูสวมใส
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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แอมมอกซิเดชันของโพรเพน
แอมมอกซิเดชันของโพรเพน
บนตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ
บนตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ ดำรงคเลิศ๑๑ ราชบัณฑิต
ดร.สมศักดิ์ ดำรงค
เลิศ ราชบั
ณฑิต๒
วิศาสตราจารย
วัฒน ยิ่งสุทธิกพิตันติธุค๑ุณ, ศาสตราจารย
ดร.ปราโมทย
ไชยเวช
๒
วิว๑ัฒภาควิ
น ยิช่งาเคมี
สุทธิเพทคนิ
ันธุค๑,คณะวิ
ศาสตราจารย
ทยาศาสตร ดร.ปราโมทย
จุฬาลงกรณมหาวิไชยเวช
ทยาลัย
๑

ภาควิชาเคมี๒เทคนิ
ทยาศาสตร
ฬาลงกรณ
บริษคัทคณะวิ
ปโตรเคมิ
คอลแหงจุชาติ
จำกัด มหาวิทยาลัย
๒ บริษัท ปโตรเคมิคอลแหงชาติ จำกัด

การศึกษาการสังเคราะหอะคริโลไนทริลในเครื่องปฏิกรณขนาดความจุ ๗๕ มิลลิลิตร ใชการออกแบบ
การศึนกษาการสั
เคราะหอะคริโลไนทริ
ลในเครื่องปฏิ๒กรณ
มิลลิลิตร ใชการออกแบบ
การทดลองเป
๒ แบบ งแบบแรกประกอบด
วยกระบวนการ
อยขางนาดความจุ
อยางแรกคื๗๕
อกระบวนการเปลี
่ยนโพรเพน
การทดลองเป
น
๒
แบบ
แบบแรกประกอบด
ว
ยกระบวนการ
๒
อย
า
ง
อย
า
งแรกคื
อ
กระบวนการเปลี
่ยนโพรเพน
ไปเปนโพรพิลีนดวยตัวเรงปฏิกิริยา Pd/Activated Carbon ซึ่งพบวาภาวะที่เหมาะสม คือ อุณหภู
มิ ๔๒๐
ไปเป
นโพรพิ
ีนดวยตันวเริเร่มงตปฏิ
ิยา Pd/Activated
Carbon
ซึ่ง่สพบว
ณหภูโลไนทริ
มิ ๔๒๐ล
องศาเซลเซี
ยสลความดั
น ๑กิรบรรยากาศ
เวลา ๓๐ นาที
อยางที
องคืาอภาวะที
การเปลี่เ่ยหมาะสม
นโพรพิลีนคืเปอนอุอะคริ
ยสกความดั
เริ่มดตตันว๑เรงบรรยากาศ
อยางที่สองคือการเปลีBismuth
่ยนโพรพิลีนPhosphate
เปนอะคริโลไนทริ
ดองศาเซลเซี
วยตัวเรงปฏิ
ิริยา ๒นชนิ
ปฏิกิริยาชนิเวลา
ดแรก๓๐คือนาที
Cu/Multicomponent
มีภาวะล
ดทีว่เหมาะสมที
ยตัวเรงปฏิ่อกุณิริยหภู
า ม๒ิ ๔๐๐
ชนิด ตัองศาเซลเซี
วเรงปฏิกิรยิยสาชนิ
ดแรกนเริ
คือ่มตCu/Multicomponent
Bismuth
Phosphate
มีภาวะ
ความดั
น ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐
นาที สามารถผลิ
ตอะคริ
โลทีไนทริ
่เหมาะสมที
่อุณหภู
มิ ๔๐๐โดยน้
องศาเซลเซี
่มตนดที๑่สองคื
บรรยากาศ
เวลา ๓๐สามารถผลิ
นาที สามารถผลิ
ลไดรอยละ
๓๑.๒๗
ำหนัก ตัยวสเรความดั
งปฏิกิรนิยเริาชนิ
อ Cu/Zeolite
ตอะคริตโอะคริ
ลไนทริโล-ล
ไนทริ
ลไดร๖.๒๙
อยละโดยน้
๓๑.๒๗
ำหนัยกบเทีตัวยเรบตังวปฏิ
ิริยกาชนิ
ดที้ง่สสองพบว
องคือ Cu/Zeolite
ตอะคริโลไนทริล
ได
รอยละ
ำหนักโดยน้
เมื่อเปรี
เรงกปฏิ
ิริยาทั
า ตัวเรงปฏิกิรสามารถผลิ
ิยา Cu/Multicomponent
ไดรอยละ ๖.๒๙
โดยน้ำหนั
่อเปรียบเทีโลไนทริ
ยบตัวเรลงมากกว
ปฏิกิริยาาทั
เรงปฏิกิริยา Cu/Multicomponent
Bismuth
Phosphate
ใหกรอเมืยละอะคริ
ตัว้งเรสองพบว
งปฏิกิ ราิยตัา วCu/Zeolite
ประมาณ ๕ เทา ดังนั้น
Bismuth Phosphate่สอง
ใหรผูอวยละอะคริ
โลไนทริ
วเรงปฏิกิ ริยา Cu/Zeolite ประมาณ
เทา ดังนั้น
Bismuth ๕Phosphate
ในกระบวนการแบบที
ิจัยจึงเลือกใช
ตัวเรลงมากกว
ปฏิกิริยาาตัCu-Pd/Multicomponent
กิริย่เาหมาะสมคื
Cu-Pd/Multicomponent
Bismuth ยPhosphate
ในกระบวนการแบบที
่สองนอะคริ
ผูวิจัยโจึลไนทริ
งเลือกใช
ัวเรงภปฏิาวะที
ในการเปลี่ยนโพรเพนเป
ล ตโดยมี
ออุณหภูมิ ๔๓๐ องศาเซลเซี
ส ความดัน
ในการเปลี
่ยนโพรเพนเป
นอะคริ
โลไนทริ
ล โดยมี
ภาวะที่เหมาะสมคื
ออุณลหภู
๔๓๐๑๔.๕๗
องศาเซลเซี
เริ
่มตน ๑ บรรยากาศ
เวลา
๓๐ นาที
ซึ่งทำให
สามารถผลิ
ตอะคริโลไนทริ
ไดรมอิ ยละ
โดยน้ยำสหนัความดั
ก น
เริ่มตน ๑ บรรยากาศ เวลา ๓๐ นาที ซึ่งทำใหสามารถผลิตอะคริโลไนทริลไดรอยละ ๑๔.๕๗ โดยน้ำหนัก
คำสำคัญ : แอมมอกซิเดชัน, โพรเพน, โพรพิลีน, อะคริโลไนทริล, ตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ
คำสำคัญ : แอมมอกซิเดชัน, โพรเพน, โพรพิลีน, อะคริโลไนทริล, ตัวเรงปฏิกิริยาแบบหลายองคประกอบ

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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การลดปริมาณสารพิษในเมล็ดกาแฟคั่ว
การลดปริมาณสารพิษในเมล็ดกาแฟคั่ว
โดยใชกระบวนการคั่วดวยไอน้ำรอนยวดยิ่ง
โดยใชกระบวนการคั่วดวยไอน้ำรอนยวดยิ่ง
ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา๑๑ ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคี
สมาชิก
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณฐมล จินดาพรรณ๒๒
ผูชวยศาสตราจารย
ดร. ณฐมล จินดาพรรณ
๑ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๑ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๒ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
๒ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม

แมการคั่วเมล็ดกาแฟโดยทั่วไปจะนิยมใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการคั่ว แตการคั่วเมล็ดกาแฟดวย
่วเมล็
อนเปนนแอคริ
ตัวกลางในการคั
่ว แตการคั
่วเมล็ก แอโรแมติ
ดกาแฟดวยก
อากาศรแม
อ นการคั
อาจก
อ ใหดกาแฟโดยทั
เ กิ ด สารพิ ษ่วไปจะนิ
บางชนิยดมใช
เชอนากาศร
แอโครลี
ล าไมด และพอลิ
ไ ซคลิ
อากาศร
อ ใหดกาแฟคั
เ กิ ด สารพิ
บางชนิ
เช นวิจแอโครลี
น แอคริดในการใช
ล าไมด และพอลิ
ไ ซคลิ่งกเพืแอโรแมติ
ไฮโดรคารอบนอนอาจก
ในเมล็
่ว ดษวยเหตุ
นี้คดณะผู
ัยจึงเสนอแนวคิ
ไอน้ำรอนยวดยิ
่อคั่วเมล็ดก
ไฮโดรคาร
บอน ในเมล็
ดกาแฟคั่ว ดวยเหตุดนสารพิ
ี้คณะผูษวติจาังยจึๆงเสนอแนวคิ
ดในการใช
ไอน้วำิจรัยอไดนยวดยิ
่งเพื่อยคับเที
่วเมล็ยดบ
กาแฟ โดยคาดหวั
งวาจะสามารถลดการเกิ
ดังกลาวขางต
นได คณะผู
ทดลองเปรี
กาแฟ่วโดยคาดหวั
งวนาจะสามารถลดการเกิ
ษตาง ๆอิ ไดัดซ
งกลเบด
าวขโดยใช
างตนได
คณะผูวิจอัยนและไอน้
ไดทดลองเปรี
ยบเทียบ่ง
การคั
เมล็ดกาแฟพั
ธุโรบัสตาโดยใชเครืด่อสารพิ
งคั่วแบบฟลู
ทั้งอากาศร
ำรอนยวดยิ
การคั
ดกาแฟพัน่วธุทีโ่อรบัุณสหภู
ตามโดยใช
เครื่องคัองศาเซลเซี
่วแบบฟลูอิ ไยดซ
บด โดยใช
ั้งอากาศร
อนและไอน้
เปนตั่ววเมล็
กลางในการคั
ิ ๒๑๐-๒๕๐
ส เจนได
ระดับทการคั
่ว (roast
level) ตำารงอนยวดยิ
ๆ ตามที่ง่
เป
ตัวกลางในการคั
่วที่ว่อพบว
ุณหภูา มเมล็
ิ ๒๑๐-๒๕๐
ยสนจนได
ะดับการคั
(roast ่คlevel)
ตาองนๆ (lightตามที่
ตอนงการ
จากผลการคั
ดกาแฟคั่วองศาเซลเซี
ไมมีแอโครลี
ในทุกรกรณี
เมล็ด่ว กาแฟที
ั่วแบบอ
ตองการ จากผลการคั
่วพบว
่วไม่งมเปีแนอโครลี
ดกาแฟที
่คั่วแบบอ
roasted)
โดยใชอากาศร
อนหรืา อเมล็
ไอน้ดำกาแฟคั
รอนยวดยิ
เวลาสัน้นในทุ
ๆ ทีก่อกรณี
ุณหภูเมล็
มิ ๒๕๐
องศาเซลเซี
ยสอมีนป(lightริมาณ
roasted)
โดยใช
อ
ากาศร
อ
นหรื
อ
ไอน้
ำ
ร
อ
นยวดยิ
่
ง
เป
น
เวลาสั
้
น
ๆ
ที
่
อ
ุ
ณ
หภู
ม
ิ
๒๕๐
องศาเซลเซี
ย
ส
มี
ป
ริมาณด
แอคริลาไมดสูงสุด การลดอุณหภูมิการคั่วรวมกับการเพิ่มระดับการคั่ว ชวยลดปริมาณแอคริลาไมดในเมล็
แอคริลาไมด
สุดนการลดอุ
หภูม่วโดยใช
ิการคั่วไรอน้
วมกั
การเพิ่ม่งระดั
่ว ชวลยลดปริ
มาณแอคริ
ลาไมด
ในเมล็อดน
กาแฟคั
่วไดอยสาูงงมี
ัยสําคัญ ณการคั
ำรบอนยวดยิ
กอใหบเการคั
กิดแอคริ
าไมดในเมล็
ดกาแฟที
่คั่วแบบอ
าไมดในเมล็ดกาแฟทีและแบบเข
่คั่วแบบออนม
กาแฟคั้น่วแต
ไดอกยลัาบงมี
ัยสํากคัารเกิ
ญ การคั
่วโดยใช
ไอน้
ำรอนยวดยิ
่งก่คอั่วใหแบบกลาง
เกิดแอคริล(medium-roasted)
มากขึ
ชวนยให
ดแอคริ
ลาไมด
ในเมล็
ดกาแฟที
มากขึ้น แตกลับชลดน
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พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนใด ๆ ยกเวนแตเพียงแอนทราซีน ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อคั่วเมล็ดกาแฟที
ไซคลิ
กแอโรแมติ
กไฮโดรคาร
บอนใด ๆ นยกเว
แต่อเเพิ
พีย่มงแอนทราซี
น ำซึร่งอมีนยวดยิ
ปริมาณสู
เมื่อคัองศาเซลเซี
่วเมล็ดกาแฟที
อุพอลิ
ณหภู
มิ ๒๕๐
องศาเซลเซี
ยส ในทางตรงกั
ขามนเมื
อุณหภูมิไอน้
่งเปงขึน้น๒๕๐
ยส่
อุณมหภู
มิ ๒๕๐
องศาเซลเซี
ยสกในทางตรงกั
นขามคาเมืลดลง
่อเพิ่มโดยเฉพาะอย
อุณหภูมิไอน้ำารงยิอ่งนยวดยิ
น ๒๕๐
ปริ
าณพอลิ
ไซคลิ
กแอโรแมติ
ไฮโดรคารบอนมี
ในกรณี่งเป
ของฟลู
ออรีองศาเซลเซี
น ฟแนนทรียนส
ปริมาณพอลิไซคลิ
บอนมีคาลดลง่วดโดยเฉพาะอย
างยิ่งในกรณี
ของฟลู
ออรีองศาเซลเซี
น ฟแนนทรียนส
และแอนทราซี
น ดกวแอโรแมติ
ยเหตุนี้จึงกกลไฮโดรคาร
าวไดวากระบวนการคั
วยไอน้ำรอนยวดยิ
่งที่อุณหภู
มิ ๒๕๐
และแอนทราซีน ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวากระบวนการคั่วดวยไอน้ำรอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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สามารถลดปริมาณแอคริลาไมดในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบกลางและแบบเขม ได อยางไรก็ตาม กระบวนการ
ดังกลาวชวยลดปริ
มาณพอลิ
ไซคลิใกนเมล็
แอโรแมติ
กไฮโดรคาร
บอนไดเฉพาะในเมล็มดไดกาแฟที
ั่วแบบเข
เทานั้น
สามารถลดปริ
มาณแอคริ
ลาไมด
ดกาแฟที
่คั่วแบบกลางและแบบเข
อยา่คงไรก็
ตามมกระบวนการ
ดังกลาวชวยลดปริมาณพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนไดเฉพาะในเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบเขมเทานั้น
คำสำคัญ : แอโครลีน, แอคริลาไมด, สารอันตรายตอสุขภาพ, ปฏิกิริยาเมลลารด, พอลิไซคลิกแอโรแมติก
อน ลาไมด, สารอันตรายตอสุขภาพ, ปฏิกิริยาเมลลารด, พอลิไซคลิกแอโรแมติก
คำสำคัญ : ไฮโดรคาร
แอโครลีน,บแอคริ
ไฮโดรคารบอน

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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ประโยชน
ประโยชนขของนิ
องนิโโคติ
คตินน
ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต
นักประสาทวิทยาศาสตรรูดีวานิโคตินเปนสารเสพติดรุนแรง แหลงธรรมชาติที่สำคัญอยูในใบยาสูบ
นักประสาทวิทยาศาสตรรูดีวานิโคตินเปนสารเสพติดรุนแรง แหลงธรรมชาติที่สำคัญอยูในใบยาสูบ
นิโคตินเปนสารตนเหตุที่ทำใหคนเสพติดบุหรี่ยากจะเลิกได การติดบุหรี่เปนปญหาระดับโลกที่ทำใหเกิดการ
นิโคตินเปนสารตนเหตุที่ทำใหคนเสพติดบุหรี่ยากจะเลิกได การติดบุหรี่เปนปญหาระดับโลกที่ทำใหเกิดการ
สูญเสียในดานตาง ๆ มากมาย อยางไรก็ตาม สารอื่นในควันบุหรี่นอกเหนือจากนิโคตินก็มีสวนสำคัญในการ
สูญเสียในดานตาง ๆ มากมาย อยางไรก็ตาม สารอื่นในควันบุหรี่นอกเหนือจากนิโคตินก็มีสวนสำคัญในการ
กอโรคเชนกัน
กอโรคเชนกัน
นิโคตินออกฤทธิ์โดยจับกับ nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) ซึ่งเปน ligand-gated
นิโคตินออกฤทธิ์โดยจับกับ nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) ซึ่งเปน ligand-gated
ion channel ที่พบกระจายในสมองทั่วไป ทำใหเกิดการเปดของชองไออนบวกผานเยื่อหุมเซลล แลวเกิดผล
ion channel ที่พบกระจายในสมองทั่วไป ทำใหเกิดการเปดของชองไออนบวกผานเยื่อหุมเซลล แลวเกิดผล
ทางชีววิทยาตาง ๆ มากมายจากการกระตุนเซลลนั้น ๆ หนึ่งในนั้นคือวงจรการติ ดยานั่นเอง การเสพติดเกิด
ทางชีววิทยาตาง ๆ มากมายจากการกระตุนเซลลนั้น ๆ หนึ่งในนั้นคือวงจรการติ ดยานั่นเอง การเสพติดเกิด
เนื่องจากนิโคตินไปกระตุนศูนยประสาทในสมองผานทางระบบสาร acetylcholine ใหสรางสารนำสงกระแส
เนื่องจากนิโคตินไปกระตุนศูนยประสาทในสมองผานทางระบบสาร acetylcholine ใหสรางสารนำสงกระแส
ประสาทโดพามีน ไปกระตุนสว นสมองที่ทำใหอารมณดี สดชื่น ตื่น ตัว มีความสุข โดยเฉพาะที่ ventral
ประสาทโดพามีน ไปกระตุนสว นสมองที่ทำใหอารมณดี สดชื่น ตื่น ตัว มีความสุข โดยเฉพาะที่ ventral
tegmental area
tegmental area
ความผิดปกติของ nAChRs ชนิดตา ง ๆ พบในโรคความเสื่อมของระบบประสาทหลายโรค เชน
ความผิดปกติของ nAChRs ชนิดตา ง ๆ พบในโรคความเสื่อมของระบบประสาทหลายโรค เชน
โรคพารคินสัน อัลไซเมอร ลมชัก จิตเภท ทำใหสมองสวนสับสแตนเทียไนกรา (substantia nigra) ผลิตหรือ
โรคพารคินสัน อัลไซเมอร ลมชัก จิตเภท ทำใหสมองสวนสับสแตนเทียไนกรา (substantia nigra) ผลิตหรือ
หลั่งโดพามีนผิดปกติไป (nAChR-mediated dopamine release) เนื่องจากโรคพาร คินสันนั้นเกิดจากการ
หลั่งโดพามีนผิดปกติไป (nAChR-mediated dopamine release) เนื่องจากโรคพาร คินสันนั้นเกิดจากการ
ขาดโดพามีน การใหสารนิ โคตินจึงนาจะมีประโยชนในการรักษาโรคนี้ ในสัตวทดลองพบวา สามารถลด
ขาดโดพามีน การใหสารนิ โคตินจึงนาจะมีประโยชนในการรักษาโรคนี้ ในสัตวทดลองพบวา สามารถลด
ภาวะแทรกซอนของโรคไดและมีฤทธิ์ปกปองการเสื่อมของเซลลประสาท
ภาวะแทรกซอนของโรคไดและมีฤทธิ์ปกปองการเสื่อมของเซลลประสาท
การศึกษาทางวิทยาการระบาดแบบยอนหลังกอนหนานี้พบวา ผูที่สูบบุหรี่มีอุบัติการณของโรคพารคินสัน
การศึกษาทางวิทยาการระบาดแบบยอนหลังกอนหนานี้พบวา ผูที่สูบบุหรี่มีอุบัติการณของโรคพารคินสัน
ต่ำกวาคนทั่วไป งานวิจัยลาสุดในแพทยชาวอังกฤษผูสูบบุหรี่จำนวน ๓๐,๐๐๐ คนแบบติดตามไปขางหนา
ต่ำกวาคนทั่วไป งานวิจัยลาสุดในแพทยชาวอังกฤษผูสูบบุหรี่จำนวน ๓๐,๐๐๐ คนแบบติดตามไปขางหนา
ตั้งแต ค.ศ. ๑๙๕๑ โดยติดตามเปนเวลานานถึง ๖๕ ป พบวา การเสียชีวิตจากโรคพาร คินสันในผูที่สูบบุหรี่
ตั้งแต ค.ศ. ๑๙๕๑ โดยติดตามเปนเวลานานถึง ๖๕ ป พบวา การเสียชีวิตจากโรคพาร คินสันในผูที่สูบบุหรี่
นอยกวาผูที่ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสำคัญทางสถิติราวรอยละ ๓๐ และในผูที่สูบบุหรี่ตอเนื่องลดลงถึงรอยละ ๔๐
นอยกวาผูที่ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสำคัญทางสถิติราวรอยละ ๓๐ และในผูที่สูบบุหรี่ตอเนื่องลดลงถึงรอยละ ๔๐
โดยทีป่ ริมาณการสูบแปรผกผันกับความเสี่ยงที่จะเกิดโรค อยางไรก็ตาม การสูบบุหรี่ในแพทยชายกลุมนี้ลดลง
โดยทีป่ ริมาณการสูบแปรผกผันกับความเสี่ยงที่จะเกิดโรค อยางไรก็ตาม การสูบบุหรี่ในแพทยชายกลุมนี้ลดลง
มากจากรอยละ ๖๗ เปนรอยละ ๘ ในชวง ค.ศ. ๑๙๕๑ ถึง ๑๙๙๘
มากจากรอยละ ๖๗ เปนรอยละ ๘ ในชวง ค.ศ. ๑๙๕๑ ถึง ๑๙๙๘
ในชวงปนี้มีการรายงานวาโรคโควิด -๑๙ ที่รุนแรงอาจเกี่ยวของกับระบบการตานอักเสบที่สัมพันธกับ
ในชวงปนี้มีการรายงานวาโรคโควิด -๑๙ ที่รุนแรงอาจเกี่ยวของกับระบบการตานอักเสบที่สัมพันธกับ
โคลิเนอรจิก แลวทำใหเกิดพายุไซโทไคนที่เปนเหตุใหผูปวยเสียชีวิต การปรับระบบ nicotinic-cholinergic
โคลิเนอรจิก แลวทำใหเกิดพายุไซโทไคนที่เปนเหตุใหผูปวยเสียชีวิต การปรับระบบ nicotinic-cholinergic
โดยใหสารนิโคตินจึงนาจะชวยรักษาผูปวยได
โดยใหสารนิโคตินจึงนาจะชวยรักษาผูปวยได
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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สิ่งแวดลอมสรรคสราง
สิ่งแวดลอมสรรคสราง
ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ราชบัณฑิต
สิ่งแวดลอมสรรคสรางคือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นสำหรับอยูอาศัยหรือทำงาน ซึ่งรวมทั้งบาน อาคาร เมือง
สรางคือขสิองสิ
่งที่งมแวดล
นุษยสอรมสรรค
างขึ้นสำหรั
บอยูนสหวิ
อาศัยทหรื
อทำงาน
่งรวมทัครอบคลุ
้งบาน อาคาร
เมืชอาง
โครงสราสิงพื่งแวดล
้นฐานอมสรรค
วิทยาศาสตร
สรางเป
ยาการที
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นินิโโคติ
คตินนกักับบโควิ
โควิดด-๑๙
-๑๙
ศาสตราจารย
ศาสตราจารยเเกีกียยรติ
รติคคุณ
ุณ ดร.
ดร. นพ.สมชั
นพ.สมชัยย บวรกิ
บวรกิตตติติ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
นิโคตินเปนอัลฅาลอยดทพี่ บในพืชในแหลงธรรมชาติ ที่สำคัญพบในใบยาสูบ เมื่อนิโคตินเขาสูรางกาย
นิโคตินเปนอัลฅาลอยดทพี่ บในพืชในแหลงธรรมชาติ ที่สำคัญพบในใบยาสูบ เมื่อนิโคตินเขาสูรางกาย
จะออกฤทธิ์โดยจับกับ nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) ซึ่งเปน ligand-gated ion channel
จะออกฤทธิ์โดยจับกับ nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) ซึ่งเปน ligand-gated ion channel
ที่พบกระจายในสมองทั่วไป ทำใหเกิดการเปดของชองไอออนบวกผานเยื่อหุมเซลลแลวเกิดผลทางชีววิทยา
ที่พบกระจายในสมองทั่วไป ทำใหเกิดการเปดของชองไอออนบวกผานเยื่อหุมเซลลแลวเกิดผลทางชีววิทยา
ตาง ๆ มากมายจากการกระตุนเซลลนั้น ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวงจรการติดยานั่นเอง
ตาง ๆ มากมายจากการกระตุนเซลลนั้น ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวงจรการติดยานั่นเอง
ในชวงปนี้ มีการรายงานวาผูปวยโรคโควิด-๑๙ รายที่มีอาการรุนแรงอาจเกี่ยวของกับระบบการตานอักเสบ
ในชวงปนี้ มีการรายงานวาผูปวยโรคโควิด-๑๙ รายที่มีอาการรุนแรงอาจเกี่ยวของกับระบบการตานอักเสบ
ที่สัมพันธกับโคลิเนอรจิก ทำใหเกิดพายุไซโทไคนเปนเหตุใหผูปวยเสียชีวิต การปรับระบบนิโคติน -โคลิเนอรจิก
ที่สัมพันธกับโคลิเนอรจิก ทำใหเกิดพายุไซโทไคนเปนเหตุใหผูปวยเสียชีวิต การปรับระบบนิโคติน -โคลิเนอรจิก
โดยนิโคตินจึงอาจชวยผูปวยได แตสมมติฐานนี้ตองมีการยืนยันในผูปวยจำนวนมากตอไป เมื่อเร็ว ๆ นี้มีขาว
โดยนิโคตินจึงอาจชวยผูปวยได แตสมมติฐานนี้ตองมีการยืนยันในผูปวยจำนวนมากตอไป เมื่อเร็ว ๆ นี้มีขาว
ในหนังสือพิมพ The Guardian วา มีการศึกษาที่โรงพยาบาล Pitie-Salpetriere ในประเทศฝรั่งเศส อางผล
ในหนังสือพิมพ The Guardian วา มีการศึกษาที่โรงพยาบาล Pitie-Salpetriere ในประเทศฝรั่งเศส อางผล
การศึกษาผูปวยโรคโคโรนาไวรัส -๑๙ จำนวน ๔๘๐ ราย มีผูปวยอาการรุนแรง ๓๕๐ รายตองรับไวรักษาใน
การศึกษาผูปวยโรคโคโรนาไวรัส -๑๙ จำนวน ๔๘๐ ราย มีผูปวยอาการรุนแรง ๓๕๐ รายตองรับไวรักษาใน
โรงพยาบาล กลุมนี้มีผูสูบบุหรี่เพียงรอยละ ๔.๔ สวนผูปวยอีก ๑๓๐ รายที่มีอาการไมรุนแรงไมตองรับไวรักษานั้น
โรงพยาบาล กลุมนี้มีผูสูบบุหรี่เพียงรอยละ ๔.๔ สวนผูปวยอีก ๑๓๐ รายที่มีอาการไมรุนแรงไมตองรับไวรักษานั้น
ไมเปนผูสูบบุหรี่ จากขอมูลดังกลาวไดทำใหแพทยฝรั่งเศสเริ่มทำการวิจัยรักษาผูปวยโควิด -๑๙ โดยแปะแผน
ไมเปนผูสูบบุหรี่ จากขอมูลดังกลาวไดทำใหแพทยฝรั่งเศสเริ่มทำการวิจัยรักษาผูปวยโควิด -๑๙ โดยแปะแผน
นิโคตินบนรางกายผูปวย เรื่องนี้ตองการบทความที่มีขอมูลทางสถิติและคำอธิบายที่ชัดเจน
นิโคตินบนรางกายผูปวย เรื่องนี้ตองการบทความที่มีขอมูลทางสถิติและคำอธิบายที่ชัดเจน
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การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตหลังโรคโควิด-๑๙
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตหลังโรคโควิด-๑๙
ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก
ในปจจุบัน ธุรกิจอุตสาหกรรมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
จจุบัน ธุ บรกิริจโภค
อุตสาหกรรมได
่ยนแปลงไปอย
างมาก
เนื่อดงจากการเปลี
นแปลงของเทคโนโลยี
และพฤติในป
กรรมของผู
และต องปรัเบปลีเปลี
่ยนเพิ่มเติมหลั
งจากเกิ
สถานการณ ก่ยารแพร
ระบาดของโรค
และพฤติ
ริโภค
องปรั
เปลี่ยนเพิ
่มเติมหลัองจากเกิ
โควิด-๑๙กซึรรมของผู
ง่ สงผลใหภ บาคธุ
รกิจและต
ตองปรั
บตัวบและเตรี
ยมความพร
มเพื่อใหดสสถานการณ
ามารถรองรักบารแพร
การเปลีร่ยะบาดของโรค
นแปลงนี้ได
โควิด-๑๙ในการบรรยายนี
ซึง่ สงผลใหภาคธุ้ ผูรกิบจรรยายจะกล
ตองปรับตัว าและเตรี
ยมความพร
อมเพื่อ่ยใหนแปลงในภาคอุ
สามารถรองรับการเปลี
่ยนแปลงนี
้ได
วถึงแนวโน
มของการเปลี
ตสาหกรรมที
่เกิดจาก
ในการบรรยายนี
้ ผูบรรยายจะกล
งแนวโน
มของการเปลี
ตสาหกรรมที
่เกิดจาก
ปจจัยสำคั
ญที่เปลี่ยนแปลงไป
๔ ดาน ไดแากวถึความต
องการของลู
กคา่ยนแปลงในภาคอุ
(customer demand)
ธรรมชาติ
ของ
ปผลิจตจัภัยณ
สำคั
ที่เปลี่ยofนแปลงไป
ดาน ไดแก ความต
องการของลู
กคา (customer
demand)
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product)๔ เศรษฐศาสตร
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ผลิ
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เศรษฐศาสตร
(Economics of
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า (Economics
of value
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งผลใหอุตตสาหกรรมการผลิ
ตและบริ
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ของโซ
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(Economics
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chain) ซึ่งสงผลให
อุตสาหกรรมการผลิ
ตและบริอกงปรั
ารในอนาคตเปลี
ไปจากเดิ
้ การแพร
ระบาดของโรคโควิ
ด-๑๙
ยังทำใหอุตสาหกรรมต
บตัวเพิ่มขึ้นอี่ยกนแปลง
เพราะ
นอกจากนี้ การแพร
ระบาดของโรคโควิ
-๑๙
งทำใหอ(global
ุตสาหกรรมต
องปรัchain)
บตัวเพิได่มรขึับ้นผลกระทบ
อีกเพราะ
ปไปจากเดิ
จจัยที่มีผมลกระทบจากที
่ระบบการผลิ
ตปจจุบันพึ่งพิดงโซ
อุปยัทานโลก
supply
ปจจัยดทีและหลั
่มีผลกระทบจากที
ตปตจแบบเดิ
จุบันพึ่งมพิเช
งโซนอการมุ
ุปทานโลก
(globalนsupply
ไดนรับทุผลกระทบ
แนวคิ
กการตาง ๆ่ระบบการผลิ
ในดานการผลิ
งเนนการลดสิ
คาคงคลังchain)
การลดต
นการผลิต
แนวคิดและหลั
าง ๆๆ ในด
ตแบบเดิ
ม เชวนยหนึ
การมุ
งเนนการลดสิ
นคาขคงคลั
ง การลดตทนี่เทุกินดการผลิ
การผลิ
ตในปริกมการต
าณมาก
ที่หานนการผลิ
วยผลิตหน
วยใดหน
่ง อาจไม
ตอบโจทย
องสถานการณ
ขึ้นหลัตง
การผลิ
มาณมาก ๆดที-๑๙
่หนวยผลิตหนวยใดหนวยหนึ่ง อาจไมตอบโจทยของสถานการณ ที่เกิดขึ้นหลัง
การแพรตรในปริ
ะบาดของโรคโควิ
การแพรรในการบรรยายนี
ะบาดของโรคโควิ้ ยัดง-๑๙
จะไดกลาวถึงการปรับตัวของระบบการศึกษาที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ในการบรรยายนี
งจะไดกลคาหลั
วถึงงโรคโควิ
การปรัดบ-๑๙
ตัวของระบบการศึ
กษาทีต่จสาหกรรม
ะตอบสนองต
อการเปลี
ของอุตสาหกรรมในป
จจุบ้ ันยัและในยุ
ทั้งในมิติของภาคอุ
ภาคการศึ
กษา่ยนแปลง
ภาครัฐ
ของอุตเรีสาหกรรมในป
จจุบันและในยุคหลังโรคโควิด-๑๙ ทั้งในมิติของภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐ
ยนดวย
และผู
และผูเ รียนดวย
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ปปญ
ญหาขยะพลาสติ
หาขยะพลาสติกกในประเทศไทย
ในประเทศไทย :: ผลกระทบและแนวทางแก
ผลกระทบและแนวทางแกไไขข
๑
ศาสตราจารย
ดร.จงรั
ก
ษ
ผลประเสริ
ฐ
๑ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย
ดร.จงรั
ก
ษ
ผลประเสริ
ฐ
ราชบั๒ณฑิต
๒
๓
๒
ธรรมรั
ต
น
คุ
ต
ตะเทพ
,
ธั
ช
ชั
ย
ปุ
ษ
ยนาวิ
น
,
เกศริ
น
ทร
จิ
น
ดา
๒
๓
๒, สิทธิกร คำงาม๒
ธรรมรัตน คุตตะเทพ , ธัชชัย ปุษยนาวิน , เกศรินทร จินดา , สิทธิกร คำงาม
๑ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
๑ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒สำนักวิชาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
๒สำนักวิชาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
๓สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปญหาขยะมูลฝอยสงผลกระทบตอหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่
ปญหาขยะมูลฝอยสงผลกระทบตอหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่
กำลังพัฒนา ปริมาณขยะมูลฝอยนั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป ทั่วโลกมีมากถึง ๒.๐๑ พันลานตันตอป หากไม
กำลังพัฒนา ปริมาณขยะมูลฝอยนั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป ทั่วโลกมีมากถึง ๒.๐๑ พันลานตันตอป หากไม
ปรับปรุงระบบการจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม คาดการณวาปริมาณขยะจะเพิ่มสูงขึ้นถึง
ปรับปรุงระบบการจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม คาดการณวาปริมาณขยะจะเพิ่มสูงขึ้นถึง
รอยละ ๗๐ หรือมากกวา ๓.๔ พันลานตันภายใน พ.ศ. ๒๕๙๓ ทั้งนี้ปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นคิดเปน
รอยละ ๗๐ หรือมากกวา ๓.๔ พันลานตันภายใน พ.ศ. ๒๕๙๓ ทั้งนี้ปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นคิดเปน
รอยละ ๑๒ ของขยะมูลฝอยทั้งหมดหรือมากกวา ๒๔๑.๒ ลานตันตอป ขยะมูลฝอยสวนใหญถูกนำไปทิ้งเทกอง
รอยละ ๑๒ ของขยะมูลฝอยทั้งหมดหรือมากกวา ๒๔๑.๒ ลานตันตอป ขยะมูลฝอยสวนใหญถูกนำไปทิ้งเทกอง
กลางแจงและกำจัดโดยบอฝงกลบขยะที่ไมถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลถึงรอยละ ๕๘.๒ เนื่องจากมีการ
กลางแจงและกำจัดโดยบอฝงกลบขยะที่ไมถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลถึงรอยละ ๕๘.๒ เนื่องจากมีการ
ใชประโยชนของพลาสติกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปริมาณขยะพลาสติกจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้น ขยะพลาสติกสวนใหญ
ใชประโยชนของพลาสติกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปริมาณขยะพลาสติกจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้น ขยะพลาสติกสวนใหญ
ถูกนำไปทิ้งเทกองตามสถานที่ตาง ๆ มากถึงรอยละ ๕๖ โดยถูกนำกลับมาใชใหมและเผาเพียงรอยละ ๒๒ และ
ถูกนำไปทิ้งเทกองตามสถานที่ตาง ๆ มากถึงรอยละ ๕๖ โดยถูกนำกลับมาใชใหมและเผาเพียงรอยละ ๒๒ และ
๒๒ ตามลำดับ
๒๒ ตามลำดับ
สำหรับประเทศไทย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีมากถึง ๒๘.๗ ลานตันตอป คิดเปนขยะพลาสติกรอยละ ๗
สำหรับประเทศไทย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีมากถึง ๒๘.๗ ลานตันตอป คิดเปนขยะพลาสติกรอยละ ๗
หรือประมาณ ๒ ลานตันตอป โดยมีการนำกลับมาใชใหมเพียง ๐.๕ ลานตันตอป และมีการกำจัดอยางไมถูก
หรือประมาณ ๒ ลานตันตอป โดยมีการนำกลับมาใชใหมเพียง ๐.๕ ลานตันตอป และมีการกำจัดอยางไมถูก
สุขลักษณะหรือทิ้งเทกองกลางแจงมากถึง ๑.๕ ลานตันตอป ทั้งนี้ พบวาประชากรในประเทศไทยผลิตขยะ
สุขลักษณะหรือทิ้งเทกองกลางแจงมากถึง ๑.๕ ลานตันตอป ทั้งนี้ พบวาประชากรในประเทศไทยผลิตขยะ
จากถุงพลาสติกมากถึง ๕๐๐ ลานถุงตอป ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ย ๘ ถุงตอคนตอวัน และขยะพลาสติกมากกวา
จากถุงพลาสติกมากถึง ๕๐๐ ลานถุงตอป ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ย ๘ ถุงตอคนตอวัน และขยะพลาสติกมากกวา
๖๐,๐๐๐ ตัน หรือมากกวา ๗๕๐ ชิ้น ถูกทิ้งลงสูทะเลใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปจจุบันประเทศไทยมีการรณรงค เพื่อ
๖๐,๐๐๐ ตัน หรือมากกวา ๗๕๐ ชิ้น ถูกทิ้งลงสูทะเลใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปจจุบันประเทศไทยมีการรณรงค เพื่อ
ลดปริมาณขยะพลาสติก โดยมุงเนนการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใชครั้งเดียว (single-use plastics)
ลดปริมาณขยะพลาสติก โดยมุงเนนการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใชครั้งเดียว (single-use plastics)
รณรงคการใชซ้ำและการนำกลับมาใชใหม รวมถึงการนำขยะพลาสติกมาเผาเพื่อใหพลั งงานความรอนและ
รณรงคการใชซ้ำและการนำกลับมาใชใหม รวมถึงการนำขยะพลาสติกมาเผาเพื่อใหพลั งงานความรอนและ
การผลิตกระแสไฟฟา อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายในการจัดการขยะพลาสติกในหลาย ๆ ดาน
การผลิตกระแสไฟฟา อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายในการจัดการขยะพลาสติกในหลาย ๆ ดาน
เชน การผลิตพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยังมีปริมาณนอยอยู กฎหมายควบคุมการใชและการจัดการ
เชน การผลิตพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยังมีปริมาณนอยอยู กฎหมายควบคุมการใชและการจัดการ
พลาสติก และความตระหนักในการแยกขยะพลาสติกยังไมครอบคลุม รวมถึงการบริการเก็บขนขยะยังมี
พลาสติก และความตระหนักในการแยกขยะพลาสติกยังไมครอบคลุม รวมถึงการบริการเก็บขนขยะยังมี
ไมเพียงพอ ปญหาขยะพลาสติกสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และชีวิตความเปนอยูของมนุษยในทุก
ไมเพียงพอ ปญหาขยะพลาสติกสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และชีวิตความเปนอยูของมนุษยในทุก
พื้นที่ทั่วโลก มีขยะพลาสติกมากกวา ๘ ลานตนตอปถูกทิ้งลงสูมหาสมุทร มากกวารอยละ ๘๖ เกิดขึ้นจาก
พื้นที่ทั่วโลก มีขยะพลาสติกมากกวา ๘ ลานตนตอปถูกทิ้งลงสูมหาสมุทร มากกวารอยละ ๘๖ เกิดขึ้นจาก
ประเทศในทวีปเอเชีย เมื่อขยะพลาสติ กถูกทิ้งลงสูสิ่งแวดลอมจะเกิดการทับถมและยอยสลายกลายเปนชิ้น
ประเทศในทวีปเอเชีย เมื่อขยะพลาสติ กถูกทิ้งลงสูสิ่งแวดลอมจะเกิดการทับถมและยอยสลายกลายเปนชิ้น
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๑๑๓
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๑๑๓

พลาสติกเล็ก ๆ เขาไปสะสมอยูในหวงโซอาหาร สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสามารถเขาสูมนุษยไดในที่สุด
ปจจุบันกพบการปนเป
อนของชิ้นพลาสติ
กในอาหารต
ง ๆ เชน อาหารทะเล
สาหราย เกลือ าน้สูำมตาล
เบี่สยุดร
พลาสติ
เล็ก ๆ เขาไปสะสมอยู
ในหวงโซ
อาหาร สงาผลกระทบต
อสิ่งมีชีวิตและสามารถเข
นุษยน้ไำดผึใ้งนที
ปจจุบันพบการปนเปอนของชิ้นพลาสติกในอาหารตาง ๆ เชน อาหารทะเล สาหราย เกลือ น้ำตาล น้ำผึ้ง เบียร

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา

๑๑๔
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๑๑๔

พฤติ
พฤติกกรรมการเรี
รรมการเรียยนรู
นรูแและการตอบสนองต
ละการตอบสนองตออสาร
สาร ๒,๔-ไดไนโตรโทลู
๒,๔-ไดไนโตรโทลูออีนีน
ในผึ
ในผึ้ง้งพัพันนธุธุ (Apis
(Apis mellifera
mellifera Linnaeus,
Linnaeus, ๑๗๕๘)
๑๗๕๘) และผึ
และผึ้ง้งโพรง
โพรง
(Apis
(Apis cerana
cerana Fabricius,
Fabricius, ๑๗๙๓)
๑๗๙๓)
ศาสตราจารย
ศาสตราจารยกกิติตติติคคุณ
ุณ ดร.สิ
ดร.สิรริวิวัฒ
ัฒนน วงษ
วงษศศิริริิ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตต
ศิศิรรัชัช เลิ
เลิศศจิจินนตนากิ
ตนากิจจ,, ณั
ณัฐฐพจน
พจน วาฤทธิ
วาฤทธิ์์
ภาควิ
ภาควิชชาชี
าชีวววิวิททยา
ยา คณะวิ
คณะวิททยาศาสตร
ยาศาสตร จุจุฬฬาลงกรณ
าลงกรณมมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยย

ผึผึ้้งงให
ใหนน้้ำำหวานเป
หวานเปนนสิสิ่่งงมีมีชชีีววิิตตตตนนแบบสำหรั
แบบสำหรับบการศึ
การศึกกษาการตอบสนองต
ษาการตอบสนองตออกลิ
กลิ่่นนโดยใช
โดยใชววิิธธีีกการเรี
ารเรียยนรู
นรูแแบบ
บบ
มีมีเเงืงื่่ออนไข
นไข (classical
(classical conditioning)
conditioning) ผผาานทางพฤติ
นทางพฤติกกรรมการแลบลิ
รรมการแลบลิ้้นนหรื
หรืออ Proboscis
Proboscis Extension
Extension Response
Response
(PER)
(PER) ซึซึ่่งงมีมีรรายงานอย
ายงานอยาางกว
งกวาางขวางในผึ
งขวางในผึ้้งงพัพันนธุธุหหรืรืออผึผึ้้งงให
ใหนน้้ำำหวานสายพั
หวานสายพันนธุธุยยุุโโรป
รป (A.
(A. mellifera)
mellifera) ในขณะที
ในขณะที่่
การศึ
การศึกกษาในผึ
ษาในผึ้้งงโพรงหรื
โพรงหรืออผึผึ้้งงให
ใหนน้้ำำหวานสายพั
หวานสายพันนธุธุเเอเชี
อเชียย (A.
(A. cerana)
cerana) กลั
กลับบยัยังงมีมีกการศึ
ารศึกกษาอยู
ษาอยูนนออยมาก
ยมาก ทัทั้้ งงทีที่่มมีี
ความสำคั
ความสำคัญ
ญในการเป
ในการเปนนแมลงผสมเกสรในภู
แมลงผสมเกสรในภูมมิิภภาคเอเชี
าคเอเชียยและในประเทศไทย
และในประเทศไทย ในการศึ
ในการศึกกษาครั
ษาครั้้งงนีนี้้ วิวิธธีีกการ
าร PER
PER
ถูถูกกนำมาใช
นำมาใชเเพืพื่อ่อเป
เปนนตัตัววประเมิ
ประเมินนความสามารถในการเรี
ความสามารถในการเรียยนรู
นรูแและตอบสนองต
ละตอบสนองตออสาร
สาร ๒,๔–ไดไนโตรโทลู
๒,๔–ไดไนโตรโทลูออีีนน (DNT,
(DNT,
สารตั
สารตั้้งงตตนนวัวัตตถุถุรระเบิ
ะเบิดด)) โดยทำการเปรี
โดยทำการเปรียยบเที
บเทียยบความสามารถของการเรี
บความสามารถของการเรียยนรู
นรูแและตอบสนองระหว
ละตอบสนองระหวาางผึ
งผึ้้งงทัทั้้งงสองชนิ
สองชนิดด
การศึ
การศึกกษานี
ษานี้้ททดลองในช
ดลองในชววงระหว
งระหวาางเดื
งเดืออนพฤษภาคม
นพฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๕๖๑ ถึถึงงเดื
เดืออนมี
นมีนนาคม
าคม ๒๕๖๓
๒๕๖๓ ผึผึ้้งงทีที่่มมีีหหนนาาทีที่่หหาอาหารจะ
าอาหารจะ
ถูถูกกจัจับบและนํ
และนําาไปฝ
ไปฝกกให
ใหเเกิกิดดการเรี
การเรียยนรู
นรูแแบบมี
บบมีเเงืงื่่ออนไขระหว
นไขระหวาางสารละลายน้
งสารละลายน้ำำตาลซู
ตาลซูโโครสความเข
ครสความเขมมขขนน รรออยละ
ยละ ๕๐
๕๐
โดยมวลต
(ใชเเปปนนสิสิ่่งงเร
เราาเงื
เงื่อ่อนไข)
นไข) การ
การ
โดยมวลตออปริ
ปริมมาตร
าตร (ใช
(ใชเเปปนนรางวั
รางวัลล)) และ
และ DNT
DNT ความเข
ความเขมมขขนน ๒๕
๒๕ มิมิลลลิลิกกรัรัมมตตออลิลิตตรร (ใช
ฝฝกกให
ใหผผึึ้้งงเกิ
เกิดดการเรี
การเรียยนรู
นรูแแบบมี
บบมีเเงืงื่่ออนไขนั
นไขนั้้นนจะทำการฝ
จะทำการฝกกผึผึ้้งงทัทั้้งงหมด
หมด ๖๖ ครั
ครั้้งง ในช
ในชววงเวลา
งเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
น.
เพื
เพื่่ออทีที่่จจะสามารถประเมิ
ะสามารถประเมินนได
ไดววาาผึผึ้้งงมีมีคความสามารถในการเรี
วามสามารถในการเรียยนรู
นรูแและจดจํ
ละจดจําากลิ
กลิ่่นน DNT
DNT ได
ไดหหรืรืออไม
ไม ผลการศึ
ผลการศึกกษา
ษา
แสดงให
แสดงใหเเห็ห็นนววาา ผึผึ้ง้งพัพันนธุธุ (N=๖๑)
(N=๖๑) สามารถเกิ
สามารถเกิดดการเรี
การเรียยนรู
นรูแแบบมี
บบมีเเงืงื่่ออนไขระหว
นไขระหวาางกลิ
งกลิ่น่นและน้
และน้ำำตาลซู
ตาลซูโโครสได
ครสได โดยมี
โดยมี
การแสดงพฤติ
การแสดงพฤติกกรรม
รรม PER
PER เพิ
เพิ่ม่มขึขึ้น้นจากร
จากรออยละ
ยละ ๙.๘๔±๓.๘๔
๙.๘๔±๓.๘๔ (การฝ
(การฝกกครั
ครั้ง้งทีที่่ ๑)
๑) เป
เปนนรรออยละ
ยละ ๔๗.๕๔±๖.๔๔
๔๗.๕๔±๖.๔๔ (การ
(การ
ฝฝกกครั
ครั้้งงทีที่่ ๖)
๖) ในขณะที
ในขณะที่่ผผึึ้้งงโพรง
โพรง (N=๓๖)
(N=๓๖) สามารถเกิ
สามารถเกิดดการเรี
การเรียยนรู
นรูแแบบมี
บบมีเเงืงื่่ออนไขระหว
นไขระหวาางกลิ
งกลิ่่นนและน้
และน้ำำตาลซู
ตาลซูโโครส
ครส
ได
ไดเเชชนนกักันน เกิ
เกิดดการแสดงพฤติ
การแสดงพฤติกกรรม
รรม PER
PER เพิ
เพิ่่มมขึขึ้้นนจากร
จากรออยละ
ยละ ๒.๗๘±๒.๗๘
๒.๗๘±๒.๗๘ (การฝ
(การฝกกครั
ครั้้งงทีที่่ ๑)
๑) เป
เปนนรรออยละ
ยละ
๔๗.๒๒±๘.๔๔
๔๗.๒๒±๘.๔๔ (การฝ
(การฝกกครั
ครั้้งงทีที่่ ๖)
๖) จากผลการศึ
จากผลการศึกกษายั
ษายังงระบุ
ระบุออีีกกววาา ผึผึ้้งงพัพันนธุธุมมีีคความสามารถในการเรี
วามสามารถในการเรียยนรู
นรูแและ
ละ
ตอบสนองต
ตอบสนองตออ DNT
DNT (ร
(รออยละ
ยละ ๔๙.๑๘±๖.๔๕)
๔๙.๑๘±๖.๔๕) ได
ไดดดีีกกววาาผึผึ้้งงโพรง
โพรง (ร
(รออยละ
ยละ ๑๖.๖๗±๖.๓๐)
๑๖.๖๗±๖.๓๐) ในช
ในชววงที
งที่่สสองของ
องของ
การฝ
การฝกก (P<๐.๐๑)
(P<๐.๐๑) สำหรั
สำหรับบการทดสอบความสามารถในการจดจํ
การทดสอบความสามารถในการจดจําา (memory
(memory retention
retention test)
test) พบว
พบวาา ผึผึ้้งงพัพันนธุธุ
ยัยังงคงสามารถตอบสนองต
คงสามารถตอบสนองตออ DNT
DNT และแสดงพฤติ
และแสดงพฤติกกรรม
รรม PER
PER ได
ไดรรออยละ
ยละ ๔๖.๐๐±๓.๖๘,
๔๖.๐๐±๓.๖๘, ๖๗.๓๔±๔.๘๓
๖๗.๓๔±๔.๘๓ และ
และ
๕๒.๐๓±๓.๗๗
๕๒.๐๓±๓.๗๗ ในขณะที
ในขณะที่่ผผึึ้้งงโพรงสามารถแสดงพฤติ
โพรงสามารถแสดงพฤติกกรรม
รรม PER
PER ได
ไดรรออยละ
ยละ ๕๕.๕๐±๖.๑๐,
๕๕.๕๐±๖.๑๐, ๕๐.๕๐±๗.๐๙
๕๐.๕๐±๗.๐๙
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร
ยาศาสตร ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา
บรรยายวิ
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และ ๔๔.๕๐±๖.๓๗ หลังจากเวลาผานไป ๑๐ นาที ๒๔ ชั่วโมง และ ๔๘ ชั่วโมงหลังการฝก ตามลำดับ
อย
ตามความสามารถในการจดจํ
ตอกลิ๑๐่น นาที
DNT ของผึ
้งสองชนิ
้ไมไชัด่วแโมงหลั
ตกตางกังการฝ
นอยากงมีตามลำดั
นัยสําคัญบ
และางไรก็
๔๔.๕๐±๖.๓๗
หลังจากเวลาผาานไป
๒๔ ชั้ง่วทัโมง
และดนี๔๘
ทางสถิ
จากผลการศึ ก ษานี
้ ผู่น ว ิ จDNT
ั ย พบว
าผึ ้ง้งทั ้งสองชนิ
สองชนิดดนีมี้ไคมวามจํ
า ระยะยาว
(long-term
อย
างไรก็ตติ (P>๐.๐๕)
ามความสามารถในการจดจํ
าตอกลิ
ของผึ
ไดแตกต
างกันอยางมี
นัยสําคัญ
memory)
ที่ยังคงสามารถแสดงพฤติ
รรม้ ผูPER
อกลิ่นด มีDNT
ไดแามระยะยาว
วาเวลาจะผ
านไปแลว
ทางสถิ
ต ิ (P>๐.๐๕)
จากผลการศึ กกษานี
 ว ิ จ ั ยและตอบสนองต
พบว าผึ ้ง ทั ้ง สองชนิ
ค วามจํ
(long-term
๔๘ ชั่วโมงก็ทีต่ยาม
ความสามารถในการเรี
และจดจํ
าที่แตกตางกั
นระหว
างผึได้งให
้งสองชนิ
ดนีว้
memory)
ังคงสามารถแสดงพฤติ
กรรมยนรูPER
และตอบสนองต
อกลิ
่น DNT
แมนว้ำาหวานทั
เวลาจะผ
านไปแล
อาจจะเป
นผลมาจากคั
ดเลือกทางธรรมชาติ
่องจากผึาที้งทั่แตกต
้งสองชนิ
มีถิ่นทีา่องผึยู้งอให
าศันย้ำทีหวานทั
่มีสภาพภู
มิอากาศ
๔๘ ชั่วโมงก็
ตาม ความสามารถในการเรี
ยนรูเนืและจดจํ
างกันดระหว
้งสองชนิ
ดนี้
แตกต
างกัน ผลมาจากคั
การศึกษาเพิด่มเลืเติอมกทางธรรมชาติ
เพื่อประเมินความสามารถในการเรี
ยนรูแดละการจดจํ
้ำหวานสายพั
นธุ
อาจจะเป
เนื่องจากผึ้งทั้งสองชนิ
มีถิ่นที่อยูาอของผึ
าศัย้งทีให่มีสนภาพภู
มิอากาศ
เอเชียาชนิ
ๆ จะช
วยให่มเติ
ขอมมูเพืลที่อประเมิ
่เปนประโยชน
เพิ่มขึ้นในการศึกยษาเชิ
งเปรียบเทีายของผึ
บระหว
ที่อาศัยในเขต
แตกต
งกัดนอื่นการศึ
กษาเพิ
นความสามารถในการเรี
นรูและการจดจํ
้งใหางผึ
น้ำ้งหวานสายพั
นธุ
อบอุนยชนิ
กับดในเขตร
นชื้นวยใหขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้นในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางผึ้งที่อาศัยในเขต
เอเชี
อื่น ๆ อจะช
อบอุนกับในเขตรอนชื้น

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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มาเปนหนอนไหมกันเถอะ
ศาสตราจารย ดร. ภกญ.พรอนงค อรามวิทย ภาคีสมาชิก
ใบหมอนจัดเปนอาหารชนิดเดียวของไหมพันธุพื้นบาน (Bombyx mori) ตนหมอนเปนพืชยืนตนที่อยูใน
วงศเดียวกับตนปอสา ขนุน และโพธิ์ สวนตาง ๆ ของตนหมอนสามารถนำมาใชประโยชนทางการแพทย
มากมาย อาทิ ผลหมอน ซึ่งมีส าร anthocyanin สูง สามารถใชใ นการบำรุ งสายตาและระบบประสาท
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 การยับยั้งการทำงานของเอนไซมดังกลาวทำให รางกาย
ไมสามารถดูดซึมน้ำตาลจากแปงที่รับประทานเขาไปได อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาทางคลินิกของใบหมอน
ยังมีการรายงานที่ขัดแยงกันทั้งในดานประสิทธิภาพและขนาดที่ใชในการรับประทาน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
สารสำคัญที่ไมสม่ำเสมอจากอายุของใบหมอนที่นำมาใช กระบวนการเก็บ กระบวนการทำใหแหง ฯลฯ จากผล
การศึกษาวิจัยพบวา ใบหมอนที่มีสารสำคัญสูงสุดจะเปนใบหมอนที่ไดจากยอด (จากยอดตนลงมาไมเกิน ๒ ฟุต)
และเมื่อเก็บใบหมอนแลวควรมีการแชในน้ำเย็น (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 เปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ไมไดรับผงใบหมอนซึ่งมีระดับ
น้ำตาล ๑๔๐.๗๖  ๑๕.๓๖ มิลลิกรัมตอเดซิลิตร นอกจากนี้ยังพบวาระดับน้ำตาลในเลือดที่เวลาตาง ๆ ยัง
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ไมไดรับผงใบหมอนจนถึงระยะเวลา ๑๘๐ นาที
เมื่อนำขนาดของใบหมอนผงที่ไดรับมาเปรียบเทียบกับการไดรับยาลดระดับน้ำตาลในเลือด metformin พบวา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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หากไดรับใบหมอนผงซึ่งมีสาร DNJ ในขนาด ๒๐ มิลลิกรัม (จากใบหมอนแหง ๗.๗ กรัม) จะมีประสิทธิภาพใน
หากไดรับใบหม
นผงซึ่งมีอสดได
าร เDNJ
ในขนาด
๒๐ มิลลิกรัม๕๐๐
(จากใบหม
๗.๗ ตกรัามม)แมจะมี
ประสิทธิอภนจะมี
าพใน
การลดระดั
บน้ำอตาลในเลื
ทียบเท
ากับ metformin
มิลลิกรัอมนแห
อยงางไรก็
วาผงใบหม
ประสิ
ทธิภาพในการลดระดั
ด แตความไม๕๐๐
แน นมิอนของสารสำคั
ญทำให
ใชผง
การลดระดั
บน้ำตาลในเลือดไดบน้เทีำยตาลในเลื
บเทากับอmetformin
ลลิกรัม อยางไรก็
ตาม มแมีกวารแนะนำให
าผงใบหมอนจะมี
ใบหม
ปวยที่ไมสามารถรั
ประทานยาแผนป
จจุบันแได
น ผูปวยที่เปนญโรคไตรุ
หรือมีอใาการ
ประสิทอนในผู
ธิภาพในการลดระดั
บน้ำบตาลในเลื
อด แตความไม
น นเช
อนของสารสำคั
ทำใหมนีกแรง
ารแนะนำให
ชผง
นในผู
ปวยที่ไมสามารถรั
บประทานยาแผนป
จจุบาันมเนื
ได้อเชน ผูปวยที่เปนโรคไตรุนแรง หรือมีอาการ
ขใบหม
างเคีอยงที
่รุนแรงจากยา
เชน หายใจลำบาก
ปวดเมื่อยกล
ขางเคียงที่รุนแรงจากยา เชน หายใจลำบาก ปวดเมื่อยกลามเนื้อ

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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การออกแบบหองในโรงพยาบาลสำหรับผูปวยติดเชื้อทางเดินหายใจ
การออกแบบหองในโรงพยาบาลสำหรับผูปวยติดเชื้อทางเดินหายใจ
ศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศวิเศษ๑๑ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.สมชาย
สมจินต ดิวงศ
สวัสวดิิเ์๒๒ศษ ราชบัณฑิต
นต ดิสวัมหาวิ
สดิ์ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๑ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศสมจิ
วกรรมศาสตร
๑ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๒ วิศวกร EEC Engineering Network Co. Ltd
๒ วิศวกร EEC Engineering Network Co. Ltd

การบรรยายในครั้งนี้จะวาดวยเรื่องของการออกแบบหองในโรงพยาบาลสำหรับผูปวยติดเชื้อทางเดิน
การบรรยายในครั
นี้จะวาดวInfection
ยเรื่องของการออกแบบห
องในโรงพยาบาลสำหรั
้อทางเดิ
หายใจ โดยจะเน
นที่หอง ้งAirborne
Isolation Room
(AIIR) ซึ่งเปนหองทีบ่ใชผูกปับวผูยติปดวเชื
ยโรคติ
ดตนอ
หายใจ โดยจะเน
นที่หอเพืง ่อAirborne
Infection
Isolation
Room (AIIR) ซึ่งเปนหอองที
่ใชกงบริ
ับผูเปวณอื
วยโรคติ
ตอ
ระบบทางเดิ
นหายใจ
ปองกันการแพร
กระจายเชื
้อทางอากาศจากภายในห
งไปยั
่น ๆ ดของ
ระบบทางเดินและบริ
หายใจเวณใกล
เพื่อปอเงกั
การแพรกระจายเชื
้อทางอากาศจากภายในห
่น ๆ ของ
โรงพยาบาล
คียนงโรงพยาบาล
จากสถานการณ
การเกิดโรคอุบอัตงไปยั
ิใหมองยบริ
างเวณอื
Coronavirus
โรงพยาบาล
และบริเวณใกล
คียงโรงพยาบาล
จากสถานการณ
ารเกิดนโรคอุ
บัติใหม
อยาง Coronavirus
Disease (COVID-19)
ทำใหคเวามต
องการหองแยกผู
ป ว ยติดเชื้อกทางเดิ
หายใจมี
ความจำเป
นอยางมาก
Disease
(COVID-19)
ทำให
ความต
องการห
องแยกผูป ว(aerosol
ยติดเชื้อทางเดิ
นหายใจมี
ความจำเปแกนอย
โดยเฉพาะเมื
่อตองทำหั
ตถการที
่ท ำให
เกิดละอองฝอย
generating
procedures)
ผ ูปาวงมาก
ยที่มี
โดยเฉพาะเมื
่ท ำให
เกิดละอองฝอย
(aerosol
generating
procedures)
ความสุมเสี่ยง ่อเชตนองทำหั
ผูปวยทีต่ใถการที
สเครื่องช
วยหายใจ
ผูปวยที่ตองมี
การพนยา
ซึ่งจะตองทำในห
อง AIIRแก
เทผานัูป้นว ยที
ทั้ง่นีมี้
ความสุมเสีnuclei
่ยง เชนที่มผูปีจุลวยที
สเครื
่องชและมี
วยหายใจ
ผูปวภยที
องมีไมครอน
การพนยาเปซึน่งสิจะต
ง AIIR เท
านั้น ทั้ง้นีอ้
droplet
ชีพ่ใไวรั
สอยู
ขนาดอนุ
าค่ต≤๕
่งทีอ่ทงทำในห
ำใหเกิดอการแพร
กระจายเชื
droplet
nuclei
ที่มีจุลภชีพาคขนาดเล็
ไวรัสอยูแกละมี
ขนาดอนุภาค ≤๕ ไมครอน
เปนนสิานและไปได
่งที่ทำใหเกิดไการแพร
ทางอากาศเนื
่องจากอนุ
นี้สามารถแขวนลอยอยู
ในอากาศได
กล โดยไมกระจายเชื
ตกลงสูพื้น้อ
ทางอากาศเนื
่องจากอนุ
ภาคขนาดเล็กนี้สามารถแขวนลอยอยู
นานและไปได
กลงสูางพื้นๆ
เมื่อถูกหายใจเข
าไปก็จะสามารถลงไปสะสมอยู
ในปอดได กใอนอากาศได
ใหเกิดโรคทางเดิ
นหายใจไกลหลัโดยไม
กทั่วตไปกว
เมื
่อถูกหายใจเข
าไปก็จะสามารถลงไปสะสมอยู
ในปอดได
กอใหเกิอดโรคทางเดิ
หลักทั่วไปกวาง ๆ
ในการป
องกันและควบคุ
มการแพรกระจายเชื้อโรคมี
๓ ประการคื
๑) การบรินหหายใจ
ารจัดการในสถานพยาบาล
ในการปองกันและควบคุ
มการแพร
กระจายเชืม้อสิโรคมี
๓ ประการคื
อ ๑) การบริหcontrols)
ารจัดการในสถานพยาบาล
(administration
controls)
๒) การควบคุ
่ ง แวดล
อ ม (environmental
และ ๓) การใช
(administration
๒) การควบคุ ม สิ ่ ง แวดลcontrols)
อ ม (environmental
controls)
การใช
อุปกรณปองกันสวcontrols)
นบุคคล (respiratory-protection
การใชหอง AIIR
ถือเปนสและ
วนหนึ๓)่งของการ
อุควบคุ
ปกรณ
งกันสอวมโดยการควบคุ
นบุคคล (respiratory-protection
หองบAIIR
ถือเปปนระสิ
สวทนหนึ
่งของการ
มสิป่งอแวดล
มคุณภาพอากาศ เพื่อcontrols)
ใหมั่นใจไดวการใช
าระบบปรั
อากาศมี
ธิภาพในการ
ควบคุ
่งแวดล
เพื่อใหมAIIR
ั่นใจได
วาระบบปรั
บอากาศมีประสิ
ปองกัมนสิการติ
ดเชือมโดยการควบคุ
้อทางอากาศไดมคุดัณงภาพอากาศ
นั้น การออกแบบ
ตามหลั
กวิศวกรรมศาสตร
จึงทเปธินภสิาพในการ
่งจำเปน
ปในตอนท
องกัน การติ
ดเชื้อทางอากาศได
ดังนั้น การออกแบบ
AIIR ตามหลั
ศวกรรมศาสตรจึงเปนสิ่งจำเป
ายของการบรรยาย
ผูบรรยายจะแสดงตั
วอยางของผลงานที
่ไดกจวิากการออกแบบและนำไปใช
จริงในน
ในตอนท
ายของการบรรยาย
รรยายจะแสดงตั
างของผลงานที
่ไดจากการออกแบบและนำไปใชจริงใน
โรงพยาบาลของรั
ฐบางแหง เพืผู่อบรองรั
บผูปวยที่ติดเชืวอย
้อโควิ
ด-๑๙
โรงพยาบาลของรัฐบางแหง เพื่อรองรับผูปวยที่ติดเชื้อโควิด-๑๙

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๑๑๙
119
๑๑๙

ผลิตภัณฑอาหารชุบเกล็ดขนมปงไมมีกลูเทน
ผลิตภัณฑอาหารชุบเกล็ดขนมปงไมมีกลูเทน
จากแปงขาวผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก
จากแปงขาวผสมแปงขาวกลองเริ่มงอก
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรอนงค นัยวิกุล ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารยเกีดร.วารุ
ยรติคุณณดร.อรอนงค
นัยลวิ๑กุล ภาคีสมาชิก
ี คุปตกาญจนกุ
๑
๑ New Product Development
ดร.วารุSpecialist,
ณี คุปตกบริ
าญจนกุ
ษัท อินลกริดิออน ประเทศไทย จำกัด
๑ New

Product Development Specialist, บริษัท อินกริดิออน ประเทศไทย จำกัด

โดยทั่วไปเกล็ดขนมปงจะทำจากแปงสาลีซึ่งไมเหมาะแกผูบริโภคที่เปนโรคซีลิแอก เพราะเกิดอาการ
โดยทั่วไปเกล็
งจะทำจากแป
งสาลีซึ่งไม
นโรคซี
ดอาการ
แพกลูเทนในแป
งสาลี ดซึขนมป
่งแสดงให
เห็นดวยการปวดท
องเหมาะแก
อาเจียน ผทูบอริงรโภคที
วง น้่เำปหนั
กลดลถิแาอกแพเพราะเกิ
รุนแรงอาจถึ
งขั้น
แพ
งสาลี ซึ้ เมื่งแสดงให
นดวยการปวดท
อง อาเจียนนผลิ
ทอตงรภัวณงฑน้อำาหารชุ
หนักลดบเกล็
ถาแพ
รุนแรงอาจถึ
งขั้น
เสียกชีลูวเิตทนในแป
ได นอกจากนี
่อนำเกล็เดห็ขนมป
งไปชุบอาหารทอดเป
ดขนมป
งทอด ทำให
เสี
นำเกล็
ดขนมป
งไปชุบอาหารทอดเป
นผลิวตนภัณ
ฑอาหารชุ
บเกล็วดใจตี
ขนมป
ทำให
ผลิยตชีภัวณิตได
ฑที่ไนอกจากนี
ดอมน้ำมัน้ เมื
ถา่อบริ
โภคมากเกิ
นไปจะเป
นสาเหตุของโรคอ
โรคเส
นเลือดในหั
บหรืงอทอด
ตัน ทำให
ผลิ
ตภัณฑที่ไอดดและมี
อมน้ำมัคนวามดั
ถาบริ
โภคมากเกิ
ไปจะเปโรคหั
นสาเหตุ
ของโรคอววใจวายเฉี
น โรคเสยนบพลั
เลือดในหั
หัวใจขาดเลื
นโลหิ
ตสูง ซึ่งนนำไปสู
วใจและโรคหั
นได วใจตีบหรือตัน ทำให
หัวใจขาดเลื
อดและมี
นโลหิ
ตสูง ซึ่งแนำไปสู
โรคหั
ยบพลั
งานวิ
จัยนี้มีจคุดวามดั
ประสงค
ในการใช
ปงขาวพั
นธุขวาใจและโรคหั
วเหนียวสันวปใจวายเฉี
าตอง (แอมิ
โลสนไดรอยละ ๕), ปทุมธานี ๑
งานวิ
นี้มีจุด๑๕)
ประสงค
ในการใช
าวพันโลสสู
ธุขางวเหนี
วสัน๒๗)
ปาตอง
(แอมิงโขลสาวกล
รอยละ
มธานี ๑
(แอมิโลสต่
ำ, รจอัยยละ
และพิ
ษณุโลกแป๒งข(แอมิ
, รอยยละ
ผสมแป
องเริ่ม๕),งอกปทุในการทำ
(แอมิ
ลสต่ำง, เพืรอ่อยละ
๑๕) และพิ
โลก ๒เพื(แอมิ
, รตอภัยละ
ผสมแป
าวกลองไม
งเริม่มีกงอก
เกล็ดโขนมป
ทดแทนแป
งสาลีษทณุั้งหมด
่อใหไโดลสสู
เปนงผลิ
ณฑอ๒๗)
าหารชุ
บเกล็งดขขนมป
ลูเทนในการทำ
สำหรับ
เกล็
เพื่อทดแทนแป
ั้งหมดลิแเพื
ใหไดเปนผลิตภัณฑอาหารชุ
ดขนมปงงเพืไม่อมนำไปทำขนมป
ีกลูเทน สำหรับง
อก่อผลการทดลองปรากฏว
า ไดบสวเกล็
นผสมแป
ผูบริดโขนมป
ภคทั่วงไปและผู
บริโภคทีงสาลี
่เปนทโรคซี
า ไดสงวขนผสมแป
ผูบวริลดขนาดเป
โภคทั่วไปและผู
โภคทีง่เปไดนโรคซี
ิแอก ผลการทดลองปรากฏว
แล
นเกล็บดริขนมป
๒ สวลนผสม
คือ สูตรแรก (A) ทำจากแป
าวเจาพันงเพื
ธุป่อทุนำไปทำขนมป
มธานี ๑, พันธุง
แล
นเกล็
ดขนมป
ง ไดองเริ
๒ ่มสงอก
วนผสม
คือ ่ สู๓ตรแรก
าพันธุปงขทุามวกล
ธานีองเริ
๑, ่มพังอก
นธุ
พิษวณุลดขนาดเป
โลก ๒ รวมกั
บแป
งขาวกล
ระยะที
ของขา(A)
วพันทำจากแป
ธุปทุมธานีงข๑าวเจและแป
พิระยะที
ษณุโลก
๒ รวมกั
่มงอก
่ ๓ : ของข
วพัน: ธุ๒๕
ปทุมสูธานี
งขาวกลงขอางเริ
่มงอก
่ ๒ ของข
าวพับนแป
ธุพงิษขณุาวกล
โลกอ๒งเริในอั
ตราสระยะที
วน ๒๕
๒๕ : า๒๕
ตรที่ส๑องและแป
(B) ทำจากแป
วเหนี
ยว
าวพังนขาธุวเจ
พิษณุ
วน ๒๕งข: า๒๕
ตรที๒่สรองวมกั
(B)บแป
ทำจากแป
วเหนี
ยว
พัระยะที
นธุสัน่ ๒ปาของข
ตอง แป
าพัโลก
นธุป๒ทุในอั
มธานีตราส
๑ และแป
วเจ:า๒๕
พันธุ:พ๒๕
ิษณุโสูลก
งขาวกลงขอางเริ
่มงอก
พัระยะที
นธุสัน่ ป๓าตอง
งขนาวเจ
ปทุมในอั
ธานีตราส
๑ และแป
งขาวเจ
าพันธุพ: ิษ๕๐
ณุโลก
รวลมกัักษณะผลิ
บแปงขาตวกล
ของขแปาวพั
ธุสัานพัปนาธุตอง
วน ๑๒.๕
: ๑๒.๕
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บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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การประชุ
การประชุมมวิวิชชาการพฤกษศาสตร์
าการพฤกษศาสตร์นนานาชาติ
านาชาติ
กักับบ ๑๐๐
ชาตกาล ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.เต็
ดร.เต็มม สมิ
สมิตตินินันันท์ท์
๑๐๐ ปีปี ชาตกาล
อดีตตประธานสำนั
ประธานสำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์
อดี
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วงจั
ดร.วงจันนทร์
ทร์ วงศ์
วงศ์แแก้ก้วว ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ (International Botanical Congress ย่อว่า IBC)
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ (International Botanical Congress ย่อว่า IBC)
เป็นการประชุมวิชาการที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาวิจัยพืชทุกสาขาวิชามาร่วมประชุมมากที่สุด เริ่มต้น
เป็นการประชุมวิชาการที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาวิจัยพืชทุกสาขาวิชามาร่วมประชุมมากที่สุด เริ่มต้น
ครั้งแรกที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมเมื่อ ค.ศ. ๑๘๖๔ โดยจัดร่วมกับการแสดงนิทรรศการพืชสวน แต่
ครั้งแรกที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมเมื่อ ค.ศ. ๑๘๖๔ โดยจัดร่วมกับการแสดงนิทรรศการพืชสวน แต่
เริ่มต้นนับแบบเลขโรมันครั้งที่ I ในการประชุมที่ประเทศฝรั่งเศส ใน ค.ศ. ๑๙๐๐ และจัดต่อเนื่องกันมาทุก ๕ ปี
เริ่มต้นนับแบบเลขโรมันครั้งที่ I ในการประชุมที่ประเทศฝรั่งเศส ใน ค.ศ. ๑๙๐๐ และจัดต่อเนื่องกันมาทุก ๕ ปี
จนถึงครั้งที่ ๑๑ (XI) ที่เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๙ หลังจากการประชุมครั้งนี้
จนถึงครั้งที่ ๑๑ (XI) ที่เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๙ หลังจากการประชุมครั้งนี้
มีการจัดประชุมทุก ๖ ปี และหมุนเวียนกันจัดในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ เริ่มจัดครั้งที่ XV ในเอเชีย
มีการจัดประชุมทุก ๖ ปี และหมุนเวียนกันจัดในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ เริ่มจัดครั้งที่ XV ในเอเชีย
เป็นครั้งแรกทีเ่ มืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๓ และ ค.ศ. ๒๐๑๗ ทีป่ ระเทศจีน ครั้งต่อไปจะจัด
เป็นครั้งแรกทีเ่ มืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๓ และ ค.ศ. ๒๐๑๗ ทีป่ ระเทศจีน ครั้งต่อไปจะจัด
ที่ประเทศบราซิล ใน ค.ศ. ๒๐๒๓ นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยเรื่องพืชทุกสาขาตั้งแต่อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา
ที่ประเทศบราซิล ใน ค.ศ. ๒๐๒๓ นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยเรื่องพืชทุกสาขาตั้งแต่อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ โรคพืช ฯลฯ สามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณานำเสนอได้ทั้ง
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ โรคพืช ฯลฯ สามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณานำเสนอได้ทั้ง
แบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะเป็นโอกาสดีมากหากราชบัณฑิต ยสภาได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้ งนี้
แบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะเป็นโอกาสดีมากหากราชบัณฑิต ยสภาได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้ งนี้
ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๒๐ เรียกย่อว่า XX IBC ที่กรุงริโอเดจาเนโร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๒๐ เรียกย่อว่า XX IBC ที่กรุงริโอเดจาเนโร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
และคงเป็นการดีถ้าประเทศไทยได้เป็นสถานที่จัดประชุม IBC เพราะจะมีนักวิชาการเข้าร่วมประชุมประมาณ
และคงเป็นการดีถ้าประเทศไทยได้เป็นสถานที่จัดประชุม IBC เพราะจะมีนักวิชาการเข้าร่วมประชุมประมาณ
๔,๐๐๐ คนขึ้นไป รวมทั้งผู้ติดตามเท่ากับว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณ ๗,๐๐๐ คน เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย
๔,๐๐๐ คนขึ้นไป รวมทั้งผู้ติดตามเท่ากับว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณ ๗,๐๐๐ คน เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย
IBC มีความสำคัญต่อวงการพฤกษศาสตร์มากเพราะได้รับการรับรองจากสมาคมพฤกษศาสตร์และ
IBC มีความสำคัญต่อวงการพฤกษศาสตร์มากเพราะได้รับการรับรองจากสมาคมพฤกษศาสตร์และ
วิทยาเห็ดรานานาชาติ (International Association of Botanical and Mycological Societies ย่อว่า IABMS)
วิทยาเห็ดรานานาชาติ (International Association of Botanical and Mycological Societies ย่อว่า IABMS)
และการประชุม IBC มีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์สากลทางอนุกรมวิธานและการตั้งชื่อพืช แอลจี และฟังไจ
และการประชุม IBC มีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์สากลทางอนุกรมวิธานและการตั้งชื่อพืช แอลจี และฟังไจ
(International Code of Nomenclature ย่อว่า ICN) ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก ICBN (International Code of
(International Code of Nomenclature ย่อว่า ICN) ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก ICBN (International Code of
Botanical Nomenclature) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘ (XVIII IBC) ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลี ย
Botanical Nomenclature) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘ (XVIII IBC) ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลี ย
ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ คณะกรรมการ ICN จะประชุมก่อน IBC เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ
ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ คณะกรรมการ ICN จะประชุมก่อน IBC เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ
ที่จะพิจารณาข้อเสนอการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง กฎเกณฑ์ (code) อำนาจอย่างเป็นทางการอยู่ที่การ
ที่จะพิจารณาข้อเสนอการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง กฎเกณฑ์ (code) อำนาจอย่างเป็นทางการอยู่ที่การ
ประชุมใหญ่ (plenary section) ของ IBC แต่ในทางปฏิบัติคือการรับรองข้อเสนอที่ผ่านการกลั่นกรองของ
ประชุมใหญ่ (plenary section) ของ IBC แต่ในทางปฏิบัติคือการรับรองข้อเสนอที่ผ่านการกลั่นกรองของ
nomenclature section ซึ่งประชุมกันก่อนการประชุม IBC รวมไปถึงการแก้ไขข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
nomenclature section ซึ่งประชุมกันก่อนการประชุม IBC รวมไปถึงการแก้ไขข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
ด้านการอนุรักษ์ (conservation) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการไม่ว่า
ด้านการอนุรักษ์ (conservation) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการไม่ว่า
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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เดินนทางจากประเทศไทยไปเสนอผลงานทางวิ
ทางจากประเทศไทยไปเสนอผลงานทางวิชชาการด
าการดววยย ผูผูบบรรยาย
รรยาย
พยายามหาชื
พยายามหาชื่่ออนันักกวิวิชชาการพฤกษศาสตร
าการพฤกษศาสตรทที่ี่มมีชีชื่ื่ออไทยและไปฟ
ไทยและไปฟงงคำบรรยายเพื
คำบรรยายเพื่่ออทำความรู
ทำความรูจจัักกแต
แตกก็็พพบท
บทาานอาจารย
นอาจารยเเต็ต็มม
เพี
รรยายกลับบมารั
มารับบราชการตามความต
ราชการตามความต อองการของทางราชการ
งการของทางราชการ
เพียยงท
งทาานเดี
นเดียยวว เป
เปนนการพบกั
การพบกันนระยะสั
ระยะสั้้นน เมื
เมื่่ออผูผูบบรรยายกลั
ตามอาจารยไไปเดิ
ปเดินนสำรวจป
สำรวจปาาและพรรณพื
และพรรณพืชชพร
พรออมกั
มกับบนินิสสิติตคณะวนศาสตร
คณะวนศาสตรแและยั
ละยังงโชคดี
โชคดีไไดดมมีโีโอกาสร
อกาสรววมงาน
มงาน
ก็ก็ไไดดตติดิดตามอาจารย
นอาจารยใในคณะกรรมการบั
นคณะกรรมการบัญ
ญญั
ญัตติิศศััพพททพพฤกษศาสตร
ฤกษศาสตรทที่ี่ รราชบั
าชบัณ
ณฑิฑิตตยสถานและได
ยสถานและไดรรววมเดิ
มเดินนทางไปกั
ทางไปกับบ
กักับบททาานอาจารย
คณะกรรมการวิชชาการด
าการดาานอนุ
นอนุกกรมวิ
รมวิธธานพื
านพืชชและสั
และสัตตววขของราชบั
องราชบัณ
ณฑิฑิตตยสถาน
ยสถาน ได
ไดรรัับบความรู
ความรูแและประทั
ละประทับบใจมาก
ใจมาก
คณะกรรมการวิ
และเมื่อ่อททาานถึ
นถึงงแก
แกออนินิจจกรรม
กรรม ผูผูบบรรยายจึ
รรยายจึงงสมั
สมัคครเข
รเขาาเป
เปนนภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกกเพื
เพื่่ออสืสืบบสานงานด
สานงานดาานพฤกษศาสตร
นพฤกษศาสตรทที่ี่รรัักกและ
และ
และเมื
อยากจะเปนนสสววนหนึ
นหนึ่่งงในการรั
ในการรักกษาทรั
ษาทรัพพยากรพรรณพื
ยากรพรรณพืชชและองค
และองคคความรู
วามรูทที่บี่บรรพชนได
รรพชนไดสสรราางไว
งไวใใหหเเปปนนประโยชน
ประโยชนแแกก
อยากจะเป
คนรุนนหลั
หลังงไม
ไมใใหหสสูญ
ูญหายไปกั
หายไปกับบการพั
การพัฒ
ฒนาที
นาที่ล่ละเลยมรดกทางธรรมชาติ
ะเลยมรดกทางธรรมชาติไไปมาก
ปมาก
คนรุ
ศาสตราจารย ดร.เต็
ดร.เต็มม สมิ
สมิตติินนัันนทท เกิ
เกิดดเมื
เมื่่ออ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๔๖๓
๒๔๖๓ เป
เปนนบุบุตตรของคุ
รของคุณ
ณพระวิ
พระวิจจารณ
ารณธธนากร
นากร (ต
(ตาานน
ศาสตราจารย
สมิตติินนัันนทน
ทน)) และนางวิ
และนางวิจจารณ
ารณธธนากร
นากร (ตุ
(ตุมม สมิ
สมิตติินนัันนทน
ทน)) มีมีพพีี่่นนอองร
งรววมมารดาเดี
มมารดาเดียยวกั
วกันน ๘๘ คน
คน ภูภูมมิิลลำเนากรุ
ำเนากรุงงเทพฯ
เทพฯ
สมิ
สำเร็จจชัชั้้นนมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาตอนต
ษาตอนตนนจากโรงเรี
จากโรงเรียยนมั
นมัธธยมโฆสิ
ยมโฆสิตตสโมสร
สโมสร เมื
เมื่่ออ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๔๗๗
๒๔๗๗ สำเร็
สำเร็จจชัชั้้นนมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาตอนปลาย
ษาตอนปลาย
สำเร็
แผนกภาษาจากโรงเรียยนมั
นมัธธยมวั
ยมวัดดเทพศิ
เทพศิรริินนทร
ทร เมื
เมื่่ออ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๔๘๐
๒๔๘๐ สำเร็
สำเร็จจวิวิชชาการป
าการปาาไม
ไมจจากโรงเรี
ากโรงเรียยนวนศาสตร
นวนศาสตร
แผนกภาษาจากโรงเรี
หวัดดแพร
แพร เมื
เมื่อ่อ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๔๘๒
๒๔๘๒ ปริ
ปริญ
ญญาวิ
ญาวิททยาศาสตร
ยาศาสตรดดุษุษฎีฎีบบัณ
ัณฑิฑิตต กิกิตตติติมมศัศักกดิดิ์์ สาขาวนศาสตร
จัจังงหวั
สาขาวนศาสตร จากมหาวิ
จากมหาวิททยาลั
ยาลัยย
เกษตรศาสตร
สาขาชีวววิวิททยา
ยา จากมหาวิ
จากมหาวิททยาลั
ยาลัยย
เกษตรศาสตร เมื
เมื่อ่อ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๑๒
๒๕๑๒ ปริ
ปริญ
ญญาวิ
ญาวิททยาศาสตรดุ
ยาศาสตรดุษษฎีฎีบบััณ
ณฑิฑิตตกิกิตตติติมมศัศักกดิดิ์์ สาขาชี
ศรี
ศรีนนคริ
ครินนทรวิ
ทรวิโโรฒ
รฒ เมื
เมื่่ออ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๒๓
๒๕๒๓ และปริ
และปริญ
ญญาวิ
ญาวิททยาศาสตรดุ
ยาศาสตรดุษษฎีฎีบบััณ
ณฑิฑิตตกิกิตตติติมมศัศักกดิดิ์์ สาขาชี
สาขาชีวววิวิททยา
ยา จาก
จาก
มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยศิศิลลปากร
ปากร เมื
เมื่อ่อ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๒๓
๒๕๒๓
เมื
เมื่อ่อเยาว
เยาวววัยัย เริ
เริ่ม่มเรี
เรียยนหนั
นหนังงสืสืออครั
ครั้ง้งแรกกั
แรกกับบบิบิดดาา บิบิดดาเป
าเปนนคนสอนหนั
คนสอนหนังงสืสืออให
ใหลลูกูกๆๆ เอง
เอง มีมีสสติติปปญ
ญญาเฉลี
ญาเฉลียยวฉลาด
วฉลาด
ชอบเรี
ชอบเรียยนน ชอบเขี
ชอบเขียยนน ชอบอ
ชอบอาานน จนอายุ
จนอายุไไดด ๖๖ ขวบ
ขวบ จึจึงงได
ไดเเขขาาโรงเรี
โรงเรียยนมั
นมัธธยมโฆสิ
ยมโฆสิตตสโมสร
สโมสร (วั
(วัดดระฆั
ระฆังงชาย)
ชาย) เมื
เมื่่ออจบ
จบ
การศึ
การศึกกษาได
ษาไดเเขขาาทำงานที
ทำงานที่ก่กรมป
รมปาาไม
ไม จนกระทั
จนกระทั่ง่งเกิ
เกิดดสงครามโลกครั
สงครามโลกครั้ง้งทีที่่ ๒๒ ได
ไดไไปเป
ปเปนนทหารอยู
ทหารอยู ๑๑ ปป ๖๖ เดื
เดืออนน
บทคั
บทคัดดยยออการบรรยายของราชบั
การบรรยายของราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร
ยาศาสตร ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา
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ศาสตราจารย
ศาสตราจารยเเต็ต็มม สมิ
สมิตติินนัันนทน
ทนไไดดชชืื่่ออววาาเป
เปนนผูผูบบุุกกเบิ
เบิกกงานทางพฤกษศาสตร
งานทางพฤกษศาสตรใในยุ
นยุคคปปจจจุจุบบัันน ทัทั้้งงงานด
งานดาานน
สำรวจและวิ
สำรวจและวิจจัยัยพรรณไม
พรรณไม ทีที่ส่สำคั
ำคัญ
ญคืคืออ โครงการพรรณพฤกษชาติ
โครงการพรรณพฤกษชาติขของประเทศไทย
องประเทศไทย (Flora
(Flora of
of Thailand)
Thailand) ททาานได
นได
ใช
ใชคความรู
วามรูคความสามารถของท
วามสามารถของทาานดำเนิ
นดำเนินนการ
การ และขอความร
และขอความรววมมื
มมืออกักับบนันักกพฤกษศาสตร
พฤกษศาสตรตตาางง ๆๆ ทัทั้้งงในประเทศและ
ในประเทศและ
ตต าา งประเทศ
งประเทศ เช
เช นน นันั กก พฤกษศาสตร
พฤกษศาสตร ขข องสถาบั
องสถาบั นน พฤกษศาสตร
พฤกษศาสตร เเ มืมื ออ งออร
งออร ฮฮ ุุ สส หอพรรณไม
หอพรรณไม มม หาวิ
หาวิ ทท ยาลั
ยาลั ยย
โคเปนเฮเกน
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร
ประเทศเดนมารกก หอพรรณไม
หอพรรณไมไไลเดน
ลเดน ประเทศเนเธอร
ประเทศเนเธอรแแลนด
ลนด หอพรรณไม
หอพรรณไมกกรุรุงงปารี
ปารีสส ประเทศ
ประเทศ
ฝรั
ฝรั่ง่งเศส
เศส หอพรรณไม
หอพรรณไมสสวนพฤกษศาสตร
วนพฤกษศาสตรคคิวิว หอพรรณไม
หอพรรณไมมมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยยเอดิ
เอดินนเบอเรอ
เบอเรอ สหราชอาณาจั
สหราชอาณาจักกรร หอพรรณไม
หอพรรณไม
กรุ
กรุงงเกี
เกียยวโต
วโต ประเทศญี
ประเทศญี่ป่ปุนุน หอพรรณไม
หอพรรณไมกกรุรุงงนินิววยอร
ยอรคค สหรั
สหรัฐฐอเมริ
อเมริกกาา อีอีกกทัทั้ง้งมีมีนนักักพฤกษศาสตร
พฤกษศาสตรจจากสถาบั
ากสถาบันนอือื่่นน ๆๆ
อีอีกกจำนวนหลายท
จำนวนหลายทาานที
นที่่ยยิินนดีดีใใหหคความร
วามรววมมื
มมืออในโครงการนี
ในโครงการนี้้ ทำให
ทำใหกการสำรวจและการวิ
ารสำรวจและการวิจจััยยพรรณไม
พรรณไมขของไทยได
องไทยได
ดำเนิ
ดำเนินนการไปอย
การไปอยาางกว
งกวาางขวางยิ
งขวางยิ่่งงขึขึ้้นน มีมีผผลการวิ
ลการวิจจััยยปรากฏออกมามากมาย
ปรากฏออกมามากมาย จนเป
จนเปนนทีที่่รรููจจัักกและยอมรั
และยอมรับบในวง
ในวง การ
การ
พฤกษศาสตร
พฤกษศาสตร สส ากล
ากล จากความสามารถที
จากความสามารถที ่่สส รร าา งชื
งชื่่ ออ เสี
เสี ยย งให
งใหกก ัั บบ ประเทศชาติ
ประเทศชาติ มหาวิ
มหาวิ ทท ยาลั
ยาลั ยย เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยศิศิลลปากร
ปากร และมหาวิ
และมหาวิททยาลั
ยาลัยยศรี
ศรีนนคริ
ครินนทรวิ
ทรวิโโรฒจึ
รฒจึงงได
ไดมมอบปริ
อบปริญ
ญญาดุ
ญาดุษษฎีฎีบบััณ
ณฑิฑิตตกิกิตตติติมมศัศักกดิดิ์์ใใหห นันับบเป
เปนน
ขขาาราชการกรมป
ราชการกรมปาาไม
ไมคคนแรกที
นแรกที่่ไไดดรรัับบเกี
เกียยรติ
รตินนีี้้ ทัทั้้งงยัยังงได
ไดรรัับบเกี
เกียยรติ
รติใใหหเเปปนนสมาชิ
สมาชิกกของ
ของ Linnean
Linnean Society
Society แห
แหงง
กรุ
กรุงงลอนดอน
ลอนดอน สหราชอาณาจั
สหราชอาณาจักกรร เป
เปนนราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตประเภทวิ
ประเภทวิชชาวิ
าวิททยาศาสตร
ยาศาสตรชชีีววภาพ
ภาพ และเป
และเปนนประธานสำนั
ประธานสำนักก
วิวิททยาศาสตร
ละมีมมนุนุษษยสั
ยสัมมพัพันนธธออันันดีดีเเลิลิศศ บรรดา
บรรดา
ยาศาสตร ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตสถาน
สถาน จากความเชี
จากความเชี่ย่ยวชาญทางด
วชาญทางดาานพฤกษศาสตร
นพฤกษศาสตรแและมี
นันักกพฤกษศาสตร
พฤกษศาสตรจจึึงงตัตั้้งงชืชื่่ออพรรณไม
พรรณไมใใหหเเปปนนเกี
เกียยรติ
รติมมากมายกว
ากมายกวาา ๒๐
๒๐ ชนิ
ชนิดด เช
เชนน Eulalia
Eulalia smitinandiana
smitinandiana Bor,
Bor,
Smitinandiana
Smitinandiana helferi
helferi Houltum
Houltum สสววนพรรณไม
นพรรณไมทที่ที่ทาานพบใหม
นพบใหมแและตั
ละตั้้งงชืชื่่ออไว
ไวกก็็มมีีออยูยูหหลายชนิ
ลายชนิดด เช
เชนน ปรง
ปรง หรื
หรืออ
มะพร
มะพราาวเต
วเตาา (Cycas
(Cycas micholitzii
micholitzii Dyer
Dyer var.
var. simplicipinna
simplicipinna smitinand)
smitinand) การทุ
การทุมมเททั
เททั้้งงกำลั
กำลังงกาย
กาย กำลั
กำลังงใจ
ใจ
และกำลั
และกำลั งง ความคิ
ความคิ ดด ของท
ของท าา นทำให
นทำให งง านด
านด าา นพฤกษศาสตร
นพฤกษศาสตร ขข องประเทศไทยเจริ
องประเทศไทยเจริ ญ
ญ ขึขึ ้้ นน ทัทั ดด เที
เที ยย มกั
มกั บบ วงการ
วงการ
พฤกษศาสตร
พฤกษศาสตรสสากล
ากล
ตลอดชี
ตลอดชีววิิตตทีที่่รรัับบผิผิดดชอบงานทางพฤกษศาสตร
ชอบงานทางพฤกษศาสตร ททาานได
นไดสสงงเสริ
เสริมมและสนั
และสนับบสนุ
สนุนนการศึ
การศึกกษาฝ
ษาฝกกอบรมด
อบรมดาานน
พฤกษศาสตร
พฤกษศาสตรใใหหแแกกผผููออยูยูใใตตบบัังงคัคับบบับัญ
ญชาและผู
ชาและผูรรววมงาน
มงาน ตัตั้้งงแต
แตดดำรงตำแหน
ำรงตำแหนงงหัหัววหน
หนาาแผนกพฤกษศาสต
แผนกพฤกษศาสต รรแและ
ละ
สัสัตตวศาสตร
วศาสตร จนถึ
จนถึงงภายหลั
ภายหลังงเกษี
เกษียยณอายุ
ณอายุรราชการ
าชการ ททาานยั
นยังงหหววงใยช
งใยชววยติ
ยติดดตตออประสานงานหาแหล
ประสานงานหาแหลงงเงิ
เงินนทุทุนนจาก
จาก
ตตาางประเทศในการศึ
งประเทศในการศึ กก ษาขั
ษาขั้้นนสูสู งงให
ใหกก ัับบ นันักก พฤกษศาสตร
พฤกษศาสตร ขของกรมป
องกรมปาา ไม
ไม เมื
เมื่่ออศึศึกกษาจบกลั
ษาจบกลับบ มาแล
มาแลวว ได
ไดทท ำำ
คุคุณ
ณประโยชน
ประโยชนใใหหแแกกคคณะวนศาสตร
ณะวนศาสตรแและแก
ละแกววงการป
งการปาาไม
ไมเเปปนนจำนวนมาก
จำนวนมาก หลายคนมี
หลายคนมีผผลงานจนเป
ลงานจนเปนนทีที่่ยยอมรั
อมรับบใน
ใน
ตตาางประเทศ
งประเทศ
นอกจากการสนั
นอกจากการสนับบสนุ
สนุนนดดาานการศึ
นการศึกกษาและฝ
ษาและฝกกอบรมแล
อบรมแลวว ททาานยั
นยังงฝฝกกฝนและสั
ฝนและสั่่งงสมประสบการณ
สมประสบการณใใหห
นันักกพฤกษศาสตร
พฤกษศาสตรแและผู
ละผูรรววมงานออกสำรวจพรรณไม
มงานออกสำรวจพรรณไมใในป
นปาา โดยจั
โดยจัดดเป
เปนนคณะใหญ
คณะใหญ มีมีททาานเป
นเปนนหัหัววหน
หนาาคณะ
คณะ ททาานจะ
นจะ
เดิ
เดินนนำหน
นำหนาาอธิ
อธิบบายไปเรื
ายไปเรื่่ออยย ๆๆ ตตนนไม
ไมชชืื่่อออะไร
อะไร วงศ
วงศใใดด สัสังงเกตได
เกตไดออยยาางไร
งไร นีนี่่คคืืออการถ
การถาายทอดความรู
ยทอดความรูแและประสบการณ
ละประสบการณ
ให
ใหกกบบัั นันักกพฤกษศาสตร
พฤกษศาสตรรรนุุนใหม
ใหม
ทางด
ทางดาานวิ
นวิชชาการ
าการ ททาานเป
นเปนนกำลั
กำลังงสำคั
สำคัญ
ญในการทำอนุ
ในการทำอนุกกรมวิ
รมวิธธานพื
านพืชชและบั
และบัญ
ญญั
ญัตติิศศััพพททพพฤกษศาสตร
ฤกษศาสตรเเปปนน
ภาษาไทยซึ
ภาษาไทยซึ่่งงใกล
ใกลจจะสำเร็
ะสำเร็จจอยู
อยูแแลลวว แต
แตเเปปนนทีที่่นนาาเสี
เสียยดายอย
ดายอยาางยิ
งยิ่่งง ทีที่่ททาานไม
นไมสสามารถอยู
ามารถอยูเเห็ห็นนผลงานของท
ผลงานของทาานที
นที่่ไไดด
บรรยายวิชชาการในที
าการในที่ป่ประชุ
ระชุมมสำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร
ยาศาสตร ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา ณ
ณ สำนั
สำนักกงานราชบั
งานราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา
บรรยายวิ
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เพียรพยายามทำไว โดยถึงแก อนิจกรรมเสียกอน นับวาชีวิตจิตใจของทานผูกพันอยูกับงานพฤกษศาสตร
เพียางยากที
รพยายามทำไว
โดยถึ
นิจกรรมเสียกอน นับวานพฤกษศาสตร
าชีวิตจิตใจของท
านผูเวศวิ
กพันทอยู
อย
่จะแยกจากกั
นไดงแกดังอปรากฏผลงานมากมายด
และนิ
ยาปกาับไมงานพฤกษศาสตร
นอกจากนี้ยังมี
อย
างยากทีก หลายเรื
่จะแยกจากกั
งปรากฏผลงานมากมายด
านพฤกษศาสตร
เวศวิทยาปาไม
นอกจากนี
ผลงานอี
่ อ งทีน่ ไไดด ทดัำค
า งไว ได แ ก การศึ ก ษาพรรณไม
ว งศ กและนิ
อ (Fagaceae)
พรรณไม
ว งศ ้ยยังางมี
ผลงานอี
ก หลายเรื ่ อ งทีพรรณไม
่ ไ ด ท ำควางศงไว
แ ก(Orchidaceae)
การศึ ก ษาพรรณไม
ว งศ ก  อ (Fagaceae)
พรรณไม
ว งศ ยงสืางอ
(Dipterocarpaceae)
กลวไดยไม
และผลงานในตำแหน
งบรรณาธิ
การรวมหนั
(Dipterocarpaceae)
Flora of Thailand พรรณไมวงศกลวยไม (Orchidaceae) และผลงานในตำแหนงบรรณาธิการรวมหนังสือ
Flora of Thailand

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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การควบคุมทางชีวภาพโรคแอนแทร็กโนสและโรคขั้วผลเนา
การควบคุมทางชีวภาพโรคแอนแทร็กโนสและโรคขั้วผลเนา
ของผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวโดยใชยีสตปฏิปกษจากใบพืช
ของผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวโดยใชยีสตปฏิปกษจากใบพืช
ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี ลิม่ ทอง ราชบัณฑิต
โรคผลไมหลังการเก็บเกี่ยวที่มีสาเหตุจากราเปนปญหาสำคัญของการสงออกผลไม ทำใหคุณภาพและ
โรคผลไม
หลังการเก็
บเกี่ยวทีา่มงการขนส
ีสาเหตุจากราเป
นปญหาสำคัญายของการส
คุณภาพและจ
อายุการเก็
บรักษาผลไม
ลดลงระหว
งและการวางจำหน
สงผลใหงมออกผลไม
ีความสูญทำให
เสียทางเศรษฐกิ
อายุกวงเป
ารเก็นบผลไม
รักษาผลไม
ลดลงระหวางการขนส
าย สงผลใหมีความสู
ญเสียทางเศรษฐกิ
มะม
สำคัญของประเทศไทย
จากของมูและการวางจำหน
ลขององคการอาหารและเกษตรแห
งสหประชาชาติ
(FAO)จ
มะม
วงเป๒๕๖๑
นผลไมประเทศไทยผลิ
สำคัญของประเทศไทย
จากข
ขององคการอาหารและเกษตรแห
งสหประชาชาติ
(FAO)น
ใน พ.ศ.
ตมะมวงเป
นอันอดัมูบลสามของโลก
รองจากอินเดียและสาธารณรั
ฐประชาชนจี
ใน ลพ.ศ.
ประเทศไทยผลิ
ตมะมาวงเป
สามของโลก
รองจากอิ
นเดียและสาธารณรั
แต
ะปป๒๕๖๑
ระเทศไทยผลิ
ตมะมวงมากกว
๔ ลนาอันตันนดับและมี
มูลคาการส
งออก ๖๓.๙
ลานเหรียญสหรัฐประชาชนจี
ฐ งานวิจัยนนี้
แต
ระเทศไทยผลิ
ลามนตั
น และมี
มูลคาการส
งออก
ลานเหรี
ยญสหรั
ฐ บงานวิ
มีวัลตะป
ถุปประสงค
เพื่อหายีตสมะม
ตปฏิวปงมากกว
กษที่ใชาค๔วบคุ
ทางชี
วภาพสำหรั
บโรคที
่เกิด๖๓.๙
แกผลมะม
วงหลั
งการเก็
เกี่ยวจัคืยนีอ้
มีโรคแอนแทร็
วัตถุประสงคกเโนสที
พื่อหายี่เกิสดตจากรา
ปฏิปกษColletotrichum
ที่ใชควบคุมทางชีวgloeosporioides
ภาพสำหรับโรคที่เกิและโรคขั
ดแกผลมะม
วงหลัางทีการเก็
บเกีจ่ยากรา
ว คือ
้ว ผลเน
่ มีส าเหตุ
โรคแอนแทร็
กโนสที
่เกิดจากราจากการวิ
Colletotrichum
gloeosporioides
้ว ผลเนชาเศรษฐกิ
ที่ มีส าเหตุ
Lasiodiplodia
theobromae
จัยโดยนำยี
สต ๓๐๙ สายพันธุและโรคขั
ที่แยกจากใบพื
จ คืจอากรา
ขาว
Lasiodiplodia
จากการวิ
สต ๓๐๙
สายพันธุวทงหลั
ี่แยกจากใบพื
าว
ขาวโพด และออtheobromae
ย มาประเมินการเป
น ปฏิปจกัยษโดยนำยี
กับราสาเหตุ
ของโรคมะม
งการเก็บเกีช่ยเศรษฐกิ
วทั้ง ๒จชนิคือด ขโดย
ขา้ยวโพด
และอโอรคร
ย มาประเมิ
น ปฏิปงกในจานเพาะเชื
ษกับราสาเหตุ้อของโรคมะม
งหลั
บเกี่ยวทั้ง aspenensis
๒ ชนิด โดย
เลี
งราสาเหตุ
วมกับยีสตนบการเป
นอาหารแข็
พบวามีเพียวงยี
สตงการเก็
Papiliotrema
เลี้ยงราสาเหตุโเท
รคราวนัมกั
ในจานเพาะเชื
้อ พบวามีเพียงยี(๖๖.๓
สต Papiliotrema
DMKU-SP67
้ น ทีบยี่ ยสั บตยับ้ นอาหารแข็
ง การเจริ ญงของรา
C. gloeosporioides
เปอร เ ซ็ น ตaspenensis
) ในขณะที่
DMKU-SP67
เท
า
นั
้
น
ที
่
ย
ั
บ
ยั
้
ง
การเจริ
ญ
ของรา
C.
gloeosporioides
(๖๖.๓
เปอร
เ
ซ็
น
ต
ในขณะที
Torulaspora indica DMKU-RP31, T. indica DMKU-RP35 และ Pseudozyma hubeiensis) YE-21
ซึ่ ง่
Torulaspora
indica DMKU-RP35
Pseudozyma
hubeiensis
YE-21
ซึ่ ง
ของราชนิ
ด นี้ได ๖๗.๗,
๖๗.๙ และ
๕๖.๗
เป
น ปฏิป กษกindica
ับ รา L. DMKU-RP31,
theobromae T.สามารถยั
บ ยั้ งการเจริญและ
เป
น ปฏิ
กับ รา บL. กลไกที
theobromae
ด นี้ไโดรคคื
๖๗.๗,
๖๗.๙
และ ๕๖.๗
เปอร
เซ็นปตกษตามลำดั
่ยีสตทั้ง ๔สามารถยั
สายพันธุบยยัับ้งยัการเจริ
้งการเจริญญของราชนิ
ของราสาเหตุ
อการสร
างสารประกอบ
ต ตามลำดั
บ กลไกทีมโรคแอนแทร็
่ยีสตทั้ง ๔ สายพั
นธุยับยั้งการเจริ
ญของราสาเหตุ
โรคคือการสรDMKU-SP67
างสารประกอบ
อิเปอร
นทรีเซ็ยนระเหย
ในการควบคุ
กโนสบนผลมะม
วงพบว
า ยีสต P. aspenensis
ลด
อินทรียนรแรงของโรคได
ะเหย ในการควบคุ
วงพบวฆาาเชืยี้อสราเบโนมิ
ต P. aspenensis
DMKU-SP67
ความรุ
๙๔.๑มโรคแอนแทร็
เปอรเซ็นต เทกาโนสบนผลมะม
ๆ กับการใชสารเคมี
ล (๙๓.๙ เปอร
เซ็นต) สลด
วน
ความรุ
น
แรงของโรคได
๙๔.๑
เปอร
เ
ซ็
น
ต
เท
า
ๆ
กั
บ
การใช
ส
ารเคมี
ฆ
า

เชื
้
อ
ราเบโนมิ
ล
(๙๓.๙
เปอร
เ
ซ็
น
ต
)
ส
วน
การควบคุมโรคขั้วผลเนาบนผลมะมวงพบวา T. indica DMKU-RP35 มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความรุนแรง
การควบคุมโรคขั
T. indica
ทธิภาพสูงสุ๘๗.๕
ด ลดความรุ
ของโรคได
๘๒.๔้วผลเน
เปอราเบนผลมะม
ซ็นต ใกลเวคีงพบว
ยงกับาการใช
เบโนมิDMKU-RP35
ล ซึ่งลดความรุมีปนระสิ
แรงของโรคได
เปอรเนซ็แรง
นต
ของโรคได้น๘๒.๔
เปอรเซ็นนตทรีใกล
เคียงกัาบยที
การใช
ล ซึ่งลดความรุ
เปอรเซ็นต
นอกจากนั
สารประกอบอิ
ยระเหยง
่ยีสตเทบโนมิ
ั้ง ๔ สายพั
นธุสรางก็นสแรงของโรคได
ามารถลดความรุ๘๗.๕
นแรงของโรคบน
นอกจากนั
ทรีย่นรอะเหยง
ายที่ยีสเซลล
ตทั้งยีส๔ตสายพั
งก็สามารถลดความรุ
ผลมะม
วงได้นเชสารประกอบอิ
นกัน แตในอัตนราที
ยกวาการใช
งานวินจธุัยสนีร้แาสดงว
ายีสตปฏิปกษเหลนาแรงของโรคบน
นี้มีศักยภาพที่
ผลมะม
เชนมกัทางชี
น แตวใภาพสำหรั
นอัตราที่นบอโรคแอนแทร็
ยกวาการใชกเซลล
ยีสต งานวิ้วผลเน
จัยนี้แาสดงว
ปฏิปวกงหลั
ษเหล
านี้มีศบักเกียภาพที
จะเป
นตัววงได
ควบคุ
โนสและโรคขั
ที่เกิดาแกยีสผตลมะม
งการเก็
่ยวได ่
จะเปนตัวควบคุมทางชีวภาพสำหรับโรคแอนแทร็กโนสและโรคขั้วผลเนาที่เกิดแกผลมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวได
คำสำคัญ : การควบคุมทางชีวภาพ, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว, ยีสตปฏิปกษ, โรคขั้วผลเนา, โรคแอนแทร็กโนส
คำสำคัญ : การควบคุมทางชีวภาพ, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว, ยีสตปฏิปกษ, โรคขั้วผลเนา, โรคแอนแทร็กโนส

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ความคื
ความคืบบหน
หนาาของวั
ของวัคคซีซีนนโรคโควิ
โรคโควิดด-๑๙
-๑๙ ทัทั่ว่วโลก
โลก
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย ดร.
ดร. นพ.สิ
นพ.สิรริิฤฤกษ
กษ ทรงศิ
ทรงศิววิไิไลล ภาคี
ภาคีสสมาชิ
มาชิกก
นับเปนเวลาเกือบ ๑ ปแลวที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ไดครา
นับเปนเวลาเกือบ ๑ ปแลวที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ไดครา
ชีวิตประชากรโลกไปกวา ๑.๔ ลานราย และยังคงมีแนวโนมของผูติดเชื้อรายใหมตอวันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ชีวิตประชากรโลกไปกวา ๑.๔ ลานราย และยังคงมีแนวโนมของผูติดเชื้อรายใหมตอวันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ด ว ยค า เฉลี ่ ย ประมาณ ๖ แสนรายต อ วั น มี จ ำนวนผู  ต ิ ด เชื ้ อ สะสมทั ่ ว โลกมากกว า ๖๒ ล า นรายแล ว
ด ว ยค า เฉลี ่ ย ประมาณ ๖ แสนรายต อ วั น มี จ ำนวนผู  ต ิ ด เชื ้ อ สะสมทั ่ ว โลกมากกว า ๖๒ ล า นรายแล ว
หลายประเทศเกิดการระบาดหนักระลอกใหมที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
หลายประเทศเกิดการระบาดหนักระลอกใหมที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
วัคซีนเปนความหวังสำคัญของคนทั้งโลกที่จะชวยใหสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจกลับสูสภาวะ
วัคซีนเปนความหวังสำคัญของคนทั้งโลกที่จะชวยใหสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจกลับสูสภาวะ
ปกติโดยเร็ว ปจจุบันมีวัคซีนหลายรูปแบบที่อาจเรียกไดวาใกลจะพัฒนาเสร็จสิ้นแลว จากรายงาน COVID-19
ปกติโดยเร็ว ปจจุบันมีวัคซีนหลายรูปแบบที่อาจเรียกไดวาใกลจะพัฒนาเสร็จสิ้นแลว จากรายงาน COVID-19
Vaccine Tracker อางอิงขอมูลจากองคการอนามัยโลก ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีวัคซีนอยางนอย
Vaccine Tracker อางอิงขอมูลจากองคการอนามัยโลก ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีวัคซีนอยางนอย
๘๗ ชนิด เขาสูขั้นตอนการทดสอบในสัตวทดลอง และมีจำนวนหนึ่งที่เขาสูขั้นตอนการ ทดสอบทางคลินิกใน
๘๗ ชนิด เขาสูขั้นตอนการทดสอบในสัตวทดลอง และมีจำนวนหนึ่งที่เขาสูขั้นตอนการ ทดสอบทางคลินิกใน
อาสาสมัครแลว โดยอยูในระยะที่หนึ่ง ๓๘ แบบ ระยะที่สอง ๑๗ แบบ และระยะที่สาม ๑๓ แบบ รวมทั้งมีอีก
อาสาสมัครแลว โดยอยูในระยะที่หนึ่ง ๓๘ แบบ ระยะที่สอง ๑๗ แบบ และระยะที่สาม ๑๓ แบบ รวมทั้งมีอีก
๖ แบบที่ผานการอนุมัติแบบพิเศษเพื่อใชอยางจำกัดในกลุมเฉพาะ ซึ่งปจจุบันมีการอนุมัติใชในประเทศจีนและ
๖ แบบที่ผานการอนุมัติแบบพิเศษเพื่อใชอยางจำกัดในกลุมเฉพาะ ซึ่งปจจุบันมีการอนุมัติใชในประเทศจีนและ
ประเทศรัสเซียเทานั้น ตัวอยางวัคซีนที่มีความกาวหนามากที่สุดในโลกไดแกวัคซีนชนิด mRNA จากบริษัท
ประเทศรัสเซียเทานั้น ตัวอยางวัคซีนที่มีความกาวหนามากที่สุดในโลกไดแกวัคซีนชนิด mRNA จากบริษัท
Pfizer และ BioNTech ซึง่ กำลังยื่นขอขึ้นทะเบียนใชในกรณีฉุกเฉิน (EUA) เปนรายแรกในสหรัฐอเมริกา และ
Pfizer และ BioNTech ซึง่ กำลังยื่นขอขึ้นทะเบียนใชในกรณีฉุกเฉิน (EUA) เปนรายแรกในสหรัฐอเมริกา และ
วัคซีน mRNA ของบริษัท Moderna ซึง่ ไดประกาศผลการทดสอบประสิทธิภาพการปองกันโรคในอาสาสมัครแลว
วัคซีน mRNA ของบริษัท Moderna ซึง่ ไดประกาศผลการทดสอบประสิทธิภาพการปองกันโรคในอาสาสมัครแลว
เชนเดียวกัน จากขอมูลในขณะนี้นับ วาวัคซีน mRNA เปนเทคโนโลยีที่ดำเนินการไดอยางรวดเร็ว และมี
เชนเดียวกัน จากขอมูลในขณะนี้นับ วาวัคซีน mRNA เปนเทคโนโลยีที่ดำเนินการไดอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในการปองกันโรคโควิด-๑๙ มากกวารอยละ ๙๐ ซึ่งมากกวาแนวโนมการรับรองวัคซีนที่กำหนดไว
ประสิทธิภาพในการปองกันโรคโควิด-๑๙ มากกวารอยละ ๙๐ ซึ่งมากกวาแนวโนมการรับรองวัคซีนที่กำหนดไว
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ แตยังคงตองติดตามผลกันตอไป และยังมีขอจำกัดและขอกังวลบางประการ เชน วัคซีน
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ แตยังคงตองติดตามผลกันตอไป และยังมีขอจำกัดและขอกังวลบางประการ เชน วัคซีน
จะตองเก็บที่อุณหภูมิต่ำในระดับ -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส ซึ่งจะสงผลตอปญหาดานการขนสงวัคซีน
จะตองเก็บที่อุณหภูมิต่ำในระดับ -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส ซึ่งจะสงผลตอปญหาดานการขนสงวัคซีน
กระจายไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก อีกทั้ง mRNA ยังเปนเทคโนโลยีใหมที่ยังไมเคยมีการรับรองการใชงาน
กระจายไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก อีกทั้ง mRNA ยังเปนเทคโนโลยีใหมที่ยังไมเคยมีการรับรองการใชงาน
มากอนหนานี้ นอกจากนี้ยังมีวัคซีนชนิด Viral vector ของบริษัท AstraZeneca รวมกับ มหาวิทยาลั ย
มากอนหนานี้ นอกจากนี้ยังมีวัคซีนชนิด Viral vector ของบริษัท AstraZeneca รวมกับ มหาวิทยาลั ย
ออกซฟอรด ซึ่งมีความกาวหนาและไดประกาศผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน โดยเฉลี่ยรอยละ ๗๐
ออกซฟอรด ซึ่งมีความกาวหนาและไดประกาศผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน โดยเฉลี่ยรอยละ ๗๐
คาดวากอนสิ้นพ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีวัคซีนหลายชนิดที่ไดรับการอนุมัติใหใชในกรณีฉุกเฉินและผลิตออกมากระจาย
คาดวากอนสิ้นพ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีวัคซีนหลายชนิดที่ไดรับการอนุมัติใหใชในกรณีฉุกเฉินและผลิตออกมากระจาย
ใหทั่วโลกไดเขาถึงมากขึ้น
ใหทั่วโลกไดเขาถึงมากขึ้น
สำหรับประเทศไทย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ไดใหความสำคัญ แกเรื่องวัคซีนมาโดยตลอด
สำหรับประเทศไทย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ไดใหความสำคัญ แกเรื่องวัคซีนมาโดยตลอด
เพื่อใหคนไทยไดใชวัคซีนโควิด -๑๙ เปนลำดับแรก ๆ ในเวลาใกลเคียงกับประเทศชั้นนำของโลก ปจจุบัน ไดใช
เพื่อใหคนไทยไดใชวัคซีนโควิด -๑๙ เปนลำดับแรก ๆ ในเวลาใกลเคียงกับประเทศชั้นนำของโลก ปจจุบัน ไดใช
แนวทาง ๓ แนวทางในการขับเคลื่อนดานวัคซีนโรคโควิด -๑๙ ไดแก (๑) จัดหาวัคซีนจากแหลงที่เปนไปได
แนวทาง ๓ แนวทางในการขับเคลื่อนดานวัคซีนโรคโควิด -๑๙ ไดแก (๑) จัดหาวัคซีนจากแหลงที่เปนไปได
รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐ ลานบาทเพื่อจองวัคซีนลวงหนาและจัดซื้อวัคซีนจำนวน ๒๖ ลานโดส
รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐ ลานบาทเพื่อจองวัคซีนลวงหนาและจัดซื้อวัคซีนจำนวน ๒๖ ลานโดส
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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จากบริษัท AstraZeneca โดยคาดวาประเทศไทยจะไดรับวัคซีนประมาณกลาง พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการ
จากบริษัท COVAX
AstraZeneca
โดยคาดว
คซีนประมาณกลาง
๒๕๖๔ รวมทั
การต
เจรจาจาก
และแหล
งอื่น ๆาทีประเทศไทยจะได
่เปนไปไดอีก ๓๙รัลบาวันโดส
(๒) รับการถาพ.ศ.
ยทอดเทคโนโลยี
เพื้ง่อมีผลิ
เจรจาจาก COVAX
่น ๆ ที่เปนไปได
อีก ๓๙
ลานโดส
(๒)าวหน
รับการถ
ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อคผลิซีนต
ภายในประเทศ
จากผูและแหล
ผลิตในตงอืางประเทศที
่มีความพร
อมและมี
ความก
าดานการวิ
จัยและพัฒนาวั
ภายในประเทศ
ในตางประเทศที
วามพรอ่อมและมี
าดานการวิจใัยหและพั
คซีน
เร็
วที่สุด รัฐบาลไดจากผู
อนุมผัตลิิงตบประมาณ
๖๐๐ ล่มาีคนบาทเพื
เตรียมรัคบวามก
การถาาวหน
ยทอดเทคโนโลยี
กับบริฒษัทนาวัสยามเร็วที่สุด รัฐบาลได
๖๐๐
นบาทเพื่อเตรียมรัและ
บการถ
กับบริฒษัทนาวัสยามไบโอไซเอนซ
จำกัอดนุมเพืัต่อิงบประมาณ
ตั้งฐานการผลิ
ตขึ้ลนาในประเทศไทย
(๓)ายทอดเทคโนโลยี
สนับสนุนการวิจใัยหและพั
คซีน
ไบโอไซเอนซ
จำกั
ด
เพื
่
อ
ตั
้
ง
ฐานการผลิ
ต
ขึ
้
น
ในประเทศไทย
และ
(๓)
สนั
บ
สนุ
น
การวิ
จ
ั
ย
และพั
ฒ
นาวั
คซีานสู
ภายในประเทศ ทั้งนี้มีหลายเทคโนโลยีที่ผานขั้นตอนการทดสอบในสัตวทดลองและกำลังอยูในขั้นเตรียมเข
ภายในประเทศ ทั้งนนีิก้มแล
ีหลายเทคโนโลยี
ที่ผานขั้นตอนการทดสอบในสัตวทดลองและกำลังอยูในขั้นเตรียมเขาสู
การทดสอบทางคลิ
ว
การทดสอบทางคลินิกแลว

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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กลีเซอรอลดิบ - วัตถุดิบอเนกประสงค
กลีเซอรอลดิบ - วัตถุดิบอเนกประสงค
ตอนที่ ๒ : อนุพันธของกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์
ตอนที่ ๒ : อนุพันธของกลีเซอรอลดิบที่ผานการเพิ่มความบริสุทธิ์
ดวยกระบวนการเคมีไฟฟา
ดวยกระบวนการเคมีไฟฟา
ศาสตราจารย ดร.มะลิ หุนสม ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารยพเยี
ดร.มะลิ
หุนสม
ย สายหล
า๑ ภาคีสมาชิก
๑ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิ
พเยียทยาศาสตร
สายหลาจุ๑ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มาตรการการเพิ่มสัดสวนการใชน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในภาคพลังงานของรัฐบาล และนโยบายการ
่มสัดม่ สีสวนการใช
น้ำมันไบโอดี
ในภาคพลั
งงานของรั
และนโยบายการ
สนับสนุนมาตรการการเพิ
การใชน้ำมันดีเซลที
วนผสมของไบโอดี
เซลเซลคือ(B100)
B7 B10
และ B20
ในปจจุบฐบาล
ัน ทำให
กำลังการผลิต
สนับสนุเนซลเพิ
การใช
เซลที
เซล คือตB7
B10เซลและ๑๐๐
B20กิในป
ัน ทำให
กำลั
งการผลิบต
ไบโอดี
่มขึน้น้ำมัอยนดีางต
อเนืม่ ีส่อวงนผสมของไบโอดี
อยางไรก็ดี ในการผลิ
ไบโอดี
โลกรัจจุมบจะเกิ
ดกลี
เซอรอลดิ
ไบโอดีเซลเพิ
้นอยมางต
เนื่อง อยบเหล
างไรก็
ี ในการผลิ
๑๐๐๔๐-๘๘
กิโลกรัโดยน้
ม จะเกิ
ประมาณ
๑๐ ่มกิขึโลกรั
กลีอเซอรอลดิ
านีด้จะมี
ความบริตสไบโอดี
ุทธิ์เพียเงรซลอยละ
ำหนัดกลี
ก เนืเซอรอลดิ
่องจากถูบก
ประมาณ
กิโลกรั
กลีเซอรอลดิ
บเหล
้จะมีความบริ
สุทธิ์เพียงรพอันยละ
ำหนักวเรเนืง่อปฏิ
งจากถู
เจือปนดว๑๐
ยสารต
าง ๆม ในปริ
มาณมาก
เชนานีกรดไขมั
นอิสระและอนุ
ธ สบู๔๐-๘๘
 สารตั้งโดยน้
ตนและตั
ริยาทีก่
เจือปนด
วยสารต
ง ๆ ในปริมาณมาก
มากเกิ
นพอ
จึงไมสาามารถนำไปใช
งานไดเช
ทันนทีกรดไขมันอิสระและอนุพันธ สบู สารตั้งตนและตัวเรงปฏิริยาที่
มากเกินพอ
จึงไมสามารถนำไปใช
านไดทันที่มความบริสุทธิ์กลีเซอรอลดิบดวยวิธีทางเคมีและเปลี่ยนเปนสาร
ผูบรรยายและคณะได
ศึกงษาการเพิ
ศึกษาการเพิ
่มความบริ
สุทธิ์ก้นลีตเนซอรอลดิ
ดวยวิธีทสางเคมี
ละเปลี่ยบนเป
นสาร
มีมูลคาดผูวบยวิรรยายและคณะได
ธีเคมีไฟฟาในหองปฏิ
บัติการ โดยดำเนิ
นการขั
เพื่อเพิ่มบความบริ
ุทธิ์กลีเแซอรอลดิ
ดวยการ
มีปรัมบูลคาพีดวเอชด
ยวิธีเวคมี
ไฟฟาในหองปฏิ
ิการดกรดไขมั
โดยดำเนินนอิสการขั
้นตนเพือ่อของตั
เพิ่มความบริ
บดวยการ
ยกรดฟอสฟอริ
กเพืบ่อัตกำจั
ระและเกลื
วเรงปฏิสกุทิริยธิา์กลีอีเกซอรอลดิ
ทั้งเติมโพรพานอล
ปรั
คาพีดเอชด
ยกรดฟอสฟอริ
่อกำจั
ดกรดไขมั
อิสระและเกลื
อของตั
เรงปฏิกไดิริยกาลีเอีซอรอลดิ
กทั้งเติมโพรพานอล
เกลือวของตั
วเรงปฏิกกิรเพื
ิยาที
่ยังตกค
างอยูน การดำเนิ
นการดั
งกลาววทำให
บที่มีความ
เพื่อบกำจั
งปฏิำกหนั
ิริยกาทีเมื่ยัง่อตกค
 การดำเนิ
การดังกล่ยนเป
าวทำให
ไดกมลีูลเคซอรอลดิ
บที่มีความ
เพื่อสกำจั
บริ
ุทธิ์รดอเกลื
ยละอของตั
๙๗.๙วเรโดยน้
นำกลีางอยู
เซอรอลดั
งกลนาวมาเปลี
นสารมี
าดวยกระบวนการ
บริ
ทธิ์ราอพบว
ยละากระบวนการดั
๙๗.๙ โดยน้ำงหนั
เมื่อนำกลีเซอรอลดั
งกลาวมาเปลี
่ยนเป่มนความบริ
สารมีมูลสคุทาธิด์เปวนยกระบวนการ
เคมีสไุฟฟ
กลากวสามารถเปลี
่ยนกลีเซอรอลดิ
บที่ผานการเพิ
สารมีมูลคาได
เคมี
ไฟฟาดพบว
งกลแอซี
าวสามารถเปลี
ซอรอลดินบทีโพรเพนไดออล
่ผานการเพิ่มความบริ
สุทธิ์เปนเสารมี
มูลค้งาตไดน
หลายชนิ
เชนากระบวนการดั
เอทิลีนไกลคอล
ทอล ไกลซิ่ยดนกลี
อล เอะโครลี
ซึ่งสามารถใช
ปนสารตั
หลายชนิ
เชนภัณเอทิ
ไกลคอล
ไกลซิดอล อะโครลี
น โพรเพนไดออล
่งสามารถใช
เปนสารตั
ในการผลิดตเคมี
ฑอลื่นี ได
ทั้งนี้ภแอซี
าวะทีทอล
่เหมาะสมในการเปลี
่ยนกลี
เซอรอลดิบที่ผาซึนการเพิ
่มความบริ
สุทธิ้ง์เปตน
ในการผลิ
ฑอื่นได
้ภาวะที่เหมาะสมในการเปลี
บที่ผานการเพิ
่มความบริ
สุทธิเวลา
์เปน
สารมีมูลคตาเคมี
คือทีภ่พัณีเอชเท
ากับทั๑้งนีความหนาแน
นกระแสไฟฟาเท่ยนกลี
ากับเซอรอลดิ
๐.๑๔ แอมแปร
ตอตารางเซนติ
เมตร
สารมี
คาคืและใช
อที่พีเแอชเท
นกระแสไฟฟ
าเทตาภักัณบ ฑ๐.๑๔
๑๔ ชัม่วูลโมง
พลทิานกััมบเป๑นขัความหนาแน
้วไฟฟา ซึ่งจะให
ผลไดของผลิ
รอยละแอมแปร
๖๘.๗ ตอตารางเซนติเมตร เวลา
๑๔ ชั่วโมง และใชแพลทินัมเปนขั้วไฟฟา ซึ่งจะใหผลไดของผลิตภัณฑรอยละ ๖๘.๗

บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดยอการบรรยายของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา
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การเพิ
การเพิ่ม่มศัศักกยภาพเถ
ยภาพเถาาลอยจี
ลอยจีโโอพอลิ
อพอลิเเมอร
มอรดดววยบะซอลต
ยบะซอลตไไฟเบอร
ฟเบอร
ศาสตราจารย ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ราชบัณฑิต
กระบวนการผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนดใชพลังงานสูงและปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจำนวนมาก
กระบวนการผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนดใชพลังงานสูงและปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจำนวนมาก
การผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด ๑ ตันทำใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจำนวน ๐.๗๕ ตัน ปจจุบันมี
การผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด ๑ ตันทำใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจำนวน ๐.๗๕ ตัน ปจจุบันมี
การผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนดถึงปละ ๔,๑๐๐ ลานตัน และปลอยกาซคารบอนไดออกไซดประมาณ ๓,๐๐๐ ลานตัน
การผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนดถึงปละ ๔,๑๐๐ ลานตัน และปลอยกาซคารบอนไดออกไซดประมาณ ๓,๐๐๐ ลานตัน
คิดเปน ๗ เปอรเซ็นของกาซเรือนกระจกทั้งหมด เหตุนี้จึงเปนที่มาของการวิจัยเพื่อพัฒนาซีเมนตใหมสำหรับ
คิดเปน ๗ เปอรเซ็นของกาซเรือนกระจกทั้งหมด เหตุนี้จึงเปนที่มาของการวิจัยเพื่อพัฒนาซีเมนตใหมสำหรับ
ลดการใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเทศไทยมีการพัฒนาจีโอพอลิเมอรโดยใชเถาลอยแมเมาะ ซึ่งมีแคลเซียมสูง
ลดการใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเทศไทยมีการพัฒนาจีโอพอลิเมอรโดยใชเถาลอยแมเมาะ ซึ่งมีแคลเซียมสูง
เปนสารตั้งตน ใชดางโซเดียมไฮดรอกไซดและโซเดียมซิลิเกตเปนสารละลาย และบมที่อุณหภูมิปกติ จีโอพอลิเมอร
เปนสารตั้งตน ใชดางโซเดียมไฮดรอกไซดและโซเดียมซิลิเกตเปนสารละลาย และบมที่อุณหภูมิปกติ จีโอพอลิเมอร
ซีเมนตที่ไดสามารถใชแทนปูนซีเมนตปอรตแลนด แตยังมีประเด็นปญหาที่จะตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม
ซีเมนตที่ไดสามารถใชแทนปูนซีเมนตปอรตแลนด แตยังมีประเด็นปญหาที่จะตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม
ไดแก เรื่องของการกอตัวเร็ว และการหดตัวสูง การเพิ่มศักยภาพเถาลอยจีโอพอลิเมอรทำไดโดยการผสม
ไดแก เรื่องของการกอตัวเร็ว และการหดตัวสูง การเพิ่มศักยภาพเถาลอยจีโอพอลิเมอรทำไดโดยการผสม
บะซอลตไฟเบอรในสารตั้งตน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา สามารถทำใหการกอตัวมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น
บะซอลตไฟเบอรในสารตั้งตน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา สามารถทำใหการกอตัวมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น
กวาเทาตัว การหดตัวลดลงครึ่งหนึ่ง และกำลังรับแรงอัดสูงขึ้นมาก สรุปไดวา เราสามารถใชบะซอลต ไฟเบอร
กวาเทาตัว การหดตัวลดลงครึ่งหนึ่ง และกำลังรับแรงอัดสูงขึ้นมาก สรุปไดวา เราสามารถใชบะซอลต ไฟเบอร
ในการเพิ่มศักยภาพของเถาลอยจีโอพอลิเมอรได
ในการเพิ่มศักยภาพของเถาลอยจีโอพอลิเมอรได

บรรยายวิชาการในที่ประชุมสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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ความหลากหลายและประโยชนของสายการประกอบ
ความหลากหลายและประโยชนของสายการประกอบ
ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก
ศาสตราจารย ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก
ในอดีตชางฝมือจะเปนผูผลิตชิ้นงานตามที่ลูกคาตองการ แตกวาจะเปนชางฝมือได เขาจะตองเรียนรู
ในอดีตชตาทังฝ้งหมดตั
มือจะเป
นผูตผนลิจนจบ
ตชิ้นงานตามที
ูกคาคตวามชำนาญได
องการ แตกวาอจะเป
ชางฝเวลานั
มือไดบเขาจะต
งเรียนรูต
กระบวนการผลิ
้งแต
และกวา่ลจะมี
าจตอนงใช
๑๐ ป อการผลิ
้งแต
าจะมีความชำนาญได
อาจตไมอมงใช
เวลานั
ป การผลิ
ชิกระบวนการผลิ
้นงานโดยชางฝตมทัือ้งเปหมดตั
นรายชิ
้นเชตนนจนจบ
นี้ทำใหและกว
ไดชิ้นงานจำนวนน
อย ราคาแพง
ีประสิ
ทธิภบาพ๑๐และไม
เหมาะต
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างฝนจำนวนมาก
มือเปนรายชิ้นจึงเชมีนแนีนวคิ
้ทำให
ิ้นงานจำนวนน
อย ราคาแพง ไมสมายการประกอบเกิ
ีประสิทธิภาพ และไม
ารผลิตเป
ดเกีได่ยชวกั
บการผลิตจำนวนมากโดยใช
ดขึเ้นหมาะ
ผูมี
แกการผลิตญเปในการทำให
นจำนวนมาก
จึงดมีดัแงนวคิ
เกีน่ยจริ
วกังบไดการผลิ
ตจำนวนมากโดยใช
สายการประกอบเกิ
ดขึ้น และ
ผูมี
บทบาทสำคั
แนวคิ
กลาดวเป
ในทางปฏิ
บัติ คือ Adam Smith
(การแบงแยกงาน)
บทบาทสำคั
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้งนี้ผูบรรยาย
จะกล
งวิวัฒนาการของสายการประกอบที
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สายการประกอบแบบเส
นตรง
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ัฒนาการของสายการประกอบที
ดขึ้นตั้งแตแงานขนาน
บบพื้นฐานที
่สุด คือ าสายการประกอบแบบเส
นตรง
โดยมี
อมาจนกลายเปนแบบรูปตัวยู่เกิแบบสถานี
แบบสองด
น แบบขนาน และแบบหลาย
โดยมี
ฒนาต
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งานขนาน แบบสองดาน แบบขนาน
และแบบหลายน
คนงานการพัในช
วงทศวรรษที
่ผานมาได
มีการนำเอารู
ปแบบของสายการประกอบแบบพื
้นฐานมาผสมผสานกั
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ยาจำเพาะ คืซึอ่งยาอาร
ทิมปิซวินยแต
ินเพืส่อามารถแพร
กำจัดระยะไรเชืเ้พศ
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quality
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In conclusion, treatment
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treatment
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the individual
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pain of
management
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profile, pathogenetic
and pain management
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Full article in J Diabetes Investig 2020; doi:10.1111/jdi.13401
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Background: Artemisinin and partner-drug resistance in Plasmodium falciparum are major
Background: Artemisinin and partner-drug resistance in Plasmodium falciparum are major
threats to malaria control and elimination. Triple artemisinin-based combination therapies
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
(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
slowly eliminated, might provide effective treatment and delay emergence of antimalarial
drug resistance.
drug resistance.
Methods: In this multicentre, open-label, randomised trial, we recruited patients with
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.
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
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
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
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
block randomisation, depending on their location: in Thailand, Cambodia, Vietnam, and
Myanmar patients were assigned to either dihydroartemisinin–piperaquine or
Myanmar patients were assigned to either dihydroartemisinin–piperaquine or
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine; at three sites in Cambodia they were
dihydroartemisinin–piperaquine plus mefloquine; at three sites in Cambodia they were
assigned to either artesunate–mefloquine or dihydroartemisinin–piperaquine plus
assigned to either artesunate–mefloquine or dihydroartemisinin–piperaquine plus
mefloquine; and in Laos, Myanmar, Bangladesh, India, and the Democratic Republic of the
mefloquine; and in Laos, Myanmar, Bangladesh, India, and the Democratic Republic of the
Congo they were assigned to either artemether–lumefantrine or artemether–lumefantrine
Congo they were assigned to either artemether–lumefantrine or artemether–lumefantrine
plus amodiaquine. All drugs were administered orally and doses varied by drug combination
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,
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
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
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
drugs was done in all patients randomly assigned to treatment. This study is registered at
ClinicalTrials.gov, NCT02453308, and is complete.
ClinicalTrials.gov, NCT02453308, and is complete.
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PCR
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(riskof
difference
1%; 95% CI −6(95%
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to that
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95% overall
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efficacyto
of that
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95%
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well
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although
vomiting
(within
similar
of 4;
artemether–lumefantrine
(97%
[279
of 289; 95%
CI 94early
to 98];
risk difference
12%,
h) 95%
was CI
more
frequent
afterBoth
dihydroartemisinin–piperaquine
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(30 [3·8%]
of
−1 to
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TACTs were well tolerated, although
early vomiting
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794)
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after dihydroartemisinin–piperaquine
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frequent after dihydroartemisinin–piperaquine
(30 [3·8%]
of
artemether–lumefantrine
plus
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(11
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extended
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1721) was infrequent.
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Interpretation:
Dihydroartemisinin–piperaquine
plus mefloquine and artemether–lumefantrine
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p=0·50).
plus
amodiaquine
TACTs are efficacious, well tolerated,
and safe and
treatments
of uncomplicated
Interpretation:
Dihydroartemisinin–piperaquine
plus mefloquine
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P
falciparum
malaria,
including
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are efficacious,
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and
safe
treatments
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Background: Mass administrations of antimalarial drugs (MDA) have reduced the incidence
Background:
Mass
of antimalarial
(MDA)Mekong
have reduced
the incidence
and
prevalence
of P.administrations
falciparum infections
in a trial indrugs
the Greater
Subregion.
Here we
and prevalence
ofof
P. the
falciparum
infections
a trial in the Greater Mekong Subregion. Here we
assess
the impact
MDA on
P. vivax in
infections.
assess the impact
of the
MDA
P. vivax
Methods:
Between
May
2013onand
July infections.
2017, four villages in each Myanmar, Vietnam,
Methods: Between
May were
2013 selected
and July
2017,
in each
Myanmar,infections.
Vietnam,
Cambodia
and Lao PDR
based
onfour
highvillages
prevalence
of P. falciparum
Cambodia
Lao PDR
were
selected assigned
based ontohigh
prevalence
of P. falciparum
infections.
Eight
of theand
16 villages
were
randomly
receive
MDA consisting
of three-monthly
Eight of of
thethree-day
16 villages
were randomly
assigned to receive MDA consisting
of three-monthly
rounds
courses
of dihydroartemisinin-piperaquine
and, except
in Cambodia,
three-dayofcourses
of dihydroartemisinin-piperaquine
except inatCambodia,
arounds
singleoflow-dose
primaquine.
Cross-sectional surveys wereand,
conducted
quarterly
aintervals
single to
low-dose
of primaquine.
Cross-sectional
surveys were
conducted
at quarterly
detect Plasmodium
infections
using ultrasensitive
qPCR.
The difference
in the
intervals
to
detect
Plasmodium
infections
using
ultrasensitive
qPCR.
The
difference
in the
cumulative incidence between the groups was assessed through a discrete time survival
cumulativethe
incidence
between
the groups
was aassessed
through a discrete
time survival
approach,
difference
in prevalence
through
difference-in-difference
analysis,
and the
approach, the
difference
through
difference-in-difference
analysis, through
and the
difference
in the
numberinofprevalence
participants
with aa recurrence
of P. vivax infection
in the
number
of participants with a recurrence of P. vivax infection through
adifference
mixed-effect
logistic
regression.
a mixed-effect
regression.
Results:
3,790 logistic
(86%) residents
in the intervention villages participated in at least one MDA
Results:of3,790
(86%)
in the intervention
villages
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MDA
round,
whom
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(57%) participated
in three rounds.
The
prevalencein
of at
P. least
vivax one
infections
round,
of 9.31%
whom to
2,520
(57%)
three rounds.
Themonths
prevalence
of P. vivax
infections
fell
from
0.89%
at participated
month 3 butinrebounded
by six
to 5.81%.
There
was no
fell
from 9.31%
to intervention
0.89% at month
3 butthe
rebounded
by incidence
six months
5.81%.infections
There was
no
evidence
that the
reduced
cumulative
of to
P.vivax
(95%
evidence
the intervention
reduced
the0.29
cumulative
P.vivax
(95%
confidencethat
interval
[CI] Odds ratio
(OR):
to 1.36). incidence
Similarly, of
there
was infections
no evidence
of
confidence
interval
[CI] in
Odds
(OR):
to 1.36). with
Similarly,
there
no evidence
of
MDA related
reduction
the ratio
number
of 0.29
participants
at least
onewas
recurrent
infection
MDA
related
the number of participants with at least one recurrent infection
(OR: 0.34;
95%reduction
CI: 0.08 toin
1.42).
(OR: 0.34; 95%
CI: 0.08
1.42).
Conclusion:
MDA
withtoschizontocidal
drugs had a lasting effect on P. falciparum infections
Conclusion:
MDA with
schizontocidal
drugs had
a lasting
effect on P.Radical
falciparum
but
only a transient
effect
on the prevalence
of P.
vivax infections.
cureinfections
with an
but only a transient
on the
of P. vivaxofinfections.
Radical cure with an
8-aminoquinoline
willeffect
be needed
forprevalence
the rapid elimination
vivax malaria.
8-aminoquinoline will be needed for the rapid elimination of vivax malaria.
Full article in PLOS ONE 2020;15(2):e0228190; doi:10.1371/journal.pone.0228190
Full article in PLOS ONE 2020;15(2):e0228190; doi:10.1371/journal.pone.0228190
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Background:
Sustainable Development
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(SDG) callPlasmodium
for increased
gender
equity and
pregnancy are
associated with mortality
maternal anaemia
and increased
adverse vivax
perinatal
outcomes.
reduction
in malariarelated
and morbidity.
Plasmodium
infections
in
Providing
radical
cure
for
women
with
8-aminoquinolines
(e.g.,
primaquine)
is
hindered
by
pregnancy are associated with maternal anaemia and increased adverse perinatal outcomes.
gender-specifc
complexities.
Providing radical
cure for women with 8-aminoquinolines (e.g., primaquine) is hindered by
Case
presentation:
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gender-specifc complexities.
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womanA
was
associated with
maternal
anaemia,
a recurrent
asymptomatic
P. vivax
Case
presentation:
symptomatic
episode
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malaria
at 18 weeks
of gestation
in a
episode,
severe
intra-uterine
growth
restriction
with
no
other
identifable
cause
and
induction
primigravid woman was associated with maternal anaemia, a recurrent asymptomatic P. vivax
to
reducesevere
the risk
of stillbirth.
At 5 restriction
months postpartum
a qualitative
episode,
intra-uterine
growth
with no other
identifableglucose-6-phosphate
cause and induction
dehydrogenase
(G6PD)
point-of-care
test waspostpartum
normal and aradical
cure with
primaquine was
to reduce the risk
of stillbirth.
At 5 months
qualitative
glucose-6-phosphate
prescribed
to the(G6PD)
mother.
A 33% fractional
decrease
haematocrit
onwith
day primaquine
7 of primaquine
dehydrogenase
point-of-care
test was
normalinand
radical cure
was
led
to further
testing
which
showed
intermediate
phenotypic
G6PD
activity;
the G6PD
prescribed
to the
mother.
A 33%
fractional
decrease in
haematocrit
on day
7 of primaquine
genotype
could testing
not be identifed.
Her infant
daughter was
well throughout
maternalthe
treatment
led to further
which showed
intermediate
phenotypic
G6PD activity;
G6PD
and
foundcould
to benot
heterozygous
for
Mahidol
variant. was well throughout maternal treatment
genotype
be identifed.
Her
infant daughter
Conclusion:
efects offor
vivax
malaria
in pregnancy, ineligibility of radical cure for
and found to Adverse
be heterozygous
Mahidol
variant.
pregnant
andAdverse
postpartum
women,
andmalaria
difculties
in diagnosing
intermediate
levels of
G6PD
Conclusion:
efects
of vivax
in pregnancy,
ineligibility
of radical
cure
for
activity
morbidity
in this
woman. Steps
towardsintermediate
meeting thelevels
SDGofinclude
pregnantmultiplied
and postpartum
women,
and difculties
in diagnosing
G6PD
prevention
of malaria
in pregnancy,
reducing
unnecessary
exclusion
of women
from include
radical
activity multiplied
morbidity
in this
woman.
Steps towards
meeting
the SDG
cure,
and
accessible
quantitative
G6PD
screening
in
P.
vivax-endemic
settings.
prevention of malaria in pregnancy, reducing unnecessary exclusion of women from radical
cure, and accessible quantitative G6PD screening in P. vivax-endemic settings.
Full article in Malar J 2020;19(1):40; doi:10.1186/s12936-020-3123-1
Full article in Malar J 2020;19(1):40; doi:10.1186/s12936-020-3123-1

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๗๓
173
๑๗๓

Combining
Combining antimalarial
antimalarial drugs
drugs and
and vaccine
vaccine for
for malaria
malaria
elimination campaigns:
campaigns: a
a randomized
randomized safety
safety and
and
elimination
immunogenicity trial
trial of
of RTS,S/AS01
RTS,S/AS01 administered
administered with
with
immunogenicity
dihydroartemisinin, piperaquine,
piperaquine, and
and primaquine
primaquine in
in
dihydroartemisinin,
healthy Thai
Thai adult
adult volunteers
volunteers
healthy
a,c
a,c
Lorenz von
von Seidlein
Seidleina,b
a,b,, Borimas
Lorenz
Borimas Hanboonkunupakarn
Hanboonkunupakarna,c,, Podjanee
Podjanee Jittamala
Jittamalaa,c,,
a
a,b
Pongphaya Pongsuwan
Pongsuwanaa,, Kesinee
Kesinee Chotivanich
Chotivanicha,, Joel
Joel Tarning
Tarninga,b,,
Pongphaya
a,b
a,b
Richard M
M Hoglund
Hoglunda,b
a,b,, Markus
Markus Winterberg
Winterberga,b,, Mavuto
Mavuto Mukaka
Mukakaa,b,,
Richard
a
ab
Pimnara Peerawaranun
Peerawaranunaa,, Pasathorn
Pimnara
Pasathorn Sirithiranont
Sirithiranonta,, Zoe
Zoe Doran
Dorana b,,
d
d
d
Christian F
F Ockenhouse
Ockenhousedd,, Karen
Christian
Karen Ivinson
Ivinsond,, Cynthia
Cynthia Lee
Leed,, Ashley
Ashley JJ Birkett
Birkettd,,
d
c
a,b
David C
C Kaslow
Kaslowd,, Pratap
David
Pratap Singhasivanon
Singhasivanonc,, Nicholas
Nicholas P
P JJ Day
Daya,b,,
a,b
a,b
c,e
Arjen M
M Dondorp
Dondorpa,b,, Nicholas
Nicholas JJ White
Whitea,b,, Sasithon
Sasithon Pukrittayakamee
Pukrittayakameec,e
Arjen
a
a
b
b
c
c
d
d
e
e

Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok,
Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok,
Thailand
Thailand
Centre for Tropical Medicine and Global Health, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, Oxford, UK
Centre for Tropical Medicine and Global Health, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, Oxford, UK
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand
PATH's Malaria Vaccine Initiative, Seattle, WA, USA
PATH's Malaria Vaccine Initiative, Seattle, WA, USA
The Royal Society of Thailand, Dusit, Bangkok, Thailand
The Royal Society of Thailand, Dusit, Bangkok, Thailand

Introduction:
Introduction: RTS,S/AS01
RTS,S/AS01 is
is currently
currently the
the most
most advanced
advanced malaria
malaria vaccine
vaccine but
but provides
provides
incomplete,
short-term
protection.
It
was
developed
for
use
within
the
expanded
program
incomplete, short-term protection. It was developed for use within the expanded program on
on
immunizations
(EPI)
for
African
children.
Another
use
could
be
adding
mass
RTS,S/AS01
immunizations (EPI) for African children. Another use could be adding mass RTS,S/AS01
vaccination
vaccination to
to the
the integrated
integrated malaria
malaria elimination
elimination strategy
strategy in
in the
the Greater
Greater Mekong
Mekong Subregion
Subregion
(GMS),
where
multidrug-resistant
P.falciparum
strains
have
emerged
and
spread.
(GMS), where multidrug-resistant P.falciparum strains have emerged and spread. Prior
Prior to
to
evaluating
RTS,S/AS01
in
large-scale
trials
we
assessed
whether
the
vaccine,
administered
evaluating RTS,S/AS01 in large-scale trials we assessed whether the vaccine, administered
with
with and
and without
without antimalarial
antimalarial drugs,
drugs, is
is safe
safe and
and immunogenic
immunogenic in
in Asian
Asian populations.
populations.
Methods:
An
open-label,
randomized,
controlled
phase
2
trial
was
conducted
Methods: An open-label, randomized, controlled phase 2 trial was conducted in
in healthy,
healthy,
adult
Thai
volunteers.
Seven
vaccine
regimens
with
and
without
antimalarial
adult Thai volunteers. Seven vaccine regimens with and without antimalarial drugs
drugs
(dihydroartemisinin-piperaquine
plus
a
single
low
dose
primaquine)
were
assessed.
(dihydroartemisinin-piperaquine plus a single low dose primaquine) were assessed.
Antibody
Antibody titres
titres against
against the
the PfCSP
PfCSP full-length
full-length (NANP)
(NANP) 6,
6, PfCSP
PfCSP anti-C-term,
anti-C-term, PfCSP
PfCSP full-length
full-length
(N
+
C-Terminal)
were
measured
by
standard
enzyme-linked
immunosorbent
assays.
(N + C-Terminal) were measured by standard enzyme-linked immunosorbent assays. Liquid
Liquid
chromatography
chromatography was
was used
used to
to measure
measure piperaquine,
piperaquine, primaquine
primaquine and
and carboxy-primaquine
carboxy-primaquine
concentrations.
concentrations.
Results:
Results: 193
193 volunteers
volunteers were
were enrolled
enrolled and
and 186
186 study
study participants
participants completed
completed the
the 66 months
months
follow-up
period.
One
month
after
the
last
vaccination
all
study
participants
follow-up period. One month after the last vaccination all study participants had
had
seroconverted
to
the
PfCSP
(NANP)6,
and
the
PfCSP
Full
Length
(N
+
C-Terminal).
More
than
seroconverted to the PfCSP (NANP)6, and the PfCSP Full Length (N + C-Terminal). More than
90%
90% had
had seroconverted
seroconverted to
to the
the Pfanti-C-Term
Pfanti-C-Term CSP.
CSP. There
There was
was no
no indication
indication that
that drug
drug
concentrations
were
influenced
by
vaccine
regimens
or
the
antibody
levels
by
the
drug
concentrations were influenced by vaccine regimens or the antibody levels by the drug
regimens.
regimens. Adverse
Adverse events
events were
were similarly
similarly distributed
distributed between
between the
the seven
seven treatment
treatment groups.
groups.

บทคั
บทคัดดย่ย่ออผลงานตี
ผลงานตีพพิมิมพ์พ์ใในวารสารวิ
นวารสารวิชชาการนานาชาติ
าการนานาชาติขของราชบั
องราชบัณ
ณฑิฑิตตและภาคี
และภาคีสสมาชิ
มาชิกก สำนั
สำนักกวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ราชบั
ราชบัณ
ณฑิฑิตตยสภา
ยสภา
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No serious adverse events attributable to the study interventions were detected.
Conclusion:
study
foundattributable
that RTS,S/AS01
andinterventions
without dihydroartemisininNo serious This
adverse
events
to thewith
study
were detected.
piperaquine
plus
a
single
low
dose
primaquine
was
safe
and
immunogenic
in
a healthy, adult
Conclusion: This study found that RTS,S/AS01 with and without dihydroartemisininAsian
population.
piperaquine
plus a single low dose primaquine was safe and immunogenic in a healthy, adult
Asian population.
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Cytokine expression in dengue fever and
Cytokine
expression
inpatients
dengue with
feverbleeding
and
dengue
hemorrhagic
fever
dengue hemorrhagic
feverhepatitis
patients with bleeding
and severe
and severe hepatitis
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Dengue is the most common mosquito-borne flaviviral infection in the world today. Several
factors
act mosquito-borne
synergistically to
cause infection
severe infection.
Onetoday.
of these
is
Dengue contribute
is the most and
common
flaviviral
in the world
Several
dysregulated
host immunological
mediators to
that
causesevere
transient
pathophysiology
during
factors contribute
and act synergistically
cause
infection.
One of these
is
infection.
These
mediators
act on the
endothelium
to increase
vascular
permeability,during
which
dysregulated
host
immunological
mediators
that cause
transient
pathophysiology
leads
to plasma
leakage compromising
hemodynamics
and coagulopathy.
We conducted
a
infection.
These mediators
act on the endothelium
to increase
vascular permeability,
which
prospective
studyleakage
to explore
the expression
of pro- and anti-inflammatory
cytokines
and how
leads to plasma
compromising
hemodynamics
and coagulopathy.
We conducted
a
they
relate to
clinical
dengue
by and
assessing
their dynamics
through
prospective
study
to explore
themanifestations,
expression of proanti-inflammatory
cytokines
andacute
how
dengue
infection
in adults
admitted
to the Hospital
Tropical
Diseases,
Bangkok,
Thailand.
they relate
to clinical
dengue
manifestations,
by for
assessing
their
dynamics
through
acute
We
performed
cytokine
analysis
at three
phases
of infection
for 96Diseases,
hospitalized
adultsThailand.
together
dengue
infection
in adults
admitted
to the
Hospital
for Tropical
Bangkok,
with
serotyping
of confirmed
dengue
thefor
outbreaks
of 2015adults
and 2016.
The
We performed
cytokine
analysis
at threeinfection
phases ofduring
infection
96 hospitalized
together
serum
concentrations
of sevendengue
cytokines
(interleukin
IL-4, IL-6,
IL-8,and
IL-10,
tumor
with serotyping
of confirmed
infection
during [IL]-2,
the outbreaks
of 2015
2016.
The
necrosis
factor alpha, and
gamma)
were measured
duplicate
commercial
serum concentrations
of interferon
seven cytokines
(interleukin
[IL]-2,inIL-4,
IL-6, using
IL-8, aIL-10,
tumor
kit
(Bio-Plex
Human
Assay).
In thiswere
study,
the cytokine
profile was
suggestive
of a
necrosis
factor
alpha, Cytokine
and interferon
gamma)
measured
in duplicate
using
a commercial
T-helper
2 response.
Most patients
hadInsecondary
and profile
the levels
viremia were
kit (Bio-Plex
Human Cytokine
Assay).
this study,infection,
the cytokine
wasofsuggestive
of a
higher
in 2patients
with
plasma
leakage
those infection,
without plasma
leakage.
Inviremia
addition,
we
T-helper
response.
Most
patients
had than
secondary
and the
levels of
were
observed
that
bleeding
and
hepatitis
were
associated
with
significantly
higher
levels
of
IL-8
higher in patients with plasma leakage than those without plasma leakage. In addition, we
during
thethat
early
phasesand
of infection.
IL-6
levels
in the early
phaselevels
of infection
observed
bleeding
hepatitis Furthermore,
were associated
with
significantly
higher
of IL-8
were
also
in bleeding
patients
with plasma
leakage.
suggest
that IL-6
during
theelevated
early phases
of infection.
Furthermore,
IL-6
levels These
in the results
early phase
of infection
and
act inin
synergy
to cause
bleeding
in patients
withThese
plasma
leakage.
wereIL-8
alsomay
elevated
bleeding
patients
with plasma
leakage.
results
suggest that IL-6
and IL-8 may act in synergy to cause bleeding in patients with plasma leakage.
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Factors associated with severe dengue infection in adults
Factors associated with severe dengue infection in adults
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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
in Thailand.
Thailand In
in order
to identify
who
Dengue
infections
cause morbidity
and mortality
the present
studythose
we aimed
are
at high factors
risk andassociated
give themwith
a more
intensive
clinical
observation.
Wetorecruited
subjects
to identify
severe
dengue
in Thailand
in order
identify all
those
who
withatdengue
infection
who
presented
the Hospital
for observation.
Tropical Diseases,
Bangkok,
are
high risk
and give
them
a moreto
intensive
clinical
We recruited
allThailand
subjects
during
July 2019-February
2020. Inclusion
criteria for
study subjects
were
those aged
>15
with
dengue
infection who presented
to the Hospital
for Tropical
Diseases,
Bangkok,
Thailand
years who
from a Southeast
countries
and
diagnosed
infection
during
Julywere
2019-February
2020. Asian
Inclusion
criteria
forwere
study
subjects with
weredengue
those aged
>15
by a positive
NS1
antigen
test, ELISA
to detect and
dengue
(DENV)
IgM
antibodies
or
years
who were
from
a Southeast
Asian countries
werevirus
diagnosed
with
dengue
infection
polymerase
test totodetect
RNA.
dengue
by
a positivechain
NS1 reaction
antigen (PCR)
test, ELISA
detectDENV
dengue
virusSevere
(DENV)
IgM infection
antibodieswas
or
defined by the
2009
WHO criteria
as having
hypotension
fromSevere
leakage,
severe
bleedingwas
or
polymerase
chain
reaction
(PCR) test
to detect
DENV RNA.
dengue
infection
organ impairment.
subjects’
clinical
manifestation
on admission
andsevere
the hematological
defined
by the 2009The
WHO
criteria
as having
hypotension
from leakage,
bleeding or
and
biochemical
test
results
were
recorded.
These
data
were
compared
using
multiple
logistic
organ impairment. The subjects’ clinical manifestation on admission and the hematological
regression
analysis
thoserecorded.
with andThese
without
dengue infection.
A totallogistic
of 416
and
biochemical
testbetween
results were
datasevere
were compared
using multiple
patients were
included
in thethose
study;
50%and
were
male. The
median
(interquartile
age416
of
regression
analysis
between
with
without
severe
dengue
infection. Arange)
total of
study subjects
was 27.5 in
(22.0-37.8)
years.
these,
10.3%
severe
dengue infection.
There
patients
were included
the study;
50% Of
were
male.
The had
median
(interquartile
range) age
of
were
no
demographic
data
significantly
different
between
those
with
and
without
severe
study subjects was 27.5 (22.0-37.8) years. Of these, 10.3% had severe dengue infection. There
dengue
Factors
significantly
associated
severethose
dengue
infection
were having
were
noinfection.
demographic
data
significantly
differentwith
between
with
and without
severe
abdominal
pain
(odds
ratio
(OR)
=
2.11;
95%
confidence
interval
(CI):
1.05-4.22;
p
=
0.03),
dengue infection. Factors significantly associated with severe dengue infection were having
having
bleeding
(OR- =ratio
2.15;(OR)
95%CI:
1.07-4.32;
p = 0.03) and
transaminitis
(liverpenzymes
abdominal
pain (odds
= 2.11;
95% confidence
interval
(CI): 1.05-4.22;
= 0.03),
elevatedbleeding
>200 U/l)
(OR
2.45;
95%CI:1.07-4.32;
1.22-4.92;p p= =0.03)
0.01).
In transaminitis
conclusion, the
incidence
of
having
(OR==
2.15;
95%CI:
and
(liver
enzymes
severe dengue
infection
our study
subjectsp was
10.3%
the factors
elevated
>200 U/l)
(OR among
= 2.45; 95%CI:
1.22-4.92;
= 0.01).
In and
conclusion,
the significantly
incidence of
associated
withinfection
it wereamong
abdominal
pain,subjects
bleeding
and
transaminitis.
Dengue
patients
severe dengue
our study
was
10.3%
and the factors
significantly
presented
factors
need intensive
observation
because severe
dengue
may
associated with
withthese
it were
abdominal
pain, clinical
bleeding
and transaminitis.
Dengue
patients
occur
in these
presented
withpatients.
these factors need intensive clinical observation because severe dengue may
occur in these patients.
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Antibiotic use among foreign travelers in Thailand
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Inappropriate antibiotic use can result in drug resistance. In this study, we aimed to determine
Inappropriate
antibiotic
use canwith
resultantibiotics
in drug resistance.
In this study,travelers
we aimed
determine
the incidence of
self-treatment
among international
totoThailand
in
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
order
to understand
practice
is in this
population.
Studyinstrument
subjects were
international
travelershow
agedcommon
≥18 yearsthis
who
were fluent
in English.
The study
was
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
an online
questionnaire
developed
and pilot
tested
askingatabout
demographics
and antibiotic
use
during
travel in Thailand.
Subjects
were
recruited
popular
tourist destinations
and
use during
travel in
Subjects were
recruited
at popularduring
touristMarch-September
destinations and
asked
to complete
theThailand.
study instrument.
The study
was conducted
askedAtototal
complete
study participated
instrument. The
study
was57.8%
conducted
during
2019.
of 503the
subjects
in the
study,
male and
the March-September
mean (± standard
2019. A total
of of
503study
subjects
participated
in the
57.8% Nationalities
male and the of
mean
(± standard
deviation)
age
subjects
was 33.5
(± study,
12.2) years.
study
subjects
deviation)Asian
age (26.0%),
of studyEuropean
subjects (42.1%),
was 33.5North
(± 12.2)
years. (23.5%),
Nationalities
of (3.4%),
study subjects
included
American
Oceania
African
includedand
Asian
(26.0%),
European
(42.1%),
North
(23.5%),79
Oceania
African
(2.8%),
South
American
(2.2%).
Of these
503American
study subjects,
(15.7%)(3.4%),
had standby
(2.8%), and During
South American
Of these
503 study
subjects,
79 study
(15.7%)subjects)
had standby
antibiotics.
their trip (2.2%).
in Thailand,
57 subjects
(11.3%
of the
used
antibiotics. 15
During
their
tripthose
in Thailand,
subjects
(11.3% of
the 42
study
used
antibiotics;
subjects
were
who had57
standby
antibiotics
while
did subjects)
not. Of the
42
antibiotics;
15 did
subjects
whoantibiotics,
had standby
42 did not.
the 42
subjects
who
not were
have those
standby
24 antibiotics
(57.1%) gotwhile
antibiotics
fromOfdoctor’s
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
prescription,
sought
self-treatment
withoutAmong
seeingthose
a healthcare
professional
and 6 (14.3%) 12
got(28.6%)
antibiotics
fromtheir
unknown
source (14.3%).
who took
antibiotics
and
6
(14.3%)
got
antibiotics
from
unknown
source
(14.3%).
Among
those
who
took
during the trip, 39 (68.4%) finished the antibiotic course while 18 (31.6%) did not.antibiotics
Length of
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
stay
(p <0.01)
access
to standby
antibiotics
(pincidence
= 0.020) were
significantly
associated
with
antibiotic
use and
among
travelers.
In our
study, the
of antibiotic
use among
travelers
antibiotic
use the
among
travelers.
In ourwho
study,
incidence
of but
antibiotic
among
travelers
was high and
proportion
of those
didthe
take
antibiotics
did notuse
finish
the course
of
was high and
proportion
of those
whostandby
did takeantibiotics
antibioticswith
but did
notwere
finishmore
the course
of
treatment
wasthe
high.
Those who
brought
them
likely to
treatment
high.
Those who
brought
standby
antibiotics antibiotic
with themresistance.
were morePre-travel
likely to
take
them.was
These
activities
increase
the risk
of developing
take them.
These activities
risk of the
developing
health
consultations
shouldincrease
include the
educating
travelersantibiotic
about thisresistance.
subject inPre-travel
order to
health consultations
shouldresistance
include educating
the of
travelers
about this subject in order to
reduce
the risk of antibiotic
in this group
population.
reduce the risk of antibiotic resistance in this group of population.
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The pathophysiological effects of
Theviper
pathophysiological
effects
of and
Russell's
(Daboia siamensis)
venom
Russell's
viper
(Daboia
siamensis)
venom
and
its fractions
in the
isolated
perfused
rabbit
kidney
model:
its fractions
in the role
isolated
perfused
rabbit kidney
A potential
for platelet
activating
factormodel:
A potential role for platelet activating factor

a
b
a
b

Narongsak Chaiyabutra, Lawan Chanhomea, Taksa Vasaruchaponga,
a, Orawan
a, Anudep Rungsipipat
b, Visith Sitprija
a, Lawan
a, Taksa Vasaruchapong
a, a
Panithi
Laoungbua
KhowChanhome
Narongsak
Chaiyabutr
Panithi Laoungbuaa, Orawan Khowa, Anudep Rungsipipatb, Visith Sitprijaa

Queen Saovabha Memorial Institute, The Thai Red Cross Society, Bangkok, 10330, Thailand.
Department of Veterinary Pathology, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330,
Queen Saovabha Memorial Institute, The Thai Red Cross Society, Bangkok, 10330, Thailand.
Thailand.
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 (RvPLA
(RvMP),
L-amino
(RvLAAO),
and
2), metalloprotease
The
pathophysiological
effects
of Russell's viper
venom
(RVV)acid
andoxidase
its fractions,
including
phosphodiesterase
(RvPDE)
renal functions
were investigated
using
the isolated
perfused
metalloprotease
(RvMP),
L-amino acid
oxidase
(RvLAAO),
and
phospholipase
A2 (RvPLA
2), on
rabbit
kidney (IPK)
model.onMoreover,
whether
effects on
renal
alterations
were
phosphodiesterase
(RvPDE)
renal functions
weretheir
investigated
using
the isolated
perfused
promoted
by platelet
factor (PAF)
was tested
receptor
antagonist,
rabbit kidney
(IPK) activating
model. Moreover,
whether
their using
effectsthe
onPAF
renal
alterations
were
WEB
2086.by
There
was activating
a marked reduction
in the
pressure
(PP)receptor
and renal
vascular
promoted
platelet
factor (PAF)
wasperfusion
tested using
the PAF
antagonist,
resistance
min
after RVV
administration
(1.0 mg/100
ml of
perfusate),
WEB 2086.(RVR)
There 10
was
a marked
reduction
in the perfusion
pressure
(PP)
and renalthereafter
vascular
both
PP
and
RVR
gradually
increased
and
approached
the
control
level
within
90
min.
These
resistance (RVR) 10 min after RVV administration (1.0 mg/100 ml of perfusate), thereafter
effects
abolished
by increased
pretreatment
with WEB2086
(2 μg/μl).
with
both
PPwere
and RVR
gradually
and approached
the control
levelAdministration
within 90 min. These
RvPLA2were
(280 μg/ml),
RvMP
μg/ml), orwith
RvLAAO
(135 μg/ml)
alone
increased bothwith
the
effects
abolished
by (280
pretreatment
WEB2086
(2 μg/μl).
Administration
PP and 2RVR,
whereasRvMP
RvPDE(280
(100μg/ml),
μg/ml)or
reduced
both
theμg/ml)
PP andalone
RVR. increased
Pretreatment
(280 μg/ml),
RvLAAO
(135
bothwith
the
RvPLA
WEB
2086
completely
abolished
the
effects
induced
by
RvMP,
but
not
the
other
fractions.
The
PP and RVR, whereas RvPDE (100 μg/ml) reduced both the PP and RVR. Pretreatment with
RVV also
a marked
decrease
in the induced
glomerular
ﬁltration
rate
urinary
ﬂow rate
WEB
2086caused
completely
abolished
the effects
by RvMP,
but
not(GFR),
the other
fractions.
The
(UF),
and
osmolar
clearance
(Cosm),
and
these
effects
were
not
inhibited
by
pretreatment
with
RVV also caused a marked decrease in the glomerular ﬁltration rate (GFR), urinary ﬂow rate
WEB2086.
Each RVV
fraction(Cosm),
also increased,
varying
extents,
the GFR,
and Cosm,with
and
(UF), and osmolar
clearance
and thesetoeffects
were
not inhibited
byUF,
pretreatment
these
effects
induced
by RvPLA
or RvMP,tobut
not the
otherthe
fractions,
were
WEB2086.
Each
RVV fraction
also2increased,
varying
extents,
GFR, UF,
and completely
Cosm, and
+
+
blocked
by WEB
2086. by
Changes
percent
filtered
Na the
andother
K excreted
in were
the IPK
by RVV,
RvMP,
but not
fractions,
completely
these effects
induced
RvPLAin2 or
+ and
RvPDE, and
RvMP
were
abolished
by pretreatment
with
WEB
Histological
evaluation
K+ 2086.
excreted
in the IPK
by RVV,
blocked
by WEB
2086.
Changes
in percent
filtered Na
proﬁled
tubulonephrosis
in the
kidney.with
These
results
reveal
that the evaluation
alterations
RvPDE, mainly
and RvMP
were abolished
by treated
pretreatment
WEB
2086.
Histological
in
renal mainly
functions
induced by RVV
and
its fractions
dueresults
to thereveal
synergistic
action
of the
proﬁled
tubulonephrosis
in the
treated
kidney.are
These
that the
alterations
different
components
of snake
instead
of the action
of atosingle
component.
The effects
in renal functions
induced
by venom,
RVV and
its fractions
are due
the synergistic
action
of the
of
RVV and
its fractions
in rabbit
IPK are
mediated
least of
in apart
by PAF.
different
components
of snake
venom,
instead
of theataction
single
component. The effects
of RVV and its fractions in rabbit IPK are mediated at least in part by PAF.
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Pharmacokinetics of a long-acting formulation of
Pharmacokinetics
ofin
a freshwater
long-actingcrocodiles
formulation of
oxytetracycline
oxytetracycline
in freshwater
crocodiles
(Crocodylus
siamensis) after
intramuscular
administration
(Crocodylus siamensis)
intramuscular
at three after
different
dosages administration
at three different dosages
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To date, the necessary pharmacokinetic information has been limited to establish suitable
To date, theplans
necessary
pharmacokinetic
information
to establish
suitable
therapeutic
for freshwater
crocodiles.
Therefore,has
thisbeen
studylimited
was conducted
to evaluate
therapeutic
plans for profile
freshwater
crocodiles.
Therefore,
this study
was conducted
to evaluate
the
pharmacokinetic
of the
oxytetracycline
long-acting
formulation
(OTC-LA)
in the
the pharmacokinetic
of the oxytetracycline
long-acting
(OTC-LA) in
the
freshwater
crocodile,profile
Crocodylus
siamensis, following
a formulation
single intramuscular
(i.m.)
freshwater crocodile,
siamensis,
a single
(i.m.)
administration
at threeCrocodylus
different dosages
of 5, 10following
and 20 mg/kg
body intramuscular
weight (b.w.). Blood
administration
at three different
dosages
andh 20
mg/kg
body weight (b.w.).
samples
were collected
at assigned
times of
up5,to10216
after
i.m. administration
at theBlood
three
samples were
collected
at assigned
times upoftoOTC
216 were
h after
i.m. administration
at theliquid
three
different
dosages.
The plasma
concentrations
measured
using a validated
different dosages.tandem-mass
The plasma concentrations
of OTC were measured
using
a validated
liquid
chromatography
spectrometry (LC-MS/MS)
method. The
Cmax
(± SD) values
of
chromatography
tandem-mass
spectrometry
(LC-MS/MS)
method.
The
C
(±
SD)
values
of
OTC were 2.15 ± 0.51 µg/mL, 7.68 ± 1.08 µg/mL and 17.08 ± 2.09 µg/mL atmax
doses of 5, 10 and
OTC
were b.w.,
2.15 ±respectively.
0.51 µg/mL,The
7.68elimination
± 1.08 µg/mL
and values
17.08 ±were
2.09 µg/mL
at doses
of 5,±10
and
20 mg/kg
half-life
33.59 ± 2.51
h, 38.42
5.47
h
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
and 38.04 ± 1.98
h at
of 5, 10 and 20 mg/kg b.w.,
respectively.
on the
pharmacokinetic
data,
thedosages
pharmacokinetic/pharmacodynamic
(PK/PD)
index, theBased
susceptibility
pharmacokinetic
the protein
pharmacokinetic/pharmacodynamic
(PK/PD)
index,ofthe
break-point
and data,
plasma
binding, a dosage once every
two weeks
10susceptibility
mg/kg b.w.
break-point
and plasma
protein
binding,for
a dosage
once
two weeks
of 10 mg/kg
b.w.
OTC
intramuscularly
might
be suitable
initiating
theevery
treatment
of susceptible
bacterial
OTC intramuscularly
be suitable
for initiating
the treatment
of warranted
susceptibletobacterial
infections
in freshwatermight
crocodiles.
However,
further PK/PD
studies are
confirm
infectionsthe
in freshwater
crocodiles.
PK/PD
studies antimicrobial
are warrantedsuccess
to confirm
whether
dose rates used
in thisHowever,
study canfurther
produce
longer-term
for
whether caused
the dosebyrates
used in bacteria
this study
can produce
longer-term antimicrobial success for
diseases
susceptible
in freshwater
crocodiles.
diseases caused by susceptible bacteria in freshwater crocodiles.
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Pharmacokinetic profiles of amoxicillin trihydrate
Pharmacokinetic
profiles (Crocodylus
of amoxicillinsiamensis)
trihydrate
in freshwater crocodiles
in
freshwater
crocodiles
(Crocodylus
after
intramuscular
administration
at siamensis)
two doses
after intramuscular administration at two doses
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The aim of the present study was to elucidate the pharmacokinetic profiles of amoxicillin
trihydrate
in Siamese
crocodiles
siamensis).
Crocodiles
were
The
aim of(AMX)
the present
studyfreshwater
was to elucidate
the(Crocodylus
pharmacokinetic
profiles
of amoxicillin
administered
a single
intramuscular
injection
of AMX,
at a dose of
either 5 orCrocodiles
10 mg/kg body
trihydrate
(AMX)
in Siamese
freshwater
crocodiles
(Crocodylus
siamensis).
were
weight (b.w.).aBlood
were collected
preassigned
times
up to 5120
hr.mg/kg
The plasma
administered
singlesamples
intramuscular
injection at
of AMX,
at a dose
of either
or 10
body
concentrations
of AMX
were were
measured
using
validated liquid
weight
(b.w.). Blood
samples
collected
at apreassigned
times chromatography
up to 120 hr. Thetandem‐
plasma
mass spectrometry
method.
plasma
concentrations
quantifiable
for up tandem‐
to 72 hr
concentrations
of AMX
wereAMX
measured
using
a validatedwere
liquid
chromatography
(5
mg/kg
b.w.)
and
96
hr
(10
mg/kg
b.w.).
The
elimination
half‐life
(t
)
of
AMX
following
1/2λz
mass spectrometry method. AMX plasma concentrations were quantifiable
for up to 72 hr
dosing
at
5
mg/kg
b.w.
(8.72
±
0.61
hr)
was
almost
identical
to
that
following
administration
(5 mg/kg b.w.) and 96 hr (10 mg/kg b.w.). The elimination half‐life (t1/2λz) of AMX
following
at
10
mg/kg
b.w
(8.98
±
1.13
hr).
The
maximum
concentration
and
area
under
the
curve
from
dosing at 5 mg/kg b.w. (8.72 ± 0.61 hr) was almost identical to that following administration
zero
the last
AMX
in a dose‐dependent
fashion.
The average
binding
at 10 to
mg/kg
b.wvalues
(8.98 ±of1.13
hr).increased
The maximum
concentration and
area under
the curve
from
percentage
of
AMX
to
plasma
protein
was
21.24%.
Based
on
the
pharmacokinetic
data,
zero to the last values of AMX increased in a dose‐dependent fashion. The average binding
susceptibility
point,
andprotein
the surrogate
PK‐PD
(T pharmacokinetic
> MIC, 0.25 μg/ml),
percentage of break
AMX to
plasma
was 21.24%.
Basedindex
on the
data,
intramuscular
administration
of
AMX
at
dose
of
5
mg/kg
b.w.
every
4
days
might
be
susceptibility break point, and the surrogate PK‐PD index (T > MIC, 0.25 μg/ml),
appropriate
foradministration
the treatment ofofsusceptible
in freshwater
crocodiles.
intramuscular
AMX at bacterial
dose of 5infections
mg/kg b.w.
every 4 days
might be
appropriate for the treatment of susceptible bacterial infections in freshwater crocodiles.
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Effects of dietary cation and anion difference
Effects
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andand
anion
difference
on eating,
ruminalcation
function
plasma
leptin
on eating,
ruminal
function
and
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under
tropical
condition
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Objective: This study was carried out to determine the effects of elevated dietary cation and
Objective:
This study
wason
carried
out to determine
the and
effects
of elevated
dietary cation
anion
difference
(DCAD)
dry matter
intake (DMI)
ruminal
fermentation
patternand
in
anion difference
(DCAD)
dry matter
intake (DMI) and ruminal fermentation pattern in
lactating
dairy goats
underon
tropical
conditions.
lactating dairy
goats under
tropical
conditions.
Methods:
Ten dairy
goats were
divided
into two groups of five animals each. The groups
Methods:diets
Ten at
dairy
goats DCAD
were divided
two
groupsdiet
of five
animals
each.g The
received
different
levels, into
either
a control
(22.81
mEq/100
dry groups
matter
received
diets at or
different
DCAD
a control
(22.81 mEq/100
g dry matter
[DM],
DCAD-23)
a DCAD-39
dietlevels,
(39.08either
mEq/100
g DM,diet
DCAD-39).
After parturition,
DMI
[DM],
DCAD-23)
a DCAD-39
(39.08
mEq/100
DCAD-39).
After parturition,
DMI
and
water
intake or
were
recordeddiet
daily.
Ruminal
fluidg DM,
and urine
were collected,
and nutrient
and water intake
were recorded
Ruminal
fluid
and postpartum
urine were collected,
and nutrient
digestibility
measurements
were daily.
carried
out at 8th
weeks
(PP-8). Blood
samples
digestibility
measurements
weretocarried
outplasma
at 8th weeks
were
collected
at PP-4 and PP-8
measure
leptin. postpartum (PP-8). Blood samples
were collected
at PP-4
and PP-8 toweight
measure
plasma leptin.
Results:
Dry matter
intake/body
(DMI/BW)
at PP-8 of the animals fed the DCAD-39
Results:
matter intake/body
(DMI/BW)
at PP-8 of
the(p<0.05).
animals Animals
fed the DCAD-39
diet
was Dry
significantly
higher thanweight
those fed
with DCAD-23
diet
fed with
diet was significantly
higherwater
than than
thosethose
fed with
Animals fed
with
DCAD-39
consumed more
fed DCAD-23 diet
over(p<0.05).
24 h, particularly
at night
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
(p<0.05).
Ruminal
acetateruminal
concentration,
urinary allantoin
excretion
with
the DCAD-39
diet,pH,
whereas
butyrateand
concentration
was lower
withincreased
the DCAD-39
the
ruminal
butyrate
concentration
the fatty
DCAD-39
diet.DCAD-39
On the diet,
otherwhereas
hand, other
ruminal
parameters,
suchwas
as lower
total with
volatile
acid
diet. On the propionate
other hand,molar
otherproportion
ruminal and
parameters,
such as total
volatile
concentration,
acetate/propionate
average
ratio,fatty
wereacid
not
concentration,
propionate
molarsupplementation.
proportion and acetate/propionate
average
were not
affected
by increased
DCAD
Apparent digestibility
wasratio,
improved
by
affected byDCAD
increased
DCAD supplementation.
Apparent
digestibility
was improved
by
increased
supplementation.
Plasma leptin
concentration
was higher
with DCAD
increased DCAD supplementation. Plasma leptin concentration was higher with DCAD
supplementation.
supplementation.
Conclusion:
When feeding goats with DCAD-39 under tropical conditions, an increase in
Conclusion:
When feeding
goats with
DCAD-39
under tropical
conditions,
increase in
DMI
was associated
with improved
apparent
digestibility
of nutrients,
ruminalanfermentation
DMImicrobial
was associated
improved
apparentindigestibility
of nutrients,
ruminal
fermentation
and
proteinwith
synthesis.
An increase
plasma leptin
concentration
could
not explain
andeffect
microbial
protein
synthesis.
the
of high
DCAD
on DMI.An increase in plasma leptin concentration could not explain
the effect of high DCAD on DMI.
Full article in Asian-Australas J Anim Sci 2020;33(6):941-8; doi:10.5713/ajas.19.0288
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Objective: The aim of the present study was to investigate the beneficial effects of dietary
supplementation
with
frond
(leaf)was
(OPF)
with and without
oil palmeffects
meal (OPM)
on
Objective:
The aim
of oil
thepalm
present
study
to investigate
the beneficial
of dietary
nutrient intake and
digestibility,
ruminal
fermentation
in(OPM)
goats. on
supplementation
with
oil palm frond
(leaf)
(OPF) with and
and growth
withoutperformance
oil palm meal
Methods:intake
Six female
crossbred goats
were
fed for 28 days
of 3 dietperformance
treatments; in
100%
paranutrient
and digestibility,
ruminal
fermentation
and growth
goats.
grass (T1); Six
50%female
para-grass
+ 50%goats
OPF were
(T2), and
30%28para-grass
50%treatments;
OPF + 20%100%
OPMpara(T3).
Methods:
crossbred
fed for
days of 3+diet
Body (T1);
weight,
rectal
temperature,
respiratory
rate,
and
urine volume,
matter
grass
50%
para-grass
+ 50% OPF
(T2), and
30%
para-grass
+ 50%food
OPFintake,
+ 20% dry
OPM
(T3).
intake
and
water
intake
were
measured
daily.
Nutrient
digestibility
was
determined
from
five
Body weight, rectal temperature, respiratory rate, and urine volume, food intake, dry matter
consecutive
daysintake
of lastwere
weekmeasured
in each diet.
Ruminal
fluid,
urine and
blood
were collected
at
intake and water
daily.
Nutrient
digestibility
was
determined
from five
the
end for determination
of rumen
protozoa
and volatile
fatty
acid
contents,
urinary
allantoin
consecutive
days of last week
in each
diet. Ruminal
fluid,
urine
and
blood were
collected
at
excretion,
blood
cell
count
and
chemistry
profiles.
the end for determination of rumen protozoa and volatile fatty acid contents, urinary allantoin
Results:
and T3
higher
dry matter and nutrients intakes while protein
excretion,Goats
bloodfed
cellT2count
andshowed
chemistry
profiles.
digestibility
was
suppressed
with those
for T1.and
Crude
fat digestibility
declined
in
Results: Goats
fed
T2 and T3compared
showed higher
dry matter
nutrients
intakes while
protein
T2
but maintained
after adding
the OPM
fat Crude
intake fat
bydigestibility
giving OPFdeclined
and OPM
digestibility
was suppressed
compared
with(T3).
thoseHigh
for T1.
in
corresponded
to
a
higher
ruminal
acetate/propionate
ratio
(C2/C3)
and
serum
cholesterol
T2 but maintained after adding the OPM (T3). High fat intake by giving OPF and OPM
level. An increased
urinaryruminal
allantoin/creatinine
ratio was
found
in T2 and
compared
with
corresponded
to a higher
acetate/propionate
ratio
(C2/C3)
and T3
serum
cholesterol
T1, implying
an increased
of ruminal microbes.
level.
An increased
urinarynumber
allantoin/creatinine
ratio was found in T2 and T3 compared with
Conclusion:
dry number
matter intake
in T2 and
T3 suggested that oil palm by-products are
T1,
implyingIncreased
an increased
of ruminal
microbes.
partly usefulIncreased
as a replacement
for
para-grass
in goats.
Replacement
by-products
Conclusion:
dry matter
intake
in T2 and
T3 suggested
that oil with
palmthe
by-products
are
increased
plasma
level,
suggested
thatReplacement
these products
arethe
a useful
energy
partly
useful
as acholesterol
replacement
for which
para-grass
in goats.
with
by-products
source. Changes
rumen parameters
suggested
an increased
and activity
increased
plasmaincholesterol
level, which
suggested
that thesemicrobial
productsnumber
are a useful
energy
suitable
for
acetate
production.
However,
the
limited
digestibility
of
protein
implies
that
source. Changes in rumen parameters suggested an increased microbial number and activity
addition
of high
protein
feeds may
be recommended
to increase
bodyofweight
gain
of goats.
suitable for
acetate
production.
However,
the limited
digestibility
protein
implies
that
addition of high protein feeds may be recommended to increase body weight gain of goats.
Full article in Asian-Australas J Anim Sci 2020;33(6):921-9; doi:10.5713/ajas.19.0069
Full article in Asian-Australas J Anim Sci 2020;33(6):921-9; doi:10.5713/ajas.19.0069
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An analysis of a herd-based lactation curve
An analysis
of a herd-based
lactation
reveals
the seasonal
effect from
dairy curve
cows
reveals
the seasonal
effect temperatures
from dairy cows
fed under
high ambient
fed under high ambient temperatures
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The present investigation was carried out to demonstrate the effect of high ambient
The present (HTa)
investigation
wasperformance
carried outwith
to demonstrate
the effect ofOne
high
ambient
temperature
on lactation
herd-based measurement.
large
dairy
temperature
(HTa)with
on lactation
performance
with herd-based
measurement.
Onemonth
large dairy
farm
in Thailand
more than
300 crossbred
Holstein cows
milking each
was
farm in Thailand
with more than
crossbred
milking
selected.
The meteorological
data300
was
recordedHolstein
once acows
week
duringeach
themonth
periodwas
of
selected. TheMilking
meteorological
data
recorded
once a week
during
period
of
observation.
cows (n=90)
werewas
observed
for a 10-month
lactation
curvethe
based
on their
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
calving
seasons:
Summer,
rainy
and winter.
Themodel.
lactation
wasconditions
fitted by revealed
nonlineara
regression
using the
reduced
lactation
persistency
Thecurve
climatic
regression
the reduced
lactation
persistency
model.
climatic
revealed
a
high degreeusing
of temperature
and
humidity
index (THI)
. TheThe
average
THIconditions
throughout
the year
high
degree
of temperature
andsummer
humidity
index
(THI)
. The
average THI
throughout
thefrom
year
was 84.8
± 0.5.
The THI from
(86.9
± 1.0)
was
significantly
higher
than that
was
84.8
± 0.5.
TheP<0.05).
THI from
summer of
(86.9
1.0) was
significantly
than
winter
(82.7
± 0.5,
An analysis
the ±average
lactation
curve higher
revealed
thatthat
the from
total
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
(5407 dairy
kg) from
was higher
than
averagecurves
phenotypic
305-day lactation yield from
cowsthis
fedfarm
in Thailand
(4698
kg).the
Lactation
from
305-day lactation
from the
dairy
cows fed
in Thailand
kg). Lactation
curves
from
different
seasons yield
revealed
potential
effect
of HTa(4698
on mammary
gland
function.
different seasons
revealed
the potential
effectlactation
of HTacurve
on was
mammary
glandlower
function.
Specifically,
the area
on the curve
of the summer
significantly
than
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
that of the winter
curve by dairy
16% (P<0.05).
effect as were
apparently
the
shortest
lactation
persistency.
In conclusion,
cows fedThis
in Thailand
under from
a high
degree
of HTa
and
persistency.
In conclusion,
cows fedLactation
in Thailand
were under
a high
and
had
compromised
lactationdairy
performance.
persistency
appears
todegree
be one of HTa
the main
had compromised
lactation
performance.
Lactation
appears
to be one of the main
phenotypic
traits for
breed selection
for dairy
cows persistency
fed in the tropical
country.
phenotypic traits for breed selection for dairy cows fed in the tropical country.
Full article in The Thai J Vet Med 2020;50(2):169-78
Full article in The Thai J Vet Med 2020;50(2):169-78

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๑๘๔
184
๑๘๔
Venomics and cellular toxicity of Thai pit vipers
Venomics
and cellular
toxicity
of T.
Thai
pit vipers
(Trimeresurus
macrops
and
hageni)
(Trimeresurus macrops and T. hageni)
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The two venomous pit vipers, Trimeresurus macrops and T. hageni, are distributed
throughout
Thailand, pit
although
abundance macrops
varies among
areas.
speciesThe
two venomous
vipers,their
Trimeresurus
and different
T. hageni,
are No
distributed
specific antivenom
is available
theirabundance
bite victims,
and the
onlydifferent
recordedareas.
treatment
method
throughout
Thailand,
althoughfor
their
varies
among
No speciesis
a
horse
antivenom
raised
against
T.
albolabris
crude
venom.
To
facilitate
assessment
of the
specific antivenom is available for their bite victims, and the only recorded treatment method
cross-reactivity
of heterologous
antivenoms,
protein
of T.
macrops
and T. hageni
is a horse antivenom
raised against
T. albolabris
crude profiles
venom. To
facilitate
assessment
of the
venoms
were
explored
using
mass-spectrometrybased
proteomics.
The
results
show
that
185
cross-reactivity of heterologous antivenoms, protein profiles of T. macrops and T. hageni
and
216 were
proteins
were identified
from T. macrops andproteomics.
T. hageni venoms,
respectively.
venoms
explored
using mass-spectrometrybased
The results
show thatTwo
185
major
protein
components
in
T.
macrops
and
T.
hageni
venoms
were
snake
venom
serine
and 216 proteins were identified from T. macrops and T. hageni venoms, respectively. Two
protease
and metalloproteinase.
toxicity
venoms
on human
andserine
skin
major
protein
components in T. The
macrops
andofT.the
hageni
venoms
were monocytes
snake venom
fibroblasts
was
analyzed, and both
a greater
cytotoxic
effect monocytes
on fibroblasts
protease
and
metalloproteinase.
The showed
toxicity of
the venoms
on human
and than
skin
monocytic cells,
with toxicity
in a dose-dependent
rather
thanona fibroblasts
time-dependent
fibroblasts
was analyzed,
andoccurring
both showed
a greater cytotoxic
effect
than
manner. Exploring
thetoxicity
proteinoccurring
composition
snake venom leads
to than
a better
understanding
monocytic
cells, with
in aofdose-dependent
rather
a time-dependent
of the envenoming
of protein
prey. Moreover,
knowledge
of pit leads
vipertovenomics
facilitates the
manner.
Exploring the
composition
of snake venom
a better understanding
selection
of the optimum
heterologous
antivenoms
for of
treating
bite victims.
of
the envenoming
of prey.
Moreover,
knowledge
pit viper
venomics facilitates the
selection of the optimum heterologous antivenoms for treating bite victims.
Full article in Toxins 2020;12(54); doi:10.3390/toxins12010054
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Meropenem dosing recommendations for critically ill
Meropenem
dosing
recommendations
for critically
ill
patients
receiving
continuous
renal replacement
therapy
patients receiving continuous renal replacement therapy
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Purposes: To gather available meropenem pharmacokinetics and define drug dosing
regimens
critically
ill patients
receiving
CRRT.
Purposes:for
ToAsian
gather
available
meropenem
pharmacokinetics
and define drug dosing
Methods: for
AllAsian
necessary
pharmacokinetic
and pharmacodynamic
data from Asian population
regimens
critically
ill patients receiving
CRRT.
were gathered
to develop
mathematic and
models
with first order
elimination.
Methods:
All necessary
pharmacokinetic
pharmacodynamic
data
from AsianMeropenem
population
concentration-time
profiles were
calculated
to evaluate
efficacy
based
on the probability
of
were
gathered to develop
mathematic
models
with first
order
elimination.
Meropenem
target
attainment (PTA)
of 40%fT
. A group
5000 virtual
patients
and tested
concentration-time
profiles
were>4MIC
calculated
to of
evaluate
efficacy
basedwas
on created
the probability
of
using attainment
Monte Carlo
simulations
each
dose in
the models.
The optimal
dosingand
regimens
. A group
of 5000
virtual patients
was created
tested
target
(PTA)
of 40%fTfor
>4MIC
were
as the simulations
doses achieved
least
90%inofthe
themodels.
PTA. The optimal dosing regimens
usingdefined
Monte Carlo
for at
each
dose
Results:
The
recommended
meropenem
dosing
regimen
were defined as the doses achieved at least 90% of the PTA. for Asian critically ill patients
receiving
CRRT
with standardmeropenem
(20–25 mL/kg/h)
high (35
effluentillrates
was
Results: The
recommended
dosingand
regimen
formL/kg/h)
Asian critically
patients
750
mg q CRRT
8 h to with
manage
Gram(20–25
negative
infections
with
expected
MIC < 2effluent
mg/L in
virtual
receiving
standard
mL/kg/h)
and
high
(35 mL/kg/h)
rates
was
Asian
meropenem
dosagesinfections
from available
clinical resources
750 mgpatients.
q 8 h toSome
manage
Gram negative
with expected
MIC < 2could
mg/Lnot
inachieve
virtual
the
aforementioned
The volume
of distribution,
body
weights
and nonrenal
clearance
Asian
patients. Sometarget.
meropenem
dosages
from available
clinical
resources
could not
achieve
significantly
contributed
toThe
drug
dosingofadaptation
especially
in the specific
population.
the aforementioned
target.
volume
distribution,
body weights
and nonrenal
clearance
Conclusions:
A meropenem
regimen
of adaptation
750 mg q 8 especially
h was recommended
forpopulation.
Asian critically
significantly contributed
to drug
dosing
in the specific
ill
patients receiving
2 different
CRRT
modalities
and high
effluent
rates.
Conclusions:
A meropenem
regimen
of 750
mg q 8 hwith
wasstandard
recommended
for Asian
critically
Clinical
validation
of these
resultsCRRT
is needed.
ill patients
receiving
2 different
modalities with standard and high effluent rates.
Clinical validation of these results is needed.
Full article in J Crit Care 2020;60:285–89; doi:10.1016/j.jcrc.2020.09.001
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SEA-MAKE
SEA-MAKE score
score as
as a
a tool
tool for
for predicting
predicting major
major adverse
adverse
kidney events
events in
in critically
critically ill
kidney
ill patients
patients with
with acute
acute kidney
kidney
injury:
injury: results
results from
from the
the SEA-AKI
SEA-AKI study
study
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Background:
Background: Acute
Acute kidney
kidney injury
injury (AKI)
(AKI) is
is aa common
common problem
problem in
in critically
critically ill
ill patients
patients and
and
associated
with
high
rates
of
morbidity
and
mortality.
Recently,
Major
Adverse
Kidney
Events
associated with high rates of morbidity and mortality. Recently, Major Adverse Kidney Events
(MAKE)
(MAKE) were
were introduced
introduced as
as important
important kidney
kidney endpoints.
endpoints. If
If these
these endpoints
endpoints can
can be
be predicted,
predicted,
then
it
may
help
the
physicians
to
identify
high-risk
patients
and
provide
the
opportunity
then it may help the physicians to identify high-risk patients and provide the opportunity to
to
have
targeted
preventive
therapy.
The
objective
of
this
study
was
to
create
a
simplified
scoring
have targeted preventive therapy. The objective of this study was to create a simplified scoring
system
system to
to predict
predict MAKE
MAKE within
within 28
28 days
days among
among AKI
AKI patients
patients in
in ICU.
ICU.
Methods:
This
is
a
prospective
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Background: Acute kidney injury (AKI) has become a global health issue. Little is known
about the disease burden in Laos. We aimed to evaluate the burden and outcomes of AKI as
well as assess the availability of AKI treatment in Laos.
Methods: We performed a multicentric prospective observational study in adult patients who
had been admitted to 5 intensive care units (ICU) in Laos. The data was serially collected on
the first 28 days of ICU admission. Patients were diagnosed by the KDIGO 2012 criteria for
AKI. We used AKI occurrence as the primary outcome and explored risk factors on the
development and outcomes of AKI.
Results: We enrolled 1480 patients from 5 ICU centers across Laos from January to December
2016. After excluding patients with end-stage renal disease and those with incomplete data,
AKI occurred in 508 of the 1460 enrolled patients (34.8%). Overall, the rates of maximum AKI
staging were 4% for stage 1, 10.3% for stage 2, and 20.5% for stage 3. Risk factors for AKI were
older age, obesity, cardiovascular diseases, respiratory diseases, renal diseases, oncologic
diseases, and chronic kidney diseases. Only 1.8% of all participants received RRT. The
mortality rate was 28.4% in non-AKI patients compared to 44.5% in AKI patients, which
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Conclusions: AKI is a huge burden in Laos with under-recognition and poor outcomes.
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Background: The timing of renal replacement therapy (RRT) for severe acute kidney injury is highly
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
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
delayed versus early RRT initiation affects 28-day survival in critically ill adults with severe acute
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and adjustments
continuous for
renal
replacement
therapy
are
drug
dosing adjustment.
Antiviral
drug dosing
critically
ill patients
receiving
presented
in
this
review.
Considering
pathophysiologic
changes,
drug
properties,
and
extracorporeal membrane oxygenation and continuous renal replacement therapy are
extracorporeal
modalities,
our suggestions
is recommended.
presented in this
review.applying
Considering
pathophysiologic
changes, drug properties, and
extracorporeal modalities, applying our suggestions is recommended.
Full article in Crit Care Expl 2020;2:e0242; doi:10.1097/CCE.0000000000000242
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In similarity-based constrained clustering, there have been various approaches on how to
In similarity-based
clustering,
there the
have
been various
approaches
ontogether.
how to
define
the similarity constrained
between documents
to guide
grouping
of similar
documents
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
This
paper
presents
an approach
use term-distribution
extracted
fromdistance
a small
number
of cue
instances
with theirtoknown
classes, for termstatistics
weightings
as indirect
number of As
cuefor
instances
with their known
classes, forthree
termtypes
weightings
as indirect standard
distance
constraint.
distribution-based
term weighting,
of term-oriented
constraint. are
As for
distribution-based
weighting,
three types
term-oriented
standard
deviations
exploited:
distribution term
of a term
in a collection
(SD),ofaverage
distribution
of a
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
term in a class
andwith
average
of of
a term
among concepts
classes (CSD).
These term
weightings
are(ACSD),
explored
the distribution
consideration
symmetry
by varying
the
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
magnitude In
to k-means,
positive and
negative
for promoting
and both
demoting
effects
of three standard
deviations.
followed
the symmetry
concept,
seeded
and unseeded
centroid
deviations.
In
k-means,
followed
the
symmetry
concept,
both
seeded
and
unseeded
centroid
initializations are investigated and compared to the centroid-based classification.
Our
initializations
are
investigated
and
compared
to
the
centroid-based
classification.
experiment is conducted using five English text collections and one Thai text collection,Our
i.e.,
experiment
conducted
using five
text collections
and
Thai textof
collection,
i.e.,
Amazon,
DI,isWebKB1,
WebKB2,
andEnglish
20Newsgroup,
as well as
TR,one
a collection
Thai reformAmazon,
DI, WebKB1,
WebKB2,
20Newsgroup,
as well
as TR, a collection term
of Thai
reformrelated
opinions.
Compared
to theand
conventional
TFIDF,
the distribution-based
weighting
related opinions.
Compared tomethod,
the conventional
TFIDF, the
improves
the centroid-based
seeded k-means,
anddistribution-based
k-means with the term
error weighting
reduction
improves
the centroid-based
method, seeded k-means, and k-means with the error reduction
rate
of 22.45%,
31.13%, and 58.96%.
rate of 22.45%, 31.13%, and 58.96%.
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Objective interestingness measures play a vital role in association rule mining of a large-scaled
database
they aremeasures
used for play
extracting,
and ranking
patterns.
In the past,
Objectivebecause
interestingness
a vital filtering,
role in association
rulethe
mining
of a large-scaled
several
haveare
been
proposed
but their
similarities
or relations
are not In
sufficiently
databasemeasures
because they
used
for extracting,
filtering,
and ranking
the patterns.
the past,
explored.
This
work
investigates
sixty-one
objective
interestingness
measures
on
the
pattern
several measures have been proposed but their similarities or relations are not sufficiently
of
A → B,This
to analyze
their similarity
and dissimilarity
as well as their
relationship.
Threeexplored.
work investigates
sixty-one
objective interestingness
measures
on the pattern
probability
patterns,
and P(AB),
are enumerated
in as
both
linear
and exponential
of A → B, to
analyzeP(A),
their P(B),
similarity
and dissimilarity
as well
their
relationship.
Threescales
and each
measure’s
of those
are calculated,
synthesis
data
probability
patterns,
P(A), values
P(B), and
P(AB),conditions
are enumerated
in both forming
linear and
exponential
for
investigation.
The behavior
of each
measure
is explored
by pairwise
comparison
based
on
scales
and each measure’s
values
of those
conditions
are calculated,
forming
synthesis
data
these
three-probability
patterns.
Themeasure
relationship
among
the sixty-one
interestingness
for investigation.
The behavior
of each
is explored
by pairwise
comparison
based on
measures
has been characterized
analysis
and the
association
ruleinterestingness
mining. In the
these three-probability
patterns.with
Thecorrelation
relationship
among
sixty-one
experiment,
are summarized
using heat-map
and association
association rule
rule mining.
mined. As
measures hasrelationships
been characterized
with correlation
analysis and
In the
result,
selection
of an appropriate
interestingness
measure can
realized using
the generated
experiment,
relationships
are summarized
using heat-map
andbe
association
rule mined.
As the
heat-map
and association
rules. interestingness measure can be realized using the generated
result, selection
of an appropriate
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
termoutcome
in a document.
Whileclustering
recent works
haveontried
to use distributions
related
to class
to
The
of document
depends
the scheme
used to assign
a weight
to each
enhance
discrimination
is worth
a deviation
approach
or an
term in athe
document.
Whileability.
recent It
works
haveexploring
tried to whether
use distributions
related
to class
to
entropy
is more effective.
paper
presentswhether
a comparison
between
deviationenhance approach
the discrimination
ability. It This
is worth
exploring
a deviation
approach
or an
based distribution
entropy-based
as constraints
in term
weighting.
In
entropy
approach isand
more
effective. Thisdistribution
paper presents
a comparison
between
deviationaddition,
their potential
investigated
find optimal
in guiding
based
distribution
and combinations
entropy-basedare
distribution
astoconstraints
in solutions
term weighting.
In
the clustering
Incombinations
the experiments,
seeded k-means
used for in
clustering,
addition,
theirprocess.
potential
are the
investigated
to findmethod
optimalissolutions
guiding
andclustering
the performances
entropy-based,
hybrid
approaches,
are
the
process. Inof
thedeviation-based,
experiments, the seeded
k-means and
method
is used
for clustering,
analyzed
using
two
English
and
one
Thai
text
datasets.
The
result
showed
that
the
deviationand the performances of deviation-based, entropy-based, and hybrid approaches, are
based
distribution
the Thai
entropy-based
distribution,
a suitable
combination
analyzed
using twooutperformed
English and one
text datasets.
The result and
showed
that the
deviationof
these
distributions
increases
the
clustering
accuracy
by
10%.
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 the
automatic
classification.
This work studies
of using
information
With
growth text-based
in using taxonomy
for categorization,
there the
are effect
challenges
on performance
gained
from hierarchical
classes
of the documents
to improve
classification.
The information
information
of an automatic
text-based
classification.
This work
studies the
effect of using
of
termsfrom
in categories
related
to of
another
includingtosuper-class,
sub-class and
sibling
class is
gained
hierarchical
classes
the documents
improve classification.
The
information
used
to enhance
the widely
used
term-frequency
and
inversed document
of terms
in categories
related
to another
including
super-class,
sub-class frequency
and sibling(TF-IDF)
class is
for
calculation
termweighting.
The
enhanced
version
using
category-relation
information
used to enhance the widely used term-frequency and inversed document frequency (TF-IDF)
called
IDFr is thus
presented andThe
studied
for itsversion
effect onusing
a classification
for taxonomy-based
for
calculation
termweighting.
enhanced
category-relation
information
categorization.
From
experiments
in classifying
Thaion
texts
in complex for
3 hierarchical
level
called IDFr is thus
presented
and studied
for its effect
a classification
taxonomy-based
categories,
the classification
results in
indicated
that Thai
the IDFr
about33 hierarchical
F-measure scores
categorization.
From experiments
classifying
textsyielded
in complex
level
more
than TF-IDF
in average.
For separating
terms
3 groups
term weighting
categories,
the classification
results
indicated that
theinto
IDFr
yieldedregarding
about 3 F-measure
scores
ranks,
the top-N
(top one-third
terms terms
in rank)
able toregarding
perform equally
to those
more than
TF-IDFfeature
in average.
For separating
intowas
3 groups
term weighting
with
terms
used
in classification.
ranks,allthe
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
stagesenormous
of growthplasticity
regulatethroughout
its local vitamin
D system.
we
Skeletal muscle
exhibits
life, however,
lessHerein,
is known
2+
investigated
serum
Ca regulate
levels along
vitamin
systemHerein,
in skeletal
regarding how
the 25(OH)D
stages of
growth
its with
local the
vitamin
D D
system.
we
3 and
2+
muscle
and serum
resident
myogenic
stem
of along
male with
C57BL/6
mice during
development,
Ca cells
levels
the vitamin
D system
in skeletal
investigated
25(OH)D
3 and
maturation,
ageing.
Compared
significant
in vitamin D
muscle
and and
resident
myogenic
stemwith
cellsdevelopment,
of male C57BL/6
miceincreases
during development,
receptor (VDR)
expression with
in mature
and aged
muscles increases
were associated
with
maturation,
and protein
ageing. Compared
development,
significant
in vitamin
D
increased(VDR)
serum 25(OH)D
respectively.
substantial
increase
receptor
protein expression
in mature fibres,
and aged
musclesThe
were
associated
with
3 and centronucleated
in VDR protein
in aged
muscle was also
related
to reduced
mTOR
centronucleated
fibres,
respectively.
The downstream
substantial increase
increased
serumexpression
25(OH)D3 and
signalling
protein
expression
which
was
more
pronounced
in
fast-glycolytic
compared
to
in VDR protein expression in aged muscle was also related to reduced downstream mTOR
2+ and vitamin
slow-oxidative
muscles.
Intriguingly,
serum
D-metabolising
enzyme
signalling
protein
expression
which was
more Ca
pronounced
in fast-glycolytic
compared
to
(CYP27B1 and CYP24A1)
levels in skeletal
muscle
different
across age. In primary
andnot
vitamin
D-metabolising
enzyme
slow-oxidative
muscles. Intriguingly,
serum
Ca2+were
cell
culture,and
nuclear
VDR protein
was
expressed
in undifferentiated
skeletal
cells
(CYP27B1
CYP24A1)
levels in
skeletal
muscle
were not different
acrossmuscle
age. Instem
primary
(SMSC)
afternuclear
1α,25(OH)
Additionally,
a diminished response
to 1α,25(OH)
cell culture,
VDR2D
protein
was expressed
in undifferentiated
skeletal muscle
stem cells
3 treatment.
2D3
was
observed
with age 2as
was aAdditionally,
rapid commitment
of SMSC
towards
D3there
treatment.
a diminished
response
todifferentiation
1α,25(OH)2D3
(SMSC)
after 1α,25(OH)
under
growth-stimulating
understanding
thetowards
local vitamin
D system
was observed
with age as conditions.
there was aCollectively,
rapid commitment
of SMSC
differentiation
in
skeletal
muscle could help
develop Collectively,
effective interventions
for vitamin
Dvitamin
supplementation
under
growth-stimulating
conditions.
understanding
the local
D system
to
skeletalcould
muscle
mass
and function
ageing. for vitamin D supplementation
in improve
skeletal muscle
help
develop
effectiveduring
interventions
to improve skeletal muscle mass and function during ageing.
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osteoarthritis
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associated
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is associated
withbone
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mineralization
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Osteoarthritis (OA) leads to joint pain from intraarticular inflammation with articular
cartilage
erosion,
deterioration
of joint
function
and abnormalinflammation
subchondral bone
Osteoarthritis
(OA)
leads to joint
pain
from intraarticular
with structure.
articular
Besides
aging,
chronic
repetitive
joint
injury
is
a
common
risk
factor
in
young
individuals.
cartilage erosion, deterioration of joint function and abnormal subchondral bone structure.
Nevertheless,
is associated
with bone
loss at other
is unclear.
Since
Besides aging,whether
chronic OA
repetitive
joint injury
is a common
risk skeletal
factor insites
young
individuals.
OA-associated
proinflammatory
cytokines—some
which
are skeletal
osteoclastogenic
factors—are
Nevertheless, whether
OA is associated
with bone of
loss
at other
sites is unclear.
Since
often
detected
in
the
circulation,
we
hypothesized
that
the
injury-induced
knee
OA
could
OA-associated proinflammatory cytokines—some of which are osteoclastogenic factors—are
result
in widespread
bone
sites distantthat
to the
injured
knee. Hereknee
we performed
often detected
in theosteopenia
circulation,atwe
hypothesized
the
injury-induced
OA could
anterior
cruciate ligament
transection
to induce
knee OA
in one
of female
result
in widespread
osteopenia
at bone(ACLT)
sites distant
to the injured
knee.
Herelimb
we performed
Sprague–Dawley
and determined
changes
post-OA
induction
by micro-computed
anterior
cruciate rats
ligament
transection bone
(ACLT)
to induce
knee
OA in one
limb of female
tomography and rats
computer-assisted
bone
We foundbythat
although OA
Sprague–Dawley
and determined
bonehistomorphometry.
changes post-OA induction
micro-computed
modestly altered
bone density, histomorphometric
analyses We
revealed
in bone
tomography
and computer-assisted
bone histomorphometry.
found increases
that although
OA
resorption altered
and osteoid
with impaired mineralization.
The bone formation
was
modestly
boneproduction
density, histomorphometric
analyses revealed
increases rate
in bone
also reduced
inosteoid
OA rats.production
In conclusions,
ACLT in young
growing rats
microstructural
resorption
and
with impaired
mineralization.
The induced
bone formation
rate was
defects
in theintrabecular
portion
of weight-bearing
(tibia)
and non-weight-bearing
bones (L5
also
reduced
OA rats. In
conclusions,
ACLT in young
growing
rats induced microstructural
vertebra),
in
part
by
enhancing
bone
resorption
and
suppressing
bone
formation.
This
finding
defects in the trabecular portion of weight-bearing (tibia) and non-weight-bearing bones
(L5
supports
the
increasing
concern
regarding
the
repetitive
sport-related
ACL
injuries
and
the
vertebra), in part by enhancing bone resorption and suppressing bone formation. This finding
consequent
loss. concern regarding the repetitive sport-related ACL injuries and the
supports thebone
increasing
consequent bone loss.

Full article in Sci Rep 2020;10(1):15079; doi:10.1038/s41598-020-71941-8
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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
New bioactive
scaffolds
with
improved
mechanical
properties,
biocompatibility
and
bone
defects.
In this support
study, we
bioactive
scaffolds
consisting
of biphasic
providing
structural
forhave
bone synthesized
tissue are being
developed
for use
in the treatment
of
calcium
phosphate
(BCPZAS)
bone defects.
In this(BCP)
study,and
we zirconia-Mullite
have synthesized(2ZrO
bioactive
scaffolds
consisting
biphasic
2•[3Al
2O3•2 SiO
2] (ZAS)) of
combined
with polymers
matrix
of polycaprolactone
(PCL)-alginate
(Chi)
] (ZAS)) (BCPZAS)
calcium phosphate
(BCP) and
zirconia-Mullite
(2ZrO2•[3Al
2O3•2 SiO2(Alg)-chitosan
(Chi/Alg-PCL)
The composite(PCL)-alginate
material scaffolds
were prepared
by
combined with(BCPZAS@Chi/Alg-PCL).
polymers matrix of polycaprolactone
(Alg)-chitosan
(Chi)
a(Chi/Alg-PCL)
blending technique.
The microstructure,
mechanical,
bioactivity
and in
vitro
biological
(BCPZAS@Chi/Alg-PCL).
The
composite material
scaffolds
were
prepared
by
properties
different
ratios
of BCP to ZAS
of 1:0, 3:1,bioactivity
1:1, 1:3 and
polymer
a blendingwith
technique.
The
microstructure,
mechanical,
and0:1inwt%
vitroinbiological
matrix
were
analyzed.
successful
of the
properties
with
differentMicrostructure
ratios of BCP analysis
to ZAS ofshowed
1:0, 3:1,a 1:1,
1:3 and incorporation
0:1 wt% in polymer
BCPZAS
particles
with
an
even
distribution
of
them
within
the
polymer
matrix.
matrix were analyzed. Microstructure analysis showed a successful incorporation of The
the
mechanical
properties
were
to graduallyofdecrease
with increasing
the ratio
of ZAS
BCPZAS particles
with
an found
even distribution
them within
the polymer
matrix.
The
particles
in the
scaffolds.
Thefound
highest
strengthwith
wasincreasing
42.96 ± 1.01MPa
forof
theZAS
3:1
mechanical
properties
were
to compressive
gradually decrease
the ratio
wt%
BCPin
to the
ZASscaffolds.
mixing. Bioactivity
test,
the BCPZAS@Chi/Alg-PCL
composite
could
particles
The highest
compressive
strength was 42.96
± 1.01MPa
for induce
the 3:1
apatite
formation
in simulate
body fluid
In-vitro experiment using
UMR-106
osteoblastwt% BCP
to ZAS mixing.
Bioactivity
test,(SBF).
the BCPZAS@Chi/Alg-PCL
composite
could
induce
like
cells
on BCPZAS@Chi/Alg-PCL
composite
scaffold
showed that
there
is cell attachment
apatite
formation
in simulate body fluid
(SBF). In-vitro
experiment
using
UMR-106
osteoblastto
with proliferation.composite
These experimental
results
demonstrate
that the
likethe
cellsscaffolds
on BCPZAS@Chi/Alg-PCL
scaffold showed
that there
is cell attachment
BCPZAS@Chi/Alg-PCL
especially
the BCP:ZASresults
at 3:1 wt%
could be utilized
as
to the scaffolds with composite
proliferation.
These for
experimental
demonstrate
that the
aBCPZAS@Chi/Alg-PCL
scaffold for bone tissuecomposite
engineering
applications.
especially
for the BCP:ZAS at 3:1 wt% could be utilized as
a scaffold for bone tissue engineering applications.
Full article in Biomed Phys Eng Express 2020;6(5):055004; doi:10.1088/2057-1976/aba1c2
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Purpose: The chronic consumption of a high-fat diet (HFD) induces obese–insulin resistance
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
and impairs jawbone health via gut dysbiosis-stimulated infammatory process. Our previous
studies demonstrated that the probiotic Lactobacillus paracasei HII01, prebiotic
studies demonstrated that the probiotic Lactobacillus paracasei HII01, prebiotic
xylooligosaccharide (XOS), and synbiotics improved several vital organ functions by reducing
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
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
jawbone microarchitecture have not been examined. Here, we hypothesized that the
supplementation of L. paracasei HII01, XOS, and synbiotics ameliorated the bone
supplementation of L. paracasei HII01, XOS, and synbiotics ameliorated the bone
microarchitectural pathology in HFD-fed rats by reducing systemic infammation and other
microarchitectural pathology in HFD-fed rats by reducing systemic infammation and other
metabolic parameters.
metabolic parameters.
Methods: The dietary regimes (normal or high-fat diet) were provided to 48 male Wistar rats
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
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
synbiotic for an additional 12 weeks before being killed. Then, blood analyses and bone
histomorphometry of the jawbones were performed.
histomorphometry of the jawbones were performed.
Results: The HFD-fed rats developed obese–insulin resistance with signifcantly elevated
Results: The HFD-fed rats developed obese–insulin resistance with signifcantly elevated
systemic infammation. Bone histomorphometry of these rats showed a decrease in trabecular
systemic infammation. Bone histomorphometry of these rats showed a decrease in trabecular
thickness with increased osteoclasts and active erosion surfaces. Mineral apposition and bonethickness with increased osteoclasts and active erosion surfaces. Mineral apposition and boneformation rates were also remarkably diminished. The treatment with pro-, pre-, and
formation rates were also remarkably diminished. The treatment with pro-, pre-, and
synbiotics equally improved metabolic disturbance, reduced systemic infammation, increased
synbiotics equally improved metabolic disturbance, reduced systemic infammation, increased
trabecular thickness, decreased osteoclasts and active erosion surfaces and restored mineral
trabecular thickness, decreased osteoclasts and active erosion surfaces and restored mineral
apposition and bone-formation rates.
apposition and bone-formation rates.
Conclusion: The probiotic L. paracasei HII01, prebiotic XOS, and the synbiotics had similarly
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
benefcial efects to improve jawbone microarchitecture in HFD-fed rats by possibly
ameliorating osteoclast-related bone resorption and potentiating bone-formation activities.
ameliorating osteoclast-related bone resorption and potentiating bone-formation activities.
Full article in Eur J Nutr 2020;59(4):1453–62; doi:10.1007/s00394-019-02002-8
Full article in Eur J Nutr 2020;59(4):1453–62; doi:10.1007/s00394-019-02002-8
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Differential effects of Fe2+ and Fe3+ on osteoblasts and
3+ on osteoblasts and
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One of the potential contributing factors for iron overload-induced osteoporosis is the iron toxicity
3+ and
2 + on
One
of theforming
potentialcells,
contributing
factors
for iron
overload-induced
osteoporosis
iron Fe
toxicity
on bone
osteoblasts.
In this
study,
the comparative
effects of is
Fethe
3+
2 + on
andby
Feusing
on bone forming
cells, osteoblasts.
In this study,
the comparative
effects
of Fe cells
osteoblast
differentiation
and mineralization
were studied
in UMR-106
osteoblast
3+ and Fe
2+ donors,cells
osteoblast
differentiation
were studied
in Fe
UMR-106
osteoblast
by using
ferric
ammonium
citrate and mineralization
ferrous ammonium
sulfate as
respectively.
3+
2+
Fe donors,
ferric ammonium
citrate and ferrous
ammonium
aschelator
Fe anddeferiprone
Effects
of 1,25 dihydroxyvitamin
D3 [1,25(OH)
and iron
onrespectively.
iron uptake
2D3] sulfate
D3] potential
and iron chelator
deferiprone
iron uptake
Effects of
dihydroxyvitamin
D3 [1,25(OH)
ability
of 1,25
osteoblasts
were examined,
and 2the
protective
ability ofon1,25(OH)
2D3,
ability of osteoblasts
were examined,
and theinpotential
ability
of iron
1,25(OH)
2D3,
deferiprone
and extracellular
calcium treatment
osteoblastprotective
cell survival
under
overload
deferiprone
and extracellular
calciumeffects
treatment
cellreactive
survivaloxygen
under species
iron overload
was
also elucidated.
The differential
of Fein3+ osteoblast
and Fe2+ on
(ROS)
3+
2+
andresults
Fe onshowed
reactivethat
oxygen
(ROS)
was also elucidated.
The differential
of Fe Our
production
in osteoblasts
were also effects
compared.
bothspecies
iron species
production
in osteoblasts
were also
results showedwith
thatthe
both
iron species
suppressed alkaline
phosphatase
genecompared.
expression Our
and mineralization
stronger
effects
3+
2+
suppressed
alkaline
expression
and mineralization
with iron
the stronger
effects
from Fe than
Fe .phosphatase
1,25(OH)2D3gene
significantly
increased
the intracellular
but minimally
3+ than Fe2+. 1,25(OH)2D3 significantly increased the intracellular iron but minimally
from
Fe
affected osteoblast cell survival under iron overload. Deferiprone markedly decreased
affected osteoblast
survivalbutunder
ironnotoverload.
Deferiprone osteoblast
markedly cell
decreased
intracellular
iron in cell
osteoblasts,
it could
recover iron-induced
death.
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
Interestingly,
extracellularboth
calcium
was able
to rescue
osteoblasts
from iron-induced
cell
death. Additionally,
iron species
could
induce
ROS production
and G0/G1osteoblast
cell cycle
3+
3+
2+
cell
death.
Additionally,
both
iron
species
could
induce
ROS
production
and
G0/G1
cell
cycle
arrest in osteoblasts with the stronger effects from Fe . In conclusions, Fe
Fe differentially
3+
3+
2+
In conclusions,
Fe and by
Fe an
differentially
arrest
in osteoblasts
with the stronger
from Fe .which
compromised
the osteoblast
functionseffects
and viability,
can be alleviated
increase in
compromised
the osteoblast
and viability,
which
can
be
alleviated
by
an
increase
in
extracellular ionized
calcium,functions
but not 1,25(OH)
D
or
iron
chelator
deferiprone.
This
study has
2 3
iron targeting
chelator deferiprone.
This study
has
extracellular
calcium,
but not
2D3 or
provided the ionized
invaluable
information
for1,25(OH)
therapeutic
design
specific iron specie(s)
in iron
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
overload-induced
osteoporosis. Moreover, an increase in extracellular calcium could be beneficial
for this group of patients.
for this group of patients.
Full article in PLOS ONE 2020;15(5):e0234009; doi:10.1371/journal.pone.0234009
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Parathyroid hormone (PTH) enhances cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
(CFTR)-mediated
anion
secretion
by thecystic
human
intestinal
epithelial cellconductance
line Caco-2.regulator
With the
Parathyroid hormone
(PTH)
enhances
fibrosis
transmembrane
patch-clamp
and anion
Ussingsecretion
chamberbytechniques,
investigated
how
CFTR
(CFTR)-mediated
the human we
intestinal
epithelial
cellPTH
line stimulates
Caco-2. With
the
activity
in
Caco-2
cells.
Cell-attached
recordings
revealed
that
PTH
stimulated
the
opening
of
patch-clamp and Ussing chamber techniques, we investigated how PTH stimulates CFTR
CFTR-like
channels,
impedance
analysisrevealed
demonstrated
that
PTH increased
apical
activity in Caco-2
cells.while
Cell-attached
recordings
that PTH
stimulated
the opening
of
membrane
capacitance,
a measure
of analysis
membrane
surface area.
ion substitution
CFTR-like channels,
while
impedance
demonstrated
thatUsing
PTH increased
apical
experiments,
the PTH-stimulated
in short-circuit
current
(Isc),ion
a measure
of
membrane capacitance,
a measureincrease
of membrane
surface area.
Using
substitution
−
−
transepithelial
ion transport,
was demonstrated
be Cl - and HCO
However,
3 -dependent.
of
experiments, the
PTH-stimulated
increase in toshort-circuit
current
(Isc), a measure
the PTH-stimulated
increasewas
in demonstrated
Isc was unaffected
by−- the
anhydraseHowever,
inhibitor
andcarbonic
HCO3−-dependent.
transepithelial
ion transport,
to be Cl
2+
acetazolamide,
but partially
by unaffected
the intermediate-conductance
Ca -activated
K+
by the carbonic anhydrase
inhibitor
the PTH-stimulated
increase blocked
in Isc was
2+-activated
channel (IKCa) inhibitor
clotrimazole.
a related IKCa inhibitor,Ca
failed
to directly
K+
acetazolamide,
but partially
blocked TRAM-34,
by the intermediate-conductance
− channels in cell-free membrane patches, excluding its action on CFTR. In
inhibit
Clinhibitor
channelCFTR
(IKCa)
clotrimazole. TRAM-34, a related IKCa inhibitor, failed to directly
−
conclusion,
enhancesin CFTR-mediated
anion
secretion
by Caco-2
monolayers
cell-free membrane
patches,
excluding
its action
on CFTR. by
In
inhibit CFTRPTH
Cl channels
increasing
expression
andCFTR-mediated
function of CFTRanion
in the secretion
apical membrane
and IKCa
activityby
in
conclusion,the
PTH
enhances
by Caco-2
monolayers
the
basolateral
membrane.
increasing the expression and function of CFTR in the apical membrane and IKCa activity in
the basolateral membrane.

Full article in Biochem Biophys Res Commun 2020;523(3):816-21; doi:10.1016/j.bbrc.2019.12.106
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Several investigations have shown that pregnancy and lactation are able to induce elongation
Several
investigations
have
shown that
pregnancy
andinlactation
are able to induce
elongation
of long bone
by altering
epiphyseal
cartilage
function
a prolactin-dependent
manner.
Since
of long
bone by altering
in a for
prolactin-dependent
manner. Since
the
transcription
factor epiphyseal
Sox9 is ofcartilage
utmost function
importance
chondrocyte proliferation
and
the transcription
Sox9 is of utmost
importance D2
foragonist
chondrocyte
and
diferentiation
and factor
since bromocriptine,
a dopaminergic
widely proliferation
used to suppress
diferentiation
andissince
bromocriptine,
dopaminergic
D2 agonist
widely used
to suppress
milk
production,
known
to disrupt theaproduction
and release
of prolactin,
we herein
aimed
milk
production,
is known
to disruptand
the production
release
of prolactin, we
herein
aimed
to
investigate
whether
pregnancy
lactation asand
well
as bromocriptine
could
alter
the
to investigate
whether
and lactationanalysis
as well showed
as bromocriptine
couldexpression
alter the
expression
of Sox9.
Ourpregnancy
immunohistochemical
that the Sox9
expression
Sox9. Our
immunohistochemical
analysis showed
Sox9 expression
levels
were of
markedly
upregulated
in the tibial proliferative
zone ofthat
daythe
21 pregnant
rats. In
levels
were markedly
in therats,
tibialthe
proliferative
zone of
dayenhanced
21 pregnant
In
day
8 (early)
and day upregulated
14 (mid) lactating
Sox9 expression
was
onlyrats.
in the
day 8 (early)zone,
and day
14 (mid)
rats,
the Sox9 expression
waswas
enhanced
onlyininSox9
the
proliferative
but not
in thelactating
resting and
hypertrophic
zones. There
no change
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
expression in
in the
dayhypertrophic
21 (late) lactating
rats. Postweaning
ratsefect
manifested
decreasedinSox9
zone. Bromocriptine
had no
on Sox9 aexpression
the
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
proliferative
of of
day
21 and
pregnant
rats; however,
it completely
prevented
the Sox9
upregulation zone
in those
early
mid-lactating
rats. A diferential
response
was observed
in
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
the proliferative
and hypertrophic
zones of late
lactating rats,matrix
in which
bromocriptine
enhanced
Sox9 expression.
Further investigation
of cartilaginous
revealed
no change
enhanced
Sox9 expression.
Furtherininvestigation
of cartilaginous
matrix
no change
in
proteoglycans
accumulation
lactating rats.
In conclusion,
the revealed
upregulated
Sox9
in proteoglycans
accumulation
in inlactating
rats. Inzone
conclusion,
thepregnancy
upregulated
Sox9
expression
predominantly
occurred
the proliferative
during late
and early
expression
predominantly
occurred
in the proliferative
zone during
pregnancy
and early
and
mid-lactation,
while the
bromocriptine
efects depended
on thelate
periods
and epiphyseal
and mid-lactation, while the bromocriptine efects depended on the periods and epiphyseal
zones.
zones.
Full article in Anat Sci Int 2020;95(2):277–85; doi:10.1007/s12565-019-00520-3
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The gasotransmitter carbon monoxide (CO) regulates fluid and electrolyte movements across
epithelial
tissues. However,
action on
anion
channels
is incompletely
understood.
Here,
we
The gasotransmitter
carbon its
monoxide
(CO)
regulates
fluid
and electrolyte
movements
across
investigate
the direct
action of
on the
cystic channels
fibrosis transmembrane
epithelial tissues.
However,
itsCO
action
on anion
is incompletelyconductance
understood. regulator
Here, we
(CFTR)
by the
applying
CO-releasing
to the intracellular
side ofregulator
excised
investigate
direct action
of CO onmolecules
the cystic (CO-RMs)
fibrosis transmembrane
conductance
inside-out
patches from molecules
cells heterologously
wild-typeside
human
CFTR.
(CFTR) by membrane
applying CO-releasing
(CO-RMs)expressing
to the intracellular
of excised
Addition
of
increasing
concentrations
of
tricarbonyldichlororuthenium(II)
dimer
(CORM-2)
inside-out membrane patches from cells heterologously expressing wild-type human CFTR.
(1-300
μM)ofinhibited
CFTR
channel activity,
whereas the control RuCl3 (100 μM)
was
without
Addition
increasing
concentrations
of tricarbonyldichlororuthenium(II)
dimer
(CORM-2)
effect.
CORM-2
predominantly
inhibited
bythe
decreasing
the 3 frequency
of without
channel
(1-300 μM)
inhibited
CFTR channel
activity,CFTR
whereas
control RuCl
(100 μM) was
openings
and, hence,
open probability
(Po).CFTR
But, itby
also
reduced current
flow through
open
effect. CORM-2
predominantly
inhibited
decreasing
the frequency
of channel
channels
very fast
kinetics,
particularly
at itelevated
concentrations.
Bythrough
contrast,open
the
openings with
and, hence,
open
probability
(Po). But,
also reduced
current flow
chemically
distinct
CORM-3
inhibitedconcentrations.
CFTR by decreasing
Po without
channels with
veryCO-releasing
fast kinetics,molecule
particularly
at elevated
By contrast,
the
altering
current
flow
through open
channels.
Neitherinhibited
depolarizing
nor
chemically
distinct
CO-releasing
molecule
CORM-3
CFTRthe
bymembrane
decreasingvoltage
Po without
raising
ATPflow
concentration
on channels.
the intracellular
side of the membrane
affected
CFTR
altering the
current
through open
Neither depolarizing
the membrane
voltage
nor
inhibition
CORM-2.
Interestingly,
CFTR
inhibitionside
by CORM-2,
but not by
CFTRinhCFTR
-172,
raising thebyATP
concentration
on the
intracellular
of the membrane
affected
was
prevented
by priorInterestingly,
enhancementCFTR
of channel
activity
by the clinically
inhibition
by CORM-2.
inhibition
by CORM-2,
but not approved
by CFTRinhCFTR
-172,
potentiator
ivacaftor.
Similarly,
when of
added
afteractivity
CORM-2,
ivacaftor
completely
relieved
was prevented
by prior
enhancement
channel
by the
clinically
approved
CFTR
CFTR
inhibition.
In conclusion,
CORM-2
has after
complex
effectsivacaftor
on wild-type
human
CFTR
potentiator
ivacaftor.
Similarly, when
added
CORM-2,
completely
relieved
consistent
with allosteric
inhibition
and open-channel
Inhibition
of CFTR
COCFTR inhibition.
In conclusion,
CORM-2
has complexblockade.
effects on
wild-type
humanbyCFTR
releasing
suggests
that COand
regulates
CFTR activity
and that
the gasotransmitter
has
consistentmolecules
with allosteric
inhibition
open-channel
blockade.
Inhibition
of CFTR by CO–
tissue-specific
effectssuggests
on epithelial
ionregulates
transport.CFTR
The action
ofand
ivacaftor
ongasotransmitter
CFTR Cl channels
releasing molecules
that CO
activity
that the
has
–
inhibited
by
CO
potentially
expands
the
drug's
clinical
utility.
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.
Full article in Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2020;319(6):L997-L1009; doi:10.1152/ajplung.00440.2019
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This study examined the fire resistance behaviours of high calcium fly ash (HCFA)-based
geopolymer
mortar incorporating
naturalbehaviours
zeolite (Z) and
mullite
(M). Fly
replaced by
This study examined
the fire resistance
of high
calcium
flyash
ashwas
(HCFA)-based
Z
and M atmortar
the replacement
levels
of 10%,
andmullite
30% by
weight.
geopolymer
incorporating
natural
zeolite20%,
(Z) and
(M).
Fly ashWorkability
was replacedand
by
compressive
were investigated.
exposedWorkability
to temperatures
Z and M at strength
the replacement
levels of The
10%,specimens
20%, andwere
30% then
by weight.
and
of
300 °C, 600
°C, andwere
900 °C
before their
strength
microstructure
were
compressive
strength
investigated.
Thecompressive
specimens were
thenand
exposed
to temperatures
analysed.
showed
the use
of either
Z and M
alone and
improved
the
of 300 °C, The
600 result
°C, and
900 °Cthat
before
their
compressive
strength
andtogether
microstructure
were
fire
resistance
HCFA
geopolymer
The
in strength
due to the
analysed.
The of
result
showed
that thecomposite.
use of either
Z improvement
and M alone and
togetherwas
improved
presence
of Ye’elimite
Wallastonite
formed The
at high
temperatures
with thewas
incorporation
fire resistance
of HCFAand
geopolymer
composite.
improvement
in strength
due to the
of
Z and of
M Ye’elimite
and this was
by SEM
andatEDX
This study,
thus,
shows the
presence
andconfirmed
Wallastonite
formed
highanalysis.
temperatures
with the
incorporation
promising
for awas
new
fire-resistant
material
theanalysis.
construction
of Z and Mfuture
and this
confirmed
by SEM
and in
EDX
This industry.
study, thus, shows the
promising future for a new fire-resistant material in the construction industry.
Full article in Journal of Sustainable Cement-Based Materials 2020;9(5):307-21; doi:10.1080/21650373.2020.
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In this paper, the mechanical properties, chloride resistance and microstructure of Portland
fly this
ash paper,
cementthe
concrete
containing
high volume
ash and
(BA)microstructure
were studied. Both
binary
In
mechanical
properties,
chloridebagasse
resistance
of Portland
andash
tertiary
were
studied
compared.
Forwere
binary
blend,
ordinary
fly
cementblended
concretecements
containing
high
volumeand
bagasse
ash (BA)
studied.
Both
binary
Portland
cement
(OPC)cements
was replaced
BA atand
50%,
60%, and 70%
binder
weight.
In the
and
tertiary
blended
were with
studied
compared.
For by
binary
blend,
ordinary
ternary blend,
OPC
waswas
replaced
with
50%BA
and
and
10%
and
FAweight.
by weight
of
Portland
cement
(OPC)
replaced
with
at 60%
50%,BA
60%,
and
70%
by 20%
binder
In the
binder.
A
water
to
binder
ratio
of
0.40
was
used
and
the
workability
of
fresh
concrete
was
ternary blend, OPC was replaced with 50% and 60% BA and 10% and 20% FA by weight of
maintained
by adding
a superplasticizer.
Theused
compressive
splitting
tensile,
chloride
binder.
A water
to binder
ratio of 0.40 was
and the strength,
workability
of fresh
concrete
was
resistance,
corrosion
resistance
of
reinforced
steel,
porosity
and
scanning
electron
microscopy
maintained by adding a superplasticizer. The compressive strength, splitting tensile, chloride
of concrete corrosion
were investigated.
results showed
for the
binary
system,
the incorporation
resistance,
resistanceThe
of reinforced
steel,that
porosity
and
scanning
electron
microscopy
high volume
increased The
the amount
of superplasticzer
to maintain
thethe
workability
and
of concrete
wereBA
investigated.
results showed
that for the binary
system,
incorporation
thehigh
compressive
strengths
at 28
was of
lower
than that oftothe
control the
concrete.
However,
of
volume BA
increased
thedays
amount
superplasticzer
maintain
workability
and
to chloride
of high
volume
increased
with increasing
the resistance
compressive
strengthspenetration
at 28 days was
lower
than BA
thatconcrete
of the control
concrete.
However,
BA. resistance
The criticaltopore
size of
high volume
BA concrete
than
that of control
concrete.
the
chloride
penetration
of high
volumewas
BA lower
concrete
increased
with increasing
the incorporation
of size
highofvolumes
BA reduced
the pore
ofthan
the matrix
by reducing
the
BA.
The critical pore
high volume
BA concrete
was size
lower
that of control
concrete.
coarser
pores to finer
medium
capillary
pores. the
In addition,
highmatrix
volume
concretes
the
incorporation
of high
volumes
BA reduced
pore sizethe
of the
by BA
reducing
the
showed pores
significant
increase
in the
90-day compressive
strength
pozzolanic
reaction.
coarser
to finer
medium
capillary
pores. In addition,
thefrom
highthe
volume
BA concretes
For the ternary
blend,
the incorporation
FA into thestrength
system helped
the
workability
of the
showed
significant
increase
in the 90-dayof
compressive
from the
pozzolanic
reaction.
mixes.
results
alsothe
indicated
that the
mixture
showed
that the mixofwith
For
theThe
ternary
blend,
incorporation
ofternary
FA intoblend
the system
helped
the workability
the
50%BAThe
and results
20%FAalso
was indicated
the best considering
the strength,
durability
and cost.
The
of with
both
mixes.
that the ternary
blend mixture
showed
that
theuse
mix
BA
and
FA
resulted
in
concretes
with
good
resistance
to
chloride
permeability,
which
led
to
50%BA and 20%FA was the best considering the strength, durability and cost. The use of both
aBA
beneficial
improvement
of corrosion
resistance.
The results
confirmed
that thewhich
use ofled
high
and FA resulted
in concretes
with good
resistance
to chloride
permeability,
to
volume
BA-FA
concrete
as
an
eco-friendly
construction
material
resulted
in
improved
a beneficial improvement of corrosion resistance. The results confirmed that the use of high
durability
and cost
saving.as an eco-friendly construction material resulted in improved
volume BA-FA
concrete
durability and cost saving.
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Dust pollution has adverse effects on the esthetics and service life of buildings and also
Dust pollution
has adverse
effects
esthetics and service
buildingspractice
and also
increases
maintenance
costs. The
useon
of athe
superhydrophobic
surfacelife
is aofpromising
to
increases
maintenance
costs.
useand
of a superhydrophobic
surface
a promising
practice to
reduce the
accumulation
ofThe
dust
facilitate the cleaning
of is
surfaces.
In addition,
a
reduce
the accumulation
dust andthe
facilitate
the cleaning
of surfaces.
In addition,
superhydrophobic
surfaceofimproves
anti-corrosion
properties
of material,
with a
superhydrophobic
surface improves
the Therefore,
anti-corrosion
properties
of the
material,
with
reduction in water penetration
of concrete.
this paper
presents
fabrication
of a
reduction
in water
of concrete. Therefore,
this material
paper presents
the fabrication
of a
self-cleaning
fly ashpenetration
(FA)/polytetrafluoroethylene
(PTFE)
for cement
mortar sprayself-cleaning
fly ash
(PTFE)
material
forand
cement
mortar
coating. To study
the(FA)/polytetrafluoroethylene
self-cleaning properties, the water
contact
angle
sliding
anglesprayof the
coating. To
study
the self-cleaning
properties,
the water
contact
and sliding
angle
of the
surfaces
were
measured.
The surface
coated with
PTFE and
10%angle
FA shows
a contact
angle
of
surfaces
were
measured.
The surface coated
and 10% FAproperties
shows a contact
of
147°,
which
indicates
a hydrophobic
surface,with
andPTFE
has self-cleaning
with aangle
sliding
147°, which
surface,
has self-cleaning
properties
sliding
angle
of lessindicates
than 10°.a hydrophobic
Micro-papillae
can beand
observed
on the coated
surfacewith
andaplay
an
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
important
role
preventing
water from
penetrating
substrate.
Ground
bagasse
ashdustwas
used
as dust
to in
study
the self-cleaning
properties.
Thethe
rolling
of a water
droplet
on the
used assurface
dust toresults
study the
self-cleaning
rolling
of adust
water
droplet
dustcoated
in the
cleaning ofproperties.
the coated The
surface,
as the
collects
onon
thethe
droplet
coated surface
resultsprocess
in the cleaning
coated with
surface,
collects
the droplet
surface.
The cleaning
can alsoof
bethe
achieved
the as
usethe
of dust
seawater
andon
hydrochloric
surface.
The cleaning
canFA/PTFE
also be achieved
with the
use ofhas
seawater
and hydrochloric
acid
solution
droplets.process
Thus, the
self-cleaning
material
the potential
to be used
acidcement
solution
droplets.
Thus, the FA/PTFE self-cleaning material has the potential to be used
for
mortar
coating.
for cement mortar coating.
Full article in J Clean Prod 2020;264:121748; doi:10.1016/j.jclepro.2020.121748
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Effect of fly ash/silica fume ratio and curing condition on
Effect
of fly ash/silica
fume
ratio and curinggeopolymer
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mechanical
properties
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In this study, the effects of fly ash/silica fume (F/S) ratio and curing conditions on mechanical
performance
of effects
fly ashofbased
plain and
was
In this study, the
fly ash/silica
fumesteel
(F/S)fiber
ratioreinforced
and curinggeopolymer
conditions on(SFRG)
mechanical
investigated.
Plain
geopolymer
was and
prepared
usingreinforced
NaOH solution
of 14
molarity,
performance of
fly ash
based plain
steel fiber
geopolymer
(SFRG)
was
Na
SiO
/NaOH
of
2.5
and
paste/fine
aggregate
of
0.36.
For
SFRG,
the
volume
fractions
of
2
3
investigated.
Plain geopolymer was prepared using NaOH solution of 14 molarity,
0.5%
and
1% were used. The F/S ratio was varied from 100/0 to 70/30. The specimens were
Na2SiO
3/NaOH of 2.5 and paste/fine aggregate of 0.36. For SFRG, the volume fractions of
curedand
under
normal
andThe
accelerated
were
carried
out: flow,
0.5%
1% were
used.
F/S ratioconditions.
was varied Four
from experiments
100/0 to 70/30.
The
specimens
were
setting
time,
compression,
and
flexural
performance
tests.
The
results
indicated
that
the
cured under normal and accelerated conditions. Four experiments were carried out: flow,
additiontime,
of fibers
enhancedand
the flexural
mechanical
properties.
TheThe
effect
of F/S
ratio depended
setting
compression,
performance
tests.
results
indicated
that the
strongly
on
the
curing
condition.
Under
ambient
curing,
the
optimum
F/S
ratio
of
90/10
was
addition of fibers enhanced the mechanical properties. The effect of F/S ratio depended
observed.onFor
curing,Under
the addition
of curing,
silica fume
providedF/S
negative
effect
onwas
the
strongly
theaccelerated
curing condition.
ambient
the optimum
ratio of
90/10
mechanicalFor
properties.
Thecuring,
optimum
ratio of
was
observed
in mix without
silica
fume.
observed.
accelerated
the F/S
addition
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
ash on
(FA)
incorporated
with calcium
carbide
residue
(CCR)
reported. The
In this work, afly
study
a low
cost and sustainable
repair
material
made
fromisalkali-activated
FA
was
partially
replaced
with
CCR
(additional
calcium
source)
at
the
dosages
of 0%, 10%,
high-calcium fly ash (FA) incorporated with calcium carbide residue (CCR) is reported.
The
20%,
andpartially
30% byreplaced
weight of
binder.
The alkalinecalcium
activators
wereatsodium
silicate
(SS)10%,
and
FA was
with
CCR (additional
source)
the dosages
of 0%,
sodium
hydroxide
(SH) solutions
with
SS-to-SH
ratios
of 1.0, were
1.5, 2.0
and 2.5silicate
by weight.
The
20%, and
30% by weight
of binder.
The
alkaline
activators
sodium
(SS) and
alkali
activator
liquid/solid
binder
(FASS-to-SH
+ CCR) ratios
ratio of
and2.0
curing
at 25
(ambient
sodium
hydroxide
(SH) solutions
with
of 0.60
1.0, 1.5,
and 2.5
by °C
weight.
The
temperature)
were
used for all
mixes.
that the
setting
time of
alkali activator
liquid/solid
binder
(FAExperimental
+ CCR) ratioresults
of 0.60showed
and curing
at 25
°C (ambient
mortar
decreased
of CCR
replacementresults
level and
SS-to-SH
ratio,
whereas
temperature)
werewith
usedincreases
for all mixes.
Experimental
showed
that the
setting
timethe
of
strength
development
andreplacement
SEM resultslevel
demonstrated
that ratio,
an optimum
mortar decreased
withincreased.
increases XRD
of CCR
and SS-to-SH
whereaslevel
the
of
CCR replacement
and
SS-to-SHXRD
ratioand
resulted
the additional
formation
of C-S-H
(calcium
strength
development
increased.
SEMin
results
demonstrated
that an
optimum
level
silicate
hydrate) thatand
coexisted
with
N-A-S-H
aluminosilicate
hydrate).
bond
of CCR replacement
SS-to-SH
ratio
resulted (sodium
in the additional
formation
of C-S-HThe
(calcium
strength
of the alkali-activated
with concrete
substrate
was also improved.
silicate hydrate)
that coexistedmortar
with N-A-S-H
(sodium
aluminosilicate
hydrate).The
Thesetting
bond
time
andof
strengths
complied with
the requirement
ofsubstrate
the ASTMwas
standards
for repair
materials
strength
the alkali-activated
mortar
with concrete
also improved.
The
setting
and
indicatedcomplied
its suitable
as the
an alternative
repair
in terms of
timethus
and strengths
with
requirement
of thematerial
ASTM standards
forenvironmentally
repair materials
friendly
low cost.
and thusand
indicated
its suitable as an alternative repair material in terms of environmentally
friendly and low cost.
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This study investigated the properties of high calcium fly ash geopolymer mortars containing
natural
fibers.
Two types
of naturaloffibers,
namelyflysisal
fiber and coconut
were
This study
investigated
the properties
high calcium
ash geopolymer
mortars fiber
containing
incorporated
in the
mortar with
varying
proportions
at 0%,
0.75%,
and were
1.0%
natural fibers.
Twogeopolymer
types of natural
fibers,
namely
sisal fiber
and0.5%,
coconut
fiber
volume fraction.
The
mechanical,
thermal,
and physical
properties
geopolymer
mortar
incorporated
in the
geopolymer
mortar
with varying
proportions
at 0%,of0.5%,
0.75%, and
1.0%
reinforced
with fibers
tested and
compared
thoseproperties
of glass fiber
fiber)
and
volume
fraction.
The were
mechanical,
thermal,
and with
physical
of (synthetic
geopolymer
mortar
control
(0%
fiber)
geopolymer
mortars.
Results
revealed
that
the
addition
of
natural
fiber
(sisal
reinforced with fibers were tested and compared with those of glass fiber (synthetic fiber) and
and
coconut
fibers)
as reinforcing
materials
resulted
in significant
improvement
in tensile
and
control
(0% fiber)
geopolymer
mortars.
Results
revealed
that the addition
of natural
fiber (sisal
flexural
strength
performances
similar
to the
use ofin
glass
fiber. Meanwhile,
theinworkability,
and coconut
fibers)
as reinforcing
materials
resulted
significant
improvement
tensile and
dry
density,
ultrasonic
pulse
velocity,
and
compressive
strength
values
tended
to
decrease.
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
industry. Since
geopolymer
concretes
madean
with
recycled aggregates
Thethe
useconstruction
of recycled aggregates
in geopolymer
concrete
provides
eco-friendly
alternative
generally
have
weaker
internal
structure
compared
with
those
using
natural
aggregates,
SiO2for the construction industry. Since geopolymer concretes made with recycled aggregates
rich
materials
therefore
used compared
to improvewith
the those
strength
properties,
one of which
generally
havehave
weaker
internalbeen
structure
using
natural aggregates,
SiOis
2the
nano-SiO
However,
because nS
not environmental
friendly,
other
2 (nS).
rich well-known
materials have
therefore
been
used to improve
theisstrength
properties, one
of which
is
green
SiO2-rich materials,
asHowever,
rice husk because
ash (RHA)
wastes,
are needed.
nS from
is notagricultural
environmental
friendly,
other
the well-known
nano-SiOsuch
2 (nS).
The
objective
ofmaterials,
this studysuch
is to as
investigate
replacing nano-SiO
rich
2 with
rice huskthe
asheffectiveness
(RHA) from of
agricultural
wastes, are
needed.
green
SiO2-rich
huskobjective
ash for improving
theisperformance
of the
recycled
aggregate
geopolymer
concrete
(RAGC)
rich
The
of this study
to investigate
effectiveness
of replacing
nano-SiO
2 with
made
from
ash that is ofable
to setaggregate
and harden
without heat
curing.
The
husk ash
for high-calcium
improving thefly
performance
recycled
geopolymer
concrete
(RAGC)
mechanical
properties and
fire-resistant
of RHA-added
andcuring.
nS-added
made from high-calcium
fly ash
that is ableperformance
to set and harden
without heat
The
geopolymer
and compared.
The results
that the addition
of RHA
mechanical concretes
propertieswere
andtested
fire-resistant
performance
of show
RHA-added
and nS-added
is
effective inconcretes
improving
thetested
strengths
of RAGCs,The
particularly
when
thethe
SiO
ratio
is
2/Al2O3of
geopolymer
were
and compared.
results show
that
addition
RHA
increased
The 28-day
strengthsparticularly
of RAGCs containing
RHAs
ranged
from
is
is effectivetoin4.17.
improving
the compressive
strengths of RAGCs,
when the SiO
2/Al
2O3 ratio
36.0
to 38.1toMPa
the improved
microstructure
and
denser
matrix and
wereranged
comparable
increased
4.17.due
Theto28-day
compressive
strengths of
RAGCs
containing
RHAs
from
to
those
of
RAGCs
made
with
nS.
However,
the
inclusion
of
SiO
-rich
materials
had
an
2 and were comparable
36.0 to 38.1 MPa due to the improved microstructure and denser matrix
adverse
on the made
post-fire
residual
strength of
concretes
made
from recycled
materials
had an
to
those effect
of RAGCs
with
nS. However,
thegeopolymer
inclusion of
SiO2-rich
aggregates
due
primarily
to
the
reduced
porosity.
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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Anticipating
of potential
climate
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of change
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floods:
A case
the lower
Phong
riverstudy
basinof
the lower Nam Phong river basin
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This study aimed at quantifying the impacts of climate and land use changes on flood damage
on
floodatoccurrences.
A Hydrologic
Engineering
Center’s
Hydrologic
Modeling
Thisdifferent
study aimed
quantifying the
impacts of climate
and land
use changes
on flood
damage
System
(HEC-HMS)
model
was
calibrated
for
the
period
2005–2011
and
validated
in the
on different flood occurrences. A Hydrologic Engineering Center’s Hydrologic Modeling
period
and
was used
to generatefor
hydrographs
rainfall
the period
System 2012–2017,
(HEC-HMS)
model
was calibrated
the period using
2005–2011
andduring
validated
in the
2020–2039
from
CNRM-CM5,
IPSL-CM5A-MR,
and
MPI-ESM-LR
climate
models
under
period 2012–2017, and was used to generate hydrographs using rainfall during the period
Representative
(RCPs) and
4.5 and
8.5. A Hydrologic
Engineering
2020–2039 fromConcentration
CNRM-CM5, Pathways
IPSL-CM5A-MR,
MPI-ESM-LR
climate models
under
Center’s
River
Analysis
System
(HEC-RAS)
model
for
use
in
generating
inundation
maps
Representative Concentration Pathways (RCPs) 4.5 and 8.5. A Hydrologic Engineering
from
hydrographs
produced
by
HEC-HMS
was
calibrated
and
validated
for
2010
and
2011
Center’s River Analysis System (HEC-RAS) model for use in generating inundation maps
period,
respectively.
The climate
and land use
changes
showed
insignificant
on2011
the
from
hydrographs
produced
by HEC-HMS
was
calibrated
and validated
for impacts
2010 and
extent ofrespectively.
floods during
25-,
50-, and
100-year
flood
events,
i.e., inundation
in 2039
under
period,
The
climate
and
land use
changes
showed
insignificant
impacts
onRCP
the
2, whereas a larger difference of
4.5
is
smaller
than
baseline
(2000–2017)
by
4.97–8.59
km
extent of floods during 25-, 50-, and 100-year flood events, i.e., inundation in 2039 under RCP
2). In contrast, the flood damage under RCP 4.5
inundation
is found
for RCP 8.5
(0.39–5.30by
km4.97–8.59
4.5
is smaller
than baseline
(2000–2017)
km2, whereas a larger difference of
(14.84–18.02
million
US$)
is
higher
than
the
baseline
by
while
the floodmillion
damageUS$,
under
RCP the
4.5
inundation is found for RCP 8.5 (0.39–5.30 km2). In contrast,4.32–5.33
highest
was
found
for
RCP
8.5
(16.24–18.67
million
US$).
The
agriculture
was
the
most
(14.84–18.02 million US$) is higher than the baseline by 4.32–5.33 million US$, while the
vulnerable,
a damage
of 8.5
4.50–5.44
millionmillion
US$ in US$).
RCP 4.5
and
4.94–5.72 million
in
highest
waswith
found
for RCP
(16.24–18.67
The
agriculture
was theUS$
most
RCP 8.5, whereas
baseline of
damages
were
4.49–6.09
the
findings
vulnerable,
with a damage
4.50–5.44
million
US$ inmillion
RCP 4.5US$.
andFinally,
4.94–5.72
million
US$are
in
useful
in
the
delivery
of
flood
mitigation
strategies
to
minimize
flood
risks
in
the
lower
Nam
RCP 8.5, whereas baseline damages were 4.49–6.09 million US$. Finally, the findings are
Phong in
River
Basin. of flood mitigation strategies to minimize flood risks in the lower Nam
useful
the delivery
Phong River Basin.
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cement binder
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This research aims to utilize rice husk ash as a cementitious materials in recycled aggregate
concrete
(RAC).
Rice
ground
the particles
remained
a No. aggregate
325 sieve
This research
aims
to husk
utilizeash
ricewas
husk
ash asuntil
a cementitious
materials
in on
recycled
were
4.6%wt.
Then,
ashash
waswas
usedground
to partially
cement
at 20 to 50%wt
of 325
binder
to
concrete
(RAC).
Ricethe
husk
until replace
the particles
remained
on a No.
sieve
cast
The compressive
steel corrosion,
and chloride
penetration
depth by
wereconcrete.
4.6%wt. Then,
the ash wasstrength,
used to partially
replace cement
at 20 to
50%wt of binder
to
the
voltage
methodstrength,
of RACsteel
were
examined.
results
revealed depth
that the
cast impressed
concrete. The
compressive
corrosion,
andThe
chloride
penetration
by
replacement
of 20%
of ordinary
(OPC) by The
ground
rice husk
ash (GRHA)
the impressed
voltage
method Portland
of RAC cement
were examined.
results
revealed
that the
enhances
the of
compressive
strength
of the RAC
to be
greater
the RAC
without
at
replacement
20% of ordinary
Portland
cement
(OPC)
bythan
ground
rice husk
ashGRHA
(GRHA)
60
days. Concrete
with GRHA
at of
20 the
to 50%wt
the steel
enhances
the compressive
strength
RAC to of
be binder
greatersignificantly
than the RACimproved
without GRHA
at
corrosion
and chloride
of 20
theto
RAC.
The of
utilization
of GRHA at 50%
to replace
60 days. Concrete
withresistance
GRHA at
50%wt
binder significantly
improved
the OPC
steel
gave
the highest
chloride
penetration
produced
the lowest
steel
corrosion
of
corrosion
and chloride
resistance
of theresistance
RAC. Theand
utilization
of GRHA
at 50%
to replace
OPC
the
RAC.
Although,
the RAC
with GRHA
had lessand
compressive
thansteel
CT concrete,
gave
the highest
chloride
penetration
resistance
producedstrength
the lowest
corrosionthe
of
concrete
positive
effect
of increasing
the resistancestrength
of chloride
the RAC. provided
Although,athe
RAC with
GRHA
had less compressive
than penetration
CT concrete,and
the
lowering
steel corrosion.
concrete provided
a positive effect of increasing the resistance of chloride penetration and
lowering steel corrosion.
Full article in Cem Concr Compos 2020;108:103533; doi:10.1016/j.cemconcomp.2020.103533
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Many industries and industrial processes, such as electroplating, acid mine drainage, the
pharmaceutical
and industries
that
useasphosphorous,
produce
largedrainage,
volumesthe
of
Many industriesindustry,
and industrial
processes,
such
electroplating,
acid mine
acidic
wastewater
that must
treated before
discharge.
Generally,
a large
quantity
of an
pharmaceutical
industry,
andbeindustries
that use
phosphorous,
produce
large
volumes
of
alkali,
such
as
lime,
caustic
soda,
or
soda
ash
is
used
to
neutralize
the
acidic
wastewater
and
acidic wastewater that must be treated before discharge. Generally, a large quantity of an
it
is a costly
process.
new
self-releasing
alkali
were studied.
alkali,
such astreatment
lime, caustic
soda,Therefore,
or soda ash
is used
to neutralize
thematerials
acidic wastewater
and
This
proposed process.
the synthesis
of sustainable
porous alkali-activated
materials
(porous
it is aresearch
costly treatment
Therefore,
new self-releasing
alkali materials
were studied.
AAMs)
by a simple
method
for acidic
treatment.
Industrial wastes,
i.e.,(porous
fly ash
This research
proposed
the synthesis
of wastewater
sustainable porous
alkali-activated
materials
and
bottom
frommethod
a powerfor
plant,
were
employedtreatment.
to produceIndustrial
porous AAMs
using
AAMs)
by aash
simple
acidic
wastewater
wastes,
i.e.,sodium
fly ash
silicate
solution
as
a
foaming
agent.
The
test
results
showed
that
fly
ash
and
bottom
ash
AAMs
and bottom ash from a power plant, were employed to produce porous AAMs using sodium
had
thesolution
potential
be used as
pH modifiers.
0.001showed
M HCl that
solution
(pH
of bottom
3) was selected
as
silicate
asto
a foaming
agent.
The test results
fly ash
and
ash AAMs
the
wastewater,
and the 0.001
pH ofMthe
solution
fell(pH
to within
theselected
allowable
hadrepresentative
the potential toacidic
be used
as pH modifiers.
HCl
solution
of 3) was
as
discharge
pH
range
of
5.5–9.0
according
to
the
effluent
discharge
standard
of
Thailand.
The
the representative acidic wastewater, and the pH of the solution fell to within the allowable
retention
was three
days for
a solid-to-solution
ratiodischarge
of 1:500 w/v
(g/ml).
AAMs
dischargetime
pH range
of 5.5–9.0
according
to the effluent
standard
of Porous
Thailand.
The
present
an
attractive
way
of
utilizing
waste
coal
ashes
compared
to
a
cost-effective
method
retention time was three days for a solid-to-solution ratio of 1:500 w/v (g/ml). Porous AAMs
for
acidic
treatment.
present
anwastewater
attractive way
of utilizing waste coal ashes compared to a cost-effective method
for acidic wastewater treatment.

Full article in J Water Process Eng 2020;33:101118; doi:10.1016/j.jwpe.2019.101118
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This research addresses the cockpit crew rostering problem in a low-cost airline. Through
This research
addresses
the planner,
cockpit crew
rostering problem
in a low-cost
Through
interviews
with
the aircrew
four objectives
are considered
vital forairline.
effective
roster
interviews with
the aircrewofplanner,
objectives
are considered
for effective
roster
preparation;
minimisation
nauticalfour
mile
cost, balance
workloadvital
among
cockpit crews,
preparation; minimisation
nauticalfrom
milesenior
cost, balance
workload
among
crews,
maximisation
of preferentialofrequests
pilots and
minimisation
of cockpit
the number
of
maximisation
preferential
from senior
minimisation
of the with
number
of
repeated
flightofpatterns
flownrequests
by individual
pilots.pilots
Since and
the problem
is NP-hard
many
repeated flight
patterns
flown
pilots.
Since the problem
is NP-hard
with many
conflicting
objectives
that
needby
to individual
be optimised
simultaneously,
multi-objective
evolutionary
conflicting objectives
that need
to be optimised
evolutionary
optimisation
is an effective
technique
to solve simultaneously,
this problem. Asmulti-objective
a result, the hybridisation
optimisation
is an effective
technique
to solve
this problem.
As a result,isthe
hybridisation
between
MOEA/D
and HBMO
algorithms,
namely
MOEA/D-HBMO,
developed.
The
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/Dproposed
algorithm the
is compared
to in
MOEA/D
and related
HBMO.metrics
It is observed
thatdiscover
MOEA/DHBMO
outperforms
counterparts
convergence
and it could
the
HBMO
outperforms
the
counterparts
in convergence related metrics and it could discover the
best
extreme
points to
meet
every objective.
best extreme points to meet every objective.
Full article in Comput Ind Eng 2020;150:106844; doi:10.1016/j.cie.2020.106844
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This research aims to study the factors affecting the mixing efficiency of the case study
company
and aims
to improve
thethe
non-oil
mixing
process efficiency
by applying
the case
Six Sigma
This research
to study
factorsEPDM
affecting
the mixing
of the
study
concept.
Five
systematic
steps
are
conducted
to
apply
the
Six
Sigma
approach,
i.e.,
define,
company and to improve the non-oil EPDM mixing process by applying the Six Sigma
measure,
analyze,
improve
andare
control.
After applying
steps,
wastes occurred
in
concept. Five
systematic
steps
conducted
to apply the
theDMAIC
Six Sigma
approach,
i.e., define,
the
process
are substantially
reduced
byAfter
shifting
the Mooney
viscosity
mean
to beoccurred
near or on
measure,
analyze,
improve and
control.
applying
the DMAIC
steps,
wastes
in
the
target
value
as
reflected
from
increased
process
capability
index
(Cpk)
from
-1.25
to
3.92.
the process are substantially reduced by shifting the Mooney viscosity mean to be near or on
In addition,
theasresult
of the
reveals
appropriate
the
target value
reflected
fromresponse
increasedsurface
processmethod
capability
indexthe
(Cpk)
from -1.25 process
to 3.92.
parameter
setting
as
follows:
mixing
time~14
(min.),
Nip
gap~1.10
(mm.)
and
Number
of
In addition, the result of the response surface method reveals the appropriate process
passes~9 (pass.).
also
showstime~14
that the (min.),
standard
deviation
is (mm.)
decreased
0.45 of
to
parameter
settingThe
as result
follows:
mixing
Nip
gap~1.10
andfrom
Number
0.30.
passes~9
(pass.). The result also shows that the standard deviation is decreased from 0.45 to
0.30.

Full article in MSIE 2020;1:247-52; doi:10.1145/3396743.3396746
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This paper presents the findings from the survey of articles published on the assembly line
balancing
during
2014-2018.
Before
proceeding
a comprehensive
literature
This paperproblems
presents (ALBPs)
the findings
from
the survey
of articles
published
on the assembly
line
review,
theproblems
ineffectiveness
ofduring
the previous
ALBP
classification
structures
is discussed
and a
balancing
(ALBPs)
2014-2018.
Before
proceeding
a comprehensive
literature
new
classification
schemeof based
on theALBP
layout
configurations
of assembly
lines
review,
the ineffectiveness
the previous
classification
structures
is discussed
and isa
subsequently
proposed.
The based
researchontrend
each layout
of assembly
is highlighted
new classification
scheme
the inlayout
configurations
of lines
assembly
lines is
through
the graphical
challenges
in the of
ALBPs
are also
as a
subsequently
proposed.presentations.
The researchThe
trend
in each layout
assembly
linespinpointed
is highlighted
technical
guideline
for presentations.
future researchThe
works.
through the
graphical
challenges in the ALBPs are also pinpointed as a
technical guideline for future research works.
Full article in Eng J 2020;24(5):93-134; doi:10.4186/ej.2020.24.5.93
Full article in Eng J 2020;24(5):93-134; doi:10.4186/ej.2020.24.5.93
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The research on the robotic assembly line balancing problem (RALBP) was originated for the
frst
nearly
decades
ago. This
is problem
under the(RALBP)
umbrella
of the
assembly
The time
research
on three
the robotic
assembly
lineproblem
balancing
was
originated
forline
the
balancing
problem
in
which
robots
and
automated
equipment
are
employed
to
take
on
human
frst time nearly three decades ago. This problem is under the umbrella of the assembly line
workers’
to form
a fexible
line. Inequipment
this review
the development
and
balancingroles
problem
in which
robotsassembly
and automated
arepaper,
employed
to take on human
generalisation
the time
of the RALBP
addressed.
To make
review easy
to
workers’ roles throughout
to form a fexible
assembly
line. Inare
this
review paper,
the the
development
and
comprehend
efective, the
is frst
classifed
based on the
layouts
and
then
generalisationand
throughout
the RALBP
time of the
RALBP
are addressed.
Totypes
makeofthe
review
easy
to
further
dividing
up
according
to
the
4
M
(Man,
Machine,
Material
and
Method)
concept.
The
comprehend and efective, the RALBP is frst classifed based on the types of layouts and then
main
contributions
diferent to
articles
chronologically
summarised
in the form
of a table.
further
dividing up of
according
the 4 are
M (Man,
Machine, Material
and Method)
concept.
The
Besides,
the
research
contribution
precedence
diagram
is
used
to
illustrate
the
sequential
main contributions of diferent articles are chronologically summarised in the form of a table.
order
and
linkage
relationship
among
researches.
Finally,
from to
theillustrate
fndings of
review,
Besides,
the
research
contribution
precedence
diagram
is used
thethe
sequential
future
research
directions
are pinpointed
and discussed.
order and
linkage
relationship
among researches.
Finally, from the fndings of the review,
future research directions are pinpointed and discussed.

Full article in J Intell Manuf 2020; doi:10.1007/s10845-020-01641-7
Full article in J Intell Manuf 2020; doi:10.1007/s10845-020-01641-7

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๓๑
231
๒๓๑
Chipping size reduction on ultra-thin wafers and
Chipping
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Chipping is a big problem when it enters the guard ring or die active area, because the size of
chipping
than Defect-Free
Zone the
(DFZ).
Thus,
of chipping
size,the
thesize
better
Chippingisisbigger
a big problem
when it enters
guard
ringthe
orsmaller
die active
area, because
of
the
quality,
but chipping
free is the
best.
At present,
selling
of semiconductor
chipping
is bigger
than Defect-Free
Zone
(DFZ).
Thus, thethe
smaller
of price
chipping
size, the better
products
(especially
on thefree
IC product)
is not
expensive
as before,
while
the size of the
the quality,
but chipping
is the best.
Attoo
present,
the selling
price
of semiconductor
package
getting smaller
smaller with
density. as
Many
companies
interested
in
products is(especially
on the and
IC product)
is nothigher
too expensive
before,
while the
size of the
ultra-thin
veryand
thin
waferswith
having
thicknesses
less than
100μm).
And also
package is wafers
getting (i.e.
smaller
smaller
higher
density. Many
companies
interested
in
interested
in increasing
die thin
per wafer
have a competitive
ultra-thin wafers
(i.e. very
wafers(DPW)
havingtothicknesses
less than product
100μm). cost.
And This
also
increases
in die
the wafer
sawing
process
dieproduct
per wafer
causes
interestedthe
in difficulty
increasing
per wafer
(DPW)
to because
have a increasing
competitive
cost.
Thisa
narrow
of the saw-street
meaning
the size
of DFZ
will be die
very
For thea
increaseswidth
the difficulty
in the wafer
sawingthat
process
because
increasing
pernarrow.
wafer causes
factory
this of
case
customers
provide
new of
revision
of ultra-thin
wafers For
(50μm)
narrow in
width
thestudy,
saw-street
meaning
that the size
DFZ will
be very narrow.
the
with
the
width
of
saw-streets
at
60
μm.
This
is
narrower
than
the
width
of
the
existing
sawfactory in this case study, customers provide the new revision of ultra-thin wafers (50μm)
streets
(80
μm), of
which
means at
that
thethe
sawing
might not
be
with the
width
saw-streets
60the
μm.current
This iscondition
narrower of
than
widthprocess
of the existing
sawsuitable
forμm),
this which
narrowmeans
saw streets
of ultra-thin
wafers. As
a result,
theprocess
approach
to remedy
streets (80
that the
current condition
of the
sawing
might
not be
this
situation
is conducted
under
theofSix
Sigma approach.
suitable
for this
narrow saw
streets
ultra-thin
wafers. As a result, the approach to remedy
this situation is conducted under the Six Sigma approach.
Full article in Solid State Phenom 2020;305:154-62; doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.305.154
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This research was conducted in a manufacturing company that produces integrated circuits
for
customers.
The purpose
this research was
to reduce
rate integrated
from the assembly
Thisglobal
research
was conducted
in a of
manufacturing
company
thatdefect
produces
circuits
department
that
affected
to
product
lots
on
hold
at
the
test
department
for
the
contactless
chip
for global customers. The purpose of this research was to reduce defect rate from the assembly
module
package
which had
an increasing
product
lots
hold rate of
in March 2019
department
that affected
to product
lots on hold
at the
testondepartment
for9.5%
the contactless
chip
based onpackage
the reject
criteria
(REQA).
The potential
cause
from2019
die
module
which
hadV_limiter
an increasing
product
lots on hold
rateofofdefect
9.5% came
in March
crack. on
In order
to reduce
rate, (REQA).
the 5 steps
DMAIC cause
Six Sigma
methodology
based
the reject
criteriadefect
V_limiter
Theofpotential
of defect
came fromwere
die
appliedIninorder
this to
research
identify
cause
the problem
andmethodology
establish effective
crack.
reducetodefect
rate,the
theroot
5 steps
of of
DMAIC
Six Sigma
were
actions. After
improvement,
the the
product
(lots) on
criteria V_limiter
(REQA)
was
applied
in thisthe
research
to identify
root cause
of hold
the problem
and establish
effective
reduced After
from 9.5%
to 5.82% in July
2019.
actions.
the improvement,
the
product (lots) on hold criteria V_limiter (REQA) was
reduced from 9.5% to 5.82% in July 2019.

Full article in Solid State Phenom 2020;305:59-64; doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.305.59
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Developing
a commercialisation
for firm
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In Thailand, the petroleum industry is a major contributor to the economy as a supplier of
In Thailand,
the petroleum
is due
a major
to the
economy
as multinational
a supplier of
crucial
petroleum
products. industry
However,
to itscontributor
geographical
location,
many
crucial
products.
However, due
to operations
its geographical
multinational
oil
and petroleum
gas companies
have established
their
in the location,
country. many
For Thai
petroleum
oil andtogasremain
companies
have established
their operations
in commercialisation
the country. For Thai
petroleum
firms
competitive
in the industry,
effective
strategies
of
firms to remain
competitive
the firms
industry,
effectiveadvantages
commercialisation
of
inventions
to innovations
can in
bring
competitive
in termsstrategies
of financial
inventions
to innovations
can bring
firms competitive
advantages
in terms Nonetheless,
of financial
returns,
business
opportunities
for partnerships,
and advanced
operations.
returns, business opportunities
partnerships,
and advanced
Nonetheless,
commercialisation
of inventions for
is becoming
increasingly
difficultoperations.
due to changes
in the
commercialisation
of
inventions
is
becoming
increasingly
difficult
due
to
changes
in at
thea
market. Firms operating without an explicitly established commercialisation process are
market. Firms The
operating
without
anresearch
explicitly
process are
at a
disadvantage.
objective
of this
is established
to develop commercialisation
a formal commercialisation
model
disadvantage.
The objective of this
research
to develop
a formal in
commercialisation
model
suitable
for commercialising
product
andisprocess
inventions
Thailand's petroleum
suitable for
and process
inventions
in Thailand's
industry.
The commercialising
methodology usedproduct
in this research
consists
of three stages
as follows: petroleum
1) develop
The methodology
used inmodel;
this research
consists
of three
follows:
aindustry.
preliminary
commercialisation
2) refine
the model;
3)stages
applyas
the
model1)todevelop
a Thai
a preliminary
model;
2) refine
the model; 3) apply
the model
to a Thai
petroleum
firmcommercialisation
as a case study. As
a result,
two commercialisation
models
are developed,
petroleum
firm as a case
study. As a result,
models are developed,
namely
an industrial
commercialisation
modeltwo
andcommercialisation
a company commercialisation
model.
namely an industrial commercialisation model and a company commercialisation model.
Full article in Int J Process Manag Benchmarking 2020;10(4):439-61; doi:10.1504/IJPMB.2020.110283
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Defect
process
of
fired
clayreduction
floor tiles in
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approach
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The objective of this research was to reduce defects in the forming process of fired clay floor
tiles
by modifying
parameter
of the in
influential
factors
using
the Six
The objective
of this the
research
was tosettings
reduce defects
the forming
process
of fired
claySigma
floor
approach.
The
current
process
had
152,871.16
DPPM
(Defect
Parts
per
Million).
The
main
tiles by modifying the parameter settings of the influential factors using the Six Sigma
cause
of this
problem
the rough
problem
in (Defect
the forming
The five
steps
of
approach.
The
currentwas
process
had surface
152,871.16
DPPM
Partsprocess.
per Million).
The
main
the
SixofSigma
qualitywas
improvement
approach
wereinexercised
in this
research,
i.e. steps
define,
cause
this problem
the rough surface
problem
the forming
process.
The five
of
measurement,
analysis,
improvement,
and
control
phases,
respectively.
This
research
started
the Six Sigma quality improvement approach were exercised in this research, i.e. define,
by
studying inanalysis,
details of
the production
find relevant
factors
that
could cause
a
measurement,
improvement,
andprocess
controlto
phases,
respectively.
This
research
started
rough
surfaceindefect.
factors were
selected
Failure
Mode
and
Effect
by
studying
detailsThe
of main
the production
process
to and
findanalyzed
relevantby
factors
that
could
cause
a
Analysis
(FMEA).
After
settings
each factor
were discovered
applying
the
rough
surface
defect.
The that,
main the
factors
were of
selected
and analyzed
by Failure by
Mode
and Effect
Design of (FMEA).
Experiment
(DOE)
The of
results
that the
appropriate
Analysis
After
that,approach.
the settings
eachshowed
factor were
discovered
by settings
applyingwere
the
the sieve
of pan mill
setting
to 18 Mesh
and the
size ofthat
sieve
at pan mill
setting
to
Design
ofsize
Experiment
(DOE)
approach.
The results
showed
theholes
appropriate
settings
were
be uniformly
It is found
that
the defect
49,151.14
DPPM,
which to
is
the
sieve size distributed.
of pan mill setting
to 18
Mesh
and thewas
sizereduced
of sievetoholes
at pan
mill setting
67.85%
of the distributed.
defect beforeIt the
improvement.
be
uniformly
is found
that the defect was reduced to 49,151.14 DPPM, which is
67.85% of the defect before the improvement.

Full article in Solid State Phenom 2020;305:147-53; doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.305.147
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In this research, the model drug neomycin was loaded into biodegradable fibers containing
poly(lactic
acid) (PLA)
blended
polycaprolactone
as a matrix using
thecontaining
rotational
In this research,
the model
drugwith
neomycin
was loaded(PCL)
into biodegradable
fibers
jet
spinningacid)
technique.
mixed
polymer
solution of PLA
and
in dichloromethane
and
poly(lactic
(PLA) The
blended
with
polycaprolactone
(PCL)
as PCL
a matrix
using the rotational
ajetcosolvent
of dichloromethane
and ethanol
wasofprepared.
The in
effect
of the spinning
spinning technique.
The mixed polymer
solution
PLA and PCL
dichloromethane
and
condition
such
a rotational speed
(1000–5000
rpm),prepared.
a ratio between
PLA of
andthe
PCL
(80:20,
a cosolvent
of as
dichloromethane
and
ethanol was
The effect
spinning
75:25
and such
70:30)asand
a ratio between
dichloromethane
and ethanol
and PCL
80:20)
as a
condition
a rotational
speed (1000–5000
rpm), a ratio
between(90:10
PLA and
(80:20,
cosolvent
on porosity
percentage
morphology and
were
investigated.
results
75:25 and 70:30)
and a ratio
between and
dichloromethane
ethanol
(90:10 andThe
80:20)
as a
demonstrated
that
when
the
PLA
concentration
increased,
the
fibers
diameter
increased
but
cosolvent on porosity percentage and morphology were investigated. The results
the
porosity percentage
due to the low
mobility
PLA.diameter
Upon increasing
the
demonstrated
that when decreased
the PLA concentration
increased,
theof
fibers
increased but
rotational
speed,
the fibers
diameter
because
of of
highly
jet, which
the porosity
percentage
decreased
duedecreased
to the low
mobility
PLA. developed
Upon increasing
the
overcomes
the intermolecular
forcesdecreased
between because
polymerof chains
polymer-solvent
rotational speed,
the fibers diameter
highly and
developed
jet, which
interaction.
incorporating the
higherbetween
concentration
of PCL
into PLA
the specific
overcomes When
the intermolecular
forces
polymer
chains
andmatrix,
polymer-solvent
area tendedWhen
to decrease.
The results
also showed
the different
rough
surface
fibers
prepared
interaction.
incorporating
the higher
concentration
of PCL
into PLA
matrix,
the
specific
fromtended
cosolvent
and dichloromethane,
the different
of the
area
to decrease.
The results alsoresulting
showed from
the different
roughevaporation
surface fibersrate
prepared
solvents
compared
the fibers spun resulting
using onlyfrom
dichloromethane
a solvent. The
from
cosolvent
andwith
dichloromethane,
the different as
evaporation
rateporous
of the
structurecompared
of the fibers
changed
when
using
a cosolvent
due to the phase
before
the
solvents
with
the fibers
spun
using
only dichloromethane
as a inversion
solvent. The
porous
solvent evaporated
andchanged
the different
rates between
dichloromethane
and
ethanol.
structure
of the fibers
whenevaporation
using a cosolvent
due to the
phase inversion
before
the
The specific
area increased
upon adding
ethanol
into
the polymer
solution. In
vitro
drug
solvent
evaporated
and the different
evaporation
rates
between
dichloromethane
and
ethanol.
release
studies
concluded
that
the higher
the efficiency
drug
The
specific
area
increased
upon
addingspecific
ethanolarea
intoincreases
the polymer
solution.ofIn
vitrorelease
drug
and drug
loading
of fibers.that the higher specific area increases the efficiency of drug release
release
studies
concluded
and drug loading of fibers.
Full article in Materials Today Sustainability 2020;100051; doi:10.1016/j.mtsust.2020.100051
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Differences in viscoelasticity of
Differences
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ophthalmic
polymerinsolution
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Polymer solution has been used for increasing viscosity of ophthalmic solution in order to
prolong
retention
active
in the eye. viscosity
The ophthalmic
solutionsolution
must beinsterilized,
Polymer the
solution
has of
been
useddrug
for increasing
of ophthalmic
order to
which
may
affect
the
rheology
properties
of
viscosity-inducing
polymers.
The
aim
of this
prolong the retention of active drug in the eye. The ophthalmic solution must be sterilized,
study
investigate
the effect
of sterilization
treatment on viscosity-inducing
agents
whichwas
maytoaffect
the rheology
properties
of viscosity-inducing
polymers. The aim
of (i.e.,
this
poloxamer,
polyvinyl
alcohol;
(PVA),
methyl
cellulose
(MC),
polyvinylpyrrolidone
(PVP)
and
study was to investigate the effect of sterilization treatment on viscosity-inducing agents (i.e.,
carbomer).
effect alcohol;
of membrane
and steam
sterilization
or autoclaving
(121and
°C,
poloxamer, The
polyvinyl
(PVA),filtration
methyl cellulose
(MC),
polyvinylpyrrolidone
(PVP)
2
15
Ib/inch ,The
15 min)
determined.
A rheometer
was used
to investigate
the viscosity
carbomer).
effectwere
of membrane
filtration
and steam
sterilization
or autoclaving
(121and
°C,
viscoelastic
properties
between
treated
and
untreated
polymer
solutions.
The
power
law
2
15 Ib/inch , 15 min) were determined. A rheometer was used to investigate the viscosity and
model,
consistency
index
(k), and
powerand
lawuntreated
index (n) polymer
of polymer
solutionThe
viscosity
viscoelastic
properties
between
treated
solutions.
powerwere
law
compared.
For
viscoelastic
properties,
storage
modulus
and
loss
modulus
were
examined.
model, consistency index (k), and power law index (n) of polymer solution viscosity were
The resultsFor
demonstrated
viscosity
of carbomer
(1 were
and 2examined.
%) were
compared.
viscoelastic that,
properties,
storage
modulusand
andMC
losssolution
modulus
changed
after
steam sterilization.
No difference
in viscosity
forand
PVP,2 PVA
and
The
results
demonstrated
that, viscosity
of carbomer
and was
MC observed
solution (1
%) were
poloxamer
solution,
between
untreated
and
treated
samples.
The
storage
and
loss
moduli
of
changed after steam sterilization. No difference in viscosity was observed for PVP, PVA and
PVA solution
after between
autoclaving
were not
when comparing
the moduli
untreated
poloxamer
solution,
untreated
and different
treated samples.
The storagewith
and loss
of
polymer
solution.
From
this
study,
it
could
be
concluded
that
the
sterilization
treatment
PVA solution after autoclaving were not different when comparing with the untreated
influenced
the viscosity
and
viscoelastic
properties
of the
polymer
solutiontreatment
used as
polymer
solution.
From behavior
this study,
it could
be concluded
that
sterilization
viscosity-inducing
agent behavior
in ophthalmic
solution. Therefore,
selection solution
of polymer
influenced
the viscosity
and viscoelastic
propertiesthe
of polymer
usedand
as
sterilization
method
should
be
carefully
considered.
viscosity-inducing agent in ophthalmic solution. Therefore, the selection of polymer and
sterilization method should be carefully considered.
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Enhancing
oral absorption
of poorly
water-soluble
herb
(Kaempferia
parviflora)
extract
using
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Kaempferia parviflora, a medicinal herb, treats hypertension and promotes longevity with
Kaempferia
a medicinal
herb, component
treats hypertension
promotes
longevity
with
good
health parviflora,
and well-being.
Its bioactive
is poorlyand
soluble
in water,
resulting
in
good health
and well-being.
Its bioactive
poorly
soluble in water,
in
poor
absorption.
This study
aimed tocomponent
enhance is
the
bioavailability
of K. resulting
parviflora
poor absorption.(KPD)
This extract
study using
aimed
to enhance the bioavailability
of K. (SNEDDS).
parviflora
dichloromethane
a selfnanoemulsifying
drug delivery system
dichloromethane
(KPD)
extract using
a selfnanoemulsifying
drugcastor
delivery
system
(SNEDDS).
KPD
was dissolved
in diethylene
glycol
monoethyl, polyoxyl-35
oil and
caprylic/capric
KPD was dissolved
diethylene
glycolsolution
monoethyl,
castor
oil and caprylic/capric
glyceride,
and clearinyellow
SNEDDS
waspolyoxyl-35
obtained. The
methoxyflavone
markers
glyceride,
clear yellow
SNEDDS solution
was
obtained.
Thewas
methoxyflavone
markers
were
used and
for content
and dissolution
analysis.
Solid
SNEDDS
prepared by stepwise
® 200,
were used
for content
dissolution
analysis.
Solidwith
SNEDDS
was prepared
by stepwise
mixing
of KPD
using aand
mortar
and pestle
(1:1 ratio)
five solid
carriers: Aerosil
® 200,
® , ratio)
® UFL2.
mixing® of
using® aUS2
mortar
and Fujicalin
pestle (1:1
with five
solid carriers:
Florite
RE,KPD
Neusilin
(NEUS),
and Neusilin
The USPAerosil
apparatus
II
®
®
®
®
RE, Neusilin
US2 (NEUS),
Fujicalin
, and Neusilin
UFL2.
The
II
Florite
with simulated
gastric fluid
USP (SGF
without pepsin,
pH 1.2) was
used
inUSP
orderapparatus
to perform
withinsimulated
gastric fluid
(SGF withoutdissolution
pepsin, pH at
1.2)
orderSEDDS,
to perform
the
vitro dissolution.
The USP
methoxyflavones
60was
minused
frominKPD,
and
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
SNEDDS/NEUS
were approximately
16, 92, and 73%,
respectively.
pharmacokinetic
profiles
of methoxyflavones
for oral administration
were studied
using The
Wistar
rats; the areas
profilesthe
of methoxyflavones
for oral administration
studied
using Wistar
the areas
under
curve of SNEDDS/NEUS
(1.77-fold) andwere
SNEDDS
(5.38-fold)
wererats;
significantly
under the
ofKPD.
SNEDDS/NEUS
(1.77-fold)
and SNEDDS
(5.38-fold)
were
higher
thancurve
that of
The developed
formulations
showed good
stability
aftersignificantly
storage for
than
that accelerated
of KPD. Theand
developed
formulations showed good stability after storage for
6higher
months
under
normal conditions.
6 months under accelerated and normal conditions.
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Effect of processing parameters on release profiles of
Effect
of processing
parameters on release
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donepezil
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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
technique was
utilized
to
The purpose
of this study was
to examine
the solvent
effect ofevaporation
processing parameters
on drug
release
encapsulate
donepezil hydrochloride
which issolvent
a hydrophilic
drug. The
processing
profiles of microparticles.
Double emulsion
evaporation
technique
was parameters
utilized to
examined
were
polymer
amount,
stirring
time
and
volume
of
external
aqueous
phase.
The
encapsulate donepezil hydrochloride which is a hydrophilic drug. The processing parameters
morphology
of microparticles
wasstirring
observed
under
light microscope
and
scanning
electron
examined were
polymer amount,
time
and volume
of external
aqueous
phase.
The
microscope.
After
that,
in
vitro
drug
release
testing
was
conducted
in
simulated
salivary
fluid
morphology of microparticles was observed under light microscope and scanning electron
(pH6.75)
andAfter
simulated
fluid release
(pH1.2).
The results
showed that
these three
parameters
microscope.
that, ingastric
vitro drug
testing
was conducted
in simulated
salivary
fluid
were the significant
parameter
drug The
release
profiles
of the
microparticles.
(pH6.75)
and simulated
gastric affecting
fluid (pH1.2).
results
showed
that
these three parameters
were the significant parameter affecting drug release profiles of the microparticles.
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Types of solid lipids on physical stability of
Types of solid lipids
on physical lipid
stability
of
resveratrol-loaded
nanostructures
carriers
resveratrol-loaded nanostructures lipid carriers
Benchawan Chamsaia, Wipada Samprasita, Praneet Opanasopitb,c,
a, Wipada c,d
a, Praneet Opanasopit
b,c,
Benchawan
Samprasit
PontipChamsai
Benjasirimongkol
, Pornsak
Sriamornsakc,d
Pontip Benjasirimongkolc,d, Pornsak Sriamornsakc,d
a

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

Thailand
a Department
of Pharmaceutical Technology, College of Pharmacy, Rangsit University,Pathum Thani,
b Pharmaceutical Development of Green Innovations Group (PDGIG), Faculty of Pharmacy, Silpakorn

12000,
University,
Thailand
Nakhon PathomDevelopment
73000, Thailand
b Pharmaceutical
of Green Innovations Group (PDGIG), Faculty of Pharmacy, Silpakorn University,
c Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom, 73000,
Nakhon Pathom 73000, Thailand
Thailand of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom, 73000,
c Department
d Pharmaceutical Biopolymer Group (PBiG), Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom, 73000,
Thailand
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
Resveratrol (Res)and
loaded
nanostructured
lipid carriers
(NLCs) were
prepared
homogenization
ultrasonication
technique.
Caprylic/capric
glyceride
(IM) by
washigh
usedshear
as a
homogenization
andglyceryl
ultrasonication
technique.
Caprylic/capric
glyceride
(IM)acid
was (PA)
used and
as a
liquid
lipid, while
monostearate
(GMS),
beeswax (BW),
palmitic
liquid lipid,
monostearate
(GMS),
beeswax
palmitic
acid
(PA)
and
myristic
acid while
(MA) glyceryl
at various
concentrations
(5, 10,
15, and(BW),
20 %w/w)
were
solid
lipids.
®
myristic acid (MA)
various monooleate
concentrations
10, 15, and
%w/w) 80)
were
solid
Polyoxyethylene
20 atsorbitan
or (5,
polysorbate
80 20(Tween
was
uselipids.
as a
®
Polyoxyethylene
20 sorbitan
or polysorbate
(Tween
80)bewas
use asthea
surfactant.
The results
showedmonooleate
that all concentration
of PA80and
MA can
prepared
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
smaller
than that
using
GMS
and were
BW according
to the small
molecule
MA
and PA.particle
The zetaNLC
potential
of Res
loaded
NLCs
negative charge
(–24.30
to –37.80ofmV),
and PA.
The be
zeta
potential of
loaded
NLCsThe
were
negative
charge
(–24.30that
to –37.80
which
could
considered
as Res
a stable
system.
stability
studies
revealed
NLCs mV),
with
which
could
be considered
asstability
a stable in
system.
The
stability
studies
revealed
NLCs
MA
and
PA showed
a - high
particle
size
and zeta
potential
afterthat
storage
at with
40 ±
MA /75
and%RH
PA showed
a - high
stability
in particle
size
storage
40 ±
2°C
for 3 months.
These
results
suggested
theand
MAzeta
andpotential
PA wereafter
suitable
solidatlipids
2°Cthe
/75NLCs
%RHpreparation
for 3 months.
These
results
suggested
MA and PA were
suitable
solid
lipids
for
which
have
potential
to be athe
nanoparticulate
carrier
for Res
delivery.
for the NLCs preparation which have potential to be a nanoparticulate carrier for Res delivery.
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Physical stability of different chitosan salts
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This study aimed to evaluate the physical stability of chitosan (CS) and its salt forms,
including
(CGY)
chitosan
lactateof(CL),
as diluent
matrix
tablets
for
This studychitosan
aimed glycolate
to evaluate
the and
physical
stability
chitosan
(CS) in
and
its salt
forms,
the
modified-release
dosage (CGY)
form. Caffeine,
theophylline,
andas
theobromine
were selected
as
including
chitosan glycolate
and chitosan
lactate (CL),
diluent in matrix
tablets for
model
drugs in this dosage
study because
of its similarity
in chemical
structure but
difference
in
the modified-release
form. Caffeine,
theophylline,
and theobromine
were
selected as
solubility.
In vitro
drug
release,
hardness,
tablet weight
of the structure
drug-loaded
tablets
model drugs
in this
study
because
of its and
similarity
in chemical
but matrix
difference
in
made
of
CS
or
CS
salts
were
assessed
after
preparation
and
6
months
of
storage
for
physical
solubility. In vitro drug release, hardness, and tablet weight of the drug-loaded matrix tablets
stability
After
6 months
accelerated
condition,
the for
hardness
of
made
of monitoring.
CS or CS salts
were
assessedunder
after the
preparation
andstorage
6 months
of storage
physical
the CS and
CS salt matrix
without
increased, whereas
the hardness
the drugstability
monitoring.
Aftertablets
6 months
underdrug
the accelerated
storage condition,
the of
hardness
of
loaded
matrix
decreased.
6 months,
the weight
gain of the
the hardness
CS matrixoftablets
was
the
CS and
CS tablets
salt matrix
tabletsAfter
without
drug increased,
whereas
the drugapproximately
2.63% decreased.
to 4.97%. In
addition,
storage
of the CGY
CL
6
loaded
matrix tablets
After
6 months,
the weight
gain and
of the
CSmatrix
matrixtablets
tabletsfor
was
months significantly
rapid
drug release.
Results
show
of CS
approximately
2.63% caused
to 4.97%.
In addition,
storage
of the
CGYthat
andthe
CLapplication
matrix tablets
foras6
tablet excipient
should
be closely
andResults
evaluated
because
of application
its low stability
months
significantly
caused
rapidmonitored
drug release.
show
that the
of CSand
as
hygroscopic
property
tablet excipient should be closely monitored and evaluated because of its low stability and
hygroscopic property
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Fabrication of indomethacin-loaded polyvinyl alcohol
Fabrication
of indomethacin-loaded
polyvinyl alcohol
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The main objective of this study was to prepare the drug-loaded filament by hot-melt
The main technique.
objective of
this study was
prepare
thea drug-loaded
filament
by hot-melt
extrusion
Indomethacin
(IND)towas
used as
model drug and
polyvinyl
alcohol
extrusion
Indomethacin
(IND)The
wasIND-PVA
used as afilament
model drug
and polyvinyl
alcohol
(PVA)
wastechnique.
used to produce
the filament.
had clear
yellow color
and
(PVA) surface.
was used
to produce
filament.
The
IND-PVA
filament from
had clear
color
rough
Drug
loadingthe
in the
filament
that
was determined
threeyellow
segments
ofand
the
rough surface.
Drug loading
in the
was determined
from three
segments
of the
filament
was similar,
indicating
thatfilament
IND wasthat
homogeneously
distributed
in the
filament.This
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
finding
was
confirmed by differential
calorimetry
anddrug
powder
diffraction.
In
addition,
thermogravimetric
analysis scanning
data suggested
that the
andX-ray
polymer
were not
addition,
data process.
suggested
the drug
and
were not
degraded thermogravimetric
at temperature usedanalysis
in extrusion
Thethat
filament
could
be polymer
further developed
degraded
temperature
in extrusion
process.
The filament
could
be further developed
as
dosage at
form
or appliedused
as starting
material
for 3D-printed
dosage
forms.
as dosage form or applied as starting material for 3D-printed dosage forms.
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Evaluating the effect of rice
Evaluating
the effect of rice
(Oryza sativa
L.: SRNC05053-6-2)
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on psoriasis
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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
exhibitsinstrong
antioxidative
Psoriasis
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Average seed yield of mungbean (Vigna radiata) grown in major growing countries is low,
being only
about
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In this study, two polymorphs of bismuth oxide were synthesized via the solution-based route
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This work investigates polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane modification to enhance
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andpolyvinylidene
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the age ofmeasles-mumps-rubella
6 years to 2.5 years. There
are
Introduction:
changed
the schedule
of childhood
(MMR)
currently noin
data
on moving
antibodythe
responses
to thefrom
MMR
thistorecommendation.
vaccination
2014,
second dose
thevaccine
age ofsince
6 years
2.5 years. There are
Material and
methods:
We investigated
in athis
cohort
of children who
currently
no data
on antibody
responses toantibody
the MMRresponses
vaccine since
recommendation.
received two
of MMR
at the antibody
ages of 9 months
andin2.5a years
originally
Material
anddoses
methods:
We vaccine
investigated
responses
cohortthat
of was
children
who
established
to
evaluate
antibody
levels
to
Bordetella
pertussis
antigens
(ClinicalTrials.gov
no.
received two doses of MMR vaccine at the ages of 9 months and 2.5 years that was originally
NCT02408926).
Infants antibody
were born
to mothers
who pertussis
previously
received
tetanus-diphtheriaestablished
to evaluate
levels
to Bordetella
antigens
(ClinicalTrials.gov
no.
acellular
pertussis
vaccine
at
27-36
weeks
of
gestation.
Anti-measles,
-mumps,
and
-rubella
NCT02408926). Infants were born to mothers who previously received tetanus-diphtheriavirus
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second(9dose)
using
commercially
available
the first
MMR
vaccination);
18 and
months
and 15
months,
respectively,
afterenzymethe first
linked
immunosorbent
kits.
dose); and
36 months (6assay
months
after the second dose) using commercially available enzymeResults:
At 7 months ofassay
age, kits.
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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
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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%).
higher percentages of infants achieving anti-HBs levels ≥10 mIU/ml were found in the
Conclusions: Both vaccines were effective in inducing anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml, and
hexavalent group (98.3%) compared to the pentavalent group (86.5%).
therefore either can be used as a single formula booster at 18 months of age to simplify vaccine
Conclusions: Both vaccines were effective in inducing anti-HBs levels of ≥10 mIU/ml, and
administration under the Expanded Program on Immunization in Thailand.
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
Full article in Vaccine 2020;38(7):1643-51; doi:10.1016/j.vaccine.2019.12.065

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๕๓
253
๒๕๓
Impact of disease stage and age at
Impact
disease
stage
and age
at
Parkinson’s
onsetofon
patients’
primary
concerns:
Parkinson’s
onset
patients’
primary concerns:
Insights
foron
targeted
management
Insights for targeted management
Roongroj Bhidayasiria,b, Thanatat Boonmongkola, Yuwadee Thongchuama,
a, ,Nitinan
Roongroj
Bhidayasiri
Thanatat
Boonmongkola,a,Yuwadee
Saisamorn
Phumphida,b
Kantachadvanich
PattamonThongchuam
Panyakaewaa,,
a, Nitinan Kantachadvanich
a, Pattamon Panyakaew
a, Rachaneewan
Saisamorn
Phumphid
Priya Jagota
Plengsric, Marisa
Chokpatcharavatec, a,
c,
a
Priya Jagotaa, Rachaneewan
Plengsric, Marisa Chokpatcharavate
Onanong Phokaewvarangkul
Onanong Phokaewvarangkula
a
a
b
c
b
c

Chulalongkorn Centre of Excellence for Parkinson’s Disease and Related Disorders, Department of Medicine,
Faculty of Medicine,
University
and Disease
King Chulalongkorn
ThaiofRed
Cross
Chulalongkorn
CentreChulalongkorn
of Excellence for
Parkinson’s
and RelatedMemorial
Disorders,Hospital,
Department
Medicine,
Society,
Bangkok,
Thailand
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University and King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross
The Academy
of Science,
Society,
Bangkok,
ThailandThe Royal Society of Thailand, Bangkok, Thailand
Chulalongkorn
Parkinson
Support
Group,
Chulalongkorn
Centre
of Excellence for Parkinson’s Disease
The
Academy of
Science,Patients’
The Royal
Society
of Thailand,
Bangkok,
Thailand
and Related Disorders,
Bangkok,
Chulalongkorn
Parkinson
Patients’Thailand
Support Group, Chulalongkorn Centre of Excellence for Parkinson’s Disease
and Related Disorders, Bangkok, Thailand
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Methods:
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Results: Data for 222 patients showed concerns varied widely. Motor symptoms giving the
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Conclusions:
study, in an Asian patient cohort, provides an assessment of a wide range of
Conclusions:
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build a more accurate picture of patients’ experiences to inform clinical management.
Full article in PLoS ONE 2020;15(12):e0243051; doi:10.1371/journal.pone.0243051
Full article in PLoS ONE 2020;15(12):e0243051; doi:10.1371/journal.pone.0243051
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There remains a significant mismatch between the complexity and variability of symptoms and
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and the capabilities
of existing
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Full article in Parkinsonism and Relat Disord 2020;80:35-40; doi:10.1016/j.parkreldis.2020.08.038
Full article in Parkinsonism and Relat Disord 2020;80:35-40; doi:10.1016/j.parkreldis.2020.08.038
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Botulinum toxin-A (BoNT-A) is an effective treatment for cervical dystonia (CD) and spastic
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
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
Ixcellence Network® is an educational programme to provide neurology, neuropaediatrics, and
physical medicine and rehabilitation (PMR) specialists with access to best clinical practices 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
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
educational programmes and identify unmet needs, a multidisciplinary scientific committee
designed INPUT (INjection Practice, Usage & Training), an international multicentric survey
designed INPUT (INjection Practice, Usage & Training), an international multicentric survey
describing training and practices among this trained and experienced population. A selfdescribing training and practices among this trained and experienced population. A selfcompleted questionnaire was sent online to 553 trainees and 14 trainers from the Ixcellence
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
®
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
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
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
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
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
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
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 selfassociated with greater self-confidence and use, e.g. for injection with ultrasound, mean selfconfidence, on a scale from 1 (not confident) to 10 (fully confident), was 7.9 for trained respondents
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
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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
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%
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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
with BoNT-A. INPUT is the first international survey describing training and practices in SP and
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public's
comments
ranged
fromchanged
stating behavior
that theyand
have
seen PwP
knowing
it
and
shares.
Patients
reported
demeanor
bywithout
the public
towardswhat
them.
was public's
to requests
for moreranged
information
about PD
thanks
thePwP
informative
People
also
The
comments
from stating
thattothey
havefor
seen
withoutVDO.
knowing
what
it
shared
their
experiences
with
PwP.
was to requests for more information about PD to thanks for the informative VDO. People also
Conclusion:
The campaign
impactful in creating awareness about PD. Creating appealing
shared
their experiences
withwas
PwP.
content withThe
appropriate
length and
with community
groups appealing
that have
Conclusion:
campaignvideo
was impactful
in collaborating
creating awareness
about PD. Creating
relevant with
skillsappropriate
can help invideo
creating
andand
disseminating
an with
educational
videogroups
which that
creates
a
content
length
collaborating
community
have
significant
impact
society
as a whole.
can be emulated
to educatevideo
the public
about
othera
relevant
skills
canon
help
in creating
andThis
disseminating
an educational
which
creates
diseases. impact on society as a whole. This can be emulated to educate the public about other
significant
diseases.
Full article in Patient Relat Outcome Meas 2020;11:143-8; doi:10.2147/PROM.S243990
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Conclusion
AT
is increasingly important in the management of PD, with a range of devices being
Conclusion
developed.
Several important
devices, especially
mobility aids,
are incorporated
daily clinical
AT is increasingly
in the management
of PD,
with a rangeinto
of devices
being
practice,;
await
furtherespecially
developments
or trials
to confirm
their efficacy.
Although
developed.others
Several
devices,
mobility
aids, are
incorporated
into daily
clinical
this
chapter
is intended
for physicians,
its objective
raise wider
of these
practice,;
others
await further
developments
or trialsistotoconfirm
their awareness
efficacy. Although
devices
and
their
potential
roles
in
PD,
in
which
symptoms
are
perceived
by
patients
this chapter is intended for physicians, its objective is to raise wider awareness of
these
not
to be
satisfactorily
controlled
current
medications.
Theareneed
for ATbyis patients
usually
devices
and
their potential
roles inbyPD,
in which
symptoms
perceived
captured
clinicalcontrolled
interviews;
treating physicians
not ishave
the
not to be during
satisfactorily
by however,
current medications.
The needmay
for AT
usually
time,
inclination,
knowledge
to determine
whether
a devicephysicians
is appropriate
an individual
captured
duringorclinical
interviews;
however,
treating
mayfornot
have the
patient.
Although
some screening
methods
area device
available,
the primary
of a
time, inclination,
or knowledge
to determine
whether
is appropriate
for an role
individual
treating
to refer
such a methods
patient toarea therapist
the expertise
patient. physician
Although issome
screening
available, who
the has
primary
role of toa
Figure
An antitremor
glove.
724aDiagnosis
Management
Parkinson's
Disease
treating41.5
physician
is to refer
such
patient toand
a therapist
whoinhas
the expertise
to
determine
AT.glove.
Many724
issues
remainand
to Management
be addressedinnot
only by Disease
clinical
Figure 41.5 appropriate
An antitremor
Diagnosis
Parkinson's
research
also by policy
implementation,
including
the multidisciplinary
determinebut
appropriate
AT. Many
issues remain
to be addressed
not only byapproach
clinical
to
patient-centered
access, standard
procedures,
and service delivery.
research
but also outcomes,
by policy variable
implementation,
including
the multidisciplinary
approach
to patient-centered outcomes, variable access, standard procedures, and service delivery.
Full chapter in Martin CR, Preedy VR, editors. The Neuroscience of Parkinson’ s disease Volume 1: Diagnosis
and Management
in Parkinson’
s disease.
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2020. P.of713-728.
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VR, editors.
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This work presents a simple, eco-friendly and rapid method to synthesize silver nanoparticles
(AgNPs)
into aeco-friendly
new kind ofand
water
absorption
sponge;
i.e. bio-based
sponge to
This
workincorporated
presents a simple,
rapid
method to
synthesize
silver nanoparticles
become
a
special
material
called
the
biodegradable
sponge
nano-composite
material
(BS(AgNPs) incorporated into a new kind of water absorption sponge; i.e. bio-based sponge
to
NCMs)
that
has
an
antibacterial
property.
In
this
work,
silk
sericin
(SS)
was
introduced
as
a
become a special material called the biodegradable sponge nano-composite material (BSreducing
agent
AgNPs
and asIna this
basework,
substance
to prepare
theintroduced
biodegradable
NCMs) that
has to
an prepare
antibacterial
property.
silk sericin
(SS) was
as a
sponge.
The
synthesis
of
AgNPs
via
an
ultrasonic
technique
was
found
to
be
shortened.
The
reducing agent to prepare AgNPs and as a base substance to prepare the biodegradable
optimum
time
for formation
of AgNPs
determined
to be was
30 min
by UV–Vis
spectroscopy
sponge. The
synthesis
of AgNPs
via anwas
ultrasonic
technique
found
to be shortened.
The
at
wavelength
442
nm.
TEM
and
DLS
revealed
that
the
synthesized
AgNPs
were
in
round
optimum time for formation of AgNPs was determined to be 30 min by UV–Vis spectroscopy
shape
and the442
sizenm.
ranged
10 to
30 nmthat
depending
on the SS
concentration.
The
at
wavelength
TEM from
and DLS
revealed
the synthesized
AgNPs
were in round
antibacterial
activity
the synthesized
AgNPs
wasdepending
quite obvious
the MIC and MBC
shape
and the
size of
ranged
from 10 to
30 nm
on showing
the SS concentration.
The
against Escherichia
(E. synthesized
coli) and Staphylococcus
aureus
(S. aureus)
at 62.5
and and
125 ppm,
antibacterial
activitycoli
of the
AgNPs was quite
obvious
showing
the MIC
MBC
respectively.
Next, coli
BS-NCM
of and
SS and
carboxymethyl
cellulose
(CMC)
wasand
prepared
by
against
Escherichia
(E. coli)
Staphylococcus
aureus
(S. aureus)
at 62.5
125 ppm,
freeze-dryingNext,
and chemically
with the incorporation
the synthesized
AgNPs.
respectively.
BS-NCM cross-linked
of SS and carboxymethyl
celluloseof(CMC)
was prepared
by
The structuresand
of BS-NCMs
revealed
the impregnation
of AgNPs byofFE-SEM
with EDX.
It also
freeze-drying
chemically
cross-linked
with the incorporation
the synthesized
AgNPs.
showed
good of
antibacterial
property.the
The
inhibition zone
diameter
of BS-NCMs
against
S.
The
structures
BS-NCMs revealed
impregnation
of AgNPs
by FE-SEM
with EDX.
It also
aureus and
E. coli
were found
to be 8–10
and 10–12
mm,
respectively
that it depends
showed
good
antibacterial
property.
Themm
inhibition
zone
diameter
of BS-NCMs
againston
S.
the
concentration
of
AgNPs.
Effects
of
crosslinking
agent
on
the
water
absorption
of
BS-NCMs
aureus and E. coli were found to be 8–10 mm and 10–12 mm, respectively that it depends on
showed
to lower the
degree Effects
of water
byagent
2 times
as increasing
crosslinker
50%.
the
concentration
of AgNPs.
ofabsorption
crosslinking
on the
water absorption
of BS-NCMs
showed to lower the degree of water absorption by 2 times as increasing crosslinker 50%.
Full article in Eur Polym J 2020;130:109649; doi:10.1016/j.eurpolymj.2020.109649
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In this work, bio-inspired concepts, including a Self-Healing (SH) and super hydrophobic
structure,
werebio-inspired
used to produce
slow-release
of urea
fertilizer. Following
bottom-up
process,
In
this work,
concepts,
including
a Self-Healing
(SH) anda super
hydrophobic
an SH layer
on the
urea
granule was
producedoffrom
combination
of twoanatural
waxes,
palm
structure,
were
used
to produce
slow-release
ureaafertilizer.
Following
bottom-up
process,
andSH
carnauba,
fabricated
bywas
a hot-melt
coating
in a pan
Another
layer
for
an
layer on and
the urea
granule
produced
from aprocess
combination
of coater.
two natural
waxes,
palm
super
hydrophobicity
was formed
by a deposition
of submicron-wax
carbon
black
and
carnauba,
and fabricated
by a hot-melt
coating process
in a pan coater.and
Another
layer
for
particles
on the SH layer
create by
a micro-nanostructure
during coating.
theblack
heat
super
hydrophobicity
wastoformed
a deposition of submicron-wax
andAfter
carbon
treatment,on
a smooth
evenadeposition
of waxes throughout
the ureaAfter
surfaces
particles
the SH coating
layer toand
create
micro-nanostructure
during coating.
the were
heat
obtained.
The
properties
of
the
waxes,
a
healing
mechanism,
and
releasing
profiles
were
treatment, a smooth coating and even deposition of waxes throughout the urea surfaces
examined The
usingproperties
an opticalof
microscope.
cracking
of the coated
surface,profiles
the intrinsic
obtained.
the waxes,After
a healing
mechanism,
andurea
releasing
were
self-healing
behavior
was
stimulated
by
heating
the
samples
above
45
˚C,
corresponding
to
examined using an optical microscope. After cracking of the coated urea surface, the intrinsic
high ambientbehavior
daytimewas
temperatures.
behavior
was
observed
the interphase to
of
self-healing
stimulatedAir-trapping
by heating the
samples
above
45 ˚C,atcorresponding
the water
anddaytime
coated temperatures.
urea, creatingAir-trapping
super hydrophobic
surfaces
which
act as an
high
ambient
behaviorgranule
was observed
at the
interphase
of
invisible
water-penetration
The releasing
profiles
of the
coated
in
the
waterlayer
and for
coated
urea, creating protection.
super hydrophobic
granule
surfaces
which
acturea
as an
soil revealed
releasing periods
could be The
significantly
tothe
four-times
longer
invisible
layerthat
for the
water-penetration
protection.
releasingextended
profiles of
coated urea
in
thanrevealed
those of that
the uncoated
urea.periods could be significantly extended to four-times longer
soil
the releasing
than those of the uncoated urea.

Full article in J Bionic Eng 2020;17(2):335–44; doi:10.1007/s42235-020-0027-2
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The pathophysiological effects of Russell's viper venom (RVV) and its fractions, including
phospholipase
A2 (RvPLA
(RvMP),
L-amino
(RvLAAO),
and
2), metalloprotease
The
pathophysiological
effects
of Russell's viper
venom
(RVV)acid
andoxidase
its fractions,
including
phosphodiesterase
(RvPDE)
renal functions
were investigated
using
the isolated
perfused
metalloprotease
(RvMP),
L-amino acid
oxidase
(RvLAAO),
and
phospholipase
A2 (RvPLA
2), on
rabbit
kidney (IPK)
model.onMoreover,
whether
effects on
renal
alterations
were
phosphodiesterase
(RvPDE)
renal functions
weretheir
investigated
using
the isolated
perfused
promoted
by platelet
factor (PAF)
was tested
receptor
antagonist,
rabbit kidney
(IPK) activating
model. Moreover,
whether
their using
effectsthe
onPAF
renal
alterations
were
WEB
2086.by
There
was activating
a marked reduction
in the
pressure
(PP)receptor
and renal
vascular
promoted
platelet
factor (PAF)
wasperfusion
tested using
the PAF
antagonist,
resistance
min
after RVV
administration
(1.0 mg/100
ml of
perfusate),
WEB 2086.(RVR)
There 10
was
a marked
reduction
in the perfusion
pressure
(PP)
and renalthereafter
vascular
both
PP
and
RVR
gradually
increased
and
approached
the
control
level
within
90
min.
These
resistance (RVR) 10 min after RVV administration (1.0 mg/100 ml of perfusate), thereafter
effects
abolished
by increased
pretreatment
with WEB2086
(2 μg/μl).
with
both
PPwere
and RVR
gradually
and approached
the control
levelAdministration
within 90 min. These
RvPLA2were
(280 μg/ml),
RvMP
μg/ml), orwith
RvLAAO
(135 μg/ml)
alone
increased bothwith
the
effects
abolished
by (280
pretreatment
WEB2086
(2 μg/μl).
Administration
PP and 2RVR,
whereasRvMP
RvPDE(280
(100μg/ml),
μg/ml)or
reduced
both
theμg/ml)
PP andalone
RVR. increased
Pretreatment
(280 μg/ml),
RvLAAO
(135
bothwith
the
RvPLA
WEB
2086
completely
abolished
the
effects
induced
by
RvMP,
but
not
the
other
fractions.
The
PP and RVR, whereas RvPDE (100 μg/ml) reduced both the PP and RVR. Pretreatment with
RVV also
a marked
decrease
in the induced
glomerular
ﬁltration
rate
urinary
ﬂow rate
WEB
2086caused
completely
abolished
the effects
by RvMP,
but
not(GFR),
the other
fractions.
The
(UF),
and
osmolar
clearance
(Cosm),
and
these
effects
were
not
inhibited
by
pretreatment
with
RVV also caused a marked decrease in the glomerular ﬁltration rate (GFR), urinary ﬂow rate
WEB2086.
Each RVV
fraction(Cosm),
also increased,
varying
extents,
the GFR,
and Cosm,with
and
(UF),
and osmolar
clearance
and thesetoeffects
were
not inhibited
byUF,
pretreatment
these effects
induced
by RvPLA
or RvMP,tobut
not the
otherthe
fractions,
were
WEB2086.
Each
RVV fraction
also 2increased,
varying
extents,
GFR, UF,
and completely
Cosm, and
+
+
blocked
by WEB
2086. by
Changes
percent
filtered
Na the
andother
K excreted
in were
the IPK
by RVV,
RvMP,
but not
fractions,
completely
these
effects
induced
RvPLAin2 or
+ and
RvPDE, and
RvMP
were
abolished
by pretreatment
with
WEB
Histological
evaluation
K+ 2086.
excreted
in the IPK
by RVV,
blocked
by WEB
2086.
Changes
in percent
filtered Na
proﬁled mainly
tubulonephrosis
in the
kidney.with
These
results
reveal
that the evaluation
alterations
RvPDE,
and RvMP
were abolished
by treated
pretreatment
WEB
2086.
Histological
in renal mainly
functions
induced by RVV
and
its fractions
dueresults
to thereveal
synergistic
action
of the
proﬁled
tubulonephrosis
in the
treated
kidney.are
These
that the
alterations
different
components
of snake
instead
of the action
of atosingle
component.
The effects
in
renal functions
induced
by venom,
RVV and
its fractions
are due
the synergistic
action
of the
of RVV and
its fractions
in rabbit
IPK are
mediated
least of
in apart
by PAF.
different
components
of snake
venom,
instead
of theataction
single
component. The effects
of RVV and its fractions in rabbit IPK are mediated at least in part by PAF.
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Results: were
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Results:
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The prevalence
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frequencies
between
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Conclusions:
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is
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older
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have
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higher incidence of developing
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the
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and DnaSP
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in the
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Conclusions: The observed polymorphisms in pmcrt and pmmdr1 genes are unlikely to affect
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Conclusions:
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in pmcrt drug
and pmmdr1
genes
are unlikely
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protein function
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despite
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in
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for
the
treatment
of
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parasite population, despite its long time use in Thailand for the treatment of falciparum
Keywords:
Chloroquine resistant transporter; Malaria; Multidrug resistance proteins 1;
malaria.
Plasmodium
malariae. resistant transporter; Malaria; Multidrug resistance proteins 1;
Keywords: Chloroquine
Plasmodium malariae.

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

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๒๗๕
275
๒๗๕

Predictive model of return of spontaneous circulation
Predictive
model of
return
of spontaneous
circulation
among patients
with
out-of-hospital
cardiac
arrest
among in
patients
withThe
out-of-hospital
Thailand:
WATCH-CPRcardiac
Score arrest
in Thailand: The WATCH-CPR Score
Kumpol Amnuaypattanapona,b, Vipa Thanachartweta, Varunee Desakorna,
a,b, Vipa
a, Varunee Desakorn
a,
a, Sasithon
a,
Kumpol Amnuaypattanapon
Thanachartwet
Supat Chamnanchanunt
Pukrittayakamee
a, Sasithon
c, AnanPukrittayakamee
SupatDuangjai
Chamnanchanunt
Sahassananda
Wattanathumd a,
Duangjai Sahassanandac, Anan Wattanathumd
a
b
a
cb
d
c
d

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

Background: Out-of-hospital cardiac arrest is an emergency that requires immediate
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management
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patients with out-of-hospital
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out-of-hospital
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Aims: This
study
aimed to identify
sustained
return
of spontaneous
Aims:
This astudy
aimedscore.
to identify predictors of sustained return of spontaneous circulation and
to
develop
predictive
to
develop This
a predictive
score. observational study evaluated sustained return of spontaneous
Methods:
prospective
Methods:
prospective
observational
return of spontaneous
circulation This
among
out-of-hospital
cardiac study
arrest evaluated
patients insustained
a Thai emergency
department
circulation
among
out-of-hospital
arrest characteristics
patients in a Thai
emergency and
department
between July
2014 and
March 2018.cardiac
The baseline
and prehospital
hospital
between were
July 2014
and March 2018. The baseline characteristics and prehospital and hospital
findings
analysed.
findings were
analysed.
Results:
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patients, 126 (36.3%) had sustained return of spontaneous circulation and 20
Results:
Of
347
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126 (36.3%)
had(odds
sustained
of confidence
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circulation
and
20
(5.8%) were discharged. Witnessed
arrest
ratio =return
2.9, 95%
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1.3-6.2),
time
(5.8%)
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discharged.
Witnessed
arrest
from arrest
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<15
min(odds
(oddsratio
ratio==2.9,
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95%confidence
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1.3-7.0)time
and
from
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to
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compression
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(odds
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=
3.0,
95%
confidence
interval
1.3-7.0)
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predicted
sustained
return of
spontaneous
wereconfidence
developed
into the
WATCH-CPR
sustained
spontaneous
circulation;
these were developed
intoscore.
the WATCH-CPR
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Conclusions:
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Mass administration of antimalarial drugs and ivermectin are being considered as potential
accelerators
of malaria
safety,
pharmacokinetics,
andasmosquitoMass administration
of elimination.
antimalarial The
drugs
and tolerability,
ivermectin are
being considered
potential
lethal
effects
of
combinations
of
ivermectin,
dihydroartemisinin-piperaquine,
and
primaquine
accelerators of malaria elimination. The safety, tolerability, pharmacokinetics, and mosquitowere
of ivermectin
and dihydroartemisinin-piperaquine
resulted in
lethalevaluated.
effects of Coadministration
combinations of ivermectin,
dihydroartemisinin-piperaquine,
and primaquine
increased
ivermectin
concentrationsofwith
corresponding
increases in mosquito-lethal effect
across
were evaluated.
Coadministration
ivermectin
and dihydroartemisinin-piperaquine
resulted
in
all
subjects.
Exposure
to
piperaquine
was
also
increased
when
coadministered
with
ivermectin,
increased ivermectin concentrations with corresponding increases in mosquito-lethal effect across
but
electrocardiograph
prolongation
was notwhen
increased.
One subjectwith
hadivermectin,
transiently
all subjects.
Exposure toQT-interval
piperaquine
was also increased
coadministered
impaired
liver function.QT-interval
Ivermectin mosquito-lethal
effect
was greaterOne
than
predicted
but electrocardiograph
prolongation was
not increased.
subject
had previously
transiently
against
the
major
Southeast
Asian
malaria
vectors.
Both
Anopheles
dirus
and
Anopheles
minimus
impaired liver function. Ivermectin mosquito-lethal effect was greater than predicted previously
mosquito
was increased
substantially
(20-fold
and 35-fold
increase,
respectively)
when
against themortality
major Southeast
Asian malaria
vectors.
Both Anopheles
dirus
and Anopheles
minimus
feeding onmortality
volunteer
blood
after ivermectin
administration
with in
vitro ivermectinmosquito
was
increased
substantially
(20-fold and compared
35-fold increase,
respectively)
when
spiked
This suggests
the presence
of ivermectin
metabolites
thatwith
impart
mosquito-lethal
feedingblood.
on volunteer
blood after
ivermectin
administration
compared
in vitro
ivermectineffects.
studies
of thisthe
combined
approach
to accelerate
malariathat
elimination
are warranted.
spiked Further
blood. This
suggests
presence
of ivermectin
metabolites
impart mosquito-lethal
effects. Further studies of this combined approach to accelerate malaria elimination are warranted.
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and 854 (78%) efficacy
of 1100 patients
were male. In Cambodia, Thailand,
Vietnamwas
the
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plus
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98%
152;
to 100)
and after51%,
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Interpretation:
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Interpretation:
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safe treatments
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lumefantrine plus
amodiaquine
TACTs
are efficacious,
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safe ACT
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of
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P falciparum
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including
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with
artemisinin
partneruncomplicated
drug
resistance.P falciparum malaria, including in areas with artemisinin and ACT partnerdrug resistance.
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Detecting geospatial patterns of Plasmodium falciparum
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Background: Understanding the genetic structure of natural populations provides insight
Background: Understanding the genetic structure of natural populations provides insight
into the demographic and adaptive processes that have affected those populations. Such
into the demographic and adaptive processes that have affected those populations. Such
information, particularly when integrated with geospatial data, can have translational
information, particularly when integrated with geospatial data, can have translational
applications for a variety of fields, including public health. Estimated effective migration
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
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
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
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
and applied this optimized workflow to estimate migration of Plasmodium falciparum in
Cambodia and bordering regions of Thailand and Vietnam.
Cambodia and bordering regions of Thailand and Vietnam.
Methods: The optimal density of EEMS grids was determined based on a new workflow
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
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 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
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
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
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
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
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
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.
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
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
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
maps generated for P. falciparum using the optimized grid corresponded to estimates of
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Background: Electrocardiographic QT interval prolongation is the most widely used risk
Background: Electrocardiographic QT interval prolongation is the most widely used risk
marker for ventricular arrhythmia potential and thus an important component of drug
marker for ventricular arrhythmia potential and thus an important component of drug
cardiotoxicity assessments. Several antimalarial medicines are associated with QT interval
cardiotoxicity assessments. Several antimalarial medicines are associated with QT interval
prolongation. However, interpretation of electrocardiographic changes is confounded by the
prolongation. However, interpretation of electrocardiographic changes is confounded by the
coincidence of peak antimalarial drug concentrations with recovery from malaria. We
coincidence of peak antimalarial drug concentrations with recovery from malaria. We
therefore reviewed all available data to characterise the effects of malaria disease and
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
demographic factors on the QT interval in order to improve assessment of
electrocardiographic changes in the treatment and prevention of malaria.
electrocardiographic changes in the treatment and prevention of malaria.
Methods and findings: We conducted a systematic review and meta-analysis of individual
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
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
of the quinoline and structurally related antimalarials for malaria-related indications in
human participants in which electrocardiograms were systematically recorded. Unpublished
human participants in which electrocardiograms were systematically recorded. Unpublished
studies were identified by the World Health Organization (WHO) Evidence Review Group
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
(ERG) on the Cardiotoxicity of Antimalarials. Risk of bias was assessed using the
Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European Consortium
Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European Consortium
(PROTECT) checklist for adverse drug events. Bayesian hierarchical multivariable regression
(PROTECT) checklist for adverse drug events. Bayesian hierarchical multivariable regression
with generalised additive models was used to investigate the effects of malaria and
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
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
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
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
developed ventricular arrhythmia after antimalarial treatment. Compared to healthy
participants, patients with uncomplicated falciparum malaria had shorter QT intervals (-61.77
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
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
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
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
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
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.
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
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
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
would improve risk assessments of antimalarial-related cardiotoxicity in clinical research and
practice. Similar adjustments may be indicated for other febrile illnesses for which QTpractice. Similar adjustments may be indicated for other febrile illnesses for which QTinterval-prolonging medications are important therapeutic options.
interval-prolonging medications are important therapeutic options.
Full article in PLoS Med 2020;5:17(3):e1003040; doi:10.1371/journal.pmed.1003040
Full article in PLoS Med 2020;5:17(3):e1003040; doi:10.1371/journal.pmed.1003040
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infections.
rounds
courses
of dihydroartemisinin-piperaquine
exceptofinthree-monthly
Cambodia, a
Eight
ofof
thethree-day
16 villages
were randomly
assigned to receive MDA and,
consisting
single
low-dose
of
primaquine.
Cross-sectional
surveys
were
conducted
at
quarterly
intervalsa
rounds of three-day courses of dihydroartemisinin-piperaquine and, except in Cambodia,
to detect
Plasmodium
infectionsCross-sectional
using ultrasensitive
qPCR.
difference
in the cumulative
single
low-dose
of primaquine.
surveys
wereThe
conducted
at quarterly
intervals
incidence
between
the
groups
was
assessed
through
a
discrete
time
survival
approach,
the
to detect Plasmodium infections using ultrasensitive qPCR. The difference in the cumulative
difference
in prevalence
through
a difference-in-difference
analysis,
the difference
in the
incidence between
the groups
was
assessed through a discrete
timeand
survival
approach,
the
number
of
participants
with
a
recurrence
of
P.
vivax
infection
through
a
mixed-effect
logistic
difference in prevalence through a difference-in-difference analysis, and the difference in the
regression.
number of participants with a recurrence of P. vivax infection through a mixed-effect logistic
Results:
3,790 (86%) residents in the intervention villages participated in at least one MDA
regression.
round,
whom
2,520residents
(57%) participated
in three rounds.
The
prevalencein
of at
P. least
vivax one
infections
Results:of3,790
(86%)
in the intervention
villages
participated
MDA
fell
from
9.31%
to
0.89%
at
month
3
but
rebounded
by
six
months
to
5.81%.
There
was
no
round, of whom 2,520 (57%) participated in three rounds. The prevalence of P. vivax infections
evidence
that the
reduced
cumulative
of to
P.vivax
(95%
fell
from 9.31%
to intervention
0.89% at month
3 butthe
rebounded
by incidence
six months
5.81%.infections
There was
no
confidence
interval
[CI]
Odds
ratio
(OR):
0.29
to
1.36).
Similarly,
there
was
no
evidence
of
evidence that the intervention reduced the cumulative incidence of P.vivax infections (95%
MDA
related
reduction
the number
of participants
withSimilarly,
at least one
recurrent
infection
(OR:
confidence
interval
[CI]inOdds
ratio (OR):
0.29 to 1.36).
there
was no
evidence
of
0.34; 95%
CI: 0.08
to 1.42).
MDA
related
reduction
in the number of participants with at least one recurrent infection (OR:
Conclusion:
0.34;
95% CI: MDA
0.08 towith
1.42).schizontocidal drugs had a lasting effect on P. falciparum infections
but only a transient
effect
on the prevalence
P.avivax
infections.
cure with
an 8Conclusion:
MDA with
schizontocidal
drugs of
had
lasting
effect onRadical
P. falciparum
infections
aminoquinoline
will
be
needed
for
the
rapid
elimination
of
vivax
malaria.
but only a transient effect on the prevalence of P. vivax infections. Radical cure with an 8aminoquinoline will be needed for the rapid elimination of vivax malaria.
Full article in PLOS ONE 2020;15(2):e0228190; doi:10.1371/journal.pone.0228190
Full article in PLOS ONE 2020;15(2):e0228190; doi:10.1371/journal.pone.0228190
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Introduction: RTS,S/AS01 is currently the most advanced malaria vaccine but provides
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
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
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
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
(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
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.
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,
Methods: An open-label, randomized, controlled phase 2 trial was conducted in healthy,
adult Thai volunteers. Seven vaccine regimens with and without antimalarial drugs
adult Thai volunteers. Seven vaccine regimens with and without antimalarial drugs
(dihydroartemisinin-piperaquine plus a single low dose primaquine) were assessed.
(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
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
(N + C-Terminal) were measured by standard enzyme-linked immunosorbent assays. Liquid
chromatography was used to measure piperaquine, primaquine and carboxy-primaquine
chromatography was used to measure piperaquine, primaquine and carboxy-primaquine
concentrations.
concentrations.
Results: 193 volunteers were enrolled and 186 study participants completed the 6 months
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
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
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
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
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
regimens.
Adverse
events
were similarly
between the
seven
treatment groups. No
serious
adverse
events
attributable
to thedistributed
study interventions
were
detected.
serious
adverse
events
attributable
to
the
study
interventions
were
detected.
Conclusion: This study found that RTS,S/AS01 with and without dihydroartemisininConclusion:
Thisa single
study low
found
RTS,S/AS01
withand
and
without dihydroartemisininpiperaquine plus
dosethat
primaquine
was safe
immunogenic
in a healthy, adult
piperaquine
plus
a
single
low
dose
primaquine
was
safe
and
immunogenic
in a healthy, adult
Asian population.
Asian population.
Full article in Hum Vaccin Immuno ther 2020;16(1):33-41; doi:10.1080/21645515.2019.1643675
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Navier-Stokes
equations
and coupled
conservation laws
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We present a new Finite Surface Discretization (FSD) aiming at the incompressible NavierStokes
Equations
otherDiscretization
coupled conservation
laws. This
defines
the
We present
a new(NSE)
Finiteand
Surface
(FSD) aiming
at thediscretization
incompressible
Naviervelocities
as surfaced-averaged
values
living
on the faces
of the
pressure
volumes
in which
Stokes Equations
(NSE) and other
coupled
conservation
laws.
This
discretization
defines
the
the
mass
is
set
to
be
conserved.
Consequently,
the
calculation
of
the
mass
balance
on
these
velocities as surfaced-averaged values living on the faces of the pressure volumes in which
control
which allows
more accurate
information
to be
kept
in the on
velocity
the massvolumes
is set toisbeexact
conserved.
Consequently,
the calculation
of the
mass
balance
these
field
and
produces
a very
accurate
prediction
of theinformation
pressure intothe
The
control
volumes
is exact
which
allows
more accurate
be next
kept time
in thestep.
velocity
proposed
discretization
reduces
the prediction
stencil sizeofofthe
thepressure
Poisson in
equation
in time
the projection
field and produces
a very
accurate
the next
step. The
method
to thereduces
finite volume
and size
finiteofdifference
discretizations.
to highly
proposedcompared
discretization
the stencil
the Poisson
equation in Due
the projection
accurate
mass conservation,
the compact
sixth-order
approximation
of FSD canDue
be used
with
method compared
to the finite
volume and
finite difference
discretizations.
to highly
an
explicit
fourth-order
pressure
treatment.
This property
greatlyof reduces
cost with
and
accurate
mass
conservation,
the compact
sixth-order
approximation
FSD can the
be used
complexity
the implementation.
present the
evolution
thecost
surfacean explicit of
fourth-order
pressure We
treatment.
Thisdiscrete
property
greatlyequation
reduces ofthe
and
averaged
velocities
together
with
the
enforcement
of
mass-conservation
and
the
solution
complexity of the implementation. We present the discrete evolution equation of the surfaceprocedure
for the pressure.
The
approximation
of theof
NSE
under this new discretization
uses
averaged velocities
together
with
the enforcement
mass-conservation
and the solution
aprocedure
combination
ofpressure.
finite-difference
and finite-volume
methods.
Thenew
proposed
method
is
for the
The approximation
of the NSE
under this
discretization
uses
validated
using standard
laminar testand
cases.
We identify methods.
the conditions
which
a fourtha combination
of finite-difference
finite-volume
The under
proposed
method
is
order
pressure
treatment
can
support
the
sixth-order
and
eighth-order
approximations
of
the
validated using standard laminar test cases. We identify the conditions under which a fourthconvection
term
using Fourier
analysis.
The performance
of the method
is evaluated
on
order pressure
treatment
can support
the sixth-order
and eighth-order
approximations
of the
turbulent
flows Fourier
up to friction
Reynolds
number of 950.
relationships
convectionchannel
term using
analysis.
The performance
of The
the quantitative
method is evaluated
on
between
the
accuracy
of
the
solution
and
grid
size
are
identified.
We
present
two
performance
turbulent channel flows up to friction Reynolds number of 950. The quantitative relationships
indices
other methods.
At the
level We
of 1present
per mille,
proposed
betweenfor
thecomparison
accuracy of with
the solution
and grid size
areerror
identified.
twothe
performance
method
is 28-times
fasterwith
thanother
the classic
second-order
scheme.
indices for
comparison
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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of
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for cooling
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electronic
devices
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The feasibility of using multiport minichannel (MPMC) as thermosyphon for cooling
miniaturized
electronic
products
is experimentally
acetone as the
The feasibility
of using
multiport
minichannel investigated
(MPMC) as with
thermosyphon
for working
cooling
fluid. A detailed
analysisproducts
on thermal
performance and
entropy generation
due as
to heat
transfer
miniaturized
electronic
is experimentally
investigated
with acetone
the working
and pressure
drop
with the
of performance
heat load (10-50
fillinggeneration
ratio (FR; 40%,
50%,
and
60%),
fluid.
A detailed
analysis
oneffects
thermal
andW),
entropy
due to
heat
transfer
inclination
angle
(45°,
andof90°)
been
carried
out. The
results
showed
a and
reduction
and pressure
drop
with
the60°,
effects
heathas
load
(10-50
W), filling
ratio
(FR; 40%,
50%,
60%),
of 22.2%and
9.31%
in (45°,
thermal
andbeen
evaporator
temperature
at optimum
filling
and
inclination
angle
60°,resistance
and 90°) has
carried wall
out. The
results showed
a reduction
ratio
(OFR) of
50%.in
Reduction
in entropyand
generation
duewall
to heat
transfer and
pressurefilling
drop
of
22.2%and
9.31%
thermal resistance
evaporator
temperature
at optimum
of 16.6%
and
respectively,
was observed
at OFR.
fins in MPMC
increasedrop
the
ratio
(OFR)
of12.3%,
50%. Reduction
in entropy
generation
dueInternal
to heat transfer
and pressure
surface
evaporation
rate by
enhancing
transfer
leading
decrease
in the rate
of 16.6%area
andand
12.3%,
respectively,
was
observedheat
at OFR.
Internal
finstoinaMPMC
increase
the
of
entropy
Multiport
surface
tension
of condensate
right angles
torate
the
surface
areageneration.
and evaporation
rateincreases
by enhancing
heat
transfer
leading to aatdecrease
in the
flow
direction
along with
the effects
of gravity
and
enhancing
rate of condensation.
of entropy
generation.
Multiport
increases
surface
tension
of condensate
at right anglesAtonew
the
correlation
is developed
to the
predict
evaporator
wall
temperature
a function
of heat load
and
flow direction
along with
effects
of gravity
and
enhancing as
rate
of condensation.
A new
FR.
The proposed
correlation
agrees
well with wall
a deviation
of ±20%
present
experimental
correlation
is developed
to predict
evaporator
temperature
as awith
function
of heat
load and
results
and
also
with
the
published
literature.
Thus,
the
obtained
results
will
be
useful
in
FR. The proposed correlation agrees well with a deviation of ±20% with present experimental
cooling
miniaturized
devices.
results and
also withelectronic
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
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Heat transfer and fluid flow characteristics
and fluid filled
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platetransfer
heat exchanger
with copper foam
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A small plate heat exchanger filled with copper foam which can be applied for small scale
electronic
cooling
presented.filled
The heat
and
pressure
dropfor
of small
water scale
flow
A small plate
heatisexchanger
withtransfer
copper coefficient
foam which
can
be applied
inside
a plate
heatisexchanger
withtransfer
copper coefficient
foam (PHECF)
are experimentally
studied.
electronic
cooling
presented.filled
The heat
and pressure
drop of water
flow
The
effect
of
copper
foam
pore
density
and
water
velocity
on
the
optimum
thermal
inside a plate heat exchanger filled with copper foam (PHECF) are experimentally studied.
performance
also presented.
The experiment
is performed
with aon
Reynolds
number thermal
ranging
The effect ofis copper
foam pore
density and
water velocity
the optimum
from
1200 to is
2000
copper foam
pore density
ranging from
50 poresnumber
per inch
(PPI).
performance
alsoand
presented.
The experiment
is performed
with30a to
Reynolds
ranging
The
show
heat transfer
coefficient
pressure
the water
fromresults
1200 to
2000that
andthe
copper
foam pore
densityand
ranging
fromdrop
30 toincreased
50 poreswhen
per inch
(PPI).
velocity
and
pore
density
increased.
The
heat
transfer
coefficient
is
enhanced
by
20.23%,
The results show that the heat transfer coefficient and pressure drop increased when the water
29.37%,
for PHECF
with a pore
density
of 30 PPI,
40 PPI, is
and
50 PPI asby
compared
velocity and
and40.28%
pore density
increased.
The heat
transfer
coefficient
enhanced
20.23%,
to
a
plate
heat
exchanger.
The
total
pressure
drop
of
water
flow
inside
PHECF
is
dominated
29.37%, and 40.28% for PHECF with a pore density of 30 PPI, 40 PPI, and 50 PPI as compared
by
dragexchanger.
pressure drop.
Thermal
performance
of PHECF
with 50
PPI is ishighest
with
to ainertial
plate heat
The total
pressure
drop of water
flow inside
PHECF
dominated
the
averagedrag
thermal
performance
factorperformance
of 1.21. TheofNusselt
and isfriction
by inertial
pressure
drop. Thermal
PHECF number
with 50 PPI
highestfactor
with
correlation
of
water
flow
inside
plate
heat
exchanger
filled
with
copper
foam
are
also
the average thermal performance factor of 1.21. The Nusselt number and friction factor
proposed
applications.
correlationforofpractical
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
The thermophysical
and electrical properties
of graphene–transformer
oil nanofluid studied.
at three
weight
percentage concentrations
(0.01%, 0.03%,
and 0.05%) were experimentally
weight percentage
concentrations
(0.01%,
0.03%,
and 0.05%)
were
experimentally
studied.
Experiments
conducted
to find viscosity,
surface
tension,
density,
specific
resistance, electrical
Experiments conducted
to find
viscosity,atsurface
tension,
density,ranging
specific from
resistance,
conductivity,
and dielectric
dissipation
various
temperatures
20 °C electrical
to 90 °C.
conductivity,
and dielectric
dissipation
at various
temperatures
ranging
from 20 °C toof902.5%
°C.
It
was noted that
the nanofluid
with 0.05%
concentration
showed
an enhancement
It was
notedforthat
the nanofluid
with 0.05%
concentration
an to
enhancement
2.5%
and
16.6%
density
and viscosity,
respectively,
when showed
compared
transformerofoil.
In
and 16.6%anfor
densityreduction
and viscosity,
respectively,
to transformer
oil. In
addition,
average
in surface
tension iswhen
notedcompared
to be 10.1%
for the maximum
addition, an average
reduction
in surface
tension
noted
to be 10.1%
for the maximum
concentration
of nanofluid.
Increase
in heat
load isand
concentration
improves
Brownian
concentration
of nanofluid.
Increase
inbetween
heat load
and
concentration
improves
motion
and decreases
the cohesive
force
these
particles,
which results
in a Brownian
reduction
motion
andtension
decreases
theincreases
cohesive force
between theserate
particles,
whichtoresults
in a reduction
in
surface
and
the heat-transfer
compared
transformer
oil. In
in
surface
tension
and
increases
the
heat-transfer
rate
compared
to
transformer
oil.
addition, for the maximum concentration of nanoparticles, the electrical conductivity In
of
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
nanofluidofwas
observed to
times higher
than thatthe
of the
transformer
oiland
at 90
°C. The
addition
nanoparticles
inbe
the3.76
transformer
oil decreases
specific
resistance
improves
addition
of nanoparticles
in the
transformer
oil decreases
the specificvoltage.
resistanceMoreover,
and improves
the
electrical
conductivity
thereby
enhancing
the breakdown
the
the electrical conductivity
thereby
enhancing inthe
breakdown voltage.
Moreover,
the
thermophysics
responsible for
the improvement
thermophysical
and electrical
properties
thermophysics
for the improvement
in thermophysical
and electrical
properties
are
discussed responsible
clearly, which
will be highly
useful for the
design of
power
are discussed clearly, which
transmission/distribution
systems.will be highly useful for the design of power
transmission/distribution systems.
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Gas–liquid two-phase flows through long pipelines are one of the most common cases found
in
chemical,two-phase
oil, and gas
industries.
In contrast
to are
the one
gas/Newtonian
liquid systems,
the
Gas–liquid
flows
through long
pipelines
of the most common
cases found
pressure
dropoil,
hasand
rarely
investigated
for two-phase
gas/non-Newtonian
systems
in chemical,
gasbeen
industries.
In contrast
to the gas/Newtonian
liquidliquid
systems,
the
in
pipe
flows.
In
this
regard,
an
artificial
neural
networks
(ANNs)
model
is
presented
by
pressure drop has rarely been investigated for two-phase gas/non-Newtonian liquid systems
employing
a large
number
of experimental
to networks
predict the(ANNs)
pressuremodel
drop for
a wide range
in pipe flows.
In this
regard,
an artificial data
neural
is presented
by
of
operating
conditions,
pipe
diameters,
and
fluid
characteristics.
Utilizing
a
multiple-layer
employing a large number of experimental data to predict the pressure drop for a wide range
perceptron
network
thecharacteristics.
predicted pressure
drop
is in a good
of operatingneural
conditions,
pipe(MLPNN)
diameters,model,
and fluid
Utilizing
a multiple-layer
agreement
experimental
results.
In most
cases, thepressure
deviation
of the
perceptron with
neuralthenetwork
(MLPNN)
model,
the predicted
drop
is inpredicted
a good
pressure
drop
from
the
experimental
data
does
not
exceed
5%.
It
is
observed
that
the
MLPNN
agreement with the experimental results. In most cases, the deviation of the predicted
provides drop
morefrom
accurate
results for horizontal
comparison
withthat
other
pressure
the experimental
data does pipelines
not exceedin5%.
It is observed
theempirical
MLPNN
correlations
thataccurate
are commonly
in industrial
applications.
provides
more
results used
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,
Graphene
is well
known
for its
easy
synthesis,
Grapheneand
hasphysical
attractedproperties.
much attention
fromnanofluid
the science
world
because
of its
mechanical,
longer
suspension
stability,
higherGraphene
heat conductivity,
lower
erosion,
corrosion,
larger
surface
thermal,
and physical
properties.
nanofluid
is well
known
for its easy
synthesis,
area/volume
ratio,stability,
and lower
demand
for pumping
power.
Thiscorrosion,
article islarger
an audit
of
longer suspension
higher
heat conductivity,
lower
erosion,
surface
experimental
preparation
and stability
of graphene-based
nanofluids.
area/volume outcome
ratio, andabout
lowerthedemand
for pumping
power.
This article is an
audit of
Numerous
to prepare
and stabilize
nanofluids nanofluids.
have been
experimentalresearches
outcome about
the preparation
and graphene-based
stability of graphene-based
developed,
it is indispensable
create
a complete
list of the approaches.
research
Numerous and
researches
to preparetoand
stabilize
graphene-based
nanofluidsThis
have
been
work
outlines
on to
preparation
and assessment
methods
and the
techniques
developed,
andthe
it advancement
is indispensable
create a complete
list of the
approaches.
This
research
to
enhance
thethe
stability
of graphene
nanofluids and
prospects.
work
outlines
advancement
on preparation
and outlook
assessment
methods and the techniques
to enhance the stability of graphene nanofluids and outlook prospects.
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Heat transfer and pressure drop of turbulent fluid flow were studied numerically and
experimentally
in a pressure
quad-channel
twisted tapes
a circular
tube
under uniform
Heat transfer and
dropwith
of turbulent
fluidplaced
flow in
were
studied
numerically
and
heat
flux
boundary
condition.
All
the
tests
were
conducted
with
water
as
the
working
fluid
experimentally in a quad-channel with twisted tapes placed in a circular tube under uniform
where
theboundary
turbulent condition.
flow range All
of Reynolds
were maintained
at as
4250
11000. Quadheat
flux
the tests numbers
were conducted
with water
thetoworking
fluid
channel
twisted
tapes
(QCTT)
were
manufactured
by
3D
printer
with
the
material
PLA,
the
where the turbulent flow range of Reynolds numbers were maintained at 4250 to 11000. Quadlengths
50 mm,tapes
100 mm,
200 were
mm with
the twist ratio
of 4.48.
Thewith
tapesthe
were
identified
channelof
twisted
(QCTT)
manufactured
by 3D
printer
material
PLA,with
the
their
tape/pipe
length
ratios
(TPR)
of
0.025,
0.05
and
0.1.
Validation
of
the
experimental
data
lengths of 50 mm, 100 mm, 200 mm with the twist ratio of 4.48. The tapes were identified with
was
by the ratios
comparison
of 0.025,
the experimental
withof
the
from the welltheirperformed
tape/pipe length
(TPR) of
0.05 and 0.1.results
Validation
thedata
experimental
data
known
empiricalby
correlations.
Alteration
the friction factors
Nusselt
numbers
with
the
was performed
the comparison
of theofexperimental
resultsand
with
the data
from the
wellReynolds
numbers
are presented
in this paper.
The results
showed
that thenumbers
Nusselt with
number
known empirical
correlations.
Alteration
of the friction
factors
and Nusselt
the
and
the
friction
factor
increased
with
the
increasing
of
the
length
of
QCTTs.
On
the
other
hand,
Reynolds numbers are presented in this paper. The results showed that the Nusselt number
the
evaluation
criteria
should beofdeclining
with
the increase
ofother
the lengths
andperformance
the friction factor
increased
with(PEC)
the increasing
the length
of QCTTs.
On the
hand,
of
the
tapes.
The
evaluated
temperature
distributions
inside
the
tested
tubes
with
the
inserts
the performance evaluation criteria (PEC) should be declining with the increase of the lengths
were
in order
to investigate
the observed
data.
Based
the obtained
experimental
of theplotted
tapes. The
evaluated
temperature
distributions
inside
theontested
tubes with
the inserts
data,
the
empirical
correlations
for
the
Nusselt
number
within
the
deviation
of
±2%
and the
were plotted in order to investigate the observed data. Based on the obtained experimental
friction
within
the deviation
were number
developed
for the
usage.
data, thefactor
empirical
correlations
for of
the±5%
Nusselt
within
thepractical
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
The with
following
parameters
selectedusing
for
The air side thermal
performancemethods.
of wavy fins
rectangular
winglets are studied
investigation:
angle, placed
location,
and length
of the rectangular
winglet.
experimental the
andattack
numerical
methods.
The span
following
parameters
are selected
for
The
results show
all angle,
parameters
the thermal
performance
of the
air side. The
best
investigation:
the that
attack
placedaffect
location,
span and
length of the
rectangular
winglet.
(1/3)
configurations
of that
the winglet
that provide
j/f
for both
winglet
lengths
are
The results show
all parameters
affect the
the maximum
thermal performance
of the
air side.
The best
(1/3)
the
3.5 mm horizontal
distance,
7 mm
vertical
60°j/f
attackfor
angle
1.25 mm
winglet
bothand
winglet
lengths
are
configurations
of the winglet
that
provide
thedistance,
maximum
span.
the thermal
performance
comparisons
between
the optimal
of the
the
3.5Moreover,
mm horizontal
distance,
7 mm vertical
distance, 60°
attack angle
and 1.25design
mm winglet
wavy fin
with winglet
and normal
wavy fincomparisons
are reported.between
Wavy fins
winglets
provide
span.
Moreover,
the thermal
performance
thewith
optimal
design
of thea
(1/3)
larger fin
heat
transfer
coefficient,
pressure
and
j/f
than
those
normal
wavyprovide
fins. Fora
wavy
with
winglet
and normal
wavydrop
fin are
reported.
Wavy
finsof
with
winglets
(1/3)
(1/3)
(1/3)
the j/fheatcomparison,
wavy fins
with winglets
provide
athan
j/f those
greater
than that
normal
of normal
wavyoffins.
For
larger
transfer coefficient,
pressure
drop and
j/f
(1/3)
(1/3)
wavy
by 5.4–14.6%,wavy
with fins
the Reynolds
number
ranging
1650 to than
4423.that of normal
with winglets
provide
a j/ffrom greater
the j/ffins comparison,
wavy fins by 5.4–14.6%, with the Reynolds number ranging from 1650 to 4423.
Full article in J Mech Sci Technol 2020;34(10):4307-22; doi:10.1007/s12206-020-0921-x
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Effect of saturation temperature and vapor quality
Effect
saturation
vapor
quality
on theofboiling
heat temperature
transfer and and
critical
heat
flux
on the boiling heat
and critical heat flux
in a transfer
microchannel
in a microchannel
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In this paper, heat transfer coefficients and critical heat fluxes of the R134a fluid in two-phase
flow
studied
a 27-channel,
421 μm
diameter
and
mm long
In thiswas
paper,
heatin
transfer
coefficients
andhydraulic
critical heat
fluxes of
the40R134a
fluidmicrochannel
in two-phase
−2 s−1, saturation
experimental
set-up.
Data
were
collected
at
constant
mass
flux
of
1000
kg
m
flow was studied in a 27-channel, 421 μm hydraulic diameter and 40 mm long microchannel
inlet
temperature
range
of 20–28
°C and at at
inlet
vapor quality
range
of 0.01–0.20.
The
heat flux
, saturation
experimental
set-up.
Data
were collected
constant
mass flux
of 1000
kg m−2 s−1
−2 and gradually increased until reaching the critical heat flux (CHF).
was initiated
at 250
kW m
inlet
temperature
range
of 20–28
°C and at inlet vapor quality range of 0.01–0.20. The heat flux
The
effect
of
inlet
vapor
quality,
saturation
inlet temperature
andthe
heat
flux on
heat
−2
increased
until reaching
critical
heat
fluxtransfer
(CHF).
was initiated at 250 kW m and gradually
coefficient
and
critical
heat
flux
were
investigated
in
detail
and
presented
graphically.
It can
The effect of inlet vapor quality, saturation inlet temperature and heat flux on heat transfer
be observed
that
the CHF
the increasing
of and
saturation
inletgraphically.
temperatureIt and
coefficient
and
critical
heatdecreases
flux werewith
investigated
in detail
presented
can
inlet
vapor
quality.
However,
the
heat
transfer
coefficient
at
the
CHF
point
increased
with
the
be observed that the CHF decreases with the increasing of saturation inlet temperature and
increasing
saturation
temperature
the heat
transfer
at the
CHF point
inlet
vapor of
quality.
However,
the heatand
transfer
coefficient
at coefficient
the CHF point
increased
withwas
the
decreased
with
the
increasing
of
vapor
quality.
The
test
results
from
the
correlations,
increasing of saturation temperature and the heat transfer coefficient at the CHF point was
suggested in
well-known
articles,
withtest
the results
experimental
data,correlations,
where the
decreased
with
the increasing
of were
vaporcompared
quality. The
from the
Kosaz et al.inproposed
correlation
wellwith
fit with
the experimental
having
suggested
well-known
articles,was
wereshowing
compared
the experimental
data,data
where
the
absolute
of 9.86%.
In this investigation,
correlations
for the heat
Kosaz
et error
al. proposed
correlation
was showing the
wellnew
fit with
the experimental
datatransfer
having
coefficienterror
for the
transfer
and the
heat flux have
proposed
by
absolute
of heat
9.86%.
In thiscoefficient
investigation,
thecritical
new correlations
for been
the heat
transfer
taking
into
account
the
effect
of
the
vapor
quality.
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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Two-phase flow boiling in a microfluidic channel
Two-phase flowat
boiling
in a microfluidic
channel
high mass
flux
at high mass flux
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We report the experimental investigations of two-phase flow boiling heat transfer
characteristics
of aexperimental
refrigerant ininvestigations
a microfluidic channel
at a high
massboiling
flux (more
1000
We report the
of two-phase
flow
heatthan
transfer
2
2–
kg/m
s). We investigate
the heat
transfer coefficients
range
of 7.63than
kW/m
characteristics
of a refrigerant
in a microfluidic
channelatataa heat
highflux
mass
flux (more
1000
2, mass
2 s). We
49.46
flux range
of 600
kg/m2coefficients
s–1400 kg/m
(highflux
mass
flux),
investigate
the heat
transfer
at 2as heat
range
ofand
7.63saturation
kW/m 2–
kg/mkW/m
2 s–1400
2 s (high mass
temperature
23 range
°C–31 of
°C.600
Wekg/m
propose
the new
two-phase
flow flux),
boiling
heat
transfer
, massofflux
kg/m
and
saturation
49.46 kW/m2range
correlation
a refrigerant,
which
used
as the the
working
fluid for the
present
experiments,
at
temperatureofrange
of 23 °C–31
°C.isWe
propose
new two-phase
flow
boiling
heat transfer
the
microfluidic
scale.
We
experimentally
establish
the
functional
relationship
of
two-phase
correlation of a refrigerant, which is used as the working fluid for the present experiments, at
flow
boiling heatscale.
transfer
of the
refrigerant
during flow
boiling in aofrectangular
the microfluidic
We correlation
experimentally
establish
the functional
relationship
two-phase
microchannel
withtransfer
the Reynolds
number,
boiling number,
and the
Weber
We
flow boiling heat
correlation
of thethe
refrigerant
during flow
boiling
in anumber.
rectangular
believe
that the
inferences
of this
study the
mayboiling
provide
a design
for thenumber.
micro-heat
microchannel
with
the Reynolds
number,
number,
andbasis
the Weber
We
exchanger,
used for
thermal
in aelectronic
devices,
micro-electrobelieve thattypically
the inferences
of this
studymanagement
may provide
design basis
for the
micro-heat
mechanical systems,
electric
vehicle battery
coolinginsystem.
exchanger,
typically and
used
for thermal
management
electronic devices, micro-electromechanical systems, and electric vehicle battery cooling system.
Full article in Phys Fluids 2020;32:093309; doi:10.1063/5.0023758
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A novel experimental study on the rheological properties
A novel
study on
rheological
properties
and experimental
thermal conductivity
ofthe
halloysite
nanofluids
and thermal conductivity of halloysite nanofluids
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Nanofluids obtained from halloysite and de-ionized water (DI) were prepared by using
surfactants
changing
pHhalloysite
for heat-transfer
applications.
The(DI)
halloysite
nanotubesby(HNTs)
Nanofluids and
obtained
from
and de-ionized
water
were prepared
using
nanofluids
studied for
volume fractions
(0.5, 1.0,
and
1.5 vol%)nanotubes
and temperatures
surfactants were
and changing
pHseveral
for heat-transfer
applications.
The
halloysite
(HNTs)
(20,
30, 40, were
50, and
60 °C).
properties
HNTs (0.5,
were1.0,
studied
a scanning
electron
nanofluids
studied
for The
several
volume of
fractions
and 1.5with
vol%)
and temperatures
microscope
(SEM),
X-rayofanalysis
(EDX),studied
Fourier-transform
infrared
(FT(20, 30, 40, 50,
and energy-dispersive
60 °C). The properties
HNTs were
with a scanning
electron
IR)
spectroscopy,
X-ray powder X-ray
diffraction
(XRD), Fourier-transform
Raman spectroscopy
and
microscope
(SEM), energy-dispersive
analysis (EDX),
infrared (FTthermogravimetry/differential
thermal analysis
(TG/DTA).
stability
of the nanofluids
IR) spectroscopy, X-ray powder
diffraction
(XRD), The
Raman
spectroscopy
and
was
proven by zeta potentials measurements
and
visual observation.
With
the
thermogravimetry/differential
thermal analysis
(TG/DTA).
The stability
of surfactants,
the nanofluids
HNT
nanofluids
hadpotentials
the highest
thermal conductivity
of With
18.30%
for 1.5 vol%
was proven
by zeta
measurements
and visual increment
observation.
surfactants,
the
concentration
in comparison
with the
base fluid.
The thermal
conductivity
enhancement
of
HNT nanofluids
had the highest
thermal
conductivity
increment
of 18.30%
for 1.5 vol%
nanofluids
containing
surfactant
slightly
higher
than nanofluids
withenhancement
pH = 12. The
concentration
in comparison
with was
the base
fluid.
The thermal
conductivity
of
prepared
nanofluids
were
Newtonian.
The
viscosity
enhancements
of
the
nanofluid
were
11%
nanofluids containing surfactant was slightly higher than nanofluids with pH = 12. The
and
12.8%
at 30 °Cwere
for Newtonian.
0.5% volume
with surfactants
and at pH
12,
prepared
nanofluids
Theconcentration
viscosity enhancements
of the nanofluid
were=11%
respectively.
correlations
of viscosity
and thermal
conductivity
these
and 12.8% atEmpirical
30 °C for
0.5% volume
concentration
with
surfactantsfor
and
at nanofluids
pH = 12,
were
proposed
for
practical
applications.
respectively. Empirical correlations of viscosity and thermal conductivity for these nanofluids
were proposed for practical applications.
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Magneto-hydrodynamic (MHD) micropump of nanofluids in
(MHD) electrical
micropump
of nanofluids
in
aMagneto-hydrodynamic
rotating microchannel under
double-layer
effect
a rotating microchannel under electrical double-layer effect
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We investigate the electroosmosis of nanofluid in a rotating microfluidic channel under the
We investigate
electroosmosis
nanofluid
in a out
rotating
microfluidic channel
underflow
the
influence
of anthe
applied
magnetic of
field.
We bring
the rotation-induced
complex
influence in
of the
an channel
applied as
magnetic
field.
We nanoparticle
bring out the
rotation-induced
flow
dynamics
modulated
by the
driven
modificationscomplex
in the viscous
dynamics
in the channel
as modulated
byreversal
the nanoparticle
driven
modifications
in the viscous
drag.
In particular,
we observe
the flow
at the center
of the
channel, emerging
from
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
an intricate
competition
among
different
forcings
consideration.
We identify
the critical
rotation
Reynolds
number,
signifying
the
criticalunder
strength
of channel rotation
relative
to the
rotation
Reynolds
number,
signifying
the
critical
strength
of
channel
rotation
relative
to We
the
viscous resistance to the flow, for which the flow reversal at the channel center sets in.
viscous resistance
to the
flow, for
thereversal
flow reversal
at therotation
channel Reynolds
center setsnumber
in. We
demonstrate
that the
strength
of which
the flow
for higher
demonstrate
that higher
the strength
of Reynolds
the flow reversal
higher
Reynolds
number
decreases,
since
rotation
number for
breaks
therotation
interparticle
interactions,
decreases,
since
higher rotation
the interparticle
leading
to an
enhancement
in theReynolds
effective number
viscosity breaks
of the fluid.
Finally, we interactions,
explain the
leading to an effects
enhancement
in the
effective viscosity
of theas
fluid.
Finally,
we explain
the
consequential
of colloidal
suspensions
of nanoparticle
realized
through
the particle
consequential and
effects
of colloidal suspensions
of nanoparticle
realizedtransport
through rates
the particle
concentration
agglomeration
size on the alterations
in theasvolume
in the
concentration and agglomeration size on the alterations in the volume transport rates in the
channel.
channel.
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Design of A scale-down experimental model for SFR
Design
A scale-down
experimental
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for SFR
reactorof
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cooling system
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We propose a scaled-down experimental model of vertical air-natural convection channels by
applying
theamodified
Ishii–Kataoka
scaling
method
with the
assistance
of numerical
analyses
We propose
scaled-down
experimental
model
of vertical
air-natural
convection
channels
by
to
the
Reactor
Vault
Cooling
System
(RVCS)
of
the
Proto-type
Gen-IV
Sodium-cooled
fast
applying the modified Ishii–Kataoka scaling method with the assistance of numerical analyses
reactor
(PGSFR)Vault
beingCooling
developed
in Korea.
Two
non-dimensional
numbers (modified
to the Reactor
System
(RVCS)
of major
the Proto-type
Gen-IV Sodium-cooled
fast
Richardson
and
Friction
number)
from
the
momentum
equation
and
Stanton
number
from
reactor (PGSFR) being developed in Korea. Two major non-dimensional numbers (modified
the
energy balance
equation
were from
identified
to design the
scaled-down
experimental
Richardson
and Friction
number)
the momentum
equation
and Stanton
numbermodel
from
to
assimilate
thermal-hydraulic
behaviors
of
the
natural
convective
air-cooling
channel
of
the energy balance equation were identified to design the scaled-down experimental model
RVCS.
The ratios
of the design parameters
PGSFR
RVCS
betweenair-cooling
the prototype
and the
to assimilate
thermal-hydraulic
behaviorsinofthe
the
natural
convective
channel
of
scaled-down
model
were
determined
by setting
and
Stantonthe
number
to beand
unity.
RVCS. The ratios
of the
design
parameters
in the Richardson
PGSFR RVCS
between
prototype
the
The
friction number
whichdetermined
cannot be determined
by the Ishii-Kataoka
method
wastoestimated
scaled-down
model were
by setting Richardson
and Stanton
number
be unity.
by
analyses
usingcannot
the MARS-KS
systemby
code.
The numericalmethod
analyses
showed
that
Thenumerical
friction number
which
be determined
the Ishii-Kataoka
was
estimated
the
friction number
with
the form
loss coefficient
2.0 inThe
the numerical
scale-down
model would
result
by numerical
analyses
using
the MARS-KS
systemofcode.
analyses
showed
that
in
acceptable
prediction
theloss
thermal-hydraulic
in RVCS. model
We also
performed
thean
friction
number
with theof
form
coefficient of 2.0behavior
in the scale-down
would
result
experimental
benchmarking
using
the
scaled-down
model
with
the
MARS-KS
simulations
to
in an acceptable prediction of the thermal-hydraulic behavior in RVCS. We also performed
verify
the appropriateness
of the
scale-down model,
which
demonstrated
that the
experimental
benchmarking using
the scaled-down
model with
the MARS-KS
simulations
to
temperature
rises
and
the
average
air
flow
velocity
measured
in
the
scale-down
model.
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
Multigeneration
systems,
owing
to theirof
efficient
utilization,
are recognized
one
of the
best
technical and
economical
methods
energyfuel
saving
and climate
control. In as
this
paper,
a
best technical andsystem
economical
methodsfor
of energy
saving and
In this paper,
a
multigeneration
is proposed
the production
ofclimate
power,control.
heating/cooling,
and
multigeneration
system
is proposed
for was
the first
production
and
desalinated
water.
The proposed
system
studiedof
bypower,
means heating/cooling,
of an energy, exergy,
desalinated water.
The
proposed system
was and
firstthe
studied
by means
an energy,
exergy,
exergoeconomic,
and
environmental
analyses
obtained
resultsof
were
compared
with
exergoeconomic,
and environmental
analysesinand
obtained(the
results
weremultigeneration
compared with
that
of multigeneration
systems described
thethe
literature
selected
that of multigeneration
in the
literature
(the selected
multigeneration
systems
are based on a gassystems
turbine described
cycle as prime
mover).
In addition,
a parametric
study was
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
used
investigate thepinch-point
effects of primary
thermodynamic
quantities
such as air evaporator
pre-heater
outletto temperature,
temperature
difference
in evaporator,
outlet
temperature,
temperature
difference
in evaporator,
evaporator
temperature
of coolingpinch-point
cycle, and evaporator
temperature
of desalination
system
on cycle
temperature
of
cooling
cycle,
and
evaporator
temperature
of
desalination
system
on cycle
performance. Results indicated that the proposed cycle’s power, heating, cooling,
and
performance.
Results
indicated
that
the
proposed
cycle’s
power,
heating,
cooling,
desalinated water production is 30.5 MW, 40.8 MW, 1 MW, and 0.364 kg/s, respectively.and
In
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
1943.5 $/hand
andthe
0.163
The
addition, the
cycle’s
total cost
and
CO2 emissions
parametric
survey
showed
that
thetotal
air pre-heater
outletare
temperature
gaskg/kWh.
turbine inlet
parametric
showed
that the airparameters
pre-heater in
outlet
temperature
and the
gas
turbine inlet
temperaturesurvey
are the
most influential
changing
the system’s
CO
In
2 emissions.
In
temperature
are the most
in changing
thea 26%
system’s
CO2 emissions.
this way, an increase
of theinfluential
pre-heaterparameters
outlet temperature
causes
reduction
in the cycle’s
this
an increase
of thean
pre-heater
a 26% reduction
in the
CO2way,
emissions,
whereas
increase outlet
of thetemperature
gas turbinecauses
inlet temperature
leads
to cycle’s
a 53%
whereas an increase of the gas turbine inlet temperature leads to a 53%
CO
2 emissions,
increase
in CO2 emissions.
increase in CO2 emissions.
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Over the last century, nanomaterial-based cooling/heating working fluids have been
considered
one century,
of the most
potent alternatives
to the conventional
heat fluids
transferhave
medium.
Over the last
nanomaterial-based
cooling/heating
working
been
Likewise, asone
oneof
prevalent
of the
applications
andconventional
by utilizationheat
of much
more
potent
considered
the mostseries
potent
alternatives
to the
transfer
medium.
eco-friendly
the constant
attempt inand
thebyarea
of refrigeration,
HVAC,
and
Likewise,
as fluids,
one prevalent
series everyday
of the applications
utilization
of much more
potent
other associated
systems
has involved
the usage
of nanorefrigerants/nanolubricants.
Indeed,
eco-friendly
fluids,
the constant
everyday
attempt
in the area of refrigeration, HVAC,
and
the addition
of systems
high thermal
conductive
nanoparticles
to the low thermal conductive
other
associated
has involved
the usage
of nanorefrigerants/nanolubricants.
Indeed,
traditional
base
one of the
most attention-grabbing
areas
research.
In this
current
the
addition
offluids
high isthermal
conductive
nanoparticles to
the oflow
thermal
conductive
scientific review
article,isby
condensation,
or the
related phenomena,
the
traditional
base fluids
oneconsidering
of the mostboiling,
attention-grabbing
areas
of research.
In this current
heat transfer
ratearticle,
and the
properties
have been
targeted
investigate the
scientific
review
by thermophysical
considering boiling,
condensation,
or the
relatedtophenomena,
the
substantial
effect
of
nanoparticle
addition
to
common
refrigerants
or
lubricants.
At
the
end,
heat transfer rate and the thermophysical properties have been targeted to investigate the
the relevanteffect
research
gaps, namely
the heat
at an atomic
level, the inconsistent
substantial
of nanoparticle
addition
totransfer
commonrate
refrigerants
or lubricants.
At the end,
behavior
of
nanofluids,
the
phase
change
enthalpy
level,
and
other
possible
fields,
were
the relevant research gaps, namely the heat transfer rate at an atomic level, the inconsistent
detected as
helpful benchmark
for change
future studies.
behavior
ofananofluids,
the phase
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
The resultsand
indicated
thatwith
the viscosity
oftemperature.
pure lubricant
was
enhanced
with
addition of
MWCNTs
increased
decreasing
The
viscosity
index
at athe
concentration
MWCNTs
decreasing
temperature.
The viscosity
index at a concentration
of
0.3 wt% and
was increased
increased with
by 2.43%.
The flash
point temperature
at concentrations
of 0.3 wt%
of 0.30.4
wt%
was
flash point
temperature
of 0.3 drop
wt%
and
wt%
wasincreased
increasedbyby2.43%.
4.4%. The
Experiments
were
conductedattoconcentrations
obtain the pressure
and 0.4
wt%
was increased
byfriction
4.4%. Experiments
were for
conducted
to obtain the
drop
data
and
friction
factor. The
factor increased
all concentrations
ofpressure
MWCNTs
in
data oil;
andthe
friction
factor.
The friction
factor increased
concentrations
of nanoparticles
MWCNTs in
pure
highest
increment
in the friction
factor, withfor
thealladdition
of 0.3 wt%
pure
oil; the
increment
in the
frictionwas
factor,
with the
addition
0.3 wt% nanoparticles
to
pure
oil highest
in 0.069
m/s inlet
velocity,
10.41%.
The
mean of
deviation
between the
to pure oil in
0.069 factor
m/s inlet
velocity, was
10.41%.
experimental
friction
and simulation
friction
factorThe
was mean
0.029. deviation between the
experimental friction factor and simulation friction factor was 0.029.
Full article in Powder Technol 2020;367:133-42; doi:10.1016/j.powtec.2020.03.037
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The heat transfer and pressure drop characteristics of SiO2/water nanofluids flowing through
aThe
horizontal
circular
equipped with
free
rotating
swirl generators
heat transfer
andstainless
pressuresteel
droptube
characteristics
of SiO
nanofluids
flowing (FRSGs)
through
2/water
the entrance
of astainless
test tubesteel
aretube
reported
in this
article.
The experimental
studies
were
aathorizontal
circular
equipped
with
free rotating
swirl generators
(FRSGs)
performed
with of
a Reynolds
number
ranging in
from
to 13,000;
volume concentrations
of
at
the entrance
a test tube
are reported
this3500
article.
The experimental
studies were
0.5, 1, and 2with
vol%;
inlet temperatures
of 25,
30, and
where
a constant
heat flux was
performed
a and
Reynolds
number ranging
from
350035to°C,
13,000;
volume
concentrations
of
imposed
test tube.
FRSGs
made from of
aluminum,
with
three
different
twisted
angles
0.5,
1, andon2 avol%;
and inlet
temperatures
25, 30, and
35 °C,
where
a constant
heat
flux(30°,
was
60°, and 90°)
length
of 2.3
cm, from
were aluminum,
located at the
entrance
of the test
tube. angles
The results
imposed
on aand
test atube.
FRSGs
made
with
three different
twisted
(30°,
indicated
thatand
FRSGs
had significant
effectslocated
on heatattransfer
and pressure
drop
characteristics
60°,
and 90°)
a length
of 2.3 cm, were
the entrance
of the test
tube.
The results
for
the
flow
of
both
water
and
nanofluids
in
the
tube.
The
Nusselt
number
increased
with
indicated that FRSGs had significant effects on heat transfer and pressure drop characteristics
increasing
inlet temperature,
and
number.increased
However,with
the
for
the flowvolume
of bothconcentration,
water and nanofluids
in the tube.
TheReynolds
Nusselt number
friction factor
of nanofluids
flowing
through
FRSGs and
was Reynolds
significantly
greaterHowever,
than thatthe
of
increasing
volume
concentration,
inlet
temperature,
number.
water when
theofReynolds
number
wasthrough
lower than
6000.
This
is because FRSGs
notthat
rotate
friction
factor
nanofluids
flowing
FRSGs
was
significantly
greater do
than
of
under when
the given
A maximum
efficiency
1.57–1.7
was obtained
when
using
water
the conditions.
Reynolds number
was lower
than index
6000. of
This
is because
FRSGs do
not rotate
SiO2/water
nanofluids
withAFRSGs
at a volume
concentration
of 2 vol%,
inlet temperature
of
under
the given
conditions.
maximum
efficiency
index of 1.57–1.7
was obtained
when using
35 °C,
and Reynolds
number
greateratthan
7000. On
the other hand,
the efficiency
index value
nanofluids
with FRSGs
a volume
concentration
of 2 vol%,
inlet temperature
of
SiO
2/water
was
than unity
when greater
the Reynolds
number
was
lower
than
and with
volume
35 °C,lower
and Reynolds
number
than 7000.
On the
other
hand,
the7000
efficiency
index
value
concentrations
0.5 and
1 vol%.
significant
differences
were than
found7000
among
angles
was lower thanofunity
when
the No
Reynolds
number
was lower
andtwisted
with volume
of
FRSGs on heat
transfer,
and efficiency
index.
concentrations
of 0.5
and 1 pressure
vol%. Nodrop,
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
The thermal
conductivity
of TiC/water
found
out (base
at different
fractions
of
0.1%,
0.2% and
0.3% and the
results are nanofluid
comparediswith
water
fluid).weight
It has been
shown
0.1%,the
0.2%
and 0.3%
and the results
are compared
with water
(base fluid).
It has
been shown
that
thermal
conductivity
of TiC/water
nanofluid
is improved
when
compared
with
that the
thermal
conductivity
of TiC/water
nanofluid
is improved
compared
with
water.
Then,
an inexpensive
cryogenic
treatment
is adopted
to find thewhen
thermal
conductivity
water.
Then, an inexpensive
cryogenic
is adopted
to cryogenic
find the thermal
conductivity
of
cryo-TiC/water
nanofluid.
It has treatment
been found
that the
treatment
on TiC
of cryo-TiC/water
nanofluid.
It has
found
that the of
cryogenic
treatment
on The
TiC
nanopowder
is further
enhancing
the been
thermal
conductivity
TiC/water
nanofluid.
nanopowder
is of
further
enhancing
the thermal
of TiC/water
The
lattice
vibration
the particles
is responsible
for conductivity
the improvement
of thermalnanofluid.
conductivity.
lattice vibration of the particles is responsible for the improvement of thermal conductivity.
Full article in Mater Res Innov 2020;24(3):145–51; doi:10.1080/14328917.2019.1619260
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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,
novel
multiport
Studying multiport
minichannels
as thermosyphons
are
considered
to beaof
great
interest
minichannel
(MPMC)
thermosyphon
(hydraulic
diameter
of
1.18
mm,
length
of
200
mm
with
compared to cylindrical and flat shaped ones with single ports. In this study, a novel multiport
10 internal ports
with thickness
0.1 mm
each) with
acetoneof
as1.18
working
experimentally
minichannel
(MPMC)
thermosyphon
(hydraulic
diameter
mm, fluid
lengthisof
200 mm with
investigated
for
cooling
high
heat
flux
electronic
devices.
Effect
of
heat
load
(10–50
W), filling
10 internal ports with thickness 0.1 mm each) with acetone as working fluid is experimentally
ratio (40%, 50%,
and 60%)
and
tilt flux
angles
(45°, 60°devices.
and 90°)
on thermal
resistance,
investigated
for cooling
high
heat
electronic
Effect
of heat load
(10–50convective
W), filling
heat (40%,
transfer
coefficients
and 60°
condenser,
velocity,
flooding,
sonic,
ratio
50%,
and 60%) of
andevaporator
tilt angles (45°,
and 90°)vapour
on thermal
resistance,
convective
boiling
limits coefficients
and efficiency
experimentally
studied. Results
and 22.2%
heat
transfer
of are
evaporator
and condenser,
vapour showed
velocity,9.31%
flooding,
sonic,
reduction
in evaporator
wallare
temperature
and thermal
at optimum
ratio
boiling
limits
and efficiency
experimentally
studied.resistance
Results showed
9.31%filling
and 22.2%
(OFR) of 50%.
Enhancement
evaporator heat
thermal efficiency
of
reduction
in evaporator
wallintemperature
and transfer
thermal coefficient
resistance and
at optimum
filling ratio
30.7% and
89.8%
are respectively
observed at
OFR.
Multiports
present
minichannel
acts as
(OFR)
of 50%.
Enhancement
in evaporator
heat
transfer
coefficient
andinthermal
efficiency
of
internal
fins
and increases
the surface
area and
evaporation
rate.
Further
increases
30.7%
and
89.8%
are respectively
observed
at OFR.
Multiports
present
inmultiports
minichannel
acts as
surface tension
condensate
at rightarea
angles
the flow direction
alongmultiports
with the effects
of
internal
fins andof
increases
the surface
andto
evaporation
rate. Further
increases
gravity enhancing
the rate of condensation.
obtained
experimental
will be
surface
tension of condensate
at right anglesThus,
to thethe
flow
direction
along withresults
the effects
of
useful inenhancing
cooling ofthe
miniaturized
high heat flux
electronic
devices.
gravity
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 of
thermoacoustic
(SWTAR)
were investigated.
The components
of
The coefficient
performance refrigerator
(COP) and relative
coefficient
of performance
(COPR) of the
the
SWTAR
arethermoacoustic
a resonator tube,
a stainless-steel
bowl-shaped
resonator The
cone,components
a commercial
standing
wave
refrigerator
(SWTAR)
were investigated.
of
loudspeaker,
a spiral
stack,tube,
a cold
side heat exchanger
(CSHX)
with miniature
heat pipes
the SWTAR are
a resonator
a stainless-steel
bowl-shaped
resonator
cone, a commercial
(MHPs)
and aahot
sidestack,
heat exchanger
An operating
frequency
of 163 Hzheat
waspipes
used
loudspeaker,
spiral
a cold side(HSHX).
heat exchanger
(CSHX)
with miniature
in
this study,
acoustic
power (AP)
supplyAn
of operating
10, 20 and frequency
30 W. Cooling
loads
heat
(MHPs)
and awith
hot an
side
heat exchanger
(HSHX).
of 163
Hz were
was used
provided
from
a thermoelectric
module
(TEM)
by joining
hot30side
the TEM
to the
copper
in this study,
with
an acoustic power
(AP)
supply
of 10, 20the
and
W. of
Cooling
loads
were
heat
heat
absorber
transferring module
heat to (TEM)
the CSHX
through
COP
ofto
the
provided
fromand
a thermoelectric
by joining
theMHPs.
hot sideThe
of the
TEM
theSWTAR
copper
increased
withand
increasing
cooling
slopes
of the
COPThe
curves
with
heat absorber
transferring
heat load.
to theThe
CSHX
through
MHPs.
COPdecreased
of the SWTAR
increasing
AP. The
COPR ofcooling
the SWTAR
with
until itwith
was
increased with
increasing
load. increased
The slopes
ofincreasing
the COP cooling
curves load
decreased
approximately
of AP. of the SWTAR increased with increasing cooling load until it was
increasing AP. 30%
The COPR
approximately 30% of AP.
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Sonication time has a significant contribution to the stability and properties of nanofluids
(mixtures oftime
nanoparticles
and a base
fluid). Finding
optimum
time
help to
Sonication
has a significant
contribution
to thethe
stability
andsonication
properties
of can
nanofluids
save
energy
and
ensure
optimal
design.
The
present
study
deals
with
the
sonication
time
(mixtures of nanoparticles and a base fluid). Finding the optimum sonication time can help
to
effect
on
the
evaporation
rate
of
seawater
containing
a
nanocomposite
(i.e.,
a
mixture
of
multisave energy and ensure optimal design. The present study deals with the sonication time
walled
nanotubes
graphene
nanoplates).
For indoor(i.e.,
experiments,
solar
effect oncarbon
the evaporation
rateand
of seawater
containing
a nanocomposite
a mixture ofa multisimulator
was employed
as and
the radiation
source.
At first, the
with a concentration
walled carbon
nanotubes
graphene
nanoplates).
For nanofluid
indoor experiments,
a solar
of
0.01%
wt.
was
sonicated
in
an
ultrasonic
bath
for
different
times
of
30,
60,
90,
120,
180,
simulator was employed as the radiation source. At first, the nanofluid with a concentration
240
min, and
potential
values
were
evaluate
the
stability.
of 0.01%
wt. the
wasassociated
sonicatedzeta
in an
ultrasonic
bath
for recorded
different to
times
of 30,
60,
90, 120,Next,
180,
the
best
time
function
was
used
to
appraise
the
effect
of
concentration
variations
(0.001,
0.002,
240 min, and the associated zeta potential values were recorded to evaluate the stability. Next,
0.004,
0.01,
and 0.04%
wt.) and
the light
intensities
(1.6, 2.6, and 3.6
suns) on
the rate
of
the best
time0.02
function
was used
to appraise
the
effect of concentration
variations
(0.001,
0.002,
solar
generation.
Thewt.)
results
for a concentration
under
0.004,steam
0.01, 0.02
and 0.04%
and indicate
the light that
intensities
(1.6, 2.6, and of
3.60.01%
suns)wt.
on and
the rate
of
3.6
suns,
thegeneration.
highest evaporation
efficiency
61.3%
be achieved
120 min
sonication
solar
steam
The results
indicateofthat
forwould
a concentration
of at
0.01%
wt. and
under
time.
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
In thiscollectors
paper, a is
multi-generation
system
based ongeneration
geothermalofenergy
parabolic
trough
solar
proposed for the
simultaneous
power,and
cooling,
freshwater,
solar
collectors
is proposed
the simultaneous
generation
power,cycle
cooling,
hydrogen,
and heat.
Power isfor
generated
by a combined
steamofRankine
andfreshwater,
an organic
hydrogen,
andTen
heat.
Power is
generated are
by used
a combined
steam Rankine
an organic
Rankine cycle.
different
refrigerants
for the organic
Rankinecycle
cycle,and
among
which
Rankine
Ten different
refrigerants
are used
forfluids
the organic
Rankine
among which
R123
hascycle.
the best
performance.
In addition,
four
are used
as thecycle,
geothermal
fluid,
R123 has
the best
performance.
In addition,
fluids are used
as the
geothermal
fluid,
among
which
Therminol
59 has recorded
the four
best performance.
Solar
intensity,
geothermal
among
which
59fluid
has recorded
the best
performance.
intensity,have
geothermal
mass
flow
rate,Therminol
geothermal
temperature,
and steam
turbine Solar
inlet pressure
proven
mass
flow
rate,prominent
geothermal
fluid temperature,
andexergy
steam efficiency
turbine inlet
have
proven
to
be the
most
parameters
affecting the
andpressure
cost. After
analyzing
to beproposed
the most system
prominent
parameters
affecting
efficiency and
cost.ofAfter
the
from
the energy,
exergy the
andexergy
exergoeconomic
points
view,analyzing
a multithe proposed system from the energy, exergy
and exergoeconomic
of view, a multiobjective-optimization-genetic-algorithm
is applied
for improving points
the performance
of the
objective-optimization-genetic-algorithm
is applied
for improving
the Equation
performance
of and
the
system.
In order to apply the multi-objective
optimization,
Engineering
Solver
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
MATLAB
software
linked
together
the
Dynamic
Data Exchange
to
the
obtained
results.are
The
results
show by
that
the
exergy efficiency
of themethod.
system According
and the total
the obtained
results. The
results
showand
that129.7
the exergy
of the
system and the total
unit
cost respectively
reach
to 29.95%
$/GJ atefficiency
the optimum
point.
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
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Effect of geometrical parameters
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on the evaporative
heat transfer
and pressure drop
on the evaporative
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An investigation was experimentally performed to explore the influence of geometrical
parameters
on thewas
evaporative
heat transfer
coefficient
and the
pressure
dropofofgeometrical
R-134a in
An investigation
experimentally
performed
to explore
influence
dimpled
tubes.
test sections heat
were transfer
the counter-flow
tube-in-tube
heatdrop
exchanger,
where
parameters
on The
the evaporative
coefficient
and pressure
of R-134a
in
the
refrigerant
was
evaporated
in
the
inner
tube
and
hot
water
flows
in
the
annulus.
Seven
dimpled tubes. The test sections were the counter-flow tube-in-tube heat exchanger, where
dimpled
tubes was
withevaporated
various helical
pitches
(z), and
depths
(e)
the refrigerant
in the
inner(p),
tubedimpled
and hotpitches
water flows
in dimpled
the annulus.
Seven
were
used
as the
testvarious
tubes. The
testpitches
runs were
over mass
fluxes
of 300,depths
400, and
dimpled
tubes
with
helical
(p), carried
dimpledout
pitches
(z), and
dimpled
(e)
2
2
500
kg/m
s;
heat
fluxes
of
20,
25,
and
30
kW/m
;
and
evaporating
temperatures
of
7,
10,
and
were used as the test tubes. The test runs were carried out over mass fluxes of 300, 400, and
13
The2s;
results
show the
heat
factor (HF) and
pressure drop
heat fluxes
of 20,
25,transfer
and 30 enhancement
kW/m2; and evaporating
temperatures
of 7, penalty
10, and
500°C.
kg/m
factor
(PF)
increase
with
a
rise
in
e
and
a
decrease
in
p
and
z.
The
HF
and
PF
range
between
13 °C. The results show the heat transfer enhancement factor (HF) and pressure drop penalty
1.03–1.7
and
1.76–9.00,
Thea correlations
predicting
theand
Nusselt
number
and
factor (PF)
increase
withrespectively.
a rise in e and
decrease in pfor
and
z. The HF
PF range
between
the
friction
of R-134a
during evaporation
in dimpled
tubes arethe
proposed.
1.03–1.7
andfactor
1.76–9.00,
respectively.
The correlations
for predicting
Nusselt number and
the friction factor of R-134a during evaporation in dimpled tubes are proposed.
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Methods:
After
preparation
of chemically
MWCNTs, solutions were
of sonication
timethe
on the
stability and
viscosity of functionalized
the prepared samples.
dispersed
ultrasonic
homogenizer
for 2, 4 and
8 hours sonication
at maximum
Methods: with
Afteranthe
preparation
of chemically
functionalized
MWCNTs,
solutionspower.
were
Viscosity
for all
samples were
made
after sonication
by adjusting
dispersedmeasurements
with an ultrasonic
homogenizer
for 2,
4 and108 minutes
hours sonication
at maximum
power.
the
proper
spinning
velocity
using
a
digital
rotary
viscometer.
Viscosity measurements for all samples were made 10 minutes after sonication by adjusting
Results:
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Purpose: This study aims to investigate a three-dimensional computational modelling of free
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and the
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New experimental data were presented on the effect of heat exchanger plate surface
New experimental
data
were quality,
presented
theand
effect
of heat exchanger
plate surface
roughness,
mass flux,
average
heatonflux,
temperature
on the evaporative
heat
roughness,
mass flux,
average
quality, heat
flux, gradient
and temperature
theflowing
evaporative
heat
transfer
coefficient
(HTC)
and frictional
pressure
(FPG) of on
R-134
in a plate
transfer
coefficient
(HTC)
anddifferent
frictionalplate
pressure
gradient
(FPG)ofof0.594
R-134μm,
flowing
a plate
heat
exchanger
(PHE).
Three
surface
roughness
1.816in
μm,
and
heat exchanger
Three
differentherringbone
plate surfacePHE
roughness
of 0.594
μm,the
1.816
μm, and
2.754
μm, were (PHE).
used. A
commercial
was tested
under
counterflow
2.754 μm, were
A commercial
herringbone
tested
under 5the
arrangement.
Theused.
experiments
were done
at the heatPHE
fluxeswas
ranging
between
andcounterflow
15 kW/m2,
2,
2s, and
arrangement.
Thewere
experiments
done
the heat
fluxes
between
5 and 15 kW/m
the
mass fluxes
between were
67 and
96 at
kg/m
theranging
saturation
temperatures
ranging
2s, and
ranging
the mass
between
67 andthat
96 kg/m
from
10 tofluxes
20 °C.were
The results
showed
the HTC
and the
FRGsaturation
increasedtemperatures
with increasing
mass
from 10
to 20
°C.average
The results
showed
the HTC
and FRGConversely,
increased with
mass
flux,
heat
flux,
quality
andthat
surface
roughness.
theyincreasing
were slightly
flux,
heat
flux,
average
quality
and
surface
roughness.
Conversely,
they
were
slightly
decreased with an increase in saturation temperature. The optimum thermal performance of
with anat
increase
in saturation
temperature.
Theaverage
optimum
thermal
of
adecreased
PHE appeared
high plate
surface roughness
and
quality
by performance
about 0.2. The
a PHE appeared
at high the
plate
surface
roughness
and average
quality
by about
0.2. The
correlations
for predicting
Nusselt
number
and friction
factor were
proposed
for practical
correlations for predicting the Nusselt number and friction factor were proposed for practical
applications.
applications.
Full article in Int J Heat Mass Transf 2020;160:120221; doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120221
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Thermal management of electronic devices using gold
Thermal
management
of in
electronic
devices
using
gold
and carbon
nanofluids
a lid-driven
square
cavity
andunder
carbon
in a lid-driven
square
cavity
thenanofluids
effect of variety
of magnetic
fields
under the effect of variety of magnetic fields
Rajesh Nimmagaddaa, Rony Reuvenb, Lazarus Godson Asirvathamc,
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Heat is an inevitable by-product of every electronic device and thermal management is very
much
for them
to improve
reliability
and
to prevent
premature
failure. is
Liquid
Heat isessential
an inevitable
by-product
of every
electronic
device
and thermal
management
very
coolants
are
one
of
the
best
switching
options
to
achieve
higher
cooling
rates.
However,
by
much essential for them to improve reliability and to prevent premature failure. Liquid
adoptingare
them
cooling
systems
suchoptions
as microchannel
sinks
in which
flow
enters inby
to
coolants
oneinof
the best
switching
to achieveheat
higher
cooling
rates.
However,
and out ofthem
the system
maysystems
cause leakage
the coolant, heat
which
results
in theflow
complete
adopting
in cooling
such as of
microchannel
sinks
in which
entersfiring
in to
of the
electronic
device.may
Hence,
in leakage
the present
study,
this problem
is avoided
adopting
lidand
out
of the system
cause
of the
coolant,
which results
in theby
complete
firing
driven
square
cavity
as
a
cooling
system.
A
2-D
numerical
study
has
been
carried
out
to
obtain
of the electronic device. Hence, in the present study, this problem is avoided by adopting lidthe
convective
heat transfer
efficiency
of gold and
carbon
nanofluid
inobtain
a liddriven
square cavity
as a cooling
system.(CHTE)
A 2-D numerical
study
has been
carried(NF)
out to
driven
square cavity
over silicon
solid(CHTE)
block under
theand
influence
a variety(NF)
of magnetic
the convective
heat transfer
efficiency
of gold
carbon of
nanofluid
in a lidfields.
The
geometrical
domain
consists
of
a
square
cavity
containing
NF
that
is
driven
by
driven square cavity over silicon solid block under the influence of a variety of magnetic
means
of lidgeometrical
moving in one
direction.
Thisofcirculating
NF willcontaining
extract an NF
enormous
of
fields. The
domain
consists
a square cavity
that is amount
driven by
heat
from
themoving
solid block
underneath
the cavity
resulting
in conjugate
transfer.
A finite
means
of lid
in one
direction. This
circulating
NF will
extract anheat
enormous
amount
of
volume
method-based
conjugate
homogeneous
heat
transfer
model
has
been
developed,
heat from the solid block underneath the cavity resulting in conjugate heat transfer. A finite
validated,
and used in conjugate
the present
study. The heat
(Au)
single-walled
volume method-based
homogeneous
heatefficient
transferGold
model
hasand
been
developed,
carbon
nanotube
(SWCNT)
NF
pairs
obtained
by
Nimmagadda
and
Venkatasubbaiah
are
validated, and used in the present study. The heat efficient Gold (Au) and single-walled
used
the present
study.NF
Moreover,
efficiently
varied magnetic
fields identified are
by
carboninnanotube
(SWCNT)
pairs obtained
by Nimmagadda
and Venkatasubbaiah
Nimmagadda
et al. arestudy.
also implemented
and compared
the uniform
field.
used in the present
Moreover, efficiently
variedwith
magnetic
fieldsmagnetic
identified
by
Furthermore,
the
magnetic
field
is
applied
over
the
geometrical
domain
along
the
two
axial
Nimmagadda et al. are also implemented and compared with the uniform magnetic field.
directions
separately
and the
effective
CHTE
obtained.
The significant
impact
of broad
Furthermore,
the magnetic
field
is applied
overisthe
geometrical
domain along
the two
axial
parameters,
such as magnetic
type, location
strength,
nanoparticle
and
directions separately
and thefield
effective
CHTE isand
obtained.
The
significantconcentration
impact of broad
type,
and
Reynolds
number
on
the
CHTE,
is
systematically
analyzed
and
presented.
parameters, such as magnetic field type, location and strength, nanoparticle concentration and
type, and Reynolds number on the CHTE, is systematically analyzed and presented.

Full article in IEEE Trans Compon Packag Manuf Technol 2020;10(11):1868-78; doi:10.1109/TCPMT.2020.
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Molecular phylogeny and species delimitation of the
Molecular
phylogeny
and species
delimitation
of the
freshwater
prawn
Macrobrachium
pilimanus
species
group,
freshwater
prawn Macrobrachium
pilimanus
species
group,
with descriptions
of three new species
from
Thailand
with descriptions of three new species from Thailand
Warut Siriwut1, Ekgachai Jeratthitikul1, Somsak Panha2,4,
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Specific status and species boundaries of several freshwater prawns in the Macrobrachium
Specific status
and
species
boundaries
of several
freshwater
prawnsre-description
in the Macrobrachium
pilimanus
species
group
remain
ambiguous,
despite
the taxonomic
of type
pilimanus species
group remain
ambiguous,
thethe
taxonomic
re-description
of type
materials
and additional
specimens
collected despite
to expand
boundaries
of some species.
In
materials
collected
to expand the
boundaries
somewas
species.
In
this
study,and
the additional
“pilimanus”specimens
species group
of Macrobrachium
sensu
Johnsonof
(1958)
studied
this study,
the “pilimanus”
of Macrobrachium
sensu Johnson
(1958)phylogenetic
was studied
using
specimens
collectedspecies
from group
montane
streams of Thailand.
Molecular
using specimens
from
montane
streams
of Thailand.
Molecular
analyses
based oncollected
sequences
of three
molecular
markers
(COI, 16S
and 18S phylogenetic
rRNA) were
analyses based
on sequencesresults
of three
molecular
markers (COI,
16S and 18Sand
rRNA)
were
performed.
The phylogenetic
agreed
with morphological
identifications,
indicated
performed.
results agreed
with
morphological
identifications,
and indicated
the
presenceThe
of phylogenetic
at least nine putative
taxa. Of
these,
six morphospecies
were recognised
as
the presence
of at
nine putative
taxa. Of these, M.
six morphospecies
recognisedand
as
M.
malayanum,
M.least
forcipatum,
M. dienbienphuense,
hirsutimanus, M.were
eriocheirum,
malayanum,Furthermore,
M. forcipatum,
M. morphologically
dienbienphuense, M.
M. eriocheirum,
and
M. sirindhorn.
three
andhirsutimanus,
genetically distinct
linages were
M.
sirindhorn.
Furthermore,
three
morphologically
and
genetically
distinct
linages
were
detected, and are described herein as M. naiyanetri Siriwut sp. nov., M.
detected,
andSiriwut
are described
herein
as M. naiyanetri
Siriwut
sp. taxonomic
nov., M.
palmopilosum
sp. nov. and
M. puberimanus
Siriwut sp.
nov. The
palmopilosum
Siriwut wide
sp. nov.
and M. puberimanus
nov. The
comparison
indicated
morphological
variation inSiriwut
several sp.
species
and taxonomic
suggested
comparisondiagnostic
indicatedcharacters
wide morphological
variation
andsuch
suggested
additional
that are suitable
for useininseveral
speciesspecies
diagnoses,
as the
additional
suitable
forand
use the
in species
diagnoses,
such
as the
shape
and diagnostic
orientationcharacters
of fingers,that
the are
rostrum
form,
presence
or absence
of velvet
shape and orientation
of fingers, the
rostrum form,
and
the presence
absence
of velvet
pubescence
hairs and tuberculated
spinulation
on each
telopodite
of theorsecond
pereiopods.
pubescence
hairs species
and tuberculated
spinulation
telopodite of theinsecond
The
“pilimanus”
group was
portrayedonaseach
non-monophyletic
both pereiopods.
ML and BI
The “pilimanus”
species
group
portrayed
as non-monophyletic
in bothwas
MLdetected
and BI
analyses.
The genetic
structure
of was
different
geographical
populations in Thailand
analyses.
The geneticspecies.
structure
of species
differentdelimitation
geographical
populations
in Thailand
was methods
detected
in
some widespread
The
based
on the four
delimitation
in some
widespread
species.
Thesuggested
species delimitation
based
on the four
delimitation
(BIN,
ABGD,
PTP and
GMYC)
high genetic
diversity
of the
“pilimanus”methods
species
(BIN, ABGD,
PTP the
andcandidate
GMYC) suggested
high genetic
diversity
of the “pilimanus”
group
and placed
members much
higher than
in previous
designationsspecies
based
group
and placed
the candidate
members
much higher
than in
previous designations
based
on
traditional
morphology.
This finding
suggests
that further
investigation
of morphological
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
and genetic
diversitya of
Southeast Asian
freshwater
prawns
in theingenus
Macrobrachium
is still
required
to provide
comprehensive
species
list to guide
efforts
conservation
and resource
required
to
provide
a
comprehensive
species
list
to
guide
efforts
in
conservation
and
resource
management.
management.
Full article in Peer J 2020;8:e10137; doi:10.7717/peerj.10137
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A new micropolydesmoid millipede of the genus
A
new micropolydesmoid
the genus
Eutrichodesmus
Silvestri,millipede
1910 fromofCambodia,
Eutrichodesmus
Silvestri,
1910 from
Cambodia,
with
a key to species
in mainland
Southeast
Asia
with(Diplopoda,
a key to species
in mainland
Southeast Asia
Polydesmida,
Haplodesmidae)
(Diplopoda, Polydesmida, Haplodesmidae)
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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
ofCambodia
the genus
The micropolydesmoid
millipede
family Haplodesmidae
is here
recorded
from
for
Eutrichodesmus
1910:
E. cambodiensis
species
is described
two
the
first timeSilvestri,
through
the
discovery sp.
of nov.
the This
first,new
new
species
of thefrom
genus
limestone habitats
in Kampot
basedsp.
on nov.
abundant
material.
It is
distinguished
Eutrichodesmus
Silvestri,
1910: Province,
E. cambodiensis
This new
species
iseasily
described
from two
from all related
congeners
by Province,
the following
combination
ofmaterial.
characters:
limestone
habitats
in Kampot
based
on abundant
It isbody
easilygreyish-brown;
distinguished
limbus
lobulate; solenomere
partially
divided from
acropodite body
by a digitiform
lobe,
from
allroundly
related congeners
by the following
combination
of characters:
greyish-brown;
but without
hairpad.
remarkspartially
on thedivided
previously-proposed
are
limbus
roundly
lobulate;Brief
solenomere
from acropodite“pecularis-group”
by a digitiform lobe,
provided
and ahairpad.
second group,
the “demangei-group”,
is established and “pecularis-group”
discussed on the basis
but
without
Brief remarks
on the previously-proposed
are
of
morphological
evidence,
updating
the
number
of
recognised
species
groups
provided and a second group, the “demangei-group”, is established and discussed on the basis
of
two. Detailed
morphological
photographs
and a
of Eutrichodesmus
morphological toevidence,
updating
the numberillustrations,
of recognised
species groups
distribution
map, astowell
as remarks
its habitat and mating
behaviour
of the new species
of Eutrichodesmus
two.
Detailedon morphological
illustrations,
photographs
and a
are
presented.
Furthermore,
the
current
distributions
of
all
55
presently-known
species
distribution map, as well as remarks on its habitat and mating behaviour of the new species
of
are providedthe
andcurrent
a key to
all 23 species
in mainland Southeast
areEutrichodesmus
presented. Furthermore,
distributions
ofthat
all occur
55 presently-known
species
Asia
is
given.
of Eutrichodesmus are provided and a key to all 23 species that occur in mainland Southeast
Asia is given.
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Molecular phylogeny of the limacoid snail
Molecular
phylogenyinofSoutheast
the limacoid
snail
family Dyakiidae
Asia,
family
Dyakiidae
Southeast
Asia,
with the
description
of ainnew
genus and
species
with the description of a new genus and species
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Members of the terrestrial snail family Dyakiidae from Southeast Asia show a distinct
Members
of the
terrestrialpattern
snail family
Dyakiidae
from Southeast
show a in
distinct
geographical
distribution
and possess
different
degrees ofAsia
complexity
their
geographical
distribution
possess
different
degreesofoftencomplexity
in their
amatorial
organ
gland. Thispattern
study isand
the first
molecular
phylogeny
of the 12 genera
in
amatorial
organ
gland. to
This
study insights
is the first
molecular
phylogeny
of ten
of the 12
genera of
in
this
family,
performed
provide
into
the origin
of Dyakiidae
and
evolution
this family,
to provideorgan
insightsgland
into thestructure.
origin of Dyakiidae
the evolution
of
their
shellsperformed
and amatorial
A new and
genus
and new
their shells
and amatorial
organ
gland structure.
A &new
genus
new
species,
Pseudoquantula
lenticularis
Jirapatrasilp
& Panha gen.
sp. nov.,
was and
uncovered
species,onPseudoquantula
lenticularischaracters
Jirapatrasilp
& molecular
Panha gen.divergence.
& sp. nov.,All
was
uncovered
based
its distinct morphological
and
other
genera
basedretrieved
on its distinct
morphological
characters
andMainland
molecularSoutheast
divergence.
other
genera
were
as monophyletic
except
for Dyakia.
AsiaAll
was
inferred
to
were
monophyletic
except for
Mainland
was
inferred to
be
theretrieved
ancestralas
range
of the Dyakiidae,
andDyakia.
the lineages
then Southeast
dispersed Asia
to and
diversified
in
be the ancestral
of the
Dyakiidae,
the lineages then
dispersed
to and
diversified
in
Borneo.
Cladisticrange
analysis
showed
that alland
14 morphological
characters
used
in this
study were
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,
homoplastic.
These
results disagree
with the
previous
amatorial
organgenera.
transformation
series,
in which neither
Pseudoplecta
nor Quantula
was
ancestral
to the other
The enigmatic
in
which
neither Pseudoplecta
nor
was
ancestral
the othersecondary
genera. The
genus
Pseudoplecta,
which lacks
anQuantula
amatorial
organ
gland,toexhibited
loss.enigmatic
genus Pseudoplecta, which lacks an amatorial organ gland, exhibited secondary loss.
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Color and
molecular
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Brazilein extract from sappan wood (Caesalpinia sappan L.) has potential for use as natural food
colorant since
it has
unique
flavor
and taste.sappan
Although
brazilein
hasfor
long
applied
in
Brazilein
extract
fromno
sappan
wood
(Caesalpinia
L.) has
potential
usebeen
as natural
food
several
traditional
foods
and
beverages,
information
on
its
stability,
which
is
of
importance
colorant since it has no unique flavor and taste. Although brazilein has long been applied in
for
practical
application,
is still
limited. information
In this work,
waswhich
isolated
sappan
several
traditional
foods and
beverages,
onbrazilein
its stability,
is offrom
importance
wood;
its purity
was confirmed
by nuclear
magnetic
resonance
spectroscopy.
for practical
application,
is still limited.
In this
work, brazilein
was
isolated fromRelations
sappan
between
molecular
structures
and
color
as
well
as
thermal
stabilities
of
brazilein
in
aqueous
wood; its purity was confirmed by nuclear magnetic resonance spectroscopy. Relations
solutions
at pH 3, 7structures
and 9 were
the as
first
time
At the
pH,
netbetween molecular
andfor
color
well
as investigated.
thermal stabilities
of lowest
brazilein
inzero
aqueous
charge
structure
which
exhibited
yellow
color, wasAt
predominantly
found.
The
solutions
at pH 3,of7brazilein,
and 9 were
for the
first time
investigated.
the lowest pH,
zero netdeprotonated
andoffully
deprotonated
structuresyellow
of brazilein,
exhibited orange
andThe
red
charge structure
brazilein,
which exhibited
color, which
was predominantly
found.
colors,
respectively,
were
found whenstructures
pH of theofaqueous
solutions
increased.
The forms
of
deprotonated
and fully
deprotonated
brazilein,
which exhibited
orange
and red
brazilein
existing at were
the higher
suffered
degradation
heating,
colors, respectively,
foundpH
when
pH ofextensive
the aqueous
solutions upon
increased.
Thewhile
formsthe
of
form existing
at the
pH possessed
higher
stability.
Heat-induced
brazilein
existing
at lowest
the higher
pH suffered
extensive
degradation
upon deprotonation
heating, while and
the
degradation
confirmed
by possessed
UV–visiblehigher
and Fourier-transform
infrareddeprotonation
spectra as well
as
form
existingwere
at the
lowest pH
stability. Heat-induced
and
losses of brazilein
content. by UV–visible and Fourier-transform infrared spectra as well as
degradation
were confirmed
losses of brazilein content.
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A spray-drying (SD) based method was proposed to prepare amylose-lipid powder
A
spray-drying
(SD) based Thai
method
was and
proposed
to oil.
prepare
amylose-lipid
powder
complexes
from high-amylose
rice flour
rice bran
Selected
properties (moisture
complexes
from activity,
high-amylose
Thai rice flour
rice bran
oil. Selected
properties
content, water
hygroscopicity,
bulkand
density,
X-ray
diffraction
pattern,(moisture
thermal
content,
water
activity,
hygroscopicity,
bulk
density,
X-ray
diffraction
pattern,
thermal
property and Fourier transform infrared spectrum), microstructure and in vitro digestion
property of
and
infrared
spectrum),
microstructure
andofin150
vitro
digestion
behavior
theFourier
powdertransform
prepared using
different
conditions
(temperatures
to 200°C
and
behavior
powderof
prepared
using
conditions
(temperatures
150 toof
200°C
and
rice
branofoilthecontents
0, 10, 30
anddifferent
50% w/w)
were compared
withofthose
powder
rice bran using
oil contents
of 0, 10, 30
and
w/w)
compared
those of showed
powder
prepared
the conventional
hot
air 50%
drying
(CVwere
at 40°C)
method.with
SD powders
prepared
using the conventional
drying
(CV sizes.
at 40°C)
method.
SD powders
higher
hygroscopicity
values duehot
toair
their
smaller
Added
oil resulted
in a showed
porous
higher hygroscopicity
values
due to their
smaller
sizes.
Addedfor
oil SD
resulted
in the
a porous
structure
for CV powder
but hollow,
dent and
fused
structures
powder;
latter
structure for
powder
but
hollow,than
dentCV
and
fused structures
SD powder;
thesimilar
latter
structures
ledCV
to lower
bulk
densities
powder.
CV and SDfor
powders
showed
structures
led to lowerand
bulkX-ray
densities
than CV
powder.
anddrying
SD powders
showed
similar
melting
temperatures
diffraction
patterns.
A CV
higher
temperature
with
SD,
melting temperatures
and X-ray
patterns.
A hence
higherthe
drying
with
however,
promoted formation
ofdiffraction
resistant starches
and
lowertemperature
digestion rate
of SD,
the
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
powder.
powderglycemic
preparedindex
withvalue
no added
at 150°C showed the lowest digestion rate as
well as a SD
moderate
of 63oil
± 5.
well as a moderate glycemic index value of 63 ± 5.
Full article in Food Biosci 2020;37:100724; doi:10.1016/j.fbio.2020.100724
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A review
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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,
Carotenoids
in nature
are predominantly
C40 hydrocarbons
that
may
contain
oxygenated
they
cannotgroups.
be synthesized
inthey
the human
body and must
obtained
thehealth
diet. Fruit
and
functional
Although
are well‐recognized
tobe
exhibit
key from
human
benefits,
vegetables
the primaryin dietary
sources
carotenoids
because
plants
automatically
they
cannotare
be synthesized
the human
body of
and
must be obtained
from
the diet.
Fruit and
synthesize
these
compounds
to
protect
cells
from
oxidative
damage
that
may
occur
upon
vegetables are the primary dietary sources of carotenoids because plants automatically
photosynthesis
to light. Biosynthesis
andfrom
accumulation
carotenoids
in plants
synthesize
thesedue
compounds
to protect cells
oxidative of
damage
that may
occur begin
upon
during cultivation
postharvest and
storage.
However,ofthese
compounds
naturally
photosynthesis
due through
to light. Biosynthesis
accumulation
carotenoids
in plants
begin
degradecultivation
upon plant
senescence
and also
during
food processing
(e.g., blanching,
during
through
postharvest
storage.
However,
these compounds
naturally
pasteurization,
In thisand
article,
of carotenoids
degrade
upon and
plantdrying).
senescence
also evolution
during food
processingduring
(e.g., cultivation,
blanching,
postharvest storage,
and food
processing
is comprehensively
reviewed.
pasteurization,
and drying).
In this
article, evolution
of carotenoids
duringAppropriate
cultivation,
conditions and
methods
to food
cultivate,
store, and
fruit and vegetables
help retard
postharvest
storage,
and
processing
is process
comprehensively
reviewed.toAppropriate
carotenoid and
degradation
and
enhance
carotenoid
biosynthesis
are also reviewed
and
conditions
methods to
cultivate,
store,
and process
fruit and vegetables
to help retard
identified.
carotenoid degradation and enhance carotenoid biosynthesis are also reviewed and
identified.

Full article in Compr Rev Food Sci Food Saf 2020;19:1561-604; doi:10.1111/1541-4337.12564
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Profiles of prebiotic fructooligosaccharides,
of prebiotic
fructooligosaccharides,
inulin Profiles
and sugars
as well as
physicochemical properties
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well as
properties
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and itsas
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asphysicochemical
affected by ripening
stage
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its applied
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Contents of fructooligosaccharides and inulin along with those of selected sugars in fresh
banana
ripening stages and
wereinulin
first determined.
Banana
then sugars
processed
into
Contentsofofdifferent
fructooligosaccharides
along with those
of was
selected
in fresh
snacks
by hotripening
air drying
(HD)
or low-pressure
superheated
steam
drying
(LPSSD).
banana either
of different
stages
were
first determined.
Banana was
then
processed
into
Selected
physicochemical
properties
fresh banana
(moisture steam
content,
water(LPSSD).
activity,
snacks either
by hot air drying
(HD)oforboth
low-pressure
superheated
drying
flesh-to-peel
ratio,
total
soluble
solids
content,
pH,
titratable
acidity
and
firmness)
and its
Selected physicochemical properties of both fresh banana (moisture content, water activity,
snacks
(microstructure,
color)
were investigated.
banana
of ripening
stage
flesh-to-peel
ratio, total texture
solubleand
solids
content,
pH, titratableFresh
acidity
and firmness)
and
its
5snacks
exhibited
higher fructooligosaccharides,
and sugar contents;
its snacks
possessed
(microstructure,
texture and color)inulin
were investigated.
Fresh banana
of also
ripening
stage
maximum
and inulin
contents.
Drying
methods
did also
not possessed
have any
5 exhibited fructooligosaccharides
higher fructooligosaccharides,
inulin
and sugar
contents;
its snacks
significant
on the contents of these
prebiotics.
Although
snacks
from banana
ripening
maximum effect
fructooligosaccharides
and inulin
contents.
Drying
methods
did notofhave
any
stage
5 possessed
sugar of
contents,
such contents,
when
snacks
arebanana
consumed
at the
significant
effect onhigher
the contents
these prebiotics.
Although
snacks
from
of ripening
recommended
amount,
aresugar
still lower
than such
the recommend
daily snacks
intake. are
Stage-5
LPSSD at
snack
stage 5 possessed
higher
contents,
contents, when
consumed
the
exhibited
betteramount,
texture are
andstill
color
than
its the
HDrecommend
counterpart,daily
so the
former
has aLPSSD
potential
of
recommended
lower
than
intake.
Stage-5
snack
being
a prebiotic-based
exhibited
better texture snack.
and color than its HD counterpart, so the former has a potential of
being a prebiotic-based snack.
Full article in Dry Technol 2020;38:724-34; doi:10.1080/07373937.2019.1700517
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Effect
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Thermal treatment during catalyst preparation is one of the important factors affecting the
characteristics
and during
performance
of preparation
a catalyst. To
improve
catalyticfactors
performance
of the
an
Thermal treatment
catalyst
is one
of thethe
important
affecting
alumina-supported
copper catalyst
animprove
impregnation
methodperformance
for dimethyl of
ether
characteristics and performance
of prepared
a catalyst.byTo
the catalytic
an
(DME)
synthesis
from
CO
,
the
effects
of
the
use
of
hot
air
and
infrared
drying
as
well
as
alumina-supported copper2 catalyst prepared by an impregnation method for dimethyl ether
calcination
at 600 from
and 900
to prepare
alumina
supports
were
investigated.
Infrared
drying
effects of
the use
of hot air
and
infrared drying
as well
as
(DME) synthesis
CO°C
2, the
could
shorten
the
required
drying
time
by
75%
when
compared
with
hot
air
drying.
Infrared
calcination at 600 and 900 °C to prepare alumina supports were investigated. Infrared drying
drying
could also
help maintain
pore
size and
pore
volumewith
of the
leading
to
could shorten
the required
dryingthe
time
by 75%
when
compared
hotsupports,
air drying.
Infrared
their
larger
areas.
Different
techniques
additionally
noted toleading
result in
drying
couldsurface
also help
maintain
thedrying
pore size
and porewere
volume
of the supports,
to
different
sizes
and
shapes
of
the
pores
as
well
as
to
different
copper
distributions
and
their larger surface areas. Different drying techniques were additionally noted to result in
intensities
of acid
sites
of theof
catalyst.
An increase
temperature
resulted and
in a
different sizes
and
shapes
the pores
as well inasthe
tocalcination
different copper
distributions
decrease
of the supports
because
particle temperature
aggregation. resulted
The drying
intensitiesinofthe
acidsurface
sites of area
the catalyst.
An increase
in the of
calcination
in a
technique
a more
effect than
calcination
temperature
on theThe
space-time
decrease inexhibited
the surface
areasignificant
of the supports
because
of particle
aggregation.
drying
yield
of DME.
A catalyst
utilizing
the support
prepared
by infrared
drying on
andthe
then
calcined
technique
exhibited
a more
significant
effect than
calcination
temperature
space-time
–1
–1
at
600of
°CDME.
exhibited
the highest
yield
DME (40.9
gDME kg
h ) at adrying
reaction
of
yield
A catalyst
utilizing
theofsupport
prepared
bycatinfrared
andtemperature
then calcined
–1
–1
300
°C.°C
Stability
of the
optimalyield
catalyst,
when
monitored
overha )24
noted to be
atha period,
reactionwas
temperature
of
at 600
exhibited
the highest
of DME
(40.9
gDME kgcat
excellent.
300 °C. Stability of the optimal catalyst, when monitored over a 24 h period, was noted to be
excellent.
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Nowadays, oil crops are very attractive both for human consumption and biodiesel
Nowadays, oil crops are very attractive both for human consumption and biodiesel
production; however, little is known about their commensal rhizosphere microbes. In this
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
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
several areas of Thailand. Rhizobacteria, cultivable in nitrogen-free media, and arbuscular
mycorrhizal (AM) fungi were isolated and examined for abundance, diversity, and plant
mycorrhizal (AM) fungi were isolated and examined for abundance, diversity, and plant
growth-promoting activities (indole-3-acetic acid (IAA) and siderophore production, nitrogen
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
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—
affected by plant species and soil features. Considering rhizobacterial diversity, two classes—
Alphaproteobacteria (Ensifer sp. and Agrobacterium sp.) and Gammaproteobacteria (Raoultella sp.
Alphaproteobacteria (Ensifer sp. and Agrobacterium sp.) and Gammaproteobacteria (Raoultella sp.
and Pseudomonas spp.)—were identified in physic nut rhizosphere, and three classes;
and Pseudomonas spp.)—were identified in physic nut rhizosphere, and three classes;
Actinobacteria (Microbacterium sp.), Betaproteobacteria (Burkholderia sp.) and Gammaproteobacteria
Actinobacteria (Microbacterium sp.), Betaproteobacteria (Burkholderia sp.) and Gammaproteobacteria
(Pantoea sp.) were identified in the sacha inchi rhizosphere. Considering AM fungal diversity,
(Pantoea sp.) were identified in the sacha inchi rhizosphere. Considering AM fungal diversity,
four genera were identified (Acaulospora, Claroideoglomus, Glomus, and Funneliformis) in sacha
four genera were identified (Acaulospora, Claroideoglomus, Glomus, and Funneliformis) in sacha
inchi rhizospheres and two genera (Acaulospora and Glomus) in physic nut rhizospheres. The
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 rootrhizobacteria with the highest IAA production and AM spores with the highest rootcolonizing ability were identified, and the best ones (Ensifer sp. CM1-RB003 and Acaulospora
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
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
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
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
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 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
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
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
abundance and diversity likely rely on plant species and soil features. In addition, pot
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development and growth of physic nut and sacha inchi.
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Novel endophytic fungi with fungicidal metabolites
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This study is aimed to investigate the antifungal activity of endophytic fungi isolated from
This
studyartichoke
is aimed (Helianthus
to investigate
the antifungal
activity
of endophytic
fungi
Jerusalem
tuberosus)
and Ginger
(Zingiber
officinale)
and isolated
Stemonafrom
root
Jerusalem
artichoke
(Helianthus
tuberosus)
and
Ginger
(Zingiber
officinale)
and
Stemona
root
(Stemona tuberosa) against causative agent of southern stem rot Sclerotium rolfsii. The dual
(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
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
Macrophomina
BUP2/3,
isolated
from isolated
Jerusalem
artichoke
and
Daldinia
eschscholtzii
2NTYL11 and phaseolina
Trichoderma
erinaceum
ST-KKU2,
from
Stemona
root
and ginger
could
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%,
effectively
inhibited
the glucanase
mycelial growth
of S. rolfsii
at 76.00,
66.67 and
63.63%,
respectively.
The β-1,3
and chitinase
activities
of all41.20,
endophytic
fungi
was
respectively.
The
β-1,3
glucanase
and
chitinase
activities
of
all
endophytic
fungi
determined which reached the maximum after 2 and 7 days of incubation, respectively.was
In
determined
which
reached
the
maximum
after
2
and
7
days
of
incubation,
respectively.
In
addition, Scanning Electron Microscope (SEM) observation showed that T. erinaceum STaddition,
Microscope
showed
that Interestingly,
T. erinaceum our
STKKU2
hasScanning
predatoryElectron
mechanism
aginst S.(SEM)
rolfsii observation
via coiling and
invasion.
KKU2 has predatory
mechanism
aginst and
S. rolfsii
via coiling2NTYL11
and invasion.
Interestingly,
endophytic
fungi T. erinaceum
ST-KKU2
D. eschscholtzii
were the
first speciesour
in
endophytic
T. erinaceum
ST-KKU2
and D.
2NTYL11 were the
first species
in
their
generafungi
to produce
polyketides
group
as eschscholtzii
6-n-pentyl-2H-pyran-2-one
(6PAP)
and 2,3their genera to produce polyketides group as 6-n-pentyl-2H-pyran-2-one
(6PAP)
and 2,3dihydro-5-hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
(DHMB), respectively,
to control
S.
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
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
under
greenhouse
condition.
The endophytic
T. erinaceum
eschscholtzii
2NTYL11
also showed
high level
of reductionfungi,
of southern
stem ST-KKU2
rot diseaseand
by D.
58.14%
under
2NTYL11
also
showed
high
level
of
reduction
of
southern
stem
rot
disease
by
58.14%
pot experiment. Such effects were also higher than the effects of other endophytic under
fungi
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
isolated
from
Jerusalem
artichoke
whenhave
tested
under greenhouse
condition. Our
showed the
fungal
endophytes
isolated
potential
for further development
asexperiments
a biocontrol
showed
the
fungal
endophytes
isolated
have
potential
for
further
development
as
a biocontrol
agent in the future.
agent in the future.
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Hyaloterminalis, a novel genus of Coryneaceae
Hyaloterminalis,
a novel
genus of Coryneaceae
in order
Diaporthales
in order Diaporthales
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The dematiaceous coelomycete Hyaloterminalis alishanensis gen. et sp. nov. (Coryneaceae,
Diaporthales,
Sordariomycetes)
is introduced in
this paper.
from dead
The dematiaceous
coelomycete Hyaloterminalis
alishanensis
gen.It etwas
sp. isolated
nov. (Coryneaceae,
branches of Cerasus
sp. from the isAliintroduced
Mountain, in
Taiwan.
Coryneum
was isolated
previously
the dead
only
Diaporthales,
Sordariomycetes)
this paper.
It was
from
genus in Coryneaceae,
morphological
similarity
of Hyaloterminalis
with
the type the
genus
is
branches
of Cerasus sp.and
from
the Ali Mountain,
Taiwan.
Coryneum was
previously
only
limitedintoCoryneaceae,
broadly fusiform,
brown conidia.
Hyaloterminalis
differs from
Coryneum
having
genus
and morphological
similarity
of Hyaloterminalis
with
the typeingenus
is
pycnidial
persistent
and conidiophore
with
a long
limited
to conidiomata,
broadly fusiform,
brownparaphyses
conidia. Hyaloterminalis
differsmorphology,
from Coryneum
in having
narrow hyaline
tip to thepersistent
apical cellparaphyses
and hyalineand
basalconidiophore
cells. Multigene
phylogenetic
analyses,
pycnidial
conidiomata,
morphology,
with
a long
using a hyaline
combined
and cell
TEF1-α
sequence
datacells.
generated
fromphylogenetic
maximum likelihood,
narrow
tipLSU,
to theITS
apical
and hyaline
basal
Multigene
analyses,
maximum
parsimony
and
MrBayes
analyses,
confirmed
that
Hyaloterminalis
forms
a
distinct
using a combined LSU, ITS and TEF1-α sequence data generated from maximum likelihood,
lineage within
Coryneaceae
and its establishment
as a new
is well-supported.
new
maximum
parsimony
and MrBayes
analyses, confirmed
thatgenus
Hyaloterminalis
forms aThe
distinct
taxon iswithin
described,
illustrated
and
withasCoryneum.
TheisITS
(MH861215) and
lineage
Coryneaceae
and
its compared
establishment
a new genus
well-supported.
The LSU
new
(MH872982)
sequences
obtained
from
the
ex-type
strain
of
Talekpea
foeticia,
confirm
its
status
taxon is described, illustrated and compared with Coryneum. The ITS (MH861215) and LSU
as a member
in Coryneaceae.
Therefore,
Talekpea
as a distinct
in
(MH872982)
sequences
obtained from
the ex-type
strainisofaccepted
Talekpea foeticia,
confirm genus
its status
Coryneaceae.
as
a member in Coryneaceae. Therefore, Talekpea is accepted as a distinct genus in
Coryneaceae.
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Bartalinia kevinhydei (Ascomycota),
Bartalinia
kevinhydei
(Ascomycota),
a new leaf-spot
causing
fungus on
teak (Tectona grandis)
a new leaf-spot causing
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from northern
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This paper introduces an interesting new fungus, isolated from teak (Tectona grandis) leafspots,
collected
in Chiang
Province,
Thailand.
analysis
of combined
ITSleafand
This paper
introduces
an Rai
interesting
new
fungus,Phylogenetic
isolated from
teak (Tectona
grandis)
LSU
together
with morphological
studies confirmed
the disease
spots,sequence
collected data
in Chiang
Rai Province,
Thailand. Phylogenetic
analysisthat
of combined
ITS was
and
caused
by a Bartalinia
species,
from described
taxa. Detailed
description,
LSU sequence
data together
withdistinct
morphological
studies confirmed
that the disease
was
photomicrographs
and species,
a phylogenetic
are described
provided to
showcase
the description,
taxonomic
caused by a Bartalinia
distincttree
from
taxa.
Detailed
placement
of the new
species,
B. kevinhydei.
Geographical
distribution
of Bartalinia
species is
photomicrographs
and
a phylogenetic
tree
are provided
to showcase
the taxonomic
also
provided.
This
is the
first report
of a Bartalinia
species distribution
growing on teak,
and also
the first
placement
of the
new
species,
B. kevinhydei.
Geographical
of Bartalinia
species
is
report
for Bartalinia
inthe
Thailand.
also provided.
This is
first report of a Bartalinia species growing on teak, and also the first
report for Bartalinia in Thailand.
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Phosphate-solubilizing fungi (PSF) play an important role in increasing the bioavailability of
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,
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
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
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
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
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
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 phosphatea liquid PVK medium. To the best of our knowledge, A. hydei sp. nov. is the first phosphatesolubilizing fungus reported from air. We also provide the identification especially for
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
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
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,
picture for identifying potential taxa for future plant growth-promoting applications. Herein,
A. hydei (section Nigri), Gongronella hydei, Penicillium soli (section Lanata-Divaricata) and
A. hydei (section Nigri), Gongronella hydei, Penicillium soli (section Lanata-Divaricata) and
Talaromyces yunnanensis (section Talaromyces) are fully described and introduced as new to
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
science. These four new species are identified based on both morphological characteristics and
multigene phylogenetic analyses, including the genealogical concordance phylogenetic
multigene phylogenetic analyses, including the genealogical concordance phylogenetic
species recognition method where necessary. Penicillium austrosinense is considered to be a
species recognition method where necessary. Penicillium austrosinense is considered to be a
synonym of P. guaibinense.
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An
An interesting
interesting bioluminescent
bioluminescent fungus
fungus growing
growing on
on dead
dead bamboo
bamboo stems
stems was
was collected
collected from
from
bamboo
forests
in
the
East
Khasi
and
West
Jayantia
Hills
Districts
of
Meghalaya,
Northeast
bamboo forests in the East Khasi and West Jayantia Hills Districts of Meghalaya, Northeast
India.
and phylogenetic
phylogenetic analyses
analyses of
of nrITS
nrITS and
and nrLSU
nrLSU
India. Both
Both morphological
morphological characteristics
characteristics and
regions
Roridomyces and
and is
is aa new
new
regions showed
showed that
that the
the bioluminescent
bioluminescent fungus
fungus belongs
belongs to
to the
the genus
genus Roridomyces
species
to
science,
as
well
as
the
first
report
of
the
genus,
Roridomyces,
in
India.
Full
species to science, as well as the first report of the genus, Roridomyces, in India. Full
descriptions,
phylogenetic trees
trees to
to show
show the
the position
position of
of the
the novel
novel
descriptions, colour
colour photographs,
photographs, phylogenetic
bioluminescent
bioluminescent taxon,
taxon, and
and comparisons
comparisons with
with its
its morphologically
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similar species
species are
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L-lactic acid production by Lactobacillus salivarius L105
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byeffects
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in optimized
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The production efficacy of L-lactic acid production by Lactobacillus salivarius L105
wasimproved
by statistical
Plackett-Burman
was used to
screen forL105
the
The
production
efficacy optimization.
of L-lactic acid
production design
by Lactobacillus
salivarius
most influencing
factors effect
on L-lactic
acid production.
nutritional
wasimproved
by statistical
optimization.
Plackett-Burman
design Among
was usedeight
to screen
for the
parameters
including
glucose,
extract, acid
yeastproduction.
extract, sodium
trisodium
most influencing
factors
effect beef
on L-lactic
Amongacetate,
eight nutritional
phosphate,
ammonium
citrate,
magnesium
sulfate
and
manganese
sulfate,
yeast
extract
and
parameters including glucose, beef extract, yeast extract, sodium acetate, trisodium
trisodium
were
found
to be the most
significant
effective
factorsyeast
(p 0.01)
which
phosphate,phosphate
ammonium
citrate,
magnesium
sulfate
and manganese
sulfate,
extract
and
were
further
optimized
using
central
composite
design
(CCD)
and
response
surface
plot.
A
trisodium phosphate were found to be the most significant effective factors (p 0.01) which
second
orderoptimized
polynomial
regression
estimated
maximal
acidsurface
production
were further
using
central model
composite
designa(CCD)
andlactic
response
plot. of
A
11.09
g/l
whereby
the
levels
of
yeast
extract
and
trisodium
phosphate
were
22.10
g
and
11.09
second order polynomial regression model estimated a maximal lactic acid production of
g,
respectively.
Thethe
experimental
value
of 12.0
lactic acid
with the
productivity
0.63
11.09
g/l whereby
levels of yeast
extract
and g/l
trisodium
phosphate
were
22.10 g andof11.09
g/l/h
was achieved
after cultivation
in the
medium.
Cultivation
L. salivarius
g, respectively.
The experimental
value
of optimized
12.0 g/l lactic
acid with
the productivity
ofL105
0.63
using
medium
in 2.5-L
jar optimized
fermenter medium.
under theCultivation
controlledL.pH
6.5 at 37°C
g/l/h the
was optimized
achieved after
cultivation
in the
salivarius
L105
without
aeration
gavemedium
higher L-lactic
acid
1.5 times.
L. salivarius
using the
optimized
in 2.5-L
jarapproximately
fermenter under
the controlled
pHL105
6.5 showed
at 37°C
the
osmotolerant
characteristic
at the high
sugar
upL.tosalivarius
200 g/l. However,
the
without
aeration gave
higher L-lactic
acid concentration
approximatelyof1.5
times.
L105 showed
improvement
strategies
i.e. medium
fermentation
strain
the osmotolerant
characteristic
at thecomposition,
high concentration
of sugaroperation
up to 200and
g/l.bacterial
However,
the
improvement strategies
is necessary
achieving
the higherfermentation
productivity.operation and bacterial strain
i.e.for
medium
composition,
improvement is necessary for achieving the higher productivity.
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Streptomyces palmae CMU-AB204T, an antifungal
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Palm oil has high economic value in Southeast Asia as a primary source of vegetable oil and
Palm
oil hasproduction.
high economic
Southeast
Asiadamaged
as a primary
source
of vegetable
oil and
in
biofuel
Thevalue
plantin is
frequently
from
the fungal
infection
of
in biofuel production.
plant
is frequently
damaged
from
thepathological
fungal infection
of
Ganoderma
boninense, The
causing
basal
stem rot (BSR)
disease.
This
problem
Ganoderma
boninense,
(BSR)
disease.
This study
pathological
results
in significant
yieldcausing
loss andbasal
deathstem
of oilrot
palm
trees.
The present
aims to problem
develop
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
actinomycetes
as inoculants
andsioyaensis
to evaluate
their ability
toStreptomyces
control this palmae
disease.
Streptomyces
noursei CMU-AB21,
Streptomyces
CMU-AB83,
and
CMU-AB204T
noursei CMU-AB21,
Streptomyces
CMU-AB83,activity
and Streptomyces
palmae
CMU-AB204T
exhibited
the strongest
degree sioyaensis
of anti-Ganoderma
in vitro and
were
chosen as
exhibited biocontrol
the strongest
degree
anti-Ganoderma
activity
in vitro inand
chosen
as
potential
agents.
Theofactinomycetes
were
encapsulated
2%were
(w/v)
sodium
potentialatbiocontrol
agents. The actinomycetes
in 2%
(w/v) sodium
alginate
an initial concentration
of 10⁹ cfu mL⁻¹.were
The encapsulated
efficiency of these
actinomycetes
on
alginate
at an
initial concentration
10⁹ cfu mL⁻¹.
thesespore
actinomycetes
on
the
in vivo
suppression
of BSR was of
evaluated
in oil The
palmefficiency
seedlingsofusing
immobilized
the in vivo
suppression
of BSR was
evaluatedThe
in oil
palm
seedlings
using spore
immobilized
alginate
beads
and free-spore
suspension.
most
effective
inoculant,
S. palmae
CMUalginate revealed
beads and
suspension.
most effective
inoculant,
S. palmae
CMUAB204T,
thefree-spore
lowest severity
of foliarThe
symptoms
(SFS) at 3.7%
and 4.5%,
and reduced
AB204T,
revealed
the lowest
severity
of foliar
symptoms
(SFS)
at 3.7%
4.5%, and
reduced
the
percentage
of disease
severity
by 81.6%
and
75.8% when
applied
as and
free-spores
and
spores
the percentage alginate
of disease
severity
by 81.6% and
75.8% when
applied astreated
free-spores
spores
encapsulating
beads,
respectively.
Moreover,
the seedlings
withand
S. palmae
encapsulating had
alginate
beads, degree
respectively.
theonseedlings
treatedand
with
S. palmae
CMU-AB204T
the highest
of plantMoreover,
vigor based
stem diameter
biomass.
The
CMU-AB204T
had the highest
degree
of plant
basedfrom
on stem
diameter
and biomass.
The
bioactive
metabolites
of this
strain
werevigor
isolated
broth
extracts
by column
bioactive metabolites
of this strain(MS)
were
from broth
extracts
by column
chromatography.
Mass spectrometry
andisolated
nuclear magnetic
resonance
(NMR)
spectra
chromatography.
Mass spectrometry
(MS)
and
nuclear
magnetic resonance
(NMR) spectra
indicated
that the compounds
produced
by S.
palmae
CMU-AB204T
were actinopyrone
A (1),
indicated
that
the
compounds
produced
by
S.
palmae
CMU-AB204T
were
actinopyrone
A
anguinomycin A (2) and leptomycin A (3), which revealed inhibitory activity towards(1),
G.
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 CMUboninense
50, 5 and candidate
1.5 µg disk⁻¹,
respectively.
Based
on this evidence,
S. would
palmaeprotect
CMUAB204T isat
a promising
in the
development
of a biocontrol
agent that
AB204T
a promising
oil
palm is
trees
from BSRcandidate
disease. in the development of a biocontrol agent that would protect
oil palm trees from BSR disease.
Full article in Biol Control 2020;148:104307; doi:10.1016/j.biocontrol.2020.104307
Full article in Biol Control 2020;148:104307; doi:10.1016/j.biocontrol.2020.104307

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๓๘
338
๓๓๘
Multi-gene phylogenetic evidence suggests
Multi-gene phylogenetic
suggests
Dictyoarthrinium
belongs inevidence
Didymosphaeriacea
Dictyoarthrinium
belongs in Didymosphaeriacea
(Pleosporales,
Dothideomycetes)
and Dictyoarthrinium
(Pleosporales,
and Dictyoarthrinium
musae Dothideomycetes)
sp. nov. on Musa from
Thailand
musae sp. nov. on Musa from Thailand
Binu C. Samarakoon1,2,3, Dhanushka N. Wanasinghe4,5,6, Milan C. Samarakoon1,2,

1
2
1
3
2
4
3
4
5
6
5
7
6
7
8

1,4,5,6,9, Eric H. C. McKenzie
8, Putarak Chomnunti2,3, 1,2
1,2,3, Dhanushka
Phookamsak
BinuRungtiwa
C. Samarakoon
N. Wanasinghe4,5,6
, Milan C. Samarakoon ,
2,7, Saisamorn
1,9,10, Samantha
1,4,5,6,9
1,4,5,6,9
8
Kevin
D.
Hyde
Lumyong
C. Karunarathna
, Eric H. C. McKenzie , Putarak
Chomnunti2,3,
Rungtiwa Phookamsak
Kevin D. Hyde2,7, Saisamorn Lumyong1,9,10, Samantha C. Karunarathna1,4,5,6,9

Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
School of Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
CAS Key Laboratory for Plant Biodiversity and Biogeography of East Asia (KLPB), Kunming Institute of
School of Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650201, Yunnan, China
CAS Key Laboratory for Plant Biodiversity and Biogeography of East Asia (KLPB), Kunming Institute of
World Agro Forestry Centre, East and Central Asia, 132 Lanhei Road, Kunming 650201, Yunnan, China
Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650201, Yunnan, China
Centre for Mountain Futures (CMF), Kunming Institute of Botany, Kunming 650201, Yunnan, China
World Agro Forestry Centre, East and Central Asia, 132 Lanhei Road, Kunming 650201, Yunnan, China
Innovative Institute of Plant Health, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangdong Province,
Centre for Mountain Futures (CMF), Kunming Institute of Botany, Kunming 650201, Yunnan, China
People’s Republic of China
Innovative Institute of Plant Health, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangdong Province,
Manaaki Whenua-Landcare Research, Private Bag 92170, Auckland, New Zealand 9 Research Center of
People’s Republic of China
Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai
8 Manaaki Whenua-Landcare Research, Private Bag 92170, Auckland, New Zealand 9 Research Center of
50200, Thailand
Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai
10 Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand
50200, Thailand
10 Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand

Dead leaves of Musa sp. (banana) were collected in northern Thailand during an investigation
of saprobic
revealedduring
that three
specimens
Dead
leaves fungi.
of MusaPreliminary
sp. (banana)morphological
were collected observations
in northern Thailand
an investigation
belong
to Dictyoarthrinium.
Phylogenetic
analyses
of combined
SSU, that
LSU,three
ITS and
tef1-α
of
saprobic
fungi. Preliminary
morphological
observations
revealed
specimens
sequence
data revealed that
Dictyoarthrinium
a cladeSSU,
in Didymosphaeriaceae
belong
to Dictyoarthrinium.
Phylogenetic
analysesforms
of combined
LSU, ITS and tef1-α
(Massarineae,
Pleosporales,
Dothideomycetes)
sister
to
Spegazzinia.
Based
on contrasting
sequence data revealed that Dictyoarthrinium forms a clade in Didymosphaeriaceae
morphological Pleosporales,
features with the
extant taxa of Dictyoarthrinium,
coupled
withon
thecontrasting
multigene
(Massarineae,
Dothideomycetes)
sister to Spegazzinia.
Based
analyses, Dictyoarthrinium
musae
sp. nov.
is of
introduced
herein. Our
studywith
provides
the first
morphological
features with
the extant
taxa
Dictyoarthrinium,
coupled
the multigene
detailed molecular
investigation
and Our
supports
placement
in
analyses,
Dictyoarthrinium
musae sp.for
nov.Dictyoarthrinium
is introduced herein.
study its
provides
the first
Didymosphaeriaceae
(Massarineae, Pleosporales,
Dothideomycetes).
Previously,
Dictyoarthridetailed
molecular investigation
for Dictyoarthrinium
and supports
its placement
in
nium
was
classified
in
Apiosporaceae
(Xylariales,
Sordariomycetes).
Didymosphaeriaceae (Massarineae, Pleosporales, Dothideomycetes). Previously, Dictyoarthrinium was classified in Apiosporaceae (Xylariales, Sordariomycetes).
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var. assamica)
in northern
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1

Jaturong Kumla1,2, Supakorn Nundaeng2, Nakarin Suwannarach1,2,
1,2,3
2, Nakarin
Saisamorn
Lumyong
Jaturong Kumla1,2, Supakorn
Nundaeng
Suwannarach1,2,
Saisamorn Lumyong1,2,3

Research Center of Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200,
Thailand Center of Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200,
1 Research
2 Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
Thailand
3 Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand
2 Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
3

Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand

Some soil microorganisms, especially bacteria and mycorrhizal fungi, play a role in the
promotion
of plant growth. However,
growth
yeasts
in soil
Some soil microorganisms,
especially plant
bacteria
and promotion
mycorrhizalinvolving
fungi, play
a role
in has
the
not yet beenofextensively
investigated.
aimed
to isolate
and identify
yeast
strains
promotion
plant growth.
However,This
plantstudy
growth
promotion
involving
yeasts
in soil
has
obtained
fromextensively
soils of the investigated.
Assam tea plant
(Camellia
sinensistovar.
assamica)
in northern
Thailand
not
yet been
This
study aimed
isolate
and identify
yeast
strains
and
to
investigate
their
plant
growth
promoting
capabilities.
A
total
of
42
yeast
strains
were
obtained from soils of the Assam tea plant (Camellia sinensis var. assamica) in northern Thailand
obtained
and identified
analysis
of promoting
the D1/D2 capabilities.
domain of the
ribosomal
and
to investigate
their by
plant
growth
A large
total subunit
of 42 yeast
strains RNA
were
gene. Weand
identified
35 strains
of six
belonging
Ascomycota,
namely
obtained
identified
by analysis
of species
the D1/D2
domaintoofthe
thephylum
large subunit
ribosomal
RNA
Aureobasidium
melanogenum,
Saturnispora
diversa,
Saturnispora
sekii,
gene.
We identified
35 strainsKazachstania
of six speciesaquatica,
belonging
to the phylum
Ascomycota,
namely
Schwanniomycesmelanogenum,
pseudopolymorphus
and Wickerhamomyces
anomalus,
and Saturnispora
six species were
Aureobasidium
Kazachstania
aquatica, Saturnispora
diversa,
sekii,
determined to belong
to the phylum
Apiotrichum
scarabaeorum,
Schwanniomyces
pseudopolymorphus
and Basidiomycota,
Wickerhamomycesnamely
anomalus,
and six species
were
Curvibasidiumtopallidicorallinum,
laurentii, Rhodosporidiobolus
ruineniae,scarabaeorum,
Trichosporon
determined
belong to the Papiliotrema
phylum Basidiomycota,
namely Apiotrichum
asahii and Trichosporon
coremiiforme.
Seven strains
were
representative ofruineniae,
potential Trichosporon
new species
Curvibasidium
pallidicorallinum,
Papiliotrema
laurentii,
Rhodosporidiobolus
and belonged
to the genera
Galactomyces
and Wickerhamomyces.
A total
of 28 strains
were
asahii
and Trichosporon
coremiiforme.
Seven strains
were representative
of potential
new species
found
to produce
indole-3-acetic
acid (IAA)and
in aWickerhamomyces.
range of 2.12 to 37.32
mg/L,
the highest
and
belonged
to the
genera Galactomyces
A total
of with
28 strains
were
amount
IAA produced
by R. ruineniae
SDBR-CMU-S1-03.
strains with
werethe
positive
in
found
toof
produce
indole-3-acetic
acid (IAA)
in a range of 2.12All
to yeast
37.32 mg/L,
highest
terms ofof ammonia
production,
and only
eight strains All
were
positive
amount
IAA produced
by R. ruineniae
SDBR-CMU-S1-03.
yeast
strainsfor
weresiderophore
positive in
production.
Two yeast
species, P.and
laurentii
anomalus,
able to
the
terms
of ammonia
production,
only and
eightW.strains
werewere
positive
forsolubilize
siderophore
insoluble form
of calcium
and zinc.
The ability
produce
amylase,
lipase,
production.
Two
yeast species,
P. laurentii
andtoW.
anomalus,
were endogulcanase,
able to solubilize
the
pectinase,
protease
and
xylanase
was
dependent
upon
the
yeast
species
and
strain
involved.
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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report oninedible
tropical
bolete,
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Thailand
and
its fruiting
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Phlebopus spongiosus is a well-known edible ectomycorrhizal mushroom indigenous to
southern
Theismushroom
specimens
from northern
Thailand
in this study
Phlebopus Vietnam.
spongiosus
a well-known
ediblecollected
ectomycorrhizal
mushroom
indigenous
to
were identified
as P.The
spongiosus.
Thisspecimens
identification
was based
morphological
southern
Vietnam.
mushroom
collected
fromon
northern
Thailandcharacteristics
in this study
and the
multi-gene
phylogenetic
Purewas
cultures
isolated andcharacteristics
the relevant
were
identified
as P. spongiosus.
Thisanalyses.
identification
based were
on morphological
suitable
growth
conditionsanalyses.
were investigated.
The were
resultsisolated
indicated
that
fungal
and the mycelial
multi-gene
phylogenetic
Pure cultures
and
thetherelevant
mycelia grew
wellgrowth
on L-modified
Melin-Norkans,
and Murashige
and
Skoog agar
of fungal
which
suitable
mycelial
conditions
were investigated.
The results
indicated
thatall
the
were adjusted
to aon
pH
of 5.0 at 30
C. Sclerotia-like
structures were
observed
cultures.
mycelia
grew well
L-modified
Melin-Norkans,
and Murashige
and Skoog
agaron
all of
which
The
of this
fruiting bodies
in the absence
of a host
was
wereability
adjusted
to amushroom
pH of 5.0 to
at produce
30 C. Sclerotia-like
structures
were observed
onplant
cultures.
determined
bythis
employing
a bag
method.
Fungal
mycelia
completely
the
The
ability of
mushroom
to cultivation
produce fruiting
bodies
in the
absence
of a hostcovered
plant was
cultivation
substrate
after
90–95
days
following
inoculation
of
mushroom
spawn.
Under
the
determined by employing a bag cultivation method. Fungal mycelia completely covered the
mushroom
house conditions,
thedays
highest
amountinoculation
of primordial
formation was
observed
cultivation substrate
after 90–95
following
of mushroom
spawn.
Underafter
the
10–15
days
at
a
casing
with
soil:vermiculite
(1:1,
v/v).
The
primordia
developed
into
a
mature
mushroom house conditions, the highest amount of primordial formation was observed after
stage
within
week.
identification
the
cultivated
fruitinginto
bodies
was
10–15 days
at aone
casing
withMoreover,
soil:vermiculite
(1:1, v/v).of
The
primordia
developed
a mature
confirmed
by one
bothweek.
morphological
molecular ofmethods.
This is fruiting
the firstbodies
recordwas
of
stage within
Moreover, and
identification
the cultivated
P. spongiosusbyfound
Thailand and its
ability
to form methods.
fruiting bodies
a host
plant. of
confirmed
bothinmorphological
and
molecular
This without
is the first
record
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
by different
food industries.
Theisdisposal
andworldwide
burning of in
thisvarious
waste have
created
A large and
amount
of agro-industrial
waste
produced
agricultural
major
problems. Agro-industrial
mainly
consists
of cellulose,
sectorsglobal
and byenvironmental
different food industries.
The disposal andwaste
burning
of this
waste have
created
hemicellulose
and lignin, all problems.
of which are
collectively defined
as lignocellulosic
major global environmental
Agro-industrial
waste mainly
consists of materials.
cellulose,
This
waste canand
serve
as a suitable
substrate
in the solid-state
fermentation
process materials.
involving
hemicellulose
lignin,
all of which
are collectively
defined
as lignocellulosic
mushrooms.
Mushrooms
degradesubstrate
lignocellulosic
lignocellulosic
enzyme
This waste can
serve as a suitable
in the substrates
solid-state through
fermentation
process involving
production
utilize thedegrade
degraded
products tosubstrates
produce their
fruiting
bodies. Therefore,
mushrooms.and
Mushrooms
lignocellulosic
through
lignocellulosic
enzyme
mushroom
cultivation
can degraded
be considered
a prominent
process
for the
production and
utilize the
products
to producebiotechnological
their fruiting bodies.
Therefore,
reduction
valorization
agro-industrial
Such waste
is generated as
a result
of the
mushroomand
cultivation
canofbe
considered awaste.
prominent
biotechnological
process
for
eco-friendly
of of
low-value
by-products
resources
that as
can
be used
to
reduction andconversion
valorization
agro-industrial
waste. into
Suchnew
waste
is generated
a result
of the
produce
value-added
products.
Here, we
have produced
briefresources
review ofthat
the current
eco-friendly
conversion
of low-value
by-products
into anew
can be findings
used to
through
an
overview
of
recently
published
literature.
This
overview
has
focused
on
the use
produce value-added products. Here, we have produced a brief review of the current findings
of
agro-industrial
waste
a growth
substrate
for mushroom
cultivation
lignocellulolytic
through
an overview
of as
recently
published
literature.
This overview
hasand
focused
on the use
enzyme
production.
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
andof
asexual
morphs The
present
challenges
in resolving
taxa
within
Helotiales
is a polyphyletic
order
Ascomycetes.
paucity
of relevant
molecular
data
and
this
order.
In
the
present
study,
Patellariopsidaceae
fam.
nov.,
the
asexual
morph
of
unclear connections of sexual and asexual morphs present challenges in resolving taxa within
Patellariopsis
atrovinosa,
and astudy,
new record
of Cheirospora botryospora
on Fagus
this order. In
the present
Patellariopsidaceae
fam. nov., (Vibrisseaceae)
the asexual morph
of
sylvatica
(Fagaceae)
from
Italy
are
discussed
based
on
morphology
and
molecular
phylogeny.
Patellariopsis atrovinosa, and a new record of Cheirospora botryospora (Vibrisseaceae) on Fagus
Phylogenetic
analyses
based
combinedbased
sequence
dataset of LSU
ITS were
used to
sylvatica (Fagaceae)
from
Italyon
areadiscussed
on morphology
and and
molecular
phylogeny.
infer
the phylogenetic
within thesequence
Helotiales.
The results
thisITS
research
Phylogenetic
analyses relationships
based on a combined
dataset
of LSUofand
were provide
used to
ainfer
solid
base
to
the
taxonomy
and
phylogeny
of
Helotiales.
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
The
inhibitionTo
of date,
viralprotease
proteaseinhibitor
is an important
target inHIV-1
antiviral
drug inhibitors,
discovery have
and
development.
drugs, especially
protease
development.
date, protease
especially
HIV-1 protease
inhibitors,
have
been available To
for human
clinical inhibitor
use in thedrugs,
treatment
of coronaviruses.
However,
these drugs
beenhave
available
forside
human
clinical
thebecome
treatment
of coronaviruses.
However,
drugs
can
adverse
effects
and use
theyincan
ineffective
due to eventual
drugthese
resistance.
can have
side
effectsbioactive
and theycompounds
can become that
ineffective
due to eventual
drug resistance.
Thus,
theadverse
search for
natural
were obtained
from bio-resources
that
Thus, inhibitory
the search capabilities
for natural bioactive
compounds
that
were obtained
from
bio-resources
that
exert
against HIV-1
protease
activity
is of great
interest.
Fungi are
a
exert inhibitory
against HIV-1
activity ispotential
of great interest.
Fungi areofa
source
of naturalcapabilities
bioactive compounds
thatprotease
offer therapeutic
in the prevention
source
of natural
compoundsofthat
offerimmunomodulation.
therapeutic potentialHere,
in the
of
viral
diseases
and bioactive
for the improvement
human
weprevention
made a brief
viral diseases
and for findings
the improvement
of human
immunomodulation.
Here,
westudies
made aonbrief
review
of the current
on fungi as
producers
of protease inhibitors
and
the
review ofcandidate
the current
findings
on fungi
as producers
protease
inhibitors and studies
on the
relevant
fungal
bioactive
compounds
thatof
can
offer immunomodulatory
activities
relevant
candidate
fungal
bioactive
compounds in
that
offer immunomodulatory activities
as
potential
therapeutic
agents
of coronaviruses
thecan
future.
as potential therapeutic agents of coronaviruses in the future.
Full article in Molecule 2020;25:1800; doi:10.3390/molecules25081800
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Xanthagaricus siamensis sp. nov. (Agaricaceae),
Xanthagaricus
siamensis
sp. green
nov. (Agaricaceae),
a new species
with dull
lamellae
a new species
with dull
green lamellae
from northern
Thailand
from northern Thailand

1
2
1
2
3
4
3
4
5
5

Yuanshuai Liu1,2,3, Jian-Kui Jack Liu4, Phongeun Sysouphanthong3,
1,2,5
1,2,3,D.
Kevin
Hyde1,3Jack
, Saisamorn
Lumyong
Yuanshuai Liu
Jian-Kui
Liu4, Phongeun
Sysouphanthong3,
Kevin D. Hyde1,3, Saisamorn Lumyong1,2,5

Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand
Research Center of Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai University,
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand
Chiang Mai, 50200, Thailand
Research Center of Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai University,
Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
Chiang Mai, 50200, Thailand
School of Life Science and Technology, University of Electronic Science and Technology of China,
Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
Chengdu 611731, People’s Republic of China
School of Life Science and Technology, University of Electronic Science and Technology of China,
Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok, 10300, Thailand
Chengdu 611731, People’s Republic of China
Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok, 10300, Thailand

Xanthagaricus siamensis, a new species in the family Agaricaceae, was discovered in northern
Thailand and is
here introduced
basedin
onthe
its family
morphological
features
molecular
It is
Xanthagaricus
siamensis,
a new species
Agaricaceae,
wasand
discovered
in data.
northern
characterized
by
small
to
medium-sized
basidiomata,
a
convex
to
plano-convex
with
Thailand and is here introduced based on its morphological features and molecular data. It is
depressed
center
pileus to
when
mature, thebasidiomata,
presence of agreyish
to violet-brown
characterized
by small
medium-sized
convexorange
to plano-convex
with
fibrillose
squamules
on
the
pileus,
lamellae
that
start
out
white,
change
to
pinkish
white
when
depressed center pileus when mature, the presence of greyish orange to violet-brown
damaged,
then change
green
with age.
thechange
annulus
fugacious,
and
the
fibrillose squamules
onto
thedull
pileus,
lamellae
thatAdditionally,
start out white,
toispinkish
white
when
pileipellis
is recognized
cutis with
which
morphologically
distinguishes
it from all
other
damaged, then
change to as
dulla green
age.
Additionally, the
annulus is fugacious,
and
the
known
Xanthagaricus.
Phylogenetic
analysis
of
the
internal
transcribed
spacer
region
(ITS)
and
pileipellis is recognized as a cutis which morphologically distinguishes it from all other
the
large
subunit of the
nuclear ribosomal
DNA
(nrLSU)transcribed
sequence data
indicated
that and
the
known
Xanthagaricus.
Phylogenetic
analysis of
the internal
spacer
region (ITS)
three
specimens
siamensis
form
a distinct
lineage
within
Xanthagaricus,
and theythat
formed
the large
subunitofofX.the
nuclear
ribosomal
DNA
(nrLSU)
sequence
data indicated
the
a well-supported
representing
genus lineage
Xanthagaricus.
Detailed illustrations
of formed
macrothree
specimens ofclade
X. siamensis
form the
a distinct
within Xanthagaricus,
and they
micro-morphological
characteristics
and Xanthagaricus.
descriptions are
provided,
as wellofasmacroother
aand
well-supported
clade representing
the genus
Detailed
illustrations
relevant
molecular evidence.
and
micro-morphological
characteristics and descriptions are provided, as well as other
relevant molecular evidence.

Full article in Phytotaxa 2020;437(1):014-22; doi:10.11646/phytotaxa.437.1.2
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Determination of volatile organic compounds
volatile
organic compounds
Pseudocolus
fusiformis
inDetermination
the stinkhorn of
fungus
Pseudocolus
fusiformis
inin
the
stinkhorn
fungus
different
stages
of fruiting
body formation
in different stages of fruiting body formation
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A stinkhorn fungus was collected from the mountainous area of Yoshida campus, Yamaguchi
A stinkhornJapan.
fungusMorphological
was collected from
the mountainous
area of Yoshida
campus,
University,
characterization
and similarity
of large
subunitYamaguchi
ribosomal
University,
Japan.identified
Morphological
characterization
andfusiformis.
similarityMonoTrap™
of large subunit
DNA
sequences
the fungus
as Pseudocolus
was ribosomal
combined
DNA sequences
identified the fungus
as Pseudocolus
fusiformis.
was combined
with
gas chromatography-mass
spectrometry
(GC-MS)
to MonoTrap™
identify volatile
organic
with gas chromatography-mass
spectrometry
(GC-MS)
to identify
organic
compounds
(VOCs) emitted from the
fungus harvested
at different
stages volatile
of maturity.
The
compounds
(VOCs) from
emitted
thefruiting
fungusbody
harvested
at different stages 4-methyl-phenol,
of maturity. The
main VOCs emitted
the from
mature
were 3-methyl-butanol,
main
VOCs emitted
from the
mature
were 3-methyl-butanol,
and dimethyl
tetrasulfide,
while
nonefruiting
of thesebody
compounds
were detected in4-methyl-phenol,
the egg-shaped
and dimethyl
while none
of these including
compounds
were detected
in the
egg-shaped
state.
Volatile tetrasulfide,
sulfur-containing
compounds,
dimethyl
disulfide,
trisulfide
and
state. Volatile
sulfur-containing
includingfungi
dimethyl
disulfide,
trisulfide
and
tetrasulfide,
which
are commonlycompounds,
detected in stinkhorn
and truffles,
were
also emitted
tetrasulfide,
whichFurthermore,
are commonlyresults
detected
in stinkhorn
truffles,
were
from
this fungus.
elucidated
that fungi
most and
VOCs
occurred
inalso
the emitted
mature
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
stage
of
Ps.
Fusiformis
(fruiting
body
with
arms
fuse).
This
is
the
first
study
reporting
VOC
production of Ps. fusiformis.
production of Ps. fusiformis.
Full article in Mycoscience 2020; doi:10.1016/j.myc.2019.11.001
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Bioprocess for production, characteristics,
Bioprocess for production,
characteristics,
and biotechnological
applications
of fungal phytases
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Phytases are a group of enzymes that hydrolyze the phospho-monoester bonds of phytates.
Phytates
of the
forms
ofhydrolyze
phosphorus
in plant tissues.bonds
Fungiofare
mainly
Phytases are
are one
a group
ofmajor
enzymes
that
thefound
phospho-monoester
phytates.
used
for are
phytase
production.
The production
of fungal
beenFungi
achieved
under
Phytates
one of
the major forms
of phosphorus
foundphytases
in plant has
tissues.
are mainly
three
different
fermentation
includingofsolid-state,
semi-solid-state,
and submerged
used for
phytase
production.methods
The production
fungal phytases
has been achieved
under
fermentation.
Agricultural
residues
and
other
waste
materials
have
been
used
as
substrates
three different fermentation methods including solid-state, semi-solid-state, and submerged
for the evaluation
of enzyme
production
in the
fermentation
process.
physical
fermentation.
Agricultural
residues
and other
waste
materials have
beenNutrients,
used as substrates
conditions
such as of
pHenzyme
and temperature,
protease
resistance
are important
factors
for
for
the evaluation
production and
in the
fermentation
process.
Nutrients,
physical
increasing phytase
production.
Fungal phytases
are considered
proteins
conditions
such as pH
and temperature,
and protease
resistance monomeric
are important
factorsand
for
generally possess
weight
of between
and
353 kDa. Fungal
phytases
display
increasing
phytasea molecular
production.
Fungal
phytases14
are
considered
monomeric
proteins
anda
broad substrate
specificity
withweight
optimal
and temperature
ranges
between
1.3 and
8.0 anda
generally
possess
a molecular
of pH
between
14 and 353 kDa.
Fungal
phytases
display
37–67C,
respectively.
Thewith
crystal
structure
of temperature
phytase hasranges
been between
studied in
broad
substrate
specificity
optimal
pH and
1.3Aspergillus.
and 8.0 and
Notably, thermostability
engineering
has beenofused
to improve
relevant
enzyme
properties.
37–67C,
respectively. The
crystal structure
phytase
has been
studied
in Aspergillus.
Furthermore,
fungal phytases
are widely
food
animal
feed additives
improve
Notably,
thermostability
engineering
has used
been in
used
to and
improve
relevant
enzyme to
properties.
the
efficiency
of
phosphorus
intake
and
reduce
the
amount
of
phosphorus
in
the
environment.
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.
Full article in Frontiers in Microbiology 2020;11:188; doi:10.3389/fmicb.2020.00188
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Different dynamics of bacterial and fungal communities
Different
dynamics
of bread
bacterial
fungal
communities
in hive-stored
bee
andand
their
possible
roles:
in hive-stored
and their
possible
A case
study frombee
twobread
commercial
honey
beesroles:
in China
A case study from two commercial honey bees in China
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This study investigated both bacterial and fungal communities in corbicular pollen and hivestored
bee investigated
bread of twoboth
commercial
honey
bees,communities
Apis mellifera
and Apis cerana,
in China.
This study
bacterial and
fungal
in corbicular
pollen and
hiveAlthough
honey
beescommercial
favor different
mainbees,
floralApis
sources,
the dynamics
each microbial
stored
beeboth
bread
of two
honey
mellifera
and Apis of
cerana,
in China.
community
is honey
similar.
pH reduction
in sources,
hive-stored
bee bread,
results
from
Although
both
beesDuring
favor different
main floral
the dynamics
of each
microbial
conventional isculturable
methodspH
andreduction
next-generation
sequencing
a declining
community
similar. During
in hive-stored
bee showed
bread, results
from
bacterial population
but amethods
stable fungal
Different
honey bee
species
floral
conventional
culturable
and population.
next-generation
sequencing
showed
a and
declining
sources might
not affect
core microbial
communityDifferent
structure honey
but could
number
bacterial
population
butthe
a stable
fungal population.
beechange
speciesthe
and
floral
of bacteria.
Corbicular
was
colonized
by the Enterobacteriaceae
bacterium
sources
might
not affectpollen
the core
microbial
community
structure but could
change(Escherichiathe number
Shiga,
Panteoa,
Pseudomonas)
however,
of bacteria significantly
decreased
of
bacteria.
Corbicular
pollengroup;
was colonized
bythe
thenumber
Enterobacteriaceae
bacterium (Escherichiain hive-stored
bread in less
thanhowever,
72 h. In contrast,
Acinetobacter
was
highly abundant
and
Shiga,
Panteoa, bee
Pseudomonas)
group;
the number
of bacteria
significantly
decreased
could
utilize protein
sources.
terms
fungalAcinetobacter
community,was
thehighly
genusabundant
Cladosporium
in
hive-stored
bee bread
in less In
than
72 h.ofInthe
contrast,
and
remained
abundant
both corbicular
hive-stored
bee bread.
ThisCladosporium
filamentous
could
utilize
proteininsources.
In termspollen
of the and
fungal
community,
the genus
fungus
might
encourage
honey
bees
to
reserve
pollen
by
releasing
organic
acids.
Furthermore,
remained abundant in both corbicular pollen and hive-stored bee bread. This filamentous
several
filamentous
fungihoney
had the
potential
to pollen
inhibitby
both
commensal/contaminant
bacteria
fungus might
encourage
bees
to reserve
releasing
organic acids. Furthermore,
and
the filamentous
growth of pathogens.
in particular,
the genus Cladosporium,
could
several
fungi hadFilamentous
the potentialfungi,
to inhibit
both commensal/contaminant
bacteria
support
pollen preservation
both honey fungi,
bee species.
and the growth
of pathogens.ofFilamentous
in particular, the genus Cladosporium, could
support pollen preservation of both honey bee species.
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Biosynthetic pathway of indole-3-acetic acid
Biosyntheticfungi
pathway
of indole-3-acetic
acid
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from northern
Thailand
in ectomycorrhizal fungi collected from northern Thailand
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Indole-3-acetic acid (IAA) is an imperative phytohormone for plant growth and development.
Ectomycorrhizal
fungi
(ECM)
able to produce
IAA. However,
a few
on IAA
Indole-3-acetic acid
(IAA)
is anare
imperative
phytohormone
for plantonly
growth
andstudies
development.
biosynthesis
pathways
in ECMare
fungi
been reported.
This study
aimed
tostudies
investigate
the
Ectomycorrhizal
fungi (ECM)
ablehave
to produce
IAA. However,
only
a few
on IAA
IAA
biosynthesis
pathway
six have
ECMbeen
cultures
including
Astraeus
Gyrodon
biosynthesis
pathways
in ECMoffungi
reported.
This study
aimedodoratus,
to investigate
the
suthepensis,
Phlebopus
portentosus,
Pisolithus
albus,
Pisolithus
orientalis
andScleroderma
IAA biosynthesis pathway of six ECM cultures including Astraeus odoratus, Gyrodon
suthepense.
results showed
that allPisolithus
ECM fungi
produced
IAA inorientalis
liquid medium
that had
suthepensis,The
Phlebopus
portentosus,
albus,
Pisolithus
andScleroderma
been
supplemented
with
L-tryptophan.
Notably,
IAAIAA
levels
formedium
different
fungal
suthepense.
The results
showed
that all ECM
fungifungal
produced
in vary
liquid
that
had
species.
The
detection
of
indole-3-lactic
acid
and
indole-3-ethanol
in
the
crude
culture
extracts
been supplemented with L-tryptophan. Notably, fungal IAA levels vary for different fungal
of
all ECM
indicated
an enzymatic
of indole-3-pyruvic
acidculture
and indole-3species.
The fungi
detection
of indole-3-lactic
acidreduction
and indole-3-ethanol
in the crude
extracts
acetaldehyde,
respectively
in
the
IAA
biosynthesis
via
the
indole-3-pyruvic
acid
pathway.
of all ECM fungi indicated an enzymatic reduction of indole-3-pyruvic acid and indole-3Moreover,
the tryptophan
activity confirmed
that all ECM fungi
acetaldehyde,
respectivelyaminotransferase
in the IAA biosynthesis
via the indole-3-pyruvic
acidsynthesize
pathway.
IAA
through
the
indole-3-pyruvic
acid
pathway.
Additionally,
the
elongation
of
rice
and oat
Moreover, the tryptophan aminotransferase activity confirmed that all ECM fungi synthesize
coleoptiles
was
by crude
culture
extract.
This is the first
report of the
IAA through
thestimulated
indole-3-pyruvic
acid
pathway.
Additionally,
the elongation
ofbiosynthesis
rice and oat
pathway
of
IAA
in
the
tested
ECM
fungi.
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
Full article in PLOS ONE 2020;15:e0227478; doi:10.1371/journal.pone.0227478

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๔๙
349
๓๔๙
First report of secondary metabolites, Violaceol I
First
report of II
secondary
Violaceol
and Violaceol
producedmetabolites,
by endophytic
fungus,I
and Violaceol
II produced
by endophytic
fungus,
Trichoderma
polyalthiae
and their
antimicrobial
activity
Trichoderma polyalthiae and their antimicrobial activity
Katesaraporn Nuankeawa,b, Boonyanoot Chaiyosangc, Thanapat Suebrasria,b,e,
c, Saisamorn
a a,b,e,
Katesaraporn
Nuankeawa,b, Boonyanoot
Chaiyosang
Suebrasri
Somdej Kanokmedhakul
Lumyongc,d,Thanapat
Sophon Boonlue
Somdej Kanokmedhakulc, Saisamorn Lumyongd, Sophon Boonluea
a
b
a
cb
c
d
d
e
e

Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand
Graduate School,
Khon KaenFaculty
University,
Khon Kaen,
Thailand Khon Kaen, 40002, Thailand
Department
of Microbiology,
of Science,
Khon40002,
Kaen University,
Natural
Products
Research
Unit,
Department
of
Chemistry,
Faculty
of Science, Khon Kaen University, Khon
Graduate School, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand
Kaen,
40002,
Thailand
Natural Products Research Unit, Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon
Center40002,
of Excellence
in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai
Kaen,
Thailand
University,
Chiang
Mai,
50200, Thailand
Center of Excellence in Microbial
Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai
Faculty
of
Medical
Science,
Nakhonratchasima
College, Nakhonratchasima, 30000, Thailand
University, Chiang Mai, 50200,
Thailand
Faculty of Medical Science, Nakhonratchasima College, Nakhonratchasima, 30000, Thailand

Bioactive compounds of endophytic fungus Trichoderma polyalthiae were extracted from
Bioactive
compounds
of crude
endophytic
polyalthiaeactivity
were extracted
from
culture
broth
media. The
extractsfungus
showedTrichoderma
strong antimicrobial
against human
culture
broth
media. Theactive
crudecompounds
extracts showed
antimicrobial
activity
against human
pathogens.
Biologically
werestrong
isolated
and purified
by chromatographic
pathogens.
Biologically
were were
isolated
and purified
by chromatographic
methods. The
structuresactive
of the compounds
pure compounds
elucidated
by spectroscopic
methods.
methods.
structures
the pureI compounds
were
by spectroscopic
methods.
They wereThe
identified
as of
Violaceol
and Violaceol
II. elucidated
These compounds
were detected
as
They
weremetabolites
identified as
Violaceol
and
Violaceol
These
were
detected
as
secondary
produced
by Ithis
genus
for theII.
first
time.compounds
Violaceol I and
II had
a broad
secondary
produced
by this
genus human
for the first
time. Violaceol
I andGram-positive
II had a broad
spectrum metabolites
of antimicrobial
activity
against
pathogens,
including
spectrum
of antimicrobial
activity against
human aureus,
pathogens,
including Gram-positive
bacteria (Staphylococcus
saprophyticus,
Staphylococcus
Methicillin-Resistant
S. aureus,
bacteria subtilis,
(Staphylococcus
saprophyticus,
Staphylococcus
aureus,(Salmonella
Methicillin-Resistant
S. Shigella
aureus,
Bacillus
Bacillus cereus)
and Gram-negative
bacteria
typhimurium,
Bacillus and
subtilis,
Bacillus
cereus)
and Gram-negative
bacteria (Salmonella
typhimurium, Shigella
sonnei)
Candida
albicans.
Violaceol
I exhibited Minimal
Inhibitory Concentration
(MIC)
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).
values (<9.765–156.25
thanfrom
Violaceol
II (<9.765–312.5
μg/mL).
Additionally,
the MICμg/mL)
value ofthat
the were
phenolhigher
violaceol
this taxon
was lower than
the
Additionally,
the
MIC
value
of
the
phenol
violaceol
from
this
taxon
was
lower
than
the
previous reports.
previous reports.
Full article in Mycoscience 2020;61:16-21; doi:10.1016/j.myc.2019.10.001
Full article in Mycoscience 2020;61:16-21; doi:10.1016/j.myc.2019.10.001

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๕๐
350
๓๕๐
Discovery of novel fungal species and pathogens
of novel
pathogens
onDiscovery
bat carcasses
in a fungal
cave inspecies
Yunnanand
Province,
China
on bat carcasses in a cave in Yunnan Province, China

a
a
b
b
c
d
c
d
e
f
e
g
f
h
g
I
h
j
I
j
k
k

Samantha Chandranath Karunarathnaa,f,g, Yang Dongb,c, Seigi Karasakie,
a,f,g Kevin David a,f,g
a,f,g,h Saisamorn
i,j,k
b,c, Seigi
Saowaluck
Hyde
Lumyong
, Yang ,Dong
Karasakie, ,
SamanthaTibpromma
Chandranath ,Karunarathna
b,c,d Peter
a,g
a,f,g,h
i,j,k,
Xua,f,ga,f,g
, Jun
Sheng
Edward
MortimerLumyong
SaowaluckJianchu
Tibpromma
, Kevin
David ,Hyde
, Saisamorn
Jianchu Xua,f,g, Jun Shengb,c,d, Peter Edward Mortimera,g

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
CAS Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese
State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-Resources in Yunnan, Yunnan Agricultural
Academy of Science, Kunming, Yunnan, People’s Republic of China
University, Kunming, People’s Republic of China
State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-Resources in Yunnan, Yunnan Agricultural
Yunnan Research Institute for Local Plateau Agriculture and Industry, Kunming, People’s Republic of China
University, Kunming, People’s Republic of China
Key Laboratory for Agro-biodiversity and Pest Control of Ministry of Education, Yunnan Agricultural University,
Yunnan Research Institute for Local Plateau Agriculture and Industry, Kunming, People’s Republic of China
Kunming, People’s Republic of China
Key Laboratory for Agro-biodiversity and Pest Control of Ministry of Education, Yunnan Agricultural University,
Energy and Resources Group, University of California, Berkeley, CA, USA
Kunming, People’s Republic of China
World Agroforestry Centre, Kunming, Yunnan, People’s Republic of China
Energy and Resources Group, University of California, Berkeley, CA, USA
Centre for Mountain Futures, Kunming Institute of Botany, Kunming, Yunnan, People’s Republic of China
World Agroforestry Centre, Kunming, Yunnan, People’s Republic of China
Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chinag Rai, Thailand
Centre for Mountain Futures, Kunming Institute of Botany, Kunming, Yunnan, People’s Republic of China
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chinag Rai, Thailand
Center of Excellence in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
University, Chiang Mai, Thailand
Center of Excellence in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai
Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok, Thailand
University, Chiang Mai, Thailand
Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok, Thailand

Virulent infectious fungal diseases, in natural and managed landscapes, are increasing.
Fungal
in humans,
die-off
and extinction
events and
Virulentdiseases
infectious
fungal animals
diseases,and
in plants
naturalhave
andcaused
managed
landscapes,
are increasing.
have
become
a in
threat
to food
security.
A caving
in Yunnan
Province,
China,
Fungal
diseases
humans,
animals
and plants
haveexpedition
caused die-off
and extinction
events
and
revealed
two bat
carcasses
covered
in fungal
mycelia.
Eleven fungal
isolates
were obtained
have
become
a threat
to food
security.
A caving
expedition
in Yunnan
Province,
China,
from these
and morphological
observations
and multigene
phylogenetic
revealed
twobat
batcarcasses,
carcasses covered
in fungal mycelia.
Eleven fungal
isolates were
obtained
analyses
revealed
they wereand
Fusarium
incarnatum,observations
Mucor hiemalis
Trichoderma
harzianum
from
these
bat carcasses,
morphological
andand
multigene
phylogenetic
and fourrevealed
new species,
Mortierella
rhinolophicola,
M. hiemalis
multispora,
M. yunnanensis
and
analyses
they were
Fusarium incarnatum,
Mucor
and Trichoderma
harzianum
Neocosmospora
of the more
alarming findings
is that a M.
number
of infections
and four newpallidimors.
species, One
Mortierella
rhinolophicola,
M. multispora,
yunnanensis
and
related
to Neocosmospora,
with findings
human and
animal
mycotoxicoses,
are
Neocosmospora
pallidimors.previously
One of the associated
more alarming
is that
a number
of infections
reported
to
be
increasing,
and
here
we
present
a
new
species
from
this
genus,
isolated
from
related to Neocosmospora, previously associated with human and animal mycotoxicoses, are
dead
bats.toDue
to the ecosystem
services
provided
by bats,
andfrom
the close
between
reported
be increasing,
and here
we present
a new
species
this relationship
genus, isolated
from
bats
and
humans,
future
research
should
focus
on
the
impacts
and
significance
of
N.
dead bats. Due to the ecosystem services provided by bats, and the close relationship between
pallidimors
to human
andresearch
animal should
health, focus
examining
pathogenicity
and secondary
bats and humans,
future
on theitsimpacts
and significance
of N.
metabolites.
Taxonomic
descriptions,
color
images
of
the
habitat,
in
situ
samples,
pallidimors to human and animal health, examining its pathogenicity and secondary
microstructures
and cultures
are presented.
of microstructures
and
metabolites. Taxonomic
descriptions,
color SEM
imagesphotographs
of the habitat,
in situ samples,
phylogenetic
trees
showing
the are
placement
of new
and photographs
known speciesofare
also provided. and
microstructures
and
cultures
presented.
SEM
microstructures
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
Full article in Emerg Microbes Infect 2020;9:1554-66; doi:10.1080/22221751.2020.1785333

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๕๑
351
๓๕๑

Fungal
Fungal diversity
diversity notes
notes 1151-1276:
1151-1276:
taxonomic
taxonomic and
and phylogenetic
phylogenetic contributions
contributions on
on genera
genera
and
and species
species of
of fungal
fungal taxa
taxa
1,5,8,22
2,3
1,5,6,7
9
Kevin
Kevin D.
D. Hyde
Hyde1,5,8,22,, Yang
Yang Dong
Dong2,3,, Rungtiwa
Rungtiwa Phookamsak
Phookamsak1,5,6,7,, Rajesh
Rajesh Jeewon
Jeewon9,,
11,12
5,8,14,17
D. Jayarama
Jayarama Bhat
Bhat10
10,, E.
E. B.
B. Gareth
Gareth Jones
Jones11,12,, Ning-Guo
Ning-Guo Liu
Liu5,8,14,17,,
D.
5,13,16
1,5,8,11
Pranami D.
D. Abeywickrama
Abeywickrama5,15
5,15,·Ausana
Pranami
,·Ausana Mapook
Mapook5,13,16,, Deping
Deping Wei
Wei1,5,8,11,,
5,15
5,8,18
Rekhani H.
H. Perera
Perera5,8,17
5,8,17,, Ishara
Rekhani
Ishara S.
S. Manawasinghe
Manawasinghe5,15,, Dhandevi
Dhandevi Pem
Pem5,8,18,,
5,8,11
5,8,11,19
1,5
Digvijayini
Anuruddha Karunarathna
Karunarathna5,8,11,19,, Anusha
Anusha H.
H. Ekanayaka
Ekanayaka1,5,,
Digvijayini Bundhun
Bundhun5,8,11,, Anuruddha
1,5,8,13
5,8,17,22
Dan-Feng Bao
Bao5,11,20
5,11,20,, Junfu
Dan-Feng
Junfu Li
Li1,5,8,13,, Milan
Milan C.
C. Samarakoon
Samarakoon5,8,17,22,,
5,8,13
1,5,13
Napalai Chaiwan
Chaiwan4,5,13
4,5,13,, Chuan-Gen
Napalai
Chuan-Gen Lin
Lin5,8,13,, Kunthida
Kunthida Phutthacharoen
Phutthacharoen1,5,13,,
5,8,11
18
5,8,13
Sheng-Nan
Sheng-Nan Zhang
Zhang5,8,11,, Indunil
Indunil C.
C. Senanayake
Senanayake18,, Ishani
Ishani D.
D. Goonasekara
Goonasekara5,8,13,,
5,13
Kasun M.
M. Thambugala
Thambugala23
23,, Chayanard
Kasun
Chayanard Phukhamsakda
Phukhamsakda5,13,,
1,5,8,13
5,8,13,17
Danushka S.
S. Tennakoon
Tennakoon5,8,13,19
5,8,13,19,, Hong-Bo
Danushka
Hong-Bo Jiang
Jiang1,5,8,13,, Jing
Jing Yang
Yang5,8,13,17,,
5
Ming Zeng
Zeng1,5,8,13
(Jack) Liu
Liu41
1,5,8,13,, Naruemon
41,,
Ming
Naruemon Huanraluek
Huanraluek5,, Jian-Kui
Jian-Kui (Jack)
5,8,13,42
5,8,13
1,6,7
Subodini N.
N. Wijesinghe
Wijesinghe5,8,13,42,, Qing
Subodini
Qing Tian
Tian5,8,13,, Saowaluck
Saowaluck Tibpromma
Tibpromma1,6,7,,
5
Rashika S.
S. Brahmanage
Brahmanage5,15
Huang1,5,8,24
5,15,, Saranyaphat
1,5,8,24,,
Rashika
Saranyaphat Boonmee
Boonmee5,, Shi-Ke
Shi-Ke Huang
1,5,8,11
25
5
Vinodhini
Vinodhini Thiyagaraja
Thiyagaraja1,5,8,11,, Yong-Zhong
Yong-Zhong Lu
Lu25,, Ruvishika
Ruvishika S.
S. Jayawardena
Jayawardena5,,
1,7
27
28
Wei Dong
Dong5,8,11,26
5,8,11,26,, Er-Fu
Er-Fu Yang
Yang1,7,, Sanjay
Sanjay K.
K. Singh
Singh27,, Shiv
Shiv Mohan
Mohan Singh
Singh28,,
Wei
27
27 Garima Anand29, Bandarupalli Devadatha5,30,
Shiwali
Shiwali Rana
Rana27,, Sneha
Sneha S.
S. Lad
Lad27,·
,· Garima Anand29, Bandarupalli Devadatha5,30,
30
30
31
M. Niranjan
Niranjan30,, V.
M.
V. Venkateswara
Venkateswara Sarma
Sarma30,, Kare
Kare Liimatainen
Liimatainen31,,
31
32
Begoña Aguirre-Hudson
Aguirre-Hudson31
31,, Tuula
Begoña
Tuula Niskanen
Niskanen31,, Andy
Andy Overall
Overall32,,
33
33
34
Renato
Renato Lúcio
Lúcio Mendes
Mendes Alvarenga
Alvarenga33,, Tatiana
Tatiana Baptista
Baptista Gibertoni
Gibertoni33,, Walter
Walter P.
P. Pfiegler
Pfiegler34,,
43,47
34,44
39
Enikő Horváth
Horváth43,47,, Alexandra
Enikő
Alexandra Imre
Imre34,44,, Amanda
Amanda Lucia
Lucia Alves
Alves39,,
39
39
40
Ana Carla
Carla da
da Silva
Silva Santos
Santos39,, Patricia
Ana
Patricia Vieira
Vieira Tiago
Tiago39,, Timur
Timur S.
S. Bulgakov
Bulgakov40,,
12,46
1,6,7
Dhanushaka N.
N. Wanasinghe
Wanasinghe1,6,7
1,6,7,, Ali
Dhanushaka
Ali H.
H. Bahkali
Bahkali12,46,, Mingkwan
Mingkwan Doilom
Doilom1,6,7,,
41
Abdallah M.
M. Elgorban
Elgorban12,46
12,46,, Sajeewa
Abdallah
Sajeewa S
S N.
N. Maharachchikumbura
Maharachchikumbura41,,
27
35,36,37,38
1,7
Kunhiraman
Kunhiraman C.
C. Rajeshkumar
Rajeshkumar27,, Danny
Danny Haelewaters
Haelewaters35,36,37,38,, Peter
Peter E.
E. Mortimer
Mortimer1,7,,
1,6,7
2,3,4
Qi Zhao
Zhao11,, Saisamorn
Saisamorn Lumyong
Lumyong21,22,45
21,22,45,, Jianchu
Qi
Jianchu Xu
Xu1,6,7,, Jun
Jun Sheng
Sheng2,3,4
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese
Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese
Academy of Sciences, Kunming 650201, Yunnan, China
Academy of Sciences, Kunming 650201, Yunnan, China
State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-Resources in Yunnan, Yunnan Agricultural
State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-Resources in Yunnan, Yunnan Agricultural
University, Kunming 650201, China
University, Kunming 650201, China
Yunnan Research Institute for Local Plateau Agriculture and Industry, Kunming 650201, China
Yunnan Research Institute for Local Plateau Agriculture and Industry, Kunming 650201, China
Key Laboratory for Agro-biodiversity and Pest Control of Ministry of Education, Yunnan Agricultural
Key Laboratory for Agro-biodiversity and Pest Control of Ministry of Education, Yunnan Agricultural
University, Kunming 650201, China
University, Kunming 650201, China
Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
East and Central Asia Regional Ofce, World Agroforestry Centre (ICRAF), Kunming 650201, Yunnan, China
East and Central Asia Regional Ofce, World Agroforestry Centre (ICRAF), Kunming 650201, Yunnan, China
Centre for Mountain Futures (CMF), Kunming Institute of Botany, Kunming 650201, Yunnan, China
Centre for Mountain Futures (CMF), Kunming Institute of Botany, Kunming 650201, Yunnan, China
Mushroom Research Foundation, 128 M.3 Ban Pa Deng T. Pa Pae, A. Mae Taeng, Chiang Mai 50150,
Mushroom Research Foundation, 128 M.3 Ban Pa Deng T. Pa Pae, A. Mae Taeng, Chiang Mai 50150,
Thailand
Thailand
Department of Health Sciences, Faculty of Science, University of Mauritius, Reduit, Mauritius
Department of Health Sciences, Faculty of Science, University of Mauritius, Reduit, Mauritius

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

๓๕๒
352
๓๕๒
10
11
10
11
12
12
13
14
13
14
15
15
16
17
16
17
18
18
19
20
19
21
20
21
22
23
22
23
24
24
25
26
25
27
26
27
28
29
28
30
29
30
31
32
31
33
32
33
34
34
35
35
36
37
36
38
37
39
38
40
39
40
41
41
42
43
42
43
44
44

No. 128/1-J, Azad Co-Op Housing Society, Curca, Goa Velha 403108, India
Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai
No. 128/1-J, Azad Co-Op Housing Society, Curca, Goa Velha 403108, India
50200, Thailand
Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai
Department of Botany and Microbiology, College of Science, King Saud University, P.O. Box 2455, Riyadh
50200, Thailand
11451, Kingdom of Saudi Arabia
Department of Botany and Microbiology, College of Science, King Saud University, P.O. Box 2455, Riyadh
School of Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
11451, Kingdom of Saudi Arabia
Faculty of Agriculture, National Resources and Environment, Naresuan University, Phitsanulok 65000,
School of Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
Thailand
Faculty of Agriculture, National Resources and Environment, Naresuan University, Phitsanulok 65000,
Beijing Key Laboratory of Environment Friendly Management on Fruit Diseases and Pests in North China,
Thailand
Institute of Plant and Environment Protection, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing
Beijing Key Laboratory of Environment Friendly Management on Fruit Diseases and Pests in North China,
100097, China
Institute of Plant and Environment Protection, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing
Department of Soil Ecology, UFZ-Helmholtz Centre for Environmental Research, Halle, Germany
100097, China
Guizhou Key Laboratory of Agricultural Biotechnology, Guizhou Academy of Agricultural Sciences,
Department of Soil Ecology, UFZ-Helmholtz Centre for Environmental Research, Halle, Germany
Guiyang 550006, Guizhou, China Fungal Diversity (2020) 100:5–277 277 1 3
Guizhou Key Laboratory of Agricultural Biotechnology, Guizhou Academy of Agricultural Sciences,
Shenzhen Key Laboratory of Microbial Genetic Engineering, College of Life Sciences and Oceanography,
Guiyang 550006, Guizhou, China Fungal Diversity (2020) 100:5–277 277 1 3
Shenzhen University, Shenzhen 518060, China
Shenzhen Key Laboratory of Microbial Genetic Engineering, College of Life Sciences and Oceanography,
Department of Plant Medicine, National Chiayi University, 300 Syuefu Road, Chiayi City 60004, Taiwan
Shenzhen University, Shenzhen 518060, China
College of Agriculture and Biology, Dali University, Dali 671003, Yunnan, People’s Republic of China
Department of Plant Medicine, National Chiayi University, 300 Syuefu Road, Chiayi City 60004, Taiwan
Faculty of Science, Center of Excellence in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Chiang Mai
College of Agriculture and Biology, Dali University, Dali 671003, Yunnan, People’s Republic of China
University, Chiang Mai 50200, Thailand
Faculty of Science, Center of Excellence in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Chiang Mai
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
University, Chiang Mai 50200, Thailand
Industrial Science and Management (International Program), Faculty of Science and Technology, Thammasat
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
University (Rangsit Center), Klong Luang, Pathumthani 12121, Thailand
Industrial Science and Management (International Program), Faculty of Science and Technology, Thammasat
Engineering Research Center of Southwest Bio-Pharmaceutical Resources, Ministry of Education, Guizhou
University (Rangsit Center), Klong Luang, Pathumthani 12121, Thailand
University, Guiyang 550025, China
Engineering Research Center of Southwest Bio-Pharmaceutical Resources, Ministry of Education, Guizhou
School of Pharmaceutical Engineering, Guizhou Institute of Technology, Guiyang 550003, Guizhou, China
University, Guiyang 550025, China
Yunnan Institute of Food Safety, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China
School of Pharmaceutical Engineering, Guizhou Institute of Technology, Guiyang 550003, Guizhou, China
National Fungal Culture Collection of India (NFCCI), Biodiversity and Palaeobiology Group, MACS Agharkar
Yunnan Institute of Food Safety, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China
Research Institute, G.G. Agarkar Road, Pune, Maharashtra 411 004, India
National Fungal Culture Collection of India (NFCCI), Biodiversity and Palaeobiology Group, MACS Agharkar
Department of Botany, Institute of Science, Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, UP 221005, India
Research Institute, G.G. Agarkar Road, Pune, Maharashtra 411 004, India
Department of Botany, University of Delhi, Delhi 110007, India
Department of Botany, Institute of Science, Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, UP 221005, India
Fungal Biotechnology Laboratory, Department of Biotechnology, Pondicherry University, Kalapet, Pondicherry
Department of Botany, University of Delhi, Delhi 110007, India
605014, India
Fungal Biotechnology Laboratory, Department of Biotechnology, Pondicherry University, Kalapet, Pondicherry
Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew TW9 3AB, UK
605014, India
Flat 2, 39 North End Road, Golders Green, London NW11 7RJ, UK
Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew TW9 3AB, UK
Departamento de Micologia, Centro de Biociências, Universidade Federal de Pernambuco, Avenida da
Flat 2, 39 North End Road, Golders Green, London NW11 7RJ, UK
Engenharia, S/N 50740-600 – Cidade Universitária, Recife, Pernambuco, Brazil
Departamento de Micologia, Centro de Biociências, Universidade Federal de Pernambuco, Avenida da
Department of Molecular Biotechnology and Microbiology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, Debrecen
Engenharia, S/N 50740-600 – Cidade Universitária, Recife, Pernambuco, Brazil
4032, Hungary
Department of Molecular Biotechnology and Microbiology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, Debrecen
Department of Organismic and Evolutionary Biology & Farlow Reference Library and Herbarium of
4032, Hungary
Cryptogamic Botany, Harvard University, 22 Divinity Avenue, Cambridge, MA 02138, USA
Department of Organismic and Evolutionary Biology & Farlow Reference Library and Herbarium of
Smithsonian Tropical Research Institute, Apartado Postal 0843-03092, Balboa, Panama
Cryptogamic Botany, Harvard University, 22 Divinity Avenue, Cambridge, MA 02138, USA
Herbario UCH, Universidad Autónoma de Chiriquí, Apartado Postal 0427, David, Panama
Smithsonian Tropical Research Institute, Apartado Postal 0843-03092, Balboa, Panama
Faculty of Science, University of South Bohemia, Branišovská 31, 37005 Ceske Budejovice, Czech Republic
Herbario UCH, Universidad Autónoma de Chiriquí, Apartado Postal 0427, David, Panama
Departamento de Micologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil
Faculty of Science, University of South Bohemia, Branišovská 31, 37005 Ceske Budejovice, Czech Republic
Department of Plant Protection, Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops, Yana
Departamento de Micologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil
Fabritsiusa Street 2/28, Sochi, Krasnodar Region, Russia 354002
Department of Plant Protection, Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops, Yana
School of Life Science and Technology, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu
Fabritsiusa Street 2/28, Sochi, Krasnodar Region, Russia 354002
611731, China
School of Life Science and Technology, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu
Department of Plant Pathology, Agriculture College, Guizhou University, Guiyang 550025, Guizhou, China
611731, China
Pál Juhász-Nagy Doctoral School of Biology and Environmental Sciences, University of Debrecen, Egyetem
Department of Plant Pathology, Agriculture College, Guizhou University, Guiyang 550025, Guizhou, China
tér 1, Debrecen 4032, Hungary
Pál Juhász-Nagy Doctoral School of Biology and Environmental Sciences, University of Debrecen, Egyetem
Kálmán Laki Doctoral School of Biomedical and Clinical Sciences, University of Debrecen, Egyetem tér 1,
tér 1, Debrecen 4032, Hungary
Debrecen 4032, Hungary
Kálmán Laki Doctoral School of Biomedical and Clinical Sciences, University of Debrecen, Egyetem tér 1,
Debrecen 4032, Hungary

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๕๓
353
๓๕๓
45
46
45
46
47
47

Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok, Thailand
Center
of Excellence
Biotechnology
Research,
KingBangkok,
Saud University,
Academy
of Science, in
The
Royal Society
of Thailand,
ThailandP.O. Box 2455, Riyadh 11451, Saudi
Arabia
Center of Excellence in Biotechnology Research, King Saud University, P.O. Box 2455, Riyadh 11451, Saudi
Department
of Genetics and Applied Microbiology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, Debrecen 4032,
Arabia
Hungary
Department of Genetics and Applied Microbiology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, Debrecen 4032,
Hungary

Fungal diversity notes is one of the important journal series of fungal taxonomy that provide
detailed
descriptions
and
of new
fungal
as well
as providing
new
Fungal diversity
notes is
oneillustrations
of the important
journal
seriestaxa,
of fungal
taxonomy
that provide
information
of fungal and
taxa illustrations
worldwide. This
article
is thetaxa,
11thascontribution
to the fungal
detailed descriptions
of new
fungal
well as providing
new
diversity
notes
series,
in
which
126
taxa
distributed
in
two
phyla,
six
classes,
24
orders
and
55
information of fungal taxa worldwide. This article is the 11th contribution to the fungal
families
described
and
illustrated.
in this study
mainly
collected
from Italy
diversityare
notes
series, in
which
126 taxaTaxa
distributed
in twowere
phyla,
six classes,
24 orders
and by
55
Erio
Camporesi
and also
from
China,
India
andwere
Thailand,
ascollected
well as in
some
other
families
are described
andcollected
illustrated.
Taxa
in this
study
mainly
from
Italy
by
European,
Northand
American
and South
countries.
Taxa described
present
Erio Camporesi
also collected
from American
China, India
and Thailand,
as well as in
in the
some
other
study
include
twoAmerican
new families,
new American
genera, 82countries.
new species,
five
new combinations
and
European,
North
and 12
South
Taxa
described
in the present
25
newinclude
recordstwo
on new
new families,
hosts and
distributions
as new
well combinations
as sexual-asexual
study
12new
newgeographical
genera, 82 new
species, five
and
reports.
The two
arenew
Eriomycetaceae
family
incertae sedis)
25 new records
onnew
newfamilies
hosts and
geographical(Dothideomycetes,
distributions as well
as sexual-asexual
and
Fasciatisporaceae
The twelve new
genera
comprise
reports.
The two new (Xylariales,
families areSordariomycetes).
Eriomycetaceae (Dothideomycetes,
family
incertae
sedis)
Bhagirathimyces
(Phaeosphaeriaceae),
(Tubeufiaceae),
and Fasciatisporaceae
(Xylariales, Camporesiomyces
Sordariomycetes).
The twelveEriocamporesia
new genera(Cryphoneccomprise
triaceae),
Eriomyces
(Eriomycetaceae),Camporesiomyces
Neomonodictys (Pleurotheciaceae),
Paraloratospora
(PhaeoBhagirathimyces
(Phaeosphaeriaceae),
(Tubeufiaceae), Eriocamporesia
(Cryphonecsphaeriaceae),
Paramonodictys
(Parabambusicolaceae),
Pseudoconlarium Paraloratospora
(Diaporthomycetidae,
triaceae), Eriomyces
(Eriomycetaceae),
Neomonodictys (Pleurotheciaceae),
(Phaeogenus
incertae Paramonodictys
sedis), Pseudomurilentithecium
(Lentitheciaceae),
Setoapiospora
(Muyocopro-naceae),
sphaeriaceae),
(Parabambusicolaceae),
Pseudoconlarium
(Diaporthomycetidae,
Srinivasanomyces
(Vibrisseaceae)
and Xenoanthostomella
(Xylariales,
genera incertae
sedis). The 82
genus incertae sedis),
Pseudomurilentithecium
(Lentitheciaceae),
Setoapiospora
(Muyocopro-naceae),
new
species comprise
Acremonium
chiangraiense, (Xylariales,
Adustochaete
nivea,
Angustimassarina
Srinivasanomyces
(Vibrisseaceae)
and Xenoanthostomella
genera
incertae
sedis). The 82
camporesii,
Bhagirathimyces
himalayensis,
Brunneoclavispora
camporesii,
Camarosporidiella
new species comprise Acremonium chiangraiense, Adustochaete nivea, Angustimassarina
camporesii, Camporesiomyces
Camposporium
appendiculatum, camporesii,
Camposporium
multiseptatum,
Bhagirathimyces mali,
himalayensis,
Brunneoclavispora
Camarosporidiella
Camposporium
septatum, Canalisporium
aquaticium,
Clonostachys eriocamporesiana,
Clonostachys
camporesii, Camporesiomyces
mali, Camposporium
appendiculatum,
Camposporium multiseptatum,
eriocamporesii,
hederiicola,aquaticium,
ConiochaetaClonostachys
vineae, Conioscypha
verrucosa,Clonostachys
Cortinarius
Camposporium Colletotrichum
septatum, Canalisporium
eriocamporesiana,
ainsworthii,
Cortinarius
aurae, hederiicola,
Cortinarius Coniochaeta
britannicus, vineae,
Cortinarius
heatherae,
Cortinarius
scoticus,
eriocamporesii,
Colletotrichum
Conioscypha
verrucosa,
Cortinarius
Cortinarius
Cytospora
fusispora,
CytosporaCortinarius
rosigena, Diaporthe
ainsworthii, subsaniosus,
Cortinarius aurae,
Cortinarius
britannicus,
heatherae,camporesii,
CortinariusDiaporthe
scoticus,
nigra,
Diatrypella
yunnanensis,
Dictyosporium
muriformis,
Didymella
camporesii,
Diutina
bernali,
Cortinarius
subsaniosus,
Cytospora
fusispora, Cytospora
rosigena,
Diaporthe
camporesii,
Diaporthe
Diutina
sipiczkii, Eriocamporesia
aurantia, Eriomyces
heveae,Didymella
Ernakulamia
tanakae,Diutina
Falciformispora
nigra, Diatrypella
yunnanensis, Dictyosporium
muriformis,
camporesii,
bernali,
uttaraditensis,
Fasciatispora
cocoes,
Foliophoma
camporesii,
camporesii,
Helvella
Diutina sipiczkii,
Eriocamporesia
aurantia,
Eriomyces
heveae,Fuscostagonospora
Ernakulamia tanakae,
Falciformispora
subtinta,
Kalmusia
erioi, Keissleriella
camporesiana,
Keissleriella
camporesii, Lanspora
cylindrospora,
uttaraditensis,
Fasciatispora
cocoes, Foliophoma
camporesii,
Fuscostagonospora
camporesii,
Helvella
Loratospora
arezzoensis,
atlantica, Melanographium
phoenicis, Montagnula
camporesii,
subtinta, Kalmusia
erioi, Mariannaea
Keissleriella camporesiana,
Keissleriella camporesii,
Lanspora cylindrospora,
Neodidymelliopsis
camporesii,
Neokalmusia
kunmingensis, phoenicis,
Neoleptosporella
camporesiana,
Loratospora arezzoensis,
Mariannaea
atlantica, Melanographium
Montagnula
camporesii,
Neomonodictys
guizhouense,Neoleptosporella
Neosetophoma camporesiana,
camporesii,
Neodidymelliopsis muriformis,
camporesii, Neomyrmecridium
Neokalmusia kunmingensis,
Paraloratospora
Paramonodictys
solitarius, Periconia
palmicola,
Plenodomus triseptatus,
Neomonodictys camporesii,
muriformis,
Neomyrmecridium
guizhouense,
Neosetophoma
camporesii,
Pseudocamarosporium
camporesii,
Pseudocercospora
maetaengensis,
Pseudochaetosphaeronema
Paraloratospora camporesii, Paramonodictys solitarius, Periconia palmicola, Plenodomus triseptatus,
kunmingense,
Pseudoconlarium
punctiforme,
Pseudodactylaria
camporesiana,
PseudomurilentiPseudocamarosporium
camporesii,
Pseudocercospora
maetaengensis,
Pseudochaetosphaeronema
thecium
camporesii,
Pseudotetraploa
rajmachiensis,
Pseudotruncatella
camporesii,
Rhexocercokunmingense,
Pseudoconlarium
punctiforme,
Pseudodactylaria
camporesiana,
Pseudomurilentisporidium
senecionis, Pseudotetraploa
Rhytidhysteron rajmachiensis,
camporesii, Rhytidhysteron
erioi,camporesii,
Septoriella Rhexocercocamporesii,
thecium camporesii,
Pseudotruncatella
Setoapiospora
thailandica,
Srinivasanomyces
kangrensis,
Tetraploa
Tetraploa
sporidium senecionis,
Rhytidhysteron
camporesii,
Rhytidhysteron
erioi,dwibahubeeja,
Septoriella camporesii,
Setoapiospora thailandica, Srinivasanomyces kangrensis, Tetraploa dwibahubeeja, Tetraploa

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๕๔
354

๓๕๔

pseudoaristata, Tetraploa thrayabahubeeja, Torula camporesii, Tremateia camporesii, Tremateia
lamiacearum, Uzbekistanica
pruni, VerruconisTorula
mangrovei,
Wilcoxina
verruculosa,
Xenoanthostomella
pseudoaristata,
Tetraploa thrayabahubeeja,
camporesii,
Tremateia
camporesii,
Tremateia
chromolaenae
and
Xenodidymella
camporesii.
The
five
new
combinations
are
Camporesiomyces
lamiacearum, Uzbekistanica pruni, Verruconis mangrovei, Wilcoxina verruculosa, Xenoanthostomella
patagoniensis,and
Camporesiomyces
Camposporium
lycopodiellae,
Paraloratospora
gahniae and
chromolaenae
Xenodidymellavaccinia,
camporesii.
The five new
combinations
are Camporesiomyces
Rhexocercosporidium
microsporum.
The 22
new recordslycopodiellae,
on host andParaloratospora
geographical distribution
patagoniensis,
Camporesiomyces
vaccinia,
Camposporium
gahniae and
comprise
Arthrinium
marii,
Ascochyta
medicaginicola,
Ascochyta
pisi,
Astrocystis
bambusicola,
Rhexocercosporidium microsporum. The 22 new records on host and geographical distribution
Camposporium
pellucidum,
phitsanulokensis,
Diaporthe
foeniculina,bambusicola,
Didymella
comprise
Arthrinium
marii, Dendryphiella
Ascochyta medicaginicola,
Ascochyta
pisi, Astrocystis
macrostoma, Diplodia
mutila, Dendryphiella
Diplodia seriata,phitsanulokensis,
Heterosphaeria patella,
Hysterobrevium
Camposporium
pellucidum,
Diaporthe
foeniculina,constrictum,
Didymella
Neodidymelliopsis
ranunculi,
Neovaginatispora
fuckelii,
Nothophoma
quercina,
Occultibambusa
macrostoma, Diplodia mutila, Diplodia seriata, Heterosphaeria patella, Hysterobrevium constrictum,
bambusae, Phaeosphaeria
chinensis,
Pseudopestalotiopsis
Pyxine berteriana,
sasicola,
Neodidymelliopsis
ranunculi,
Neovaginatispora
fuckelii,theae,
Nothophoma
quercina,Tetraploa
Occultibambusa
Torula gaodangensis
andWojnowiciella
dactylidis. In addition,
the sexual
morphs
of Dissoconium
bambusae,
Phaeosphaeria
chinensis, Pseudopestalotiopsis
theae, Pyxine
berteriana,
Tetraploa
sasicola,
eucalypti
and Phaeosphaeriopsis
pseudoagavacearum
are reported
from Laurus
nobilis
and Yucca
Torula
gaodangensis
andWojnowiciella
dactylidis. In addition,
the sexual
morphs
of Dissoconium
gloriosa
in
Italy,
respectively.
The
holomorph
of
Diaporthe
cynaroidis
is
also
reported
the
eucalypti and Phaeosphaeriopsis pseudoagavacearum are reported from Laurus nobilis andfor
Yucca
first time.
gloriosa
in Italy, respectively. The holomorph of Diaporthe cynaroidis is also reported for the
first time.

Full article in Fungal Divers 2020;100:5–277; doi:10.1007/s13225-020-00439-5

Full article in Fungal Divers 2020;100:5–277; doi:10.1007/s13225-020-00439-5

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๕๕
355
๓๕๕
New antimicrobial phynyl alkenoics isolated from
New
phynyl alkenoicsactinomycete,
isolated from
an
oilantimicrobial
palm rhizosphere-associated
an oil palm
rhizosphere-associated
actinomycete,
T
Streptomyces
palmae CMU-AB204
Streptomyces palmae CMU-AB204T
Kanaporn Sujarit1,2, Mihoko Mori2,3, Kazuyuki Dobashi2, Kazuro Shiomi2,3,
1,2, Mihoko Mori1,4
2, Kazuro
1,4,5
Kanaporn Sujarit
Kazuyuki Dobashi
Shiomi2,3,
Wasu
Pathom-aree 2,3,,Saisamorn
Lumyong
Wasu Pathom-aree1,4, Saisamorn Lumyong1,4,5
1
1
2
3
2
3
4
5
4
5

Research Center of Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai University,
Chiang
MaiCenter
50200,
Research
ofThailand
Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai University,
Kitasato
Institute
for
Life Sciences, Kitasato University, 5-9-1 Shirokane, Minato-ku, Tokyo 108-8641, Japan
Chiang Mai 50200, Thailand
Graduate
School
of
Infection
Control
Sciences,
Kitasato5-9-1
University,
5-9-1Minato-ku,
Shirokane,Tokyo
Minato-ku,
TokyoJapan
108Kitasato Institute for Life Sciences,
Kitasato
University,
Shirokane,
108-8641,
8641,
Japan
Graduate School of Infection Control Sciences, Kitasato University, 5-9-1 Shirokane, Minato-ku, Tokyo 108Department
8641, Japanof Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
Academy
of of
Science,
The
RoyalofSociety
of Chiang
Thailand,
Bangkok
10300,
Thailand
Department
Biology,
Faculty
Science,
Mai
University,
Chiang
Mai 50200, Thailand
Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand

Basal stem rot (BSR), or Ganoderma rot disease, is the most serious disease associated with the
Basal
stem
rot of
(BSR),
or Ganoderma
rot disease,
is the most serious
disease
associatedboninense,
with the
oil palm
plant
Southeast
Asian countries.
A basidiomycetous
fungus,
Ganoderma
oilthe
palm
plant of microbe
Southeast
countries.
basidiomycetous
Ganoderma boninense,
is
causative
ofAsian
this disease.
ToAcontrol
BSR in oil fungus,
palm plantations,
biological
is the causative
this disease.
To control
BSRtoinchemical
oil palmfungicides.
plantations,
biological
control
agents aremicrobe
gainingof
attention
as a major
alternative
In the
course
control
agents for
are gaining
as a major
to chemicalcontrol
fungicides.
In the
of
searching
effectiveattention
actinomycetes
as alternative
potential biological
agents
forcourse
BSR,
of searchingpalmae
for effective
actinomycetes
as potential
biological
control
foronBSR,
Streptomyces
CMU-AB204T
was isolated
from oil palm
rhizosphere
soilagents
collected
the
Streptomyces
palmae CMU-AB204T
wasThe
isolated
frombroth
oil palm
soil collected
on the
campus
of Chiang
Mai University.
culture
of rhizosphere
this strain showed
significant
campus
of Chiang
Maiagainst
University.
Thebacteria
cultureand
broth
of this strain showed
significant
antimicrobial
activities
several
phytopathogenic
fungi including
G.
antimicrobial
activities
against
several compounds
bacteria and
phytopathogenic
fungi including
G.
boninense. Antifungal
and
antibacterial
were
isolated by antimicrobial
activityboninense.
Antifungalusing
and antibacterial
compounds
were
isolated
by antimicrobial
activityguided
purification
chromatographic
methods.
Their
structures
were elucidated
by
guided purification
usingincluding
chromatographic
methods.Resonance
Their structures
by
spectroscopic
techniques,
Nuclear Magnetic
(NMR),were
Masselucidated
Spectrometry
spectroscopic
techniques,
including
Nuclear
Magnetic
Resonance
(NMR),
Mass Spectrometry
(MS),
Ultraviolet
(UV), and
Infrared
(IR) analyses.
The
current study
isolated
new phenyl
(MS), Ultraviolet
and known
Infraredcompounds,
(IR) analyses.
The current Astudy
isolated new
phenyl
alkenoic
acids 1–6(UV),
and three
anguinomycin
(7), leptomycin
A (8),
and
alkenoic acidsA1–6
three known agents.
compounds,
anguinomycin
(7), leptomycin
A (8), and
actinopyrone
(9)and
as antimicrobial
Compounds
1 and 2Adisplayed
broad antifungal
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
activity, though
they did
not show
activity.
Compounds 3 and
4 revealed
a strong
antibacterial
activity
against
both antibacterial
Gram-positive
and Gram-negative
bacteria
including
the
antibacterial activity
against
both Gram-positive
bacteria7–9
including
the
phytopathogenic
strain
Xanthomonas
campestris and
pv. Gram-negative
oryzae. Compounds
displayed
phytopathogenic
campestris
pv. oryzae.
Compounds
7–9in this
displayed
antifungal
activity strain
againstXanthomonas
Ganoderma. Thus,
the antifungal
compounds
obtained
study
antifungal
against Ganoderma.
Thus, from
the antifungal
obtained
in this
study
may
play aactivity
role in protecting
oil palm plants
Ganodermacompounds
infection with
the strain
S. palmae
T. in protecting oil palm plants from Ganoderma infection with the strain S. palmae
may play a role
CMU-AB204
CMU-AB204T.
Full article in Microorganism 2020;8(350); doi:10.3390/microorganisms8030350
Full article in Microorganism 2020;8(350); doi:10.3390/microorganisms8030350

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๕๖
356
๓๕๖
Response surface method for polyhydroxybutylate (PHB)
Response
surface
method for
polyhydroxybutylate
(PHB)
bioplastic
accumulation
in Bacillus
drentensis BP17
bioplastic accumulation
in Bacillus
using pineapple
peeldrentensis BP17
using pineapple peel

1
1
2
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
8

Watsana Penkhrue1,2, Dieter Jendrossek3, Chartchai Khanongnuch4,
3,5,6
Wasu Pathomaree
Tomoyasu
Aizawa
, Rachel Khanongnuch
L. Behrens7, 4,
Jendrossek
Chartchai
Watsana
Penkhrue1,2,1,Dieter
Wasu Pathomaree1Saisamorn
, TomoyasuLumyong
Aizawa5,6,1,8Rachel L. Behrens7,
Saisamorn Lumyong1,8

Research Center of Excellence in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Department of Biology,
Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Research Center of Excellence in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Department of Biology,
School of Preclinic, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand
Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Institute of Microbiology, University of Stuttgart, Stuttgart, Germany
School of Preclinic, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand
Division of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Institute of Microbiology, University of Stuttgart, Stuttgart, Germany
Faculty of Advanced Life Science, Hokkaido University, Sapporo, Japan
Division of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Global Institution for Collaborative Research and Education, Hokkaido University, Sapporo, Japan
Faculty of Advanced Life Science, Hokkaido University, Sapporo, Japan
Polymer Facility Technical Director, UCSB, MRL, Santa Barbara, CA, United States of America
Global Institution for Collaborative Research and Education, Hokkaido University, Sapporo, Japan
Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok, Thailand
Polymer Facility Technical Director, UCSB, MRL, Santa Barbara, CA, United States of America
Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok, Thailand

Polyhydroxybutyrate (PHB) is a biodegradable biopolymer which is useful for various
applications including(PHB)
packing,
and coating
materials.
Polyhydroxybutyrate
is a medical
biodegradable
biopolymer
whichAnis endospore-forming
useful for various
bacterium (strain
BP17) was
isolated
from composted
soil materials.
and evaluated
PHB production.
applications
including
packing,
medical
and coating
An for
endospore-forming
Strain BP17,
taxonomically
identified
as Bacillussoil
drentensis,
showed
enhanced
PHB
bacterium
(strain
BP17) was isolated
from composted
and evaluated
for PHB
production.
accumulation
and
was
selected
for
further
studies.
To
achieve
maximum
PHB
production,
the
Strain BP17, taxonomically identified as Bacillus drentensis, showed enhanced PHB
culture
conditions
forselected
B. drentensis
BP17
were
through
response
surface
accumulation
and was
for further
studies.
To optimized
achieve maximum
PHB
production,
the
methodology
(RSM)
employing
central
composite
rotatable
design
(CCRD).
The
final
culture conditions for B. drentensis BP17 were optimized through response surface
optimum
fermentation
conditions included:
pineapple rotatable
peel solution,
11.5%
(v/v); tryptic
soy
methodology
(RSM) employing
central composite
design
(CCRD).
The final
broth
(TSB),
60 g/L; pH,
6.0; inoculum
size, pineapple
10% (v/v)peel
and solution,
temperature,
fortryptic
36 h. This
optimum
fermentation
conditions
included:
11.5%28°C
(v/v);
soy
optimization
yielded
5.556.0;
g/Linoculum
of PHB compared
to the and
non-optimized
condition
broth
(TSB), 60
g/L; pH,
size, 10% (v/v)
temperature,
28°C for(0.17
36 h.g/L).
This
PHB accumulated
by 5.55
B. drentensis
BP17
had a polydispersity
value of condition
1.59 and an
average
optimization
yielded
g/L of PHB
compared
to the non-optimized
(0.17
g/L).
5
molecular
weight ofby1.15x10
Da. Thermal
analyses
revealed that
PHBofexisted
as aanthermally
PHB
accumulated
B. drentensis
BP17 had
a polydispersity
value
1.59 and
average
5 Da. exhibiting
stable semi-crystalline
polymer,
a thermal
degradation
temperature
228°C, a
molecular
weight of 1.15x10
Thermal analyses
revealed
that PHB
existed as aofthermally
meltingsemi-crystalline
temperature ofpolymer,
172°C and
an apparent
meltingdegradation
enthalpy oftemperature
fusion of 83.69
It isa
stable
exhibiting
a thermal
of J/g.
228°C,
evident that
B. drentensis
strainand
BP17
a promising
bacterium
candidate
forof
PHB
production
melting
temperature
of 172°C
anisapparent
melting
enthalpy
of fusion
83.69
J/g. It is
using agricultural
waste,strain
such as
pineapple
peel asbacterium
a low-costcandidate
alternative
source for
evident
that B. drentensis
BP17
is a promising
forcarbon
PHB production
PHB production.
using
agricultural waste, such as pineapple peel as a low-cost alternative carbon source for
PHB production.

Full article in PLOS ONE 2020;15(3):e0230443; doi:10.1371/journal.pone.0230443
Full article in PLOS ONE 2020;15(3):e0230443; doi:10.1371/journal.pone.0230443

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๕๗
357
๓๕๗
Taxonomic and phylogenetic characterizations
Taxonomic
and phylogenetic
characterizations
of Keissleriella
bambusicola
sp. nov.
of Keissleriella
bambusicola
nov. China
(Lentitheciaceae,
Pleosporales)
fromsp.
Yunnan,
(Lentitheciaceae, Pleosporales) from Yunnan, China
Hong-Bo Jiang1,2,3,4,5, Rungtiwa Phookamsak1,3,4,5, Mingkwan Doilom1,3,4,5,
1,3,4,5
4
1,6,71,3,4,5,
Hong-Bo
Jiang1,2,3,4,5
, Rungtiwa
Phookamsak
, Mingkwan
Doilom
Peter Edward
Mortimer
, Jianchu
Xu4,5, Saisamorn
Lumyong
,
42,3,4,5
4,5
1,6,7
1,4,5
Peter Kevin
Edward
Mortimer
Xu , Saisamorn
Lumyong ,
David
Hyde , Jianchu
, Samantha
C. Karunarathna
2,3,4,5
Kevin David Hyde
, Samantha C. Karunarathna1,4,5
1 Department

of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand

2 School of Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
1 Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
3
in Fungal
Research,
Mae Chiang
Fah Luang
Chiang Rai 57100, Thailand
2 Center
School of
of Excellence
Science, Mae
Fah Luang
University,
Rai University,
57100, Thailand
4 CAS Key Laboratory of Biodiversity and Biogeography, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy
3 Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand

Kunming 650201,
P.R. China
4 Sciences,
CAS Key Laboratory
of Biodiversity
and Biogeography, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy
5 World Agroforestry Centre, East and Central Asia, 132 Lanhei Road, Kunming 650201, P.R. China
Sciences, Kunming 650201, P.R. China
6
5 Center
of Excellence
in Microbial
Diversity
and
Sustainable
Utilization,
Faculty of
Science,
Chiang
World Agroforestry
Centre,
East and
Central
Asia,
132 Lanhei
Road, Kunming
650201,
P.R.
ChinaMai
Chiang
Mai
50200,
Thailand
6 Univesity,
Center of Excellence in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai
7 Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok10300, Thailand
Univesity, Chiang Mai 50200, Thailand
7 Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok10300, Thailand

of
of

Keissleriella bambusicola sp. nov., collected from Yunnan Province in China, is described and
Keissleriella
bambusicola
nov.,
collected
fromwell
Yunnan
Province
in China,
is described
illustrated in
this paper.sp.The
new
taxon was
placed
in the genus
Keissleriella
basedand
on
illustrated
in
this
paper.
The
new
taxon
was
well
placed
in
the
genus
Keissleriella
based
on
subglobose to ampulliform, uni- to bi-loculate ascostromata with an ostiole covered by dark
subglobose
to ampulliform,
uni- to bi-loculate
ascostromata
with an ostiole
by dark
setae, 8-spored,
bitunicate, fissitunicate,
cylindrical
to cylindric-clavate
ascicovered
and yellowish
setae, 8-spored,
bitunicate,
fissitunicate,
cylindrical to
cylindric-clavate
asci and
yellowish
brown,
ellipsoidal
to cylindrical
(4–)5(–6)-septate
ascospores.
Keissleriella
bambusicola
is
brown, ellipsoidal
cylindrical of(4–)5(–6)-septate
ascospores.
Keissleriella
bambusicola(K.
is
introduced
based onto
a comparison
the morphological
characteristics
of morphologically
introduced
based on K.
a comparison
of the
morphological
characteristics
of morphologically
(K.
rosae,
K. taminensis,
yonaguniensis)
and
phylogenetically
(K. caraganae,
K. yonaguniensis)
rosae, K.related
taminensis,
phylogenetically
(K. above
caraganae,
K. yonaguniensis)
closely
taxa. K.
Theyonaguniensis)
species can beand
distinguished
from the
mentioned
species in
closely unirelated
taxa. The species
be distinguished
fromand
the (4–)5(–6)-septate
above mentionedascospores.
species in
having
to bi-loculate,
raised,can
superificial
ascostromata
having uni-likelihood
to bi-loculate,
superificial
andon
(4–)5(–6)-septate
Maximum
and raised,
Bayesian
inferenceascostromata
analyses based
the combined ascospores.
LSU, SSU,
Maximum
anddataset
Bayesian
inference
analyses
basedforms
on thea sister
combined
LSU,
SSU,
TEF1-α
andlikelihood
ITS sequence
showed
that our
new taxon
lineage,
with
K.
TEF1-α and
sequence
dataset
showed that
new taxon
forms aInsister
lineage,
with K.
caraganae
andITS
clustered
with
K. yonaguniensis
in our
the genus
Keissleriella.
addition,
Keissleriella
caraganae
and
with
yonaguniensis
in the genus Keissleriella. In addition, Keissleriella
is
reported
onclustered
bamboo for
theK.first
time.
is reported on bamboo for the first time.
Full article in Phytotaxa 2020;423(3):120-44; doi:10.11646/phytotaxa.423.3.2
Full article in Phytotaxa 2020;423(3):120-44; doi:10.11646/phytotaxa.423.3.2

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๕๘
358
๓๕๘

Refined
Refined families
families of
of Sordariomycetes
Sordariomycetes
Hyde KD1,2,3,4,5,6,7
C2,3,6,15,19
SSN26
,
1,2,3,4,5,6,7,, Norphanphoun
2,3,6,15,19,, Maharachchikumbura
Hyde
KD
Norphanphoun
C
Maharachchikumbura
SSN26, 2
21
12,32
2,13
2,6
2,11,13
Bhat DJ21, Jones EBG12,32, Bundhun D2,13, Chen YJ2,6, Bao DF2,11,13, Boonmee S2,
EBG
, Bundhun D , Chen
YJ , Bao9 DF
, Boonmee S ,
Bhat DJ , Jones
Calabon MS2,6
, Chaiwan N2,6
, Chethana KWT2,23
, Dai DQ9, Dayarathne MC2,3,5,6
2,6
2,6
2,23
2,3,5,6,,
Calabon MS2,18, Chaiwan N , Chethana
KWT , Dai
DQ , Dayarathne
MC2,3,13,31
26
29
5
Devadatha B2,18, Dissanayake AJ26, Dissanayake LS29, Doilom M5, Dong W2,3,13,31,
Devadatha B 30, Dissanayake AJ 2,3,5,7
, Dissanayake LS , Doilom M , Dong
W
,
Fan XL30, Goonasekara ID2,3,5,7, Hongsanan S27,28
, Huang SK2,3,6,29
,
27,28
2,3,6,29
Fan XL , Goonasekara ID
, Hongsanan S
, Huang SK
,
Jayawardena RS22, Jeewon R14
, Karunarathna A2,5,13,15
, Konta S2,3,5,6
, Kumar V2,13
14
2,5,13,15
2,3,5,6
2,13,,
Jayawardena
RS , Jeewon
R 2,17
, Karunarathna A 25
, Konta S 4,8,10, Kumar V
2,3,6
26
11
Lin CG2,3,6, Liu JK26, Liu NG2,17, Luangsa-ard J25, Lumyong S4,8,10, Luo ZL11,
Lin CG , Liu JK ,2,6,15
Liu NG , Luangsa-ard J , Lumyong
S
, Luo ZL ,
Marasinghe DS2,6,15, McKenzie EHC24
, Niego AGT2,22
, Niranjan M18
,
24
2,22
Marasinghe
DS
, McKenzie
EHC , Niego AGT
, Niranjan M18, 2,4,26
2,3,6,19
2
2,6,16
Perera RH2,3,6,19, Phukhamsakda C2, Rathnayaka AR2,6,16, Samarakoon MC2,4,26,
Perera RH
, Phukhamsakda18C , Rathnayaka AR
, Samarakoon MC
,
Samarakoon SMBC2,6
, Sarma VV18, Senanayake IC2,28
, Shang QJ2,6,19
, Stadler M20
,
2,6
2,28
2,6,19
20
IC
, Shang QJ
, Stadler
M ,
Samarakoon SMBC 5,7, Sarma VV , Senanayake
5
2,3,5,13
9
Tibpromma S 5,7, Wanasinghe DN5, Wei DP2,3,5,13, Wijayawardene NN9,
Tibpromma
S , Wanasinghe
DN , Wei DP
, Wijayawardene NN
,
Xiao YP2,3,6,19
, Yang J2,3,6,19
, Zeng XY2,6,9
, Zhang SN2,13
, Xiang MM11
2,3,6,19
2,3,6,19
2,6,9
2,13
Xiao YP
, Yang J
, Zeng XY , Zhang SN , Xiang MM
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22

Institute of Plant Health, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Haizhu District, Guangzhou
Institute of Plant Health, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Haizhu District, Guangzhou
510225, P.R. China
510225, P.R. China
Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
Mushroom Research Foundation, 128 M.3 Ban Pa Deng T. Pa Pae, A. Mae Taeng, Chiang Mai 50150,
Mushroom Research Foundation, 128 M.3 Ban Pa Deng T. Pa Pae, A. Mae Taeng, Chiang Mai 50150,
Thailand
Thailand
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese
Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese
Academy of Science, Kunming 650201, Yunnan, P.R. China
Academy of Science, Kunming 650201, Yunnan, P.R. China
School of Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
School of Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
World Agroforestry Centre, East and Central Asia, Kunming 650201, Yunnan, P.R. China
World Agroforestry Centre, East and Central Asia, Kunming 650201, Yunnan, P.R. China
Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand
Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand
Center for Yunnan Plateau Biological Resources Protection and Utilization, College of Biological Resource
Center for Yunnan Plateau Biological Resources Protection and Utilization, College of Biological Resource
and Food Engineering, Qujing Normal University, Qujing, Yunnan 655011, P.R. China
and Food Engineering, Qujing Normal University, Qujing, Yunnan 655011, P.R. China
Center of Excellence in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai
Center of Excellence in Microbial Diversity and Sustainable Utilization, Faculty of Science, Chiang Mai
University, Chiang Mai 50200, Thailand
University, Chiang Mai 50200, Thailand
College of Agriculture and Biological Sciences, Dali University, Dali 671003, Yunnan Province, P.R. China
College of Agriculture and Biological Sciences, Dali University, Dali 671003, Yunnan Province, P.R. China
Department of Botany and Microbiology, College of Science, King Saud University, P.O Box 2455, Riyadh
Department of Botany and Microbiology, College of Science, King Saud University, P.O Box 2455, Riyadh
11451, Kingdom of Saudi Arabia
11451, Kingdom of Saudi Arabia
Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai
Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai
50200, Thailand
50200, Thailand
Department of Health Sciences, Faculty of Science, University of Mauritius, Reduit, Mauritius
Department of Health Sciences, Faculty of Science, University of Mauritius, Reduit, Mauritius
Department of Plant Medicine, National Chiayi University, 300 Syuefu Road, Chiayi City 60004, Taiwan
Department of Plant Medicine, National Chiayi University, 300 Syuefu Road, Chiayi City 60004, Taiwan
Engineering Research Center of Southwest Bio-Pharmaceutical Resources, Ministry of Education, Guizhou
Engineering Research Center of Southwest Bio-Pharmaceutical Resources, Ministry of Education, Guizhou
University, Guiyang, Guizhou 550025, P.R. China
University, Guiyang, Guizhou 550025, P.R. China
Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment, Naresuan University, Phitsanulok 65000,
Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment, Naresuan University, Phitsanulok 65000,
Thailand
Thailand
Fungal Biotechnology Lab, Department of Biotechnology, School of Life Sciences, Pondicherry University,
Fungal Biotechnology Lab, Department of Biotechnology, School of Life Sciences, Pondicherry University,
Kalapet, Pondicherry-605014, India
Kalapet, Pondicherry-605014, India
Guizhou Key Laboratory of Agricultural Biotechnology, Guizhou Academy of Agricultural Sciences, Guiyang,
Guizhou Key Laboratory of Agricultural Biotechnology, Guizhou Academy of Agricultural Sciences, Guiyang,
Guizhou 550006, P.R. China
Guizhou 550006, P.R. China
Helmholtz Centre for Infection Research, Department Microbial Drugs, Inhoffenstrasse 7, 38124
Helmholtz Centre for Infection Research, Department Microbial Drugs, Inhoffenstrasse 7, 38124
Braunschweig, Germany
Braunschweig, Germany
House No. 128/1-J, Azad Housing Society, Curca, Goa Velha 403108, India
House No. 128/1-J, Azad Housing Society, Curca, Goa Velha 403108, India
Iloilo Science and Technology University, La Paz, Iloilo, Philippines
Iloilo Science and Technology University, La Paz, Iloilo, Philippines

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

๓๕๙
359
๓๕๙
23
23
24
25
24
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32

Institute of Plant and Environment Protection, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing
100097, P.R. China
Institute of Plant and Environment Protection, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing
Landcare Research Manaaki Whenua, Private Bag 92170, Auckland, New Zealand
100097, P.R. China
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), 113 Thailand Science Park,
Landcare Research Manaaki Whenua, Private Bag 92170, Auckland, New Zealand
Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), 113 Thailand Science Park,
School of Life Science and Technology, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu
Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
611731, P.R. China
School of Life Science and Technology, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu
Shenzhen Key Laboratory of Laser Engineering, College of Optoelectronic Engineering, Shenzhen University,
611731, P.R. China
Shenzhen, P.R. China
Shenzhen Key Laboratory of Laser Engineering, College of Optoelectronic Engineering, Shenzhen University,
Shenzhen Key Laboratory of Microbial Genetic Engineering, College of Life Sciences and Oceanography,
Shenzhen, P.R. China
Shenzhen University, Shenzhen, P.R. China
Shenzhen Key Laboratory of Microbial Genetic Engineering, College of Life Sciences and Oceanography,
The Engineering Research Center of Southwest Bio–Pharmaceutical Resource Ministry of Education,
Shenzhen University, Shenzhen, P.R. China
Guizhou University, Guiyang 550025, Guizhou Province, P.R. China
The Engineering Research Center of Southwest Bio–Pharmaceutical Resource Ministry of Education,
The Key Laboratory for Silviculture and Conservation of Ministry of Education, Beijing Forestry University,
Guizhou University, Guiyang 550025, Guizhou Province, P.R. China
Beijing 100083, P.R. China
The Key Laboratory for Silviculture and Conservation of Ministry of Education, Beijing Forestry University,
Yunnan Institute of Food Safety, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, P.R.
Beijing 100083, P.R. China
China
Yunnan Institute of Food Safety, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, P.R.
33B St Edwards Road, Southsea, Hants., PO53DH, UK Faculty of Agriculture, Natural Resources and
China
Environment, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand
33B St Edwards Road, Southsea, Hants., PO53DH, UK Faculty of Agriculture, Natural Resources and
Environment, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

This is a continuation of the papers “Towards a classification of Sordariomycetes” (2015) and
“Families
of Sordariomycetes”
(2016)
in which
we compile
a treatment of (2015)
the class
This is a continuation
of the papers
“Towards
a classification
of Sordariomycetes”
and
Sordariomycetes.
The
present
treatment
is
needed
as
our
knowledge
has
rapidly
increased,
“Families of Sordariomycetes” (2016) in which we compile a treatment of the class
from
32 orders, 105The
families
andtreatment
1331 genera
in 2016,as
to our
45 orders,
167 families
and 1499
genera
Sordariomycetes.
present
is needed
knowledge
has rapidly
increased,
(with
308
genera
incertae
sedis)
thegenera
time ofinpublication.
In this 167
treatment
provide
notes
from 32
orders,
105
families
andat1331
2016, to 45 orders,
familieswe
and
1499 genera
on
each
families
short
notes
onofeach
genus. We
provide
up-to-date
DNA based
(with
308order,
genera
incertaeand
sedis)
at the
time
publication.
In this
treatment
we provide
notes
phylogenies
forfamilies
45 orders
families.
Three
new
16 new DNA
species
are
on
each order,
and and
short163
notes
on each
genus.
Wegenera
provideand
up-to-date
based
introduced
and163
descriptions,
while 23
new
records
and
species
phylogenieswith
for illustrations
45 orders and
families. Three
new
genera
and
16three
new new
species
are
combinations
areillustrations
provided. We
also
list 308 taxawhile
in Sordariomycetes
incertae
For
introduced with
and
descriptions,
23 new recordsgenera
and three
newsedis.
species
each
family we
provide
general
descriptions
andinillustrate
the type genus
another
genus,
combinations
are
provided.
We also
list 308 taxa
Sordariomycetes
generaorincertae
sedis.
For
the
where
the placement
generally and
beenillustrate
confirmed
data. Both
the
eachlatter
family
we provide
generalhas
descriptions
thewith
typemolecular
genus or another
genus,
sexual
andwhere
asexual
representative
of abeen
family
are illustrated
where available.
Notes
the latter
themorphs
placement
has generally
confirmed
with molecular
data. Both
the
on
ecological
and economic
areaalso
given.
sexual
and asexual
morphs considerations
representative of
family
are illustrated where available. Notes
on ecological and economic considerations are also given.

Full article in Mycosphere 2020;11:305-1059; doi:10.5943/mycosphere/11/1/7
Full article in Mycosphere 2020;11:305-1059; doi:10.5943/mycosphere/11/1/7

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๖๐
360
๓๖๐
Purification, characterization and partial amino acid
Purification,
characterization and
amino
acid
sequences
of thermo-alkali-stable
andpartial
mercury
ion-tolerant
sequences
thermo-alkali-stable
and mercury
ion-tolerant
xylanase of
from
Thermomyces dupontii
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We investigated the properties of the low molecular weight thermo-alkali-stable and mercury
iontolerant
xylanase
dupontii
The xylanase
was
We investigated
theproduction
properties from
of theThermomyces
low molecular
weightKKU-CLD-E2-3.
thermo-alkali-stable
and mercury
purifed to homogeneity
by ammonium
sulfate, Sephadex
G–100
and DEAE–cellulose
column
iontolerant
xylanase production
from Thermomyces
dupontii
KKU-CLD-E2-3.
The xylanase
was
chromatography
which resulted
27.92-fold
purifcation
specifc
activity
of 56.19 U/mg column
protein
purifed
to homogeneity
by ammonium
sulfate,
Sephadex
G–100
and DEAE–cellulose
and
a
recovery
yield
of
2.01%.
The
purifed
xylanase
showed
a
molecular
weight
of
25
kDa by
chromatography which resulted 27.92-fold purifcation specifc activity of 56.19 U/mg protein
SDS–PAGE
andyield
the partial
peptide
sequence
showed
maximum
sequence
homology
to the
and
a recovery
of 2.01%.
The purifed
xylanase
showed
a molecular
weight
of 25 kDa
by
endo-1,4-β-xylanase.
The
optimum
temperature
and
pH
for
its
activity
were
80
°C
and
pH
9.0,
SDS–PAGE and the partial peptide sequence showed maximum sequence homology to the
respectively. Furthermore,
the purifed
xylanaseand
can pH
maintain
more than
75%
of the
endo-1,4-β-xylanase.
The optimum
temperature
for its activity
were
80 °C
andoriginal
pH 9.0,
activity
in
pH
range
of
7.0–10.0
after
incubation
at
4
°C
for
24
h,
and
can
still
maintain
more
respectively. Furthermore, the purifed xylanase can maintain more than 75% of the original
than 70%
original
activity
after
incubating
at 70
Ourcan
purifed
xylanasemore
was
activity
inof
pH
range of
7.0–10.0
after
incubation
at 4°C°Cfor
for9024min.
h, and
still maintain
2+
2+
activated
Cu andactivity
Hg upafter
to 277%
and 235%
of°C
initial
activity,
respectively
but inhibited
than
70% by
of original
incubating
at 70
for 90
min. Our
purifed xylanase
was
2+
+
by
Co
,
Ag
and
SDS
at
a
concentration
of
5
mM.
The
Km
and
Vmax
values
of
beechwood
2+
2+
activated by Cu and Hg up to 277% and 235% of initial activity, respectively but inhibited
xylan
mg/mL
625 µmol/min/mg,
respectively.
Furthermore,
ourofxylanase
had
2+, Ag3.38
+ and
SDS atand
a concentration
of 5 mM.
The Km and
Vmax values
beechwood
by Cowere
activity
specifcally
to xylan-containing
substratesrespectively.
and hydrolyzed
beechwood
andhad
the
xylan
were
3.38 mg/mL
and 625 µmol/min/mg,
Furthermore,
ourxylan,
xylanase
end products
mainly
xylotetraose substrates
and xylobiose.
The results suggested
that
our and
purifed
activity
specifcally
to were
xylan-containing
and hydrolyzed
beechwood
xylan,
the
xylanase
has
potential
to
use
for
pulp
bleaching
in
the
pulp
and
paper
industry.
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.
Full article in Sci Rep 2020;10:21663; doi:10.1038/s41598-020-78670-y
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Phytase is an enzyme that breaks down phytates to release phosphorus in an available form.
Phytase
is an plays
enzyme
breaksrole
down
phytates especially
to release phosphorus
an available
form.
This enzyme
an that
important
in animals,
monogastricin
animals.
It serves
to
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
improve performance
phytate digestion
with
which are
required
for optimal
growth
and along
health.
Inphosphorus
this study,absorption,
five mushroom
species
(Amauroderma
growth SDBR-CMU-A83,
performance and Ganoderma
health. In this
study, five
mushroom speciesMarusmius
(Amauroderma
rugosum
mastoporum
SDBR-CMU-NK0244,
sp.1
rugosum SDBR-CMU-A83,
Ganoderma
mastoporum SDBR-CMU-NK0244,
Marusmius
sp.1
SDBR-CMU-NK0215,
Pholiota
adipose SDBR-CMU-R32
and Piptoporellus triqueter
SDBR-CMUSDBR-CMU-NK0215,
Pholiota
adipose
SDBR-CMU-R32
and Piptoporellus
triqueter
P234)
out of 27 mushroom
species
displayed
positive phytase
production
by agarSDBR-CMUplate assay.
P234) out of 27 these
mushroom
species displayed
positive
phytase
production by of
agar
plate
assay.
Consequently,
five mushroom
species were
selected
for determination
their
potential
Consequently,
thesephytase
five mushroom
species were
selected forusing
determination
of their potential
ability
to produce
under solid-state
fermentation
five agricultural
residues
ability parchment,
to produce oil
phytase
fermentation
using fiveand
agricultural
residues
(coffee
palm under
empty solid-state
fruit bunches,
rice bran, sawdust,
water hyacinth)
as
(coffee parchment,
oil palm
fruit bunches,
rice(17.02
bran, ±sawdust,
and water
hyacinth)
as
substrates.
The highest
yieldempty
of phytase
production
0.92 units/gram
dry
substrate)
substrates.
Theafter
highest
phytase
production
(17.02 ± 0.92
dry substrate)
was
obtained
oneyield
weekofof
fermentation.
Optimization
forunits/gram
phytase production
was
was obtainedbyafter
one week
of fermentation.
for phytase
determined
statistical
approaches
using aOptimization
Plackett–Burman
designproduction
to screen was
ten
determined ofbyrelevant
statistical
approaches
using Two
a Plackett–Burman
design the
to screen
parameters
substrate
components.
significant parameters,
amountten
of
parameters
of
relevant
substrate
components.
Two
significant
parameters,
the
amount
water hyacinth and the moisture content, were found to affect the production process of
water
hyacinth
and thethe
moisture
were found
to affect
production
process
of
phytase.
Furthermore,
optimalcontent,
temperature,
pH value,
and the
fermentation
period
were
phytase.
the optimal
pH value,
and fermentation
evaluated.Furthermore,
The results indicated
thattemperature,
the highest degree
of phytase
production atperiod
53.66 ±were
1.68
evaluated. The
indicated
thatincrease)
the highest
of phytase
at 53.66 ± 85%
1.68
units/gram
dryresults
substrate
(3.15-fold
wasdegree
obtained
in waterproduction
hyacinth containing
units/gram
dry substrate
(3.15-fold
in waterat
hyacinth
containing
85%
moisture
content
by addition
with aincrease)
suitable was
basalobtained
liquid medium
a pH value
of 6.5 after
moisture
contentatby
withdays.
a suitable
basal phytase
liquid medium
at a pH
of 6.5 after
being
incubated
30addition
°C for seven
The crude
of P. adipose
wasvalue
precipitated
and
being
incubated extract
at 30 °Cwas
for then
seven
days.
crude phytase
of P. adipose was precipitated
and
the
precipitated
used
to The
determine
partial characterizations.
The precipitated
the precipitated
was thenafter
usedexposure
to determine
partial characterizations.
TheFurthermore,
precipitated
extract
displayedextract
high activities
to conditions
of 42 °C and pH 5.0.
2+
extract
displayed
high activities
exposure to conditions
of 42 °C the
andbest
pH 5.0.
Furthermore,
Fe
enhanced
phytase
activity after
and precipitated
extract displayed
stability
at a pH
2+
Fe enhanced
activityof
and
precipitated extract displayed the best stability at a pH
value
of 8.0 andphytase
a temperature
4 °C.
value of 8.0 and a temperature of 4 °C.
Full article in J Fungi 2020;6(4):384; doi:10.3390/jof6040384
Full article in J Fungi 2020;6(4):384; doi:10.3390/jof6040384

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๖๒
362
๓๖๒
Assessment of yeasts in tropical peat swamp forests
Assessment of yeasts
tropical peat swamp forests
inin
Thailand
in Thailand
1
1
2
3
2
3

Rujikan Nasanit1, Napakhwan Imklin1, Savitree Limtong2,3
Rujikan Nasanit1, Napakhwan Imklin1, Savitree Limtong2,3

Department of Biotechnology,Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University,
Sanamchandra Palace Campus Nakhon Pathom 73000 Thailand
Department of Biotechnology,Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University,
Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University, Jatujak Bangkok 10900 Thailand
Sanamchandra Palace Campus Nakhon Pathom 73000 Thailand
Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300 Thailand
Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University, Jatujak Bangkok 10900 Thailand
Academy of Science, The Royal Society of Thailand, Bangkok 10300 Thailand

Despite the abundance of yeasts in peatland, only a few studies on peatland yeasts have been
reported
and,
further, most
of those
studies were
out inon
boreal
regions.
In have
response,
Despite the
abundance
of yeasts
in peatland,
only acarried
few studies
peatland
yeasts
been
this
study
assesses
yeast
communities
in
tropical
peat
swamp
forests
(PSFs).
Peat
soils
or
soils
reported and, further, most of those studies were carried out in boreal regions. In response,
from
a primary
or natural
PSF were collected
in Thailand
at Khanthuli
PSF (PKT),
while
this study
assesses
yeast communities
in tropical
peat swamp
forests (PSFs).
Peat soils
orthose
soils
or natural
disturbed
PSFs
were
collected
from Khanthuli
(SKT)PSF
and(PKT),
Khuankreng
PSFs
from secondary
a primary or
PSF
were
collected
in Thailand
at Khanthuli
while those
(SKK).
Clone libraries
of eachPSFs
sample
were
separately
constructed
using
PCR
products ofPSFs
the
from
secondary
or disturbed
were
collected
from Khanthuli
(SKT)
and
Khuankreng
D1/D2Clone
domains
of theof
large
subunit
DNA. Most
of the yeast
operational
taxonomic
(SKK).
libraries
each
sampleribosomal
were separately
constructed
using
PCR products
of the
units (OTUs)
detected
in Khanthuli
PSF, both
PKT
andof SKT,
belonged
to the
phylum
D1/D2
domains
of the large
subunit ribosomal
DNA.
Most
the yeast
operational
taxonomic
Ascomycota.
Meanwhile,
most
of the yeast
SKKand
belonged
Basidiomycota.
PSF
units
(OTUs)
detected in
Khanthuli
PSF,OTUs
bothinPKT
SKT, to
belonged
to theEach
phylum
area exhibited
a specificmost
yeast
Only
a few
OTUs were
shared between
the
Ascomycota.
Meanwhile,
of community.
the yeast OTUs
in SKK
belonged
to Basidiomycota.
Each PSF
different
areas. aThe
dominant
species Only
in PKT
and OTUs
SKT was
candidus,
area
exhibited
specific
yeast yeast
community.
a few
wereGalactomyces
shared between
the
whereas in
SKK,
it was
Solicoccozyma
keelungensis.
was candidus,
the only
different
areas.
The
dominant
yeast species
in PKTSaccharomyces
and SKT wascerevisiae
Galactomyces
common in
species
In addition,
many more
potential new
yeast was
taxa the
are only
still
whereas
SKK, init each
was area.
Solicoccozyma
keelungensis.
Saccharomyces
cerevisiae
undiscovered
in
the
peatlands.
The
canonical
correspondence
analysis
(CCA)
showed
that
the
common species in each area. In addition, many more potential new yeast taxa are still
abundance
of in
G. the
candidus
was related
to sites correspondence
with higher nitrogen
concentrations
andthat
higher
undiscovered
peatlands.
The canonical
analysis
(CCA) showed
the
pH,
while
the
abundance
of
So.
Keelungensis
was
related
to
a
combination
of
pH
and
electrical
abundance of G. candidus was related to sites with higher nitrogen concentrations and higher
conductivity
rather thanof total
potassiumwas
contents.
results suggest
that
yeast
pH, while the abundance
So. Keelungensis
related toThese
a combination
of pH and
electrical
communities
primary
andtotal
secondary
PSFs were
different,
which
may be
due to that
both biotic
conductivity in
rather
than
potassium
contents.
These
results
suggest
yeast
and abiotic factors.
communities
in primary and secondary PSFs were different, which may be due to both biotic
and abiotic factors.
Full article in Mycol Progress 2020;19:1559-73; doi:10.1007/s11557-020-01646-9
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of isolated
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This study aimed to explore communities and the ethanol-fermenting ability of yeasts in fresh
This study
aimed toand
explore
and the
ability
of yeasts
in fresh
coconut,
palmyra,
nipa communities
palm saps. From
theethanol-fermenting
90 samples of coconut,
palmyra,
and
nipa
coconut,
palmyra,
and isolates
nipa palm
saps.
From the
samples of
palmyra,
nipa
palm
saps,
204 yeast
were
isolated
and90identified
as coconut,
15 species
in theand
phylum
palm saps, 204
yeast
isolates were
andBasidiomycota.
identified as 15Saccharomyces
species in thecerevisiae,
phylum
Ascomycota
and
a species
(one isolated
strain) in
Ascomycota and
a species
strain)
in Basidiomycota.
Saccharomyces
Hanseniaspora
guilliermondii,
and(one
Lachancea
thermotolerans
were found
in the saps ofcerevisiae,
all three
Hanseniaspora
andand
Lachancea
thermotolerans
were
found in
the the
sapscoconut
of all three
palm
species. guilliermondii,
Candida tropicalis
Pichia kudriavzevii
were
obtained
from
and
palm species.
tropicalis and vineae,
Pichia kudriavzevii
were obtained
from the
coconutwere
and
palmyra
palmCandida
saps, Hanseniaspora
Lachancea fermentati,
and Pichia
manshurica
palmyrainpalm
saps, Hanseniaspora
vineae,
fermentati, and
Pichiawas
manshurica
present
the coconut
and nipa palm
saps,Lachancea
whereas Torulaspora
delbrueckii
found inwere
the
present inand
thenipa
coconut
nipa
saps,
whereas
Torulaspora
delbrueckii
in the
palmyra
palmand
saps.
Thepalm
species
with
the highest
occurrence
in thewas
sapsfound
of coconut,
palmyra and
saps.
TheS.species
with
the 76.67%,
highest occurrence
in the
saps
of coconut,
palmyra,
andnipa
nipapalm
palms
was
cerevisiae
with
86.70%, and
100%
frequency
of
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
occurrence,
respectively.
principal
coordinates
forthe
ordination,
marked
difference was
observed inUsing
the yeast
communities
from analysis
the saps of
three palmno
species.
A
difference
observed
in the yeast
communities
from the sapsability
of thewhen
three cultivated
palm species.
A
total
of 199was
isolates
were found
to possess
ethanol-fermentation
using
total offlask
199 isolates
wereof
found
to possess
ethanol-fermentation
ability when
cultivated
using
shake
in 160 g/L
glucose
medium
at 28°C for 48 h. Lachancea
fermentati
YSP-383,
shake flask
160palm
g/L of
glucose
medium
at 28°C
for 48ofh.ethanol
Lachancea
fermentati
YSP-383,
isolated
frominnipa
sap,
produced
the highest
amount
(76.74
g/L). Twenty-six
isolated from
nipa palm
sap, produced
the highest
of ethanol (7),
(76.74
Twenty-six
isolates
of Candida
sanyaensis
(1), C. tropicalis
(1),amount
H. guilliermondii
L. g/L).
fermentati
(8), L.
isolates of Candida
sanyaensis
(1), C.
(1), H. guilliermondii
(7), L.
fermentati
(8), L.
thermotolerans
(1), Pichia
kudriavzevii
(2),tropicalis
and S. cerevisiae
(6) produced high
amounts
of ethanol
thermotolerans
(1), Pichia
kudriavzevii
(2),
and S.
cerevisiae (6) produced
amounts
of ethanol
ranging
from 69.57
to 76.74
g/L. The
result
demonstrated
that yeastshigh
in the
palm saps
could
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.
play roles in the natural fermentation of palm saps.
Full article in Antonie van Leeuwenhoek 2020;113(12):2077-95; doi:10.1007/s10482-020-01479-2
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non-sterile
conditions
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To enhance the microbial lipid production through Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253,
aTotwo-stage
cultivation
process
with a focus
on costRhodosporidiobolus
reduction was developed.
Low-cost raw
enhance the
microbial
lipid production
through
fluvialis DMKU-RK253,
are biodiesel-derived
crude
glycerol
and monosodium
glutamate
amaterials,
two-stagewhich
cultivation
process with a focus
on cost
reduction
was developed.
Low-costwere
raw
utilized
to
produce
microbial
lipids.
A
two-stage
cultivation
process
was
performed
under
materials, which are biodiesel-derived crude glycerol and monosodium glutamate were
non-sterile
and a response
methodology
was
used towas
determine
the effects
utilized
to cultivation,
produce microbial
lipids. Asurface
two-stage
cultivation
process
performed
under
of
the
interaction
among
factors
in
the
first
and
second
stages
of
cultivation
while
using
non-sterile cultivation, and a response surface methodology was used to determine the effects
shaking
flask cultivation.
the first
stagefirst
of cultivation,
were
a nitrogenof
the interaction
among In
factors
in the
and secondcells
stages
of cultivated
cultivationinwhile
using
rich
medium
for
cell
mass
production.
The
optimal
crude
glycerol
(30
g/L)
and
monosodium
shaking flask cultivation. In the first stage of cultivation, cells were cultivated in a nitrogenglutamate
(5 g/L)
concentrations,
andThe
the optimal
inoculum
age glycerol
(96 h), were
found
to monosodium
improve cell
rich
medium
for cell
mass production.
crude
(30 g/L)
and
mass production.
In the second stage,
a non-sterile
crude
glycerol
solution
usedcell
to
glutamate
(5 g/L) concentrations,
and the
inoculum age
(96 h),
were found
to was
improve
enhance
lipid production
without
anya aseptic
techniques.
An optimal
crude
mass
production.
In the second
stage,
non-sterile
crude glycerol
solution
was glycerol
used to
concentration
of
57
g/L
with
an
initial
pH
of
7
and
an
initial
cell
concentration
of
optical
enhance lipid production without any aseptic techniques. An optimal crude glycerol
density at 600 nm
ofg/L
20 resulted
a highpH
lipid
of 27.81
1.86 g/L and maximum
concentration
of 57
with anininitial
of production
7 and an initial
cell± concentration
of optical
cell mass
± 0.08
g/L. These
high lipid
lipidproduction
and cell mass
concentrations
consequent
to
density
at of
60039.14
nm of
20 resulted
in a high
of 27.81
± 1.86 g/L and
maximum
achieve
lipid
content
71.42%
of the
dryand
cellcell
mass,
a lipid
yield of 0.34consequent
g/g glycerol
cell
massa high
of 39.14
± 0.08
g/L.ofThese
high
lipid
mass
concentrations
to
and a cell
masslipid
yieldcontent
of 0.48of
g/g
glycerol.
The
low-cost
rawa materials
estimated
to be
achieve
a high
71.42%
of the
dry
cell mass,
lipid yieldwere
of 0.34
g/g glycerol
US$0.80/kg
for
microbial
lipid
production.
Therefore,
a
potential
condition
for
the
cultivation
and a cell mass yield of 0.48 g/g glycerol. The low-cost raw materials were estimated to be
process of yeast
that produces
high amount
of inexpensive
lipids
has been
demonstrated.
US$0.80/kg
for microbial
lipid aproduction.
Therefore,
a potential
condition
for
the cultivation
process of yeast that produces a high amount of inexpensive lipids has been demonstrated.
Full article in Biomass Bioenergy 2020;138:2020.105597; doi:10.1016/j.biombioe. 2020.105597
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Biological control of aflatoxin-producing Aspergillus flavus
Biologicalby
control
oforganic
aflatoxin-producing
Aspergillus flavus
volatile
compound-producing
by volatile antagonistic
organic compound-producing
yeasts
antagonistic yeasts
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Aspergillus spp. are the most common phytopathogenic fungi able to produce various types
Aspergillus
spp.
are the
common
phytopathogenic
fungi able
to produce
various
types
of aflatoxins.
Yeasts
canmost
produce
volatile
organic compounds
(VOCs)
that may
be used
as
of aflatoxins.
Yeastsagainst
can produce
volatile organic
(VOCs)
maytobeevaluate
used as
biocontrol
agents
mycotoxigenic
fungi. compounds
In this study,
we that
aimed
biocontrol agents
fungi. of
In producing
this study,active
we aimed
evaluate
antagonistic
yeasts against
that aremycotoxigenic
potentially capable
VOCs to
against
the
antagonistic yeasts that
are Aspergillus
potentiallyflavus
capable
active VOCs
the
aflatoxin-producing
fungus,
A39.ofInproducing
total, 366 epiphytic
and against
endophytic
aflatoxin-producing
Aspergillus
A39. and
In total,
epiphyticwere
andscreened
endophytic
yeast
strains isolatedfungus,
from leaves
of rice,flavus
sugarcane,
corn 366
in Thailand
for
yeast strains
isolated
leavesstrains
of rice,were
sugarcane,
and
corn in antifungal
Thailand were
screened
for
their
potential.
Onlyfrom
49 yeast
able to
produce
volatile
organic
their potential.
Only 49 yeast
strains DMKU-CE18
were able to was
produce
antifungal
organic
compounds
(VOCs).Candida
nivariensis
the most
effectivevolatile
yeast strain
to
compounds
(VOCs).Candida
DMKU-CE18
the mostgermination
effective yeast
strain
to
inhibit
the mycelium
growthnivariensis
(64.9 ± 7.0%
inhibition) was
and conidial
(49.3
± 3.3%
inhibit the of
mycelium
growth
± 7.0%aflatoxin
inhibition)
and conidial
(49.3in
± 3.3%
inhibition)
A. flavusA39,
and(64.9
to reduce
production
(74.8 ±germination
6.5% reduction)
corn
inhibition)
A. flavusA39,
to reduce aflatoxin
production (74.8 ± spectrometry
6.5% reduction)
in corn
grains.
Theof
analysis
resultsand
of headspace
gas chromatography/mass
(GC/MS)
grains. The
analysis
results
headspace
(GC/MS)
revealed
that
the major
VOCofproduced
bygas
thischromatography/mass
yeast strain was closestspectrometry
to 1-pentanol.
revealed that the major VOC produced by this yeast strain was closest to 1-pentanol.
Full article in BioControl 2020; doi:10.1007/s10526-020-09996-9
Full article in BioControl 2020; doi:10.1007/s10526-020-09996-9
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Ethanol and H2O2 stresses enhance lipid production
Ethanol
andoleaginous
H2O2 stresses
enhance toruloides
lipid production
in an
Rhodotorula
in an oleaginous
Rhodotorula
toruloides
thermotolerant
mutant L1-1
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Stress tolerance is a desired characteristic of yeast strains for industrial applications. Stress
tolerance
has been
described
in Saccharomyces
not yetapplications.
been characterized
Stress tolerance
is awell
desired
characteristic
of yeast yeasts
strainsbut
for has
industrial
Stress
in
oleaginous
Rhodotorula
yeasts
even
though
they
are
considered
promising
platforms
for
tolerance has been well described in Saccharomyces yeasts but has not yet been characterized
lipid
production
owing yeasts
to their
outstanding
In promising
a previousplatforms
study, the
in oleaginous
Rhodotorula
even
though theylipogenicity.
are considered
for
thermotolerant
strain
L1–1
was
isolated
from
R.
toruloides
DMKU3-TK16
(formerly
lipid production owing to their outstanding lipogenicity. In a previous study, the
Rhodosporidium
In this
study,
we aimed
further
examine
the ability of this
strain
thermotolerant toruloides).
strain L1–1
was
isolated
fromtoR.
toruloides
DMKU3-TK16
(formerly
to
tolerate othertoruloides).
stresses and
productivity
various
stressthe
conditions.
Rhodosporidium
In its
thislipid
study,
we aimed under
to further
examine
ability of We
this found
strain
that
the
L1–1
strain
could
tolerate
not
only
thermal
stress
but
also
oxidative
stress
(ethanol
to tolerate other stresses and its lipid productivity under various stress conditions. We found
and
stress tolerate
(glucose)not
and
a cell
membrane
reagentstress
(DMSO).
Our
2OL1–1
2), osmotic
that H
the
strain could
only
thermal
stress disturbing
but also oxidative
(ethanol
results
showedstress
that (glucose)
the L1–1and
strain
exhibited
enhanced
ability
to maintain
a cell
membrane
disturbing
reagent
(DMSO). ROS
Our
and H2Oalso
2), osmotic
homeostasis,
stronger cell
and increased
of unsaturated
results
also showed
thatwall
the strength
L1–1 strain
exhibitedlevels
enhanced
ability tomembrane
maintainlipids
ROS
under various
stresses.
Moreover,
we
demonstrated
that ethanol-induced
stress
homeostasis,
stronger
cell wall
strength
andalso
increased
levels of unsaturated
membrane lipids
significantly
increased
the Moreover,
lipid productivity
of the
thermotolerant
The thermotolerant
under
various
stresses.
we also
demonstrated
thatL1–1.
ethanol-induced
stress
L1–1 was alsoincreased
found tothe
produce
a higher lipid
under the dualL1–1.
ethanol-H
2O2 stress than
significantly
lipid productivity
of titer
the thermotolerant
The thermotolerant
under
non-stress
conditions.
This
is
the
first
report
to
indicate
that
ethanol
stress
induce
stress
than
L1–1 was also found to produce a higher lipid titer under the dual ethanol-H2O2 can
lipid
production
in
an
R.
toruloides
thermotolerant
strain.
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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Evaluation of antagonistic activity and mechanisms
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This work aimed to evaluate in vitro antagonistic activities and mechanisms of endophytic
This work
aimed
to evaluate infungi.
vitro antagonistic
and mechanisms
endophytic
yeasts
against
phytopathogenic
A total of 407activities
yeast strains
isolated fromoftissue
of rice,
yeasts and
against
phytopathogenic
fungi.
A total offor
407their
yeastantagonistic
strains isolated
from tissue
of rice,
corn,
sugarcane
leaves were
evaluated
activities
against
ten
corn, and sugarcane
were evaluated
for their anomalus
antagonistic
againstwere
ten
phytopathogenic
fungi.leaves
Only strains
of Wickerhamomyces
and activities
Kodamaea ohmeri
phytopathogenic
Only strains
of Wickerhamomyces
and Kodamaea
ohmeri(seven
were
found
to inhibit fungi.
the growth
of phytopathogenic
fungi.anomalus
Wickerhamomyces
anomalus
found toshowed
inhibitantagonistic
the growthactivity
of phytopathogenic
fungi.
Wickerhamomyces
(seven
strains)
against Curvularia
lunata
(cause of dirtyanomalus
panicle disease
strains)
antagonistic
activity
against
Curvularia
lunatadisease
(cause of
of rice,
dirtystalk
panicle
of
rice), showed
three Fusarium
moniliforme
strains
(cause
of bakanae
rot disease
rice), and
three
Fusarium
moniliforme
strainsand
(cause
of bakanae
disease
stalk
rot disease
of corn,
red
rot disease
of sugarcane),
Rhizoctonia
solani
(causeof
ofrice,
sheath
blight
red rotfour
disease
of sugarcane),
and Rhizoctonia
(cause
sheath blight
disease
of corn,
rice).and
Whereas
Kodamae
ohmeri strains
inhibited solani
growth
of F.ofmoniliforme
(cause
of
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
bakanae
disease
of rice).
Antagonistic
mechanisms
of W.3-methyl-1-butyl
anomalus were acetate
based on
production
of volatile
organic
compounds
(VOCs) (mainly
andthe
3production
of
volatile
organic
compounds
(VOCs)
(mainly
3-methyl-1-butyl
acetate
and
3methyl-1-butanol), fungal cell wall-degrading enzymes (β-1,3-glucanase and chitinase), and
methyl-1-butanol),
fungal
cell wall-degrading
(β-1,3-glucanase
siderophores as well
as phosphate
and zincenzymes
oxide solubilization.
As and
for chitinase),
K. ohmeri, and
the
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
production
(mainly
3-methyl-1-butanol),
and chitinase
were
hypothesizedofasVOCs
possible
mechanisms.
The antagonisticβ-1,3-glucanase
activity of W. anomalus
against these
hypothesized as possible
mechanisms.
antagonistic
activityand
of W.
these
phytopathogenic
fungi and
of K. ohmeriThe
against
F. moniliforme,
theanomalus
analysis against
of the VOCs
phytopathogenic
fungi are
andreported
of K. ohmeri
against
F. moniliforme,
and the analysis
of the VOCs
produced
by K. ohmeri
for the
first time.
Two W. anomalus
strains, DMKU-RE13
produced
by K. ohmeri
reported
the first time.
Two W.
anomalus
strains,
DMKU-RE13
and
DMKU-CE52,
wereare
evaluated
forfor
controlling
rice sheath
blight
disease
caused
by R. solani
and
DMKU-CE52,
were
evaluatedand
for found
controlling
rice sheath
disease
causedwhereas
by R. solani
in
rice
plants in the
greenhouse
to suppress
the blight
disease
55.2–65.1%,
3%
in rice plantssuppressed
in the greenhouse
and by
found
to suppress the disease 55.2–65.1%, whereas 3%
validamycin
this disease
88.5%.
validamycin suppressed this disease by 88.5%.
Full article in Folia Microbiol 2020;65:573-90; doi:10.1007/s12223-019-00764-6
Full article in Folia Microbiol 2020;65:573-90; doi:10.1007/s12223-019-00764-6
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Biocontrol of rice seedling rot disease caused by
Biocontrol
rice seedling
rot disease caused
by
Curvularia of
lunata
and Helminthosporium
oryzae
Curvularia
lunata and
Helminthosporium
oryzae
by epiphytic
yeasts
from plant leaves
by epiphytic yeasts from plant leaves
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Seedling rot disease in rice leads to significant loss in the production of seedlings. This
research
conducted
to explore
that could
be the
used
as biological
control agents
Seedling was
rot disease
in rice
leads toyeasts
significant
loss in
production
of seedlings.
This
against
rice
seedling
rot
disease
caused
by
Curvularia
lunata
and
Helminthosporium
oryzae.
In
research was conducted to explore yeasts that could be used as biological control agents
total,
167
strainscaused
were by
evaluated,
revealing
thatHelminthosporium
13 of these yeast
strains
against
riceepiphytic
seedling yeast
rot disease
Curvularia
lunata and
oryzae.
In
demonstrated
antagonistic
activities
against
fungal
pathogens
and
either
C.
lunata
DOAC
2313
total, 167 epiphytic yeast strains were evaluated, revealing that 13 of these yeast strains
or
H. oryzae DOAC
2293. The
volatileagainst
organicfungal
compounds
(VOCs)
biofilm
produced
demonstrated
antagonistic
activities
pathogens
and and
either
C. lunata
DOACwere
2313
possible
antagonistic
mechanisms
in
vitro
for
all
the
antagonistic
yeast
strains.
Using
nursery
or H. oryzae DOAC 2293. The volatile organic compounds (VOCs) and biofilm produced were
trays
in aantagonistic
greenhouse,mechanisms
this study evaluated
the
of rice seedling
rot disease
caused
by
possible
in vitro for
allcontrol
the antagonistic
yeast strains.
Using
nursery
these
two
pathogens
using evaluated
antagonistic
identified
in the present
studycaused
and from
trays in
a fungal
greenhouse,
this study
theyeasts,
control
of rice seedling
rot disease
by
our
previous
study.
Torulaspora
indica
DMKU-RP31
and
Wickerhamomyces
anomalus
YE-42
these two fungal pathogens using antagonistic yeasts, identified in the present study and from
were
found tostudy.
completely
controlindica
rice seedling
rot disease
caused by both anomalus
of these fungal
our previous
Torulaspora
DMKU-RP31
and Wickerhamomyces
YE-42
pathogens.
Furthermore,
W.
anomalus
DMKU-RP04
revealed
100%
disease
control
when
the
were found to completely control rice seedling rot disease caused by both of these fungal
disease
wasFurthermore,
caused by H. W.
oryzae.
This isDMKU-RP04
the first report
on using
antagonistic
yeasts to
control
pathogens.
anomalus
revealed
100%
disease control
when
the
rice
seedling
rot
disease
caused
by
C.
lunata
and
H.
oryzae.
These
three
antagonistic
yeasts
also
disease was caused by H. oryzae. This is the first report on using antagonistic yeasts to control
showed
promising
potential
forbydevelopment
agents
rice seedling
rot
rice seedling
rot disease
caused
C. lunata andas
H.biocontrol
oryzae. These
threeagainst
antagonistic
yeasts also
disease
by fungi.
showedcaused
promising
potential for development as biocontrol agents against rice seedling rot
disease caused by fungi.
Full article in Microorganisms 2020;8(5):647; doi:10.3390/microorganisms8050647
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Assessment of cultivable marine yeast communities
Assessment
cultivable
marine yeast
communities
associated
withofcorals
and zoanthids
in Gulf
of Thailand,
associated with corals
andChina
zoanthids
South
Sea in Gulf of Thailand,
South China Sea
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Marine yeasts can occur in a wide range of habitats, including in marine invertebrates, in
Marine
yeasts
canplay
occur
in a wide
range
of habitats,
includingof
in marine
marine yeasts
invertebrates,
in
which they
may
important
roles;
however,
investigation
in marine
which
they may
play Therefore,
important this
roles;
however,
of marine
in marine
invertebrates
is scarce.
study
aims toinvestigation
explore the diversity
of yeasts associated
invertebrates
is scarce.
Therefore,
study
aims to explore
the diversity
of yeasts
with
corals and
zoanthids
in thethis
Gulf
of Thailand.
Thirty-three
coral and
sevenassociated
zoanthid
with corals
and
zoanthids
in sampling
the Gulf of
Thailand.
and
seven
zoanthid
samples
were
collected
at two
sites
near MuThirty-three
and Khram coral
islands.
Fifty
yeast
strains
samples
two25sampling
near collected.
Mu and Khram
islands.based
Fifty yeast
strains
were
ablewere
to becollected
isolated at
from
of the 40sites
samples
Identification
on sequence
were ableoftothe
be D1/D2
isolateddomain
from 25of
ofthe
thelarge
40 samples
collected.
Identification
sequence
analyses
subunit
rRNA gene
revealed abased
higheronnumber
of
analysesin
of the D1/D2
domain
of the large(68%)
subunit
rRNA
higher number
of
strains
phylum
Basidiomycota
than
in gene
the revealed
phylum aAscomycota.
The
strains in theyeasts
phylum
Basidiomycota
(68%)
than
in four
the genera
phylum
Ascomycota.
The
ascomycetous
comprised
nine known
species
from
(Candida,
Meyerozyma,
ascomycetous
comprised nine
known
from four genera
Meyerozyma,
Kodamaea,
and yeasts
Wickerhamomyces),
whereas
thespecies
basidiomycetous
yeasts (Candida,
comprised
10 known
Kodamaea,
andeight
Wickerhamomyces),
whereas the
basidiomycetous
yeasts
comprisedSterigmato10 known
species
from
genera (Vishniacozyma,
Filobasidium,
Naganishia,
Papiliotrema,
species
from
eight
genera
(Vishniacozyma,
Filobasidium,
Naganishia,
Papiliotrema,
Sterigmatomyces, Cystobasidium, Rhodotorula, and Rhodosporidiobolus) and one potentially new species.
myces,
Cystobasidium,
and Rhodosporidiobolus)
andmucilaginosa.
one potentially
newprincipal
species.
The species
with theRhodotorula,
highest occurrence
was Rhodotorula
Using
The
speciesanalysis
with the
highest
occurrence
Rhodotorula
mucilaginosa.
Using
principal
coordinate
(PCoA)
ordination,
nowas
marked
differences
were found
in the
yeast
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
communities
from
two richness
samplingofsites.
Theobserved.
estimation of the expected richness of species
was higher than
thethe
actual
species
was higher than the actual richness of species observed.
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Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and
Wickerhamiella
osmotolerans
sp. nov.
and
Wickerhamiella
tropicalis
sp. nov., novel
ascomycetous
Wickerhamiella
tropicalis
nov., novel ascomycetous
yeast in the
family sp.
of Wickerhamiellaceae
yeast in the family of Wickerhamiellaceae
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Seven yeast strains, DMKU VGT1-14T, DMKU VGT1-19T, DMKU- JMGT1-28, DMKU- JMGT1T, DMKU
T, DMKU32, DMKU
DMKUVGT1-14
VGT2-19
and DMKU
VGT6-14,
wereJMGT1-28,
isolated from
a grease
trap
Seven
yeastVGT2-06,
strains, DMKU
VGT1-19
DMKUJMGT1in Thailand
and two strains,
and SN-102
were isolated
from
the
sea surface
in
32,
DMKU VGT2-06,
DMKUSJ-1
VGT2-19
and DMKU
VGT6-14,
were
isolated
frommicrolayer
a grease trap
Taiwan.
On and
the basis
of phenotypic
characteristics
sequence
of the D1/D2
region
in
Thailand
two strains,
SJ-1 and
SN-102 were and
isolated
from analysis
the sea surface
microlayer
in
of the large
rRNA gene
and the internal
transcribed
spacer
region,region
these
Taiwan.
On subunit
the basis(LSU)
of phenotypic
characteristics
and sequence
analysis
of(ITS)
the D1/D2
strains
represented
two
novel
yeast
species
of
the
genus
Wickerhamiella.
In
terms
of
pairwise
of the large subunit (LSU) rRNA gene and the internal transcribed spacer (ITS) region, these
sequence
similarity,two
fournovel
strains,
DMKU
VGT1-14,
DMKU-JMGT1-32,
VGT6-14
and
strains represented
yeast
species
of the genus
Wickerhamiella.DMKU
In terms
of pairwise
SN-102,
closelyfour
related
to Wickerhamiella
infanticola
NRRL Y-17858T
but differed
13
sequencewere
similarity,
strains,
DMKU VGT1-14,
DMKU-JMGT1-32,
DMKU
VGT6-14byand
nucleotide
substitutions
with to
one
gap (2.46 %) infanticola
in the D1/D2
domain
of the
LSU
rRNAby
gene
SN-102, were
closely related
Wickerhamiella
NRRL
Y-17858T
but
differed
13
and
15
nucleotide
substitutions
with
23
gaps
(4.2
%)
in
the
ITS
region.
The
strains
DMKU
nucleotide substitutions with one gap (2.46 %) in the D1/D2 domain of the LSU rRNA gene
VGT1-19T,
DMKU-substitutions
JMGT1-28, DMKU
VGT2-06,
DMKU
and SJ-1,
differed
the
and 15 nucleotide
with 23
gaps (4.2
%) in VGT2-19
the ITS region.
The
strainsfrom
DMKU
type
strain of
the most
closely related
species,
Wickerhamiella
sorbophila
Y-7921T,from
by nine
VGT1-19T,
DMKUJMGT1-28,
DMKU
VGT2-06,
DMKU VGT2-19
andNRRL
SJ-1, differed
the
nucleotide
substitutions
with
one
gap
(1.66
%)
in
the
D1/D2
domain
of
the
LSU
rRNA
gene
type strain of the most closely related species, Wickerhamiella sorbophila NRRL Y-7921T, by nine
and nine nucleotide
substitutions
with(1.66
17 gaps
in thedomain
ITS region.
the names
nucleotide
substitutions
with one gap
%) in(2.52%)
the D1/D2
of theHence,
LSU rRNA
gene
Wickerhamiella
osmotolerans
sp. nov.
and
nov.Hence,
are proposed
to
and
nine nucleotide
substitutions
with
17 Wickerhamiella
gaps (2.52%) intropicalis
the ITS sp.
region.
the names
accommodate these
species sp.
in the
genus
The holotypes
areare
W. proposed
osmotolerans
Wickerhamiella
osmotolerans
nov.
and Wickerhamiella.
Wickerhamiella tropicalis
sp. nov.
to
T
DMKU VGT1-14
TBRCWickerhamiella.
11425=PYCC 8359=CGMCC
2.6179;
Mycobank
accommodate
these(ex-type
species instrain
the genus
The holotypes are
W. osmotolerans
T
number VGT1-14
833394) Tand
W. tropicalis
VGT1-19 (ex-8359=CGMCC
type strain TBRC
11426=PYCC
DMKU
(ex-type
strain DMKU
TBRC 11425=PYCC
2.6179;
Mycobank
T
8360=CGMCC
2.6180;
number
833393).
number
833394)
and Mycobank
W. tropicalis
DMKU
VGT1-19 (ex- type strain TBRC 11426=PYCC
8360=CGMCC 2.6180; Mycobank number 833393).
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Biological control of anthracnose and fruit rot
Biological
of anthracnose
and fruit rot
cause
by fungicontrol
of mango
fruits by antagonistic
yeasts
cause by fungi
of mango
fruits
by antagonistic
yeasts
from
economic
crops
leaves
from economic crops leaves
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To select antagonistic yeasts for the control of fruit rot caused by Lasiodiplodia theobromae and
anthracnose
caused by
Colletotrichum
gloeosporioides
postharvest
mango fruit,
307 yeast
To select antagonistic
yeasts
for the control
of fruit rotincaused
by Lasiodiplodia
theobromae
and
strains
isolated
from
plant
leaves
were
evaluated
for
their
antagonistic
activities
against
these
anthracnose caused by Colletotrichum gloeosporioides in postharvest mango fruit, 307 yeast
two
fungal
pathogens
in vitro.
indicaforDMKU-RP31,
T. indica
DMKU-RP35
and
strains
isolated
from plant
leavesTorulaspora
were evaluated
their antagonistic
activities
against these
Pseudozyma
wereTorulaspora
found to inhibit
growth of L.T.theobromae
whereas only
two
fungal hubeiensis
pathogensYE-21
in vitro.
indica the
DMKU-RP31,
indica DMKU-RP35
and
Papiliotrema
aspenensis
DMKU-SP67
inhibited
the
growth
of
C.
gloeosporioides.
Antagonistic
Pseudozyma hubeiensis YE-21 were found to inhibit the growth of L. theobromae whereas only
mechanisms
of these four
antagonisticinhibited
yeasts inthe
vitro
consisted
of the
production of
antifungal
Papiliotrema aspenensis
DMKU-SP67
growth
of C.
gloeosporioides.
Antagonistic
volatile organic
compounds
(VOCs), biofilm
and siderophore
production.
T. indica
mechanisms
of these
four antagonistic
yeasts formation
in vitro consisted
of the production
of antifungal
DMKU-RP35
was
the most effective
in controlling
fruitsiderophore
rot on postharvest
mango
volatile
organic
compounds
(VOCs),strain
biofilm
formation and
production.
T. fruits.
indica
Its
action
was
comparable
to
that
of
the
fungicide,
benomyl,
reducing
the
disease
severity
by
DMKU-RP35 was the most effective strain in controlling fruit rot on postharvest mango fruits.
82.4%,
whereas
benomyl torevealed
87.5%
reduction.
P. aspenensis
DMKU-SP67
reduced
Its action
was comparable
that of the
fungicide,
benomyl,
reducing the
disease severity
by
anthracnose
severity
by
94.1%,
which
was
comparable
to
that
of
using
benomyl
(93.9%).
The
82.4%, whereas benomyl revealed 87.5% reduction. P. aspenensis DMKU-SP67 reduced
antifungal VOCs
produced
by these
also reduced
severity
of these
diseases
anthracnose
severity
by 94.1%,
whichyeast
was strains
comparable
to that ofthe
using
benomyl
(93.9%).
The
on postharvest
fruits
lower
ratesalso
than
using the
yeast
cells. of
Therefore,
these
antifungal
VOCsmango
produced
by but
theseatyeast
strains
reduced
severity
these diseases
antagonistic
yeasts
havefruits
the potential
for userates
as biological
control
the control
of
on
postharvest
mango
but at lower
than using
yeastagents
cells. for
Therefore,
these
fruit
rot
and
anthracnose
diseases.
antagonistic yeasts have the potential for use as biological control agents for the control of
fruit rot and anthracnose diseases.
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Lipid production from sugarcane top hydrolysate and
Lipid production
from
sugarcane top hydrolysate
and
crude
glycerol with
Rhodosporidiobolus
ﬂuvialis using
crude a
glycerol
withbatch-cultivation
Rhodosporidiobolus
ﬂuvialis
two-stage
strategy
with using
a two-stage
strategy
separate batch-cultivation
optimization of each
stagewith
separate optimization of each stage
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Lipids from oleaginous microorganisms, including oleaginous yeasts, are recognized as
feedstockforbiodieselproduction.
Aproduction
processoleaginous
development
of these
organisms as
is
Lipids from oleaginous microorganisms,
including
yeasts,
are recognized
necessary
to bring lipid feedstock Aproduction
production upprocess
to the industrial
scale.
study
aimed to
feedstockforbiodieselproduction.
development
ofThis
these
organisms
is
enhance
lipid
production
of
low-cost
substrates,
namely
sugarcane
top
and
biodiesel-derived
necessary to bring lipid feedstock production up to the industrial scale. This study aimed to
crude
glycerol,
by using aoftwo-stage
cultivationnamely
processsugarcane
with Rhodosporidiobolus
ﬂuvialis
enhance
lipid production
low-cost substrates,
top and biodiesel-derived
DMKU-SP314.
ﬁrst astage,
sugarcane
top hydrolysate
was used
for cell propagation,
and
crude glycerol,In
bythe
using
two-stage
cultivation
process with
Rhodosporidiobolus
ﬂuvialis
in
the
second
stage,
cells
were
suspended
in
a
crude
glycerol
solution
for
lipid
production.
DMKU-SP314. In the ﬁrst stage, sugarcane top hydrolysate was used for cell propagation, and
Optimization
high
cellwere
masssuspended
productionin
in athe
ﬁrst glycerol
stage, and
for high
production
in
in the second for
stage,
cells
crude
solution
forlipid
lipid
production.
the
second stage,
were
separately
a one-factor-at-a-time
methodology
Optimization
for high
cellperformed
mass production
in theusing
ﬁrst stage,
and for high lipid production
in
together
with
response
surface
methodology.
Under
optimum
conditions
in
the
ﬁrst
stage
the second stage, were performed separately using a one-factor-at-a-time methodology
(sugarcane
topresponse
hydrolysate
broth
containing; 43.18
g/L
total reducing
sugars,
2.58ﬁrst
g/Lstage
soy
together with
surface
methodology.
Under
optimum
conditions
in the
bean
powder,
g/L (NH4)2SO4,
0.39 g/L KH2PO4
2.5reducing
g/L MgSO4
7H2O,
6, soy
200
(sugarcane
top0.94
hydrolysate
broth containing;
43.18 g/Land
total
sugars,
2.58pH
g/L
rpm,
◦C and0.94
48 h)
and(NH4)2SO4,
second stage
(81.54
crude and
glycerol,
pHMgSO4
5, 180 rpm,
27◦C
and
196
bean 28
powder,
g/L
0.39
g/Lg/L
KH2PO4
2.5 g/L
7H2O,
pH
6, 200
h),
a 28
high
concentration
ofstage
15.85(81.54
g/L, g/L
a high
cellglycerol,
mass of pH
21.07
g/Lrpm,
and27◦C
a high
rpm,
◦C lipid
and 48
h) and second
crude
5, 180
andlipid
196
content
of
73.04%
dry
cell
mass
were
obtained.
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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Yeast associated with rice phylloplane and
Yeast associated
withofrice
anddisease
their contribution
to control
ricephylloplane
sheath blight
their contribution to control of rice sheath blight disease
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The phylloplane is an important habitat for yeasts and these yeasts may have antagonistic
activities
against ispathogens
and habitat
could be
biocontrol
agents.
investigate
rice
The phylloplane
an important
for used
yeastsasand
these yeasts
mayTohave
antagonistic
phylloplane
yeasts,
282 strains
were
isolated
fromas89biocontrol
rice leaf samples
identiﬁed asrice
15
activities against
pathogens
and
could
be used
agents. and
To investigate
known
yeast yeasts,
species282
in the
phylum
Ascomycota
and89
35 rice
known
two potential
new species
phylloplane
strains
were
isolated from
leafand
samples
and identiﬁed
as 15
in
the phylum
Basidiomycota.
The majority
of rice
phylloplane
belonged
to new
the phylum
known
yeast species
in the phylum
Ascomycota
and
35 known yeasts
and two
potential
species
Basidiomycota.
The evaluation
antagonistic
of yeasts
83 yeast
strainstoagainst
rice
in the phylum Basidiomycota.
Theofmajority
of rice activities
phylloplane
belonged
the phylum
pathogenic
fungiThe
Pyricularia
oryzae,
solani,
Fusarium
moniliforme,
Helminthosporium
Basidiomycota.
evaluation
of Rhizoctonia
antagonistic
activities
of 83
yeast strains
against rice
oryzae
and Curvularia
lunata oryzae,
revealed
that 14 strains
these pathogens.
Among the
pathogenic
fungi Pyricularia
Rhizoctonia
solani, inhibited
Fusarium moniliforme,
Helminthosporium
antagonistic
strains, lunata
Torulaspora
T. these
indica
DMKU-RP35
oryzae and Curvularia
revealedindica
that 14DMKU-RP31,
strains inhibited
pathogens.
Among and
the
Wickerhamomycesanomalus
DMKU-RP25
inhibited
all
rice
pathogens
tested,
and
the
antagonistic strains, Torulaspora indica DMKU-RP31, T. indica DMKU-RP35 and
production
of volatile organic
compounds,inhibited
fungal cell
enzymes
bioﬁlm
Wickerhamomycesanomalus
DMKU-RP25
allwall
ricedegrading
pathogens
tested,andand
the
were
the possible
antagonistic
mechanisms fungal
againstcell
all wall
rice pathogens
in vitro.
These
production
of volatile
organic compounds,
degrading tested
enzymes
and bioﬁlm
yeast
were evaluated
formechanisms
controlling rice
sheath
caused by tested
R. solani
rice plants
were strains
the possible
antagonistic
against
allblight
rice pathogens
inin
vitro.
These
in
thestrains
greenhouse
and were
to suppress
the blight
disease
by 60.0–70.3%,
whereas
3%
yeast
were evaluated
forfound
controlling
rice sheath
caused
by R. solani in
rice plants
validamycin
suppressed
by 83.8%.
Therefore,
they the
havedisease
potential
being developed
be
in the greenhouse
and were
found
to suppress
by for
60.0–70.3%,
whereasto3%
used
as biocontrol
agentsby
for83.8%.
rice sheath
blight.they have potential for being developed to be
validamycin
suppressed
Therefore,
used as biocontrol agents for rice sheath blight.
Full article in Microorganisms 2020;8(3):362; doi:10.3390/microorganisms8030362
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Teunia siamensis f.a., sp. nov.,
Teunia siamensis
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tremellaceous
speciesforest
isolated
from soil
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The strain DMKU- XD44, representing an anamorphic novel yeast species, was isolated from
soil
collected
in a XD44,
peat swamp
forestan
(PSF)
area in novel
Rayong
Botanical
in eastern
The strain
DMKUrepresenting
anamorphic
yeast
species,Garden
was isolated
from
Thailand.
On
the
basis
of
sequence
analysis
of
the
D1/D2
region
of
the
large
subunit
(LSU)
soil collected in a peat swamp forest (PSF) area in Rayong Botanical Garden in eastern
rRNA
geneOn
and
internal
transcribed
spacer
region,region
Teuniaofcuniculi
CBS
10309T
was
Thailand.
thethe
basis
of sequence
analysis
of (ITS)
the D1/D2
the large
subunit
(LSU)
the
most
closely
related
species.
The novel
species
differed
thecuniculi
T. cuniculi
type
by 2.5
%
rRNA
gene
and the
internal
transcribed
spacer
(ITS)
region,from
Teunia
CBS
10309T
was
(14
nucleotide
in the
region differed
of the LSU
andtype
by 8.0
the most
closelysubstitutions)
related species.
TheD1/D2
novel species
fromrRNA
the T.gene
cuniculi
by %
2.5(40
%
nucleotide
substitutions)
in
the
ITS
region.
The
results
of
a
phylogenetic
analysis,
based
on
(14 nucleotide substitutions) in the D1/D2 region of the LSU rRNA gene and by 8.0 % (40
the
combined
sequences ofinthe
and
theresults
D1/D2ofregion,
indicated analysis,
that DMKUXD44
nucleotide
substitutions)
theITS
ITSregion
region.
The
a phylogenetic
based
on
represents
a
member
of
the
Teunia
clade
in
the
Cryptococcaceae
(Tremellales,
Tremellomycetes,
the combined sequences of the ITS region and the D1/D2 region, indicated that DMKU- XD44
Agaricomycotina
and Basidiomycota)
is in
phylogenetically
distinct
from other
species of the
represents a member
of the Teunia and
clade
the Cryptococcaceae
(Tremellales,
Tremellomycetes,
genus
Teunia in and
the clade.
Therefore,
DMKUXD44 represents
a novel
of the genus
Agaricomycotina
Basidiomycota)
and
is phylogenetically
distinct
fromspecies
other species
of the
Teunia.
The
name
Teunia
siamensis
f.a.,
sp.
nov.
is
proposed.
The
holotype
is
DMKUXD44,
genus Teunia in the clade. Therefore, DMKU- XD44 represents a novel species of the genus
while
theThe
MycoBank
number
is MB f.a.,
832816.
Teunia.
name Teunia
siamensis
sp. nov. is proposed. The holotype is DMKU- XD44,
while the MycoBank number is MB 832816.
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cause of
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Secondary peat swamp forest (PSF) arise by degradation of primary PSF as a result of fire and
human
activities.
Yeastsforest
diversity
Kuan
(KK) and
RayongPSF
Botanical
Garden
(RBG)
Secondary
peat swamp
(PSF)ofarise
byKreng
degradation
of primary
as a result
of fire
and
PSF,
which
are
two
secondary
PSF
in
southern
and
in
eastern
Thailand,
respectively,
were
human activities. Yeasts diversity of Kuan Kreng (KK) and Rayong Botanical Garden (RBG)
investigated.
Yeasts
isolated
from
soil and peat
by the dilution
plate
and enrichment
PSF, which are
two were
secondary
PSF
in southern
andsoil
in eastern
Thailand,
respectively,
were
techniques. From
sixwere
samples
collected
KKpeat
PSF,soil
35 strains
were obtained,
andenrichment
they were
investigated.
Yeasts
isolated
from from
soil and
by the dilution
plate and
identified based
sequence
analysis
the
D1/D2
region
of the
large subunit
techniques.
Fromon
six the
samples
collected
fromofKK
PSF,
35 strains
were
obtained,
and they(LSU)
were
rRNA genebased
13 species
in sequence
12 genera,analysis
and oneof
potential
new region
species of
of the
the genus
Galactomyces
identified
on the
the D1/D2
large subunit
(LSU)
were detected.
Thirty-two
obtained
from
sixspecies
samples
RBG PSF
rRNA
gene 13 species
in 12 strains
genera,were
and one
potential
new
of collected
the genusfrom
Galactomyces
and 26detected.
strains were
identified
as 13 were
known
yeast species
in 11samples
genera,collected
whereas six
strains
were
Thirty-two
strains
obtained
from six
from
RBGwere
PSF
found
represent
potential
new
species
of species
the genera
and six
Moesziomyces.
and 26 to
strains
were two
identified
as 13
known
yeast
in 11Papiliotrema
genera, whereas
strains were
Among
yeast
strains
isolated
from
KK
PSF,
the
number
of
strains
in
the
phylum
Ascomycota
found to represent two potential new species of the genera Papiliotrema and Moesziomyces.
and
Basidiomycota
equal,
whereas
there
slightly
fewer in
strains
in Ascomycota
than
Among
yeast strainswere
isolated
from
KK PSF,
thewere
number
of strains
the phylum
Ascomycota
in
Basidiomycota
among
the strains
obtained
PSF.fewer
The yeast
strains
were evaluated
and
Basidiomycota
were equal,
whereas
therefrom
wereRBG
slightly
strains
in Ascomycota
than
for
their
antagonistic
activities
against
fungal
pathogens
which
cause
rice
diseases
(Fusarium
in Basidiomycota among the strains obtained from RBG PSF. The yeast strains were evaluated
moniliforme,
Helminthosporium
Rhizoctonia
solani, Curvularia
lunatarice
and
Pyricularia
grisea)
for their antagonistic
activitiesoryzae,
against
fungal pathogens
which cause
diseases
(Fusarium
and
postharvest
disease of oryzae,
fruits Rhizoctonia
(Phytophthora
palmivora,
theobromaegrisea)
and
moniliforme,
Helminthosporium
solani,
CurvulariaLasiodiplodia
lunata and Pyricularia
Colletotrichum
gloeosporioides).
strains of seven
species were
found to theobromae
be antagonistic
and
postharvest
disease of Twelve
fruits (Phytophthora
palmivora,
Lasiodiplodia
and
yeast
strains.
Starmerella
kuoi
DMKU-SPS13-6,
Hanseniaspora
lindneri
DMKU
ESS10-9
and
Colletotrichum gloeosporioides). Twelve strains of seven species were found to be antagonistic
Piskurozyma
DMKU-SPS12-2
capable
to inhibitlindneri
R. solani
by ESS10-9
70.1–76.2%,
yeast
strains. taiwanensis
Starmerella kuoi
DMKU-SPS13-6,
Hanseniaspora
DMKU
and
Wickerhamomyces
anomalusDMKU-SPS12-2
DMKU SPS6-1 and
three Rhodotorula
strains
(DMKU
Piskurozyma
taiwanensis
capable
to inhibit taiwanensis
R. solani by
70.1–76.2%,
SPS81, DMKU ESS9-3,
DMKU
SPS9-2)
inhibited
C. lunata
by 69.8–71.9%,
Hanseniaspora
lindneri
Wickerhamomyces
anomalus
DMKU
SPS6-1
and three
Rhodotorula
taiwanensis
strains (DMKU
DMKUDMKU
ESS10-9ESS9-3,
and Scheffersomyces
spartinae
DMKU
SPS9-3
inhibited P.Hanseniaspora
grisea by 81.9–84.4%
SPS81,
DMKU SPS9-2)
inhibited
C. lunata
by 69.8–71.9%,
lindneri
and four
Papiliotrema
laurentii strains
(DMKU-SPS15-1,
DMKU
ESS10-9
and Scheffersomyces
spartinae
DMKU SPS9-3DMKU-ESS11-2,
inhibited P. griseaDMKU-ESS8-2,
by 81.9–84.4%
DMKU-ESS6-4)
inhibited
P. palmivora
by (DMKU-SPS15-1,
53.2–59.5%.
and
four Papiliotrema
laurentii
strains
DMKU-ESS11-2, DMKU-ESS8-2,
DMKU-ESS6-4) inhibited P. palmivora by 53.2–59.5%.
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peatcommunities
swamp forests
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Khanthuli peat swamp forest (PSF) is one of a few fertile peat swamp forests that remain in
Thailand.
is composed
of primary
PSFofand
some
areas
have
beenthat
degraded
Khanthuli It
peat
swamp forest
(PSF) is one
a few
fertile
peatwhich
swamp
forests
remain to
in
secondary
PSF
due
to
drought,
wildﬁres
and
land
conversion,
which
have
resulted
in
a
Thailand. It is composed of primary PSF and some areas which have been degraded to
decrease
peatdue
layers
and change
in theand
species
the plant community.
this study,
secondaryinPSF
to drought,
wildﬁres
landofconversion,
which have In
resulted
in a
diversity
of
yeasts
in
peat
from
both
primary
and
secondary
PSF
areas
of
the
Khanthuli
PSF
decrease in peat layers and change in the species of the plant community. In this study,
was
determined
based
on culture-dependent
using
dilution
enrichment
diversity
of yeasts
in peat
from both primaryapproaches,
and secondary
PSF
areas plate
of theand
Khanthuli
PSF
techniques.
A
total
of
66
yeast
isolates
were
identiﬁed
by
the
analysis
of
sequence
similarity
was determined based on culture-dependent approaches, using dilution plate and enrichment
of
the D1/D2
large
subunit
rRNA
gene orby
thethe
combined
of sequence
of
techniques.
A region
total ofof66the
yeast
isolates
were
identiﬁed
analysisanalysis
of sequence
similarity
thethe
D1/D2
region
internal
transcribed
spacer
and conﬁrmed
byofphylogenetic
of
D1/D2
regionand
of the
large subunit
rRNA
gene region
or the combined
analysis
sequence of
analysis
of the
D1/D2
region
to belong
to 22 known
species
six potential
new species
the
D1/D2
region
and
internal
transcribed
spaceryeast
region
andand
conﬁrmed
by phylogenetic
in the genera
Candidaregion
(Kurtzmaniella,
Lodderomyces,
Ogataea,
Pichia
andpotential
Yamadazyma
clades),
analysis
of the D1/D2
to belong to
22 known yeast
species
and six
new species
Clavispora,
Galactomyces,
Hanseniaspora,
Metschnikowia,
Saturnispora,
in
the generaCyberlindnera,
Candida (Kurtzmaniella,
Lodderomyces,
Ogataea, Pichia
and Yamadazyma
clades),
Schwanniomyces,
Cryptotrichosporon,
Pichia, Curvibasidium,
Rhodotorula,
and
Clavispora,
Cyberlindnera,
Galactomyces,
Hanseniaspora, Papiliotrema,
Metschnikowia,
Saturnispora,
Saitozyma.
The
most
prevalent
yeasts
in
the
primary
PSF
were
Cyberlindnera
subsufﬁciens
and
Schwanniomyces, Cryptotrichosporon, Pichia, Curvibasidium, Papiliotrema, Rhodotorula, and
Galactomyces
candidus,
while Saitozyma
was PSF
the most
found
in peat from
Saitozyma. The
most prevalent
yeasts inpodzolica
the primary
were frequently
Cyberlindnera
subsufﬁciens
and
the
secondary
PSF.
Common
yeast
species
in
both,
primary
and
secondary
PSF,
were
Cy.
Galactomyces candidus, while Saitozyma podzolica was the most frequently found in peat from
subsufﬁciens,
G. PSF.
candidus
and Rhodotorula
mucilaginosa.
the secondary
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 well
yeastunderstood
diversity associated
the
The ecology
and diversity
of phylloplane
yeasts is less
in tropicalwith
regions
phylloplane
of corn,
an economically
crop
Thailand,
by aassociated
culture-dependent
than in temperate
ones.
Therefore, weimportant
investigated
theinyeast
diversity
with the
method.
Thirty-six
leaf
were collected
andcrop
217 in
yeast
strains were
by plating
phylloplane
of corn,
ansamples
economically
important
Thailand,
by a isolated
culture-dependent
leaf-washings.
The leaf
strains
werewere
grouped
by PCR-fingerprinting
and
representative
strains
method. Thirty-six
samples
collected
and 217 yeast strains
were
isolated by plating
were
identified The
by analysis
the grouped
D1/D2 domain
of the large subunit
rRNA
gene. In total,
212
leaf-washings.
strains of
were
by PCR-fingerprinting
and
representative
strains
strains
were identified
10 species
in of
the
32gene.
species
in 212
the
were identified
by analysiswithin
of the D1/D2
domain
theAscomycota
large subunitand
rRNA
In total,
Basidiomycota.
Five strains
represented
potential
species in and
the Basidiomycota,
strains were identified
within
10 species
in thenew
Ascomycota
32 species in one
the
strain
was recently
as Papiliotrema
plantarum,
and four
belonged to one
the
Basidiomycota.
Five described
strains represented
potential
new species
in strains
the Basidiomycota,
genera
Vishniacozyma
and Rhodotorula.
A higher
numberand
of strains
in thebelonged
Basidiomycota
strain was
recently described
as Papiliotrema
plantarum,
four strains
to the
(81.6%)
was
obtained.
Hannaella
sinensis
was
the
species
with
the
highest
occurrence.
Principal
genera Vishniacozyma and Rhodotorula. A higher number of strains in the Basidiomycota
coordinates
of yeastwas
communities
thereoccurrence.
were no differences
(81.6%) was analysis
obtained.ordinations
Hannaella sinensis
the speciesrevealed
with thethat
highest
Principal
in
the similarity
of the
sampling sites.
Thecommunities
estimation ofrevealed
the expected
species
richness
showed
coordinates
analysis
ordinations
of yeast
that there
were
no differences
that
observed
species
richness
thanofexpected.
Thisspecies
work richness
indicatedshowed
that a
in thethe
similarity
of the
sampling
sites.was
The lower
estimation
the expected
majority
of yeast associated
with the
corn plant
to the phylum
that the observed
species richness
wasphylloplane
lower than of
expected.
Thisbelongs
work indicated
that a
Basidiomycota.
majority of yeast associated with the phylloplane of corn plant belongs to the phylum
Basidiomycota.
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Torulaspora
nypae
sp.(Nypa
nov., a
novel yeast
species
isolated from
nipa
fruticans
Wurmb.)
isolated
from nipa
(Nypa
fruticans
Wurmb.)
inflorescence
sap
in southern
Thailand
inflorescence sap in southern Thailand
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Two strains (YSP-384 and YSP-399), representing a novel Torulaspora species, were isolated
from strains
two nipa
inflorescence
sap samples
collected ainnovel
TrangTorulaspora
province in
the southern
part of
Two
(YSP-384
and YSP-399),
representing
species,
were isolated
Thailand.
The
two
strains
had
identical
sequences
of
the
D1/D2
domains
of
the
large
subunit
from two nipa inflorescence sap samples collected in Trang province in the southern part of
(LSU)
rRNA
and the
internal
transcribed
regions.
The
strains
were
Thailand.
Thegene
two strains
had
identical
sequencesspacer
of the (ITS)
D1/D2
domains
of two
the large
subunit
T, but with 1.1 % nucleotide substitutions in the D1/D2
closest
to Torulaspora
maleeae
CBS 10694
(LSU) rRNA
gene and
the internal
transcribed
spacer (ITS) regions. The two strains were
T
domains
of
the
LSU
rRNA
gene
and
5.2
%
nucleotide
substitutions
in the in
ITS
closest to Torulaspora maleeae CBS 10694 , but with 1.1 % nucleotide
substitutions
theregions.
D1/D2
Phylogenetic
analysis
based
on
the
concatenated
sequences
of
the
ITS
regions
and
the
D1/D2
domains of the LSU rRNA gene and 5.2 % nucleotide substitutions in the ITS regions.
domains
of the
LSU rRNA
supported
that the
two strains
represented
a distinct
species
Phylogenetic
analysis
basedgene
on the
concatenated
sequences
of the
ITS regions
and the D1/D2
in
the genus
Torulaspora.
Some
characteristics
of therepresented
two strainsadiffered
T.
domains
of the
LSU rRNA
genephenotypic
supported that
the two strains
distinct from
species
maleeae
including
the twoSome
strainsphenotypic
have ability
to assimilate of
D-xylose,
-glucono-δ-lactone
and
in the genus
Torulaspora.
characteristics
the twoDstrains
differed from
T.
melizitose,
and inability
ferment
maltose
raffinose,D-xylose,
whereasDT.
maleeae has opposite
maleeae
including
the twoto
strains
have
ability and
to assimilate
-glucono-δ-lactone
and
results. Therefore,
the twotostrains
aremaltose
described
as raffinose,
representing
a novel
the
melizitose,
and inability
ferment
and
whereas
T.species,
maleeae for
haswhich
opposite
name Torulaspora
sp. strains
nov. was
results.
Therefore,nypae
the two
areproposed.
described as representing a novel species, for which the
name Torulaspora nypae sp. nov. was proposed.
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lipid
production
from sugarcane
hydrolysate
and
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and crude glycerol
by from
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Microbial lipids are able to produce from various raw materials including lignocellulosic
Microbial
are able oleaginous
to produce microorganisms
from various raw
materials
including
lignocellulosic
biomass bylipids
the effective
using
different
cultivation
processes.
biomass
by
the
effective
oleaginous
microorganisms
using
different
cultivation
processes.
This study aimed to enhance microbial lipid production from the low-cost substrates
namely
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,
sugarcane
top hydrolysate
and crude with
glycerol
by Rhodosporidiobolus
using
two-stage
fed-batch cultivation
different
feeding strategiesfluvialis
in a 3 DMKU-SP314,
L stirred-tank
using two-stage
fed-batch
cultivation
different
feeding
in a 3 Lsolution
stirred-tank
fermenter.
The effect
of two
feeding with
strategies
of 147.5
g/Lstrategies
crude glycerol
was
fermenter. including
The effectpulse
of two
feeding
strategiesstarting
of 147.5time
g/Lpoints
crude (48,
glycerol
solution
was
evaluated
feeding
at different
24, and
72 h after
evaluatedofincluding
pulse feeding
at different
starting
time dilution
points (48,
and 72
h after
initiation
batch operation)
and constant
feeding
at different
rates24,
(0.012,
0.020,
and
initiation
batch
operation)
andconcentration
constant feeding
at different
dilution
ratesof
(0.012,
and
0.033
h−1).ofThe
maximum
lipid
of 23.6
g/L and
cell mass
38.5 0.020,
g/L were
−1
−1
0.033 h ).when
The constant
maximum
lipid concentration
ofat23.6
and rate
cell of
mass
ofh38.5
g/L48were
achieved
feeding
was performed
the g/L
dilution
0.012
after
h of
−1
achieved
when constant
feeding was
performed
the dilution
rate of 0.012
h lipid
afterand
48 hcell
of
batch
operation,
which represented
1.24-fold
and at
1.27-fold
improvements
in the
batch concentration,
operation, which
represented
1.24-foldbatch
and 1.27-fold
improvements
ing/L
the lipid
and and
cell
mass
respectively.
Whereas,
cultivation
provided 19.1
of lipids
massg/L
concentration,
respectively.
batch cultivation
provided
g/L ofinlipids
and
30.3
of cell mass.
The overallWhereas,
lipid productivity
increased
to 98.419.1
mg/L/d
the two30.3 g/L
of cell cultivation.
mass. The overall
lipid productivity
increased
to fed-batch
98.4 mg/L/d
in the twostage
fed-batch
This demonstrated
that the
two-stage
cultivation
with
stage fed-batch
This
thefor
two-stage
fed-batch
cultivation
with
constant
feedingcultivation.
strategy has
thedemonstrated
possibility to that
apply
large-scale
production
of lipids
by
constant feeding strategy has the possibility to apply for large-scale production of lipids by
yeast.
yeast.
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The permanent deformation behavior of granular materials governs the overall performance
of
railway
track deformation
substructures.
This article
evaluates
the cyclic
behavior
of construction
and
The
permanent
behavior
of granular
materials
governs
the overall
performance
demolition
(C&D)
aggregates, This
namely
recycled
concrete
aggregate
(RCA)
crushed brick
of railway track
substructures.
article
evaluates
the cyclic
behavior
ofand
construction
and
(CB)
blended
with
recovered
plastic
(RP)
as
railway
capping
layer
materials.
The
response
of
demolition (C&D) aggregates, namely recycled concrete aggregate (RCA) and crushed brick
C&D/RP
blends
was
evaluated
under
multistage
cyclic
loading
using
the shakedown
theory.
(CB) blended
with
recovered
plastic
(RP)
as railway
capping
layer
materials.
The response
of
The
accumulation
of
permanent
strain,
variation
of
resilient
modulus,
and
changes
in
perC&D/RP blends was evaluated under multistage cyclic loading using the shakedown theory.
manent
strain rateofwere
assessedstrain,
to classify
the of
performance
of the recycled
blends.
The
The
accumulation
permanent
variation
resilient modulus,
and changes
in perinclusionstrain
of RP rate
in C&D
materials
tothe
compromise
the stiffness
characteristics
the
manent
were
assessedwas
to found
classify
performance
of the recycled
blends.ofThe
recycled blends.
all the C&D/RP
had similar
orstiffness
lower permanent
strainofthan
inclusion
of RP inHowever,
C&D materials
was foundblends
to compromise
the
characteristics
the
that of the
conventional
materials.
Conversely,
thehad
energy
dissipation
the recycled
blends
recycled
blends.
However,
all the C&D/RP
blends
similar
or lower of
permanent
strain
than
was of
found
to increase when
the RP
content was
Thus, C&D/RP
blends can
be
that
the conventional
materials.
Conversely,
the increased.
energy dissipation
of the recycled
blends
introduced
energy-absorbing
was
found as
to sustainable
increase when
the RP contentgeomaterials.
was increased. Thus, C&D/RP blends can be
introduced as sustainable energy-absorbing geomaterials.
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Influential factors affecting travelers’ mode choice
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Increasing use of single or fewer occupant vehicles has increased traffic congestion and
transport-related
transport vehicles
as mass transit
options traffic
are increasingly
Increasing
use ofemissions.
single or Public
fewer occupant
has increased
congestionbeing
and
encouraged amongst
travelersPublic
to use,transport
as this is as
an mass
influential
strategy
improve
the transport
transport-related
emissions.
transit
optionstoare
increasingly
being
network performance.
This paper
presents
a an
study
based on
a revealed
preference
survey
encouraged
amongst travelers
to use,
as this is
influential
strategy
to improve
the transport
conducted
on a random
sample
4467 respondents
to understand
the preference
influential survey
factors
network performance.
This
paperofpresents
a study based
on a revealed
affecting
the
users’
choice
of
mass
transit
in
Bangkok,
Thailand.
This
study
identified
an
conducted on a random sample of 4467 respondents to understand the influential factors
inversely
proportional
relationship
of socio-economic
and spatial
on public
affecting the
users’ choice
of mass transit
in Bangkok, Thailand.
Thisattributes
study identified
an
transport
mode
choice.
The
binary
logit
model
was
employed
to
compare
the
utility
of
private
inversely proportional relationship of socio-economic and spatial attributes on public
vehicles
mass
transit
modes.
that gender,
age, average
income,
auto
transportand
mode
choice.
The
binaryThe
logitresults
modelshowed
was employed
to compare
the utility
of private
ownership,
in private
transport,
total
travel
timeage,
in average
public transport
and
vehicles andtotal
masstravel
transitcost
modes.
The results
showed
that
gender,
income, auto
distance
range
from
home
mass
transit
station were
factors
influenced
travelers’
ownership,
total
travel
costtoin
private
transport,
total the
travel
timethat
in public
transport
and
mode
choice
Moreover,
to ascertain
effects
of explanatory
variables
which
distance
rangebehavior.
from home
to mass transit
stationthe
were
the factors
that influenced
travelers’
influence
the likelihood
Thai travelers,
anotherthe
binary
logitofmodel
analysisvariables
was utilized
by
mode choice
behavior. of
Moreover,
to ascertain
effects
explanatory
which
the
four distance
ranges of
condition.
The studied
results
showed
that there
werewas
few utilized
significant
influence
the likelihood
Thai travelers,
another
binary
logit model
analysis
by
differences
in the ranges
propensity
to use The
massstudied
transit.results
Due toshowed
the longer
of the
station,
total
the four distance
condition.
thatdistance
there were
few
significant
travel
time in
inthe
public
transport
was
nottransit.
affected
bytothe
choice. total
This
differences
propensity
to use
mass
Due
the Thai
longertravelers
distancemode
of the station,
research
willinaid
transport
authorities
and affected
plannersby
to gain
knowledge
on the
impact
of sociotravel time
public
transport
was not
the Thai
travelers
mode
choice.
This
economic
andaid
spatial
behavior
of public
transport
on knowledge
their mode choice,
resulting
in the
research will
transport
authorities
and
plannersusers
to gain
on the impact
of sociodevelopment
sustainable
transport
in transport
Bangkok,users
Thailand.
economic andin
spatial
behavior
of public
on their mode choice, resulting in the
development in sustainable transport in Bangkok, Thailand.

Full article in Sustainability 2020;12:9522; doi:10.3390/su12229522

Full article in Sustainability 2020;12:9522; doi:10.3390/su12229522

บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

๓๘๒
382
๓๘๒
Synthesis of ZnO/SiO2-modified starch-graft-polyacrylate
Synthesis
of ZnO/SiO
starch-graft-polyacrylate
2-modified
superabsorbent
polymer
for agricultural
application
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A bio-based superabsorbent polymer (SAP) for agricultural application was synthesized from
modified
starch
(MS) to enhance
its antibacterial
property application
and biodegradability.
The starch
A bio-based
superabsorbent
polymer
(SAP) for agricultural
was synthesized
from
was
modified
by
zinc
oxide
and
tetraethyl
orthosilicate
via
a
sol-gel
reaction
under
an
acidic
modified starch (MS) to enhance its antibacterial property and biodegradability. The starch
condition.
Structural
morphological
examinations
to confirm
modification.
was modified
by zincand
oxide
and tetraethyl
orthosilicatewere
via aused
sol-gel
reactionthe
under
an acidic
The
MS
showed
a
good
antibacterial
activity
against
Staphylococcus
aureus
and
Escherichia
coli
condition. Structural and morphological examinations were used to confirm the modification.
with
61.9showed
% and a99.9
% antibacterial
reduction in activity
viable cells,
respectively,
afteraureus
a 1 h and
exposure.
The MS
The MS
good
against
Staphylococcus
Escherichia
coli
was
then
graft
copolymerized
with
potassium
acrylate
monomer
to
synthesize
a
new
MS-gwith 61.9 % and 99.9 % reduction in viable cells, respectively, after a 1 h exposure. The MS
polyacrylate
SAP. The grafting
reactionacrylate
was confirmed
the maina new
factors
for
was then graft(PA)
copolymerized
with potassium
monomer and
to synthesize
MS-gagricultural
alonggrafting
with itsreaction
biodegradation
and antibacterial
properties
polyacrylate applications
(PA) SAP. The
was confirmed
and the main
factorswere
for
achieved.
The
MS-g-PA
SAP
exhibited
an
excellent
reusability
and
biodegradation.
agricultural applications along with its biodegradation and antibacterial properties were
Importantly,
the MS-g-PA
MS-g-PA SAP
not impose
inhibition
of mung
beanbiodegradation.
(Vigna radiata),
achieved. The
SAPdidexhibited
angrowth
excellent
reusability
and
but
providedthe
some
transient
drought
Importantly,
MS-g-PA
SAP
did notrelief.
impose growth inhibition of mung bean (Vigna radiata),
but provided some transient drought relief.
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Natural rubber nanocomposites based on hybrid filler
Natural
rubber
nanocomposites
basednanotubes:
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and carbon
of zinc conductivity
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Electrical
and
other
related
properties
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Hybrid filler of carbon nanotubes (CNT) and zinc oxide (ZnO) nanoparticles were prepared
Hybrid
of carbon
nanotubes
(CNT)
and
oxide
(ZnO) nanoparticles
were prepared
and
thenfiller
mixed
with natural
rubber
(NR).
Thezinc
ZnO
nanoparticles
were first synthesized
by
and sol–gel
then mixed
with The
natural
rubber (NR).nanocomposites
The ZnO nanoparticles
were firstbysynthesized
by
the
method.
NR-CNT/ZnO
were prepared
latex mixing.
the sol–gel
method. of
The
NR-CNT/ZnO
nanocomposites
weretested
prepared
by latex
Various
proportions
ZnO
in the CNT/ZnO
hybrid filler were
by mixing
withmixing.
NR to
Various proportions
of ZnO in the
CNT/ZnO hybrid
filler
were
tested
by mixingZnO
withcontent
NR to
eventually
form NR-CNT/ZnO
nanocomposites.
It was
found
that
the optimum
eventually
form
NR-CNT/ZnO
It was
found
that the
optimum
in
CNT/ZnO
hybrid
filler was nanocomposites.
about 3 phr. These
ZnO
contents
provided
theZnO
NR content
hybrid
in
CNT/ZnO
hybrid
fillermechanical
was aboutproperties
3 phr. These
ZnO contents
hybrid
composite
with
superior
in terms
of tensileprovided
strength the
andNR
modulus,
composite
withgood
superior
mechanical
properties
terms of properties.
tensile strength
and modulus,
together with
electrical
conductivity
andindielectric
In addition,
stress
together
electrical
conductivity
andformation
dielectricafter
properties.
In addition,
stress
relaxationwith
tests good
revealed
stronger
filler network
incorporation
of CNT-ZnO
relaxation
tests
stronger
filler network
after
incorporation
of CNT-ZnO
hybrid filler
intorevealed
the NR matrix.
It might
be due toformation
electrostatic
interactions
between
CNT and
hybridalso
fillercontributing
into the NR to
matrix.
might beconductivity
due to electrostatic
interactions
between
and
ZnO,
high Itelectrical
and dielectric
properties
ofCNT
the NRZnO,
also
contributing
to
high
electrical
conductivity
and
dielectric
properties
of
the
NRCNT/ZnO composites, when compared to a solely CNT filled NR composite. Furthermore,
CNT/ZnO
composites,
when compared
to a solely
filled NR analyzed,
composite.indicating
Furthermore,
the
Payne effect
and morphological
properties
wereCNT
qualitatively
that
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
CNT dispersion
was finer
in the
NR-CNT/ZnO
havingfiller
about
1 to 3large
phr filler
ZnO
content
in CNT/ZnO.
Higher
contents
of ZnO in composites
CNT/ZnO hybrid
caused
content in CNT/ZnO.
Higher contents
of ZnO in
CNT/ZnO hybrid filler caused large filler
aggregates
degrading mechanical
and electrical
properties.
aggregates degrading mechanical and electrical properties.
Full article in Express Polym Lett 2020;14(12):1137-54; doi:10.3144/expresspolymlett.2020.93
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Norbornene-functionalized plant oils for
Norbornene-functionalized
plant
oils for
biobased
thermoset films and
binders
of
biobased
thermoset
films and
binders of
silicon-graphite
composite
electrodes
silicon-graphite composite electrodes
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We herein report the functionalization of plant oil with norbornene (NB) and subsequent
polymerization
biobasedof thermoset
films
and biobased
for
We herein reporttothe prepare
functionalization
plant oil with
norbornene
(NB) andbinders
subsequent
silicon/mesocarbon
electrodes
in lithium-ion
batteries.
polymerization to microbead
prepare (MCMB)
biobasedcomposite
thermoset
films for
andusebiobased
binders
for
A
series
of
NB-functionalized
plant
oils
were
prepared
as
biobased
thermoset
films
via
ringsilicon/mesocarbon microbead (MCMB) composite electrodes for use in lithium-ion batteries.
opening
metathesis
polymerization
(ROMP)
the presence
of a second-generation
Grubbs
A series of
NB-functionalized
plant oils
were in
prepared
as biobased
thermoset films via
ringcatalyst
with
tunable
thermomechanical
properties.
Increasing
the
catalyst
loading
and
crossopening metathesis polymerization (ROMP) in the presence of a second-generation Grubbs
linking
agenttunable
increased
cross-link density,
storage
modulus
andloading
glass and
transition
catalyst with
thermomechanical
properties.
Increasing
the (E′),
catalyst
crosstemperature
(T
),
while
the
numbers
of
unreacted
or
oligomeric
components
in
the
films
were
g
linking agent increased cross-link density, storage modulus (E′), and glass transition
reduced.
High
of NB
rings of
per
triglyceride
in the plant
oil encouraged
monomer
), while the
numbers
unreacted
or oligomeric
components
in the films
were
temperature
(Tgnumber
incorporation
to
form
a
polymer
network,
therefore
accounting
for
the
high
T
and
E′
values.
g
reduced. High number of NB rings per triglyceride in the plant oil encouraged monomer
Furthermore,
oil accounting
and 2,5-norbornadiene
(NBD)
were
E′ values.
incorporation tothe
formNB-functionalized
a polymer network,plant
therefore
for the high Tg and
copolymerized
as bioderived
binders for silicone/MCMB
electrodes of
lithium-ion
Furthermore, the
NB-functionalized
plant oil and composite
2,5-norbornadiene
(NBD)
were
batteries
via
ROMP
during
electrode
preparation.
Cell
performance
investigation
showed
that
copolymerized as bioderived binders for silicone/MCMB composite electrodes of lithium-ion
the
silicone/MCMB
composite
electrode
bearingCell
theperformance
NBD-cross-linked
NB-functionalized
batteries
via ROMP during
electrode
preparation.
investigation
showed that
plant
oil binder exhibited
a higher
C-rate
and cycle-life
performance than
that using a
the silicone/MCMB
composite
electrode
bearing
the NBD-cross-linked
NB-functionalized
conventional
poly(vinylidene
fluoride)
(PVDF)
binder.
Finally,
the
electrode
based
on the
plant oil binder exhibited a higher C-rate and cycle-life performance than that using
a
–1
bioderived
binder
exhibited a high
specific
charge
capacity
of 620the
mAelectrode
h g at 0.5
C. on the
conventional
poly(vinylidene
fluoride)
(PVDF)
binder.
Finally,
based
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
Full article in ACS Omega 2020;5(46):29678–87; doi:10.1021/acsomega.0c02645
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Novel natural rubber composites based on silver
Novel natural rubber
composites
based
on silver
nanoparticles
and carbon
nanotubes
hybrid
filler
nanoparticles and carbon nanotubes hybrid filler
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Hybrid filler of carbon nanotubes (CNT) and silver nanoparticles (AgNP) was prepared and
Hybrid
fillerwith
of carbon
nanotubes
(CNT)
andCNT:AgNP
silver nanoparticles
(AgNP)
was
prepared
and
then
mixed
natural
rubber (NR)
with
ratio = 100:1.
The
AgNP
was first
then mixed with
naturalsilver
rubber
(NR)with
withsodium
CNT:AgNP
= 100:1. The
AgNP
first
synthesized
by reacting
nitrate
citrateratio
as a reducing
agent
in an was
aqueous
synthesized
by the
reacting
silver
nitrate with
sodium
citrate as
a reducing
agent inwere
an aqueous
solution.
Then,
UV‐vis
spectrometry
and
transmission
emission
microscopy
used to
solution.
Then,
the UV‐vis
spectrometry
emissiontime
microscopy
wereatused
to
follow
the
reaction
forming
AgNP andand
thetransmission
optimum reaction
was found
about
follow
the reaction
AgNP
andCNT‐AgNP
the optimum
reaction
timeeventually
was found
at about
20
minutes.
The latexforming
mixing of
NR and
hybrid
filler was
performed.
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
It was also found
that the
CNT‐AgNP
hybrid
filler enhanced
properties
of the
NR
composites,
including
torque
difference,
storage
modulus, various
and initial
modulus
(from
composites, including
torquerelaxation
difference,
storage
modulus,to and
modulus
(from
temperature
scanning stress
test)
as compared
the initial
conventional
NR‐CNT
temperatureFurthermore,
scanning stress
relaxation
as compared
to the conventional
NR‐CNT
composite.
higher
electricaltest)
conductivity
with comparatively
low percolation
composite.ofFurthermore,
higher electrical
conductivity
withto
comparatively
percolation
threshold
the hybrid composites
was found
as compared
the NR‐CNT low
composite.
This
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
might be
due to decoration
of AgNPand
particles
on CNT
surfaces
or between
bundles
caused
hindering
CNT agglomeration
facilitating
electron
tunneling.
Also, CNT network
caused hindering
CNT
agglomeration
andwas
facilitating
electron
Also, CNT
network
formation
the NR
hybrid
composite
stronger
than tunneling.
in the NR‐CNT
composite.
formation thestrong
NR infinite
hybrid CNT
composite
was
stronger
than inthermal
the NR‐CNT
Furthermore,
network
formation
increased
diffusion composite.
in the NR‐
Furthermore,hybrid
strong composite.
infinite CNT network formation increased thermal diffusion in the NR‐
CNT/AgNP
CNT/AgNP hybrid composite.
Full article in Polym Compos 2020;41(2):443–58; doi:10.1002/pc.25378
Full article in Polym Compos 2020;41(2):443–58; doi:10.1002/pc.25378
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Sequential post-polymerization modification
Sequential post-polymerization
modification
of a pentafluorophenyl
ester-containing
homopolymer:
of a pentafluorophenyl
ester-containing
homopolymer:
a convenient
route to effective
pH-responsive
nanocarriers
a convenient route to
pH-responsive
nanocarriers
foreffective
anticancer
drugs
for anticancer drugs
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Recently, pH-responsive polymeric micelles have gained significant attention as effective
carriers
anti-cancer drug
delivery.
Herein,
polymeric
micelles
were
Recently,for
pH-responsive
polymeric
micelles
havepH-responsive
gained significant
attention
as effective
constructed
by a simple
post-polymerization
of polymeric
a single homopolymer,
carriers
for anti-cancer
drug
delivery. Herein, modification
pH-responsive
micelles were
poly(pentafluorophenyl
acrylate)
(PPFPA). The PPFPA
was first
modification
constructed by a simple
post-polymerization
modification
of subjected
a single to
homopolymer,
with
1-amino-2-propanolacrylate)
yielding(PPFPA).
the amphiphilic
copolymer
poly(pentafluorophenyl
poly(pentafluorophenyl
The PPFPA
was firstofsubjected
to modification
acrylate)-ran-poly(N-(2-hydroxypropyl
acrylamide)).copolymer
A series ofofpoly(pentafluorophenyl
amphiphilic random
with 1-amino-2-propanol yielding the amphiphilic
copolymers of different compositions could
self-assemble
into spherical
micellesrandom
with a
acrylate)-ran-poly(N-(2-hydroxypropyl
acrylamide)).
A series
of amphiphilic
unimodal size
in aqueous solution.
Then, 1-(3-aminopropyl)imidazole
copolymers
of distribution
different compositions
could self-assemble
into spherical micelles(API),
with a
reagent to size
introduce
chargeinconversional
entities,
was1-(3-aminopropyl)imidazole
reacted with the remaining (API),
PPFPAa
unimodal
distribution
aqueous solution.
Then,
segmenttoinintroduce
the micellar
coreconversional
resulting inentities,
API-modified
micelles
can encapsulate
reagent
charge
was reacted
withwhich
the remaining
PPFPA
doxorubicin
(DOX),
a hydrophobic
anti-cancer
drug. Asmicelles
monitored
dynamic
light
segment
in the
micellar
core resulting
in API-modified
whichbycan
encapsulate
scattering, the(DOX),
API-modified
micelles underwent
upon pH switching
from
7.4
doxorubicin
a hydrophobic
anti-cancerdisintegration
drug. As monitored
by dynamic
light
to 5.0, presumably
due to imidazolyl
protonation.
This pH-responsiveness
of the
APIscattering,
the API-modified
micelles group
underwent
disintegration
upon pH switching
from
7.4
modified
micelles
was
responsible
for
the
faster
and
greater
in
vitro
DOX
release
in
an
acidic
to 5.0, presumably due to imidazolyl group protonation. This pH-responsiveness of the APIenvironment
than was
neutral
pH. Cellular
uptake
revealed
thatDOX
the developed
carriers
modified
micelles
responsible
for the
faster studies
and greater
in vitro
release in an
acidic
were internalized
into MDA-MB-231
within
30 revealed
min via that
endocytosis
and exhibited
environment
than neutral
pH. Cellularcells
uptake
studies
the developed
carriers
cytotoxicity
in a dose-dependent
manner.
were
internalized
into MDA-MB-231
cells within 30 min via endocytosis and exhibited
cytotoxicity in a dose-dependent manner.
Full article in J Mater Chem B 2020;8:454–64; doi:10.1039/C9TB01533G
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Cross-linking silsesquioxane cages with polyaromatics
Cross-linking
silsesquioxane
cages
with polyaromatics
as fluorescent
porous
polymers
for
as fluorescent
porous
fluoride sensing
andpolymers
removal for
fluoride sensing and removal
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Fluorescent polymer nanocomposites of silsesquioxane cage-based anthracene (An-PSQ) and
pyrene
(Py-PSQ)
were
obtained by cross-linked
polymerization
octavinylsilsesquioxane
Fluorescent
polymer
nanocomposites
of silsesquioxane
cage-basedofanthracene
(An-PSQ) and
(OVS)
9,10-dibromoanthracene
or 1,6-dibromopyrene,
respectively.
The fluorescent
pyrene with
(Py-PSQ)
were obtained by cross-linked
polymerization
of octavinylsilsesquioxane
polymers
are9,10-dibromoanthracene
insoluble and were structurally
characterized by FT-IR
and NMR.
(OVS) with
or 1,6-dibromopyrene,
respectively.
ThePolyaromatic
fluorescent
spacer
groups
incorporated
intostructurally
materials characterized
could tune and
rigidify
bothPolyaromatic
micro- and
polymers
are insoluble
and were
by FT-IR
andin
NMR.
mesoporous
structures
with high
areacould
in comparison
silica-based
materials
the
spacer groups
incorporated
into surface
materials
tune andtorigidify
in both
micro-inand
2
range
of 246–342
m /g,with
and their
XRD analyses
show thetoamorphous
Both
mesoporous
structures
high surface
area inalso
comparison
silica-basednature.
materials
inAnthe
2
PSQ
Py-PSQ m
exhibit
solvent-polarity-dependent
photophysical
properties
in both
/g, and
their XRD analyses also show
the amorphous
nature.
Bothlight
Anrangeand
of 246–342
−
−
PSQ and Py-PSQ
exhibit solvent-polarity-dependent
photophysical
properties
in both
absorption
and emission,
which were employed in the
anion sensing
(i.e., F , CN
) in light
high
−
−
polarity
organic
media. Importantly,
natures
of anion
polyaromatic
among
absorption
and emission,
which wereexcimer
employed
in the
sensing spacer
(i.e., F groups
, CN ) in
high
silsesquioxane
cages
playImportantly,
an important
role in the
selectivity
of anions inspacer
recognition.
polarity organic
media.
excimer
natures
of polyaromatic
groupsAn-PSQ
among
−
−
silsesquioxane
cages play
an important
role
in the
selectivity
of anionsreplacing
in recognition.
An-PSQ
gives
spectral changes
in the
presence of
both
F and
CN , whereas
anthracenyl
to
−
− −
gives spectral
in thecould
presence
of bothdetect
F andonly
CN ,Fwhereas
anthracenyl
to
pyrenyl
groupchanges
in Py-PSQ
selectively
becausereplacing
of a stronger
excimer
−
feature. Moreover,
strong fluoride–silsesquioxane
interaction
has provided
another function
pyrenyl
group in Py-PSQ
could selectively detect
only F because
of a stronger
excimer
−
feature.
Moreover,asstrong
fluoride–silsesquioxane
interaction
another
function
to
these materials
adsorbent
for highly hydrophilic
F anion has
fromprovided
organic media
containing
−
water
upmaterials
to 77%. as adsorbent for highly hydrophilic F anion from organic media containing
to these
water up to 77%.
Full article in ACS Appl Polym Mater 2020;2:1244–55; doi:10.1021/acsapm.9b01120
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Encapsulated titanium dioxide
Encapsulated coli
titanium
dioxide
nanoparticle-Escherichia
hybrid
system improves
nanoparticle-Escherichia
coli hybrid
improves
light
driven hydrogen production
undersystem
aerobic
condition
light driven hydrogen production under aerobic condition
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Utilizing light energy for hydrogen production by combining nano-bio inspired
photosynthetic
hasfor
received
remarkable
attentionby
in renewable
production.
In
Utilizing
lightsystem
energy
hydrogen
production
combiningenergy
nano-bio
inspired
this
study, we applied
sodium
alginate
encapsulation
strategy
to our previously
developed
photosynthetic
system ahas
received
remarkable
attention
in renewable
energy production.
In
nano-bio
hybrid
system
for
photocatalytic
hydrogen
production
under
aerobic
condition
by
this study, we applied a sodium alginate encapsulation strategy to our previously developed
combining
the system
inorganic
semiconductorhydrogen
titaniumproduction
dioxide (TiO
electron
mediator
2), aerobic
nano-bio hybrid
for photocatalytic
under
condition
by
2+), along with E. coli (hydrogenases) in an encapsulated system under
methylviologen
(MV
combining the inorganic semiconductor titanium dioxide (TiO2), electron mediator
−2 and its hydrogen production efficiency was studied.
the
given light intensity
of 2000with
Wm
E. coli
(hydrogenases) in an encapsulated system under
methylviologen
(MV2+), along
Under
aerobic
condition
the
encapsulated
hybrid
produced
hydrogen
(2.4 mmol
−2
2/mmol
hydrogen
production
efficiency
wasHstudied.
the given light intensity of 2000 W m and its system
glucose)
3-foldcondition
higher than
the unencapsulated
hybridproduced
system (0.8
mmol H
mmolH
glucose),
2/ mmol
Under aerobic
the encapsulated
hybrid system
hydrogen
(2.4
2/mmol
suggesting
that
encapsulation
is
essential
to
protect
oxygen
sensitive
hydrogenase
under
glucose) 3-fold higher than the unencapsulated hybrid system (0.8 mmol H2/ mmol glucose),
aerobic
condition.
The encapsulated
hybrid system
wasoxygen
also feasible
under
direct sunlight
for
suggesting
that encapsulation
is essential
to protect
sensitive
hydrogenase
under
hydrogen
production.
Overall, thishybrid
studysystem
could was
serve
asfeasible
a newunder
strategy
forsunlight
biological
aerobic condition.
The encapsulated
also
direct
for
hydrogen
production
under
aerobic
condition.
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
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Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) accumulation
Enhanced
polyhydroxybutyrate
(PHB) accumulation
in heterotrophically
grown Arthrospira
platensis
in heterotrophically
growndeprivation
Arthrospira platensis
under nitrogen
under nitrogen deprivation
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The non-heterocystous cyanobacterium Arthrospira platensis was investigated for the conditions
under
which high accumulation
of Arthrospira
polyhydroxybutyrate
(PHB)
occurred.
Cells
grown
The
non-heterocystous
cyanobacterium
platensis was
investigated
for the
conditions
photoautotrophically
under nitrogen-deprived
conditions had
highoccurred.
accumulation
PHB
under
which high accumulation
of polyhydroxybutyrate
(PHB)
Cells ofgrown
whose granules were under
clearly nitrogen-deprived
visualized using Nile-Red
staining.
A further
increase of
of PHB
photoautotrophically
conditions
had high
accumulation
was observed
cellsclearly
grownvisualized
photoheterotrophically
3 daysAunder
nitrogen-deprived
whose
granulesinwere
using Nile-Redfor
staining.
further
increase of PHB
condition
with in
0.50%(w/v)
acetate
supplementation (−N
showing
maximum PHB
was
observed
cells grown
photoheterotrophically
for+Act)
3 days
underthe
nitrogen-deprived
contents ofwith
19.2 0.50%(w/v)
± 0.5%(w/wacetate
DW). This
was significantly
that inthe
cells
grown under
condition
supplementation
(−Nhigher
+Act)than
showing
maximum
PHB
the sameof
condition
but with either
0.1%(w/v)
butyrate, or
0.75%(w/v)
glucose,
0.1%(w/v)
contents
19.2 ± 0.5%(w/w
DW). This
was significantly
higher
than that
in cells or
grown
under
propionate
supplementation
(P < 0.05).
RT-PCR
analysisor
revealed
that photoheterotrophically
the
same condition
but with either
0.1%(w/v)
butyrate,
0.75%(w/v)
glucose, or 0.1%(w/v)
grown cellssupplementation
under −N+ Act condition
a significant
phaB
and phaC transcript
propionate
(P < 0.05).had
RT-PCR
analysisincrease
revealedofthat
photoheterotrophically
levels
(P
<
0.05)
compared
with
those
supplemented
with
other
organic
carbons.
The
grown cells under −N+ Act condition had a significant increase of phaB and phaC
transcript
representative
spectra of
the those
extracted
polymer from
A. other
platensis
showed
prominent
levels (P < 0.05)FTIR
compared
with
supplemented
with
organic
carbons.
The
−1 and 1279 cm−1 for the carbonyl (C=O) stretching of the ester group and
peaks
at
1721
cm
representative FTIR spectra of the extracted polymer from A. platensis showed prominent
−1 for the carbonyl
asymmetric
C–O–C
stretching
respectively.
This
spectral of
pattern
is comparable
peaks at 1721
cm−1 and
1279 cmvibration,
(C=O)
stretching
the ester
group and
with that of the
standard
PHB spectra,
thusrespectively.
confirming the
chemical
nature
of the
extract. The
asymmetric
C–O–C
stretching
vibration,
This
spectral
pattern
is comparable
overall
demonstrated
that the
enhanced
PHB
inof
A.the
platensis
with
thatresults
of the standard
PHB spectra,
thus
confirming
the accumulation
chemical nature
extract. was
The
attributed
to the
increased expression
of phaB and
phaC
responsible in
forA.increased
overall
results
demonstrated
that the enhanced
PHB
accumulation
platensisPHB
was
biosynthesis
cells wereexpression
grown photoheterotrophically
in nitrogen-deprived
medium
attributed
towhen
the increased
of phaB and phaC responsible
for increased
PHB
containing organic
compounds.
biosynthesis
when carbon
cells were
grown photoheterotrophically in nitrogen-deprived medium
containing organic carbon compounds.

Full article in J Appl Phycol 2020;32:3645-54; doi:10.1007/s10811-020-02272-4
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Synechocystis sp. PCC 6803 overexpressing genes
Synechocystis
sp. cycle
PCC 6803
overexpressing
genes
involved in CBB
and free
fatty acid cycling
involvedthe
in CBB
cycle and
free
acid cycling
enhances
significant
levels
offatty
intracellular
lipids
enhances the
significant
of intracellular
lipids
and
secreted levels
free fatty
acids
and secreted free fatty acids
Kamonchanock Eungrasamee1, Aran Incharoensakdi1,
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Peter Lindblad
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The integrative aspect on carbon fixation and lipid production is firstly implemented in
cyanobacterium
sp. PCC
6803and
using
metabolic
engineering
Genes
The integrative Synechocystis
aspect on carbon
fixation
lipid
production
is firstly approach.
implemented
in
related to Calvin–Benson–Bassham
(CBB)
cycle
including
rbcLXS
and glpD and
free fatty
acid
cyanobacterium
Synechocystis sp. PCC
6803
using
metabolic
engineering
approach.
Genes
recycling
aas encoding acyl-ACP
synthetase
were
practically
manipulated
in single,
related
to including
Calvin–Benson–Bassham
(CBB) cycle
including
rbcLXS
and glpD
and free fatty
acid
double and
triple overexpressions
via single
homologous
recombination.
The significantly
recycling
including
aas encoding acyl-ACP
synthetase
were practically
manipulated
in single,
increased
growth
rate
and
intracellular
pigment
contents
were
evident
in glpDdouble and triple overexpressions via single homologous recombination. The significantly
overexpressing
(OG)rate
strainand
among
all strains studied
normalwere
growth
condition.
The
increased growth
intracellular
pigmentunder
contents
evident
in glpDtriple
aas_glpD_rbcLXS-overexpressing
(OAGR)
strain under
notablynormal
gave the
highest
contentsThe
of
overexpressing
(OG) strain among all strains
studied
growth
condition.
both
lipids and extracellular
free strain
fatty acids
(FFAs)
35.9contents
and 9.6%
triple intracellular
aas_glpD_rbcLXS-overexpressing
(OAGR)
notably
gaveoftheabout
highest
of
w/DCW,
respectively,
when
compared
to
other
strains
at
day
5
of
cultivation.
However,
the
both intracellular lipids and extracellular free fatty acids (FFAs) of about 35.9 and 9.6%
highest
intracellular
lipid
titer
and production
rate were
observed
in OA strain
at daythe
5
w/DCW,
respectively,
when
compared
to other strains
at day
5 of cultivation.
However,
(228.7
and 45.7lipid
mg/L/day,
at day
and
highestmg/L
intracellular
titer andrespectively)
production and
rate OG
werestrain
observed
in 10
OA(358.3
strainmg/L
at day
5
35.8
mg/L/day,
respectively)
due
to
their
higher
growth.
For
fatty
acid
(FA)
compositions,
(228.7 mg/L and 45.7 mg/L/day, respectively) and OG strain at day 10 (358.3 mg/L and
the
saturated
fatty acid
of topalmitic
acid growth.
(C16:0) For
wasfatty
dominantly
in both
35.8 main
mg/L/day,
respectively)
due
their higher
acid (FA)found
compositions,
intracellular
lipid and
secreted
fractions.
intracellular
FA found
proportion
of
the main saturated
fatty
acid ofFFAs
palmitic
acid Notably,
(C16:0) was
dominantly
in both
myristic
acid (C14:0)
wassecreted
induced FFAs
in all engineered
strains whereas
the increase
of stearic acid
intracellular
lipid and
fractions. Notably,
intracellular
FA proportion
of
(C18:0)
composition
was
found
in
extracellular
FFAs
fraction.
Altogether,
these
myristic acid (C14:0) was induced in all engineered strains whereas the increase of stearic acid
overexpressing
strains efficiently
produced
higher lipid FFAs
production
via homeostasis
(C18:0)
composition
was found
in extracellular
fraction.
Altogether,balance
these
on both its lipidstrains
synthesis
and FFAs
secretion.
overexpressing
efficiently
produced
higher lipid production via homeostasis balance
on both its lipid synthesis and FFAs secretion.
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Upregulation of Hox-hydrogenase gene expression by
Upregulation
of Hox-hydrogenase
gene
expression by
nutrient
adjustment
in the filamentous
non-heterocystous
nutrientcyanobacterium
adjustment in the
filamentous
Arthrospira
sp.non-heterocystous
PCC 8005
cyanobacterium Arthrospira sp. PCC 8005
Wuttinun Raksajit1, Cherdsak Maneeruttanarungroj2, Pirkko Mäenpää3,
1, Cherdsak
Wuttinun RaksajitKirsi
Maneeruttanarungroj
Lehto3, Aran
Incharoensakdi2,4,5Pirkko Mäenpää3,
Kirsi Lehto3, Aran Incharoensakdi4,5
1

Department of Veterinary Technology, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Bangkok 10900,

1 Thailand.
Department

of Veterinary Technology, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Bangkok 10900,
Department of Biology, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Ladkrabang,
Thailand.
2 Bangkok
10520,
Thailand.
Department
of Biology,
Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Ladkrabang,
3 Department of Biochemistry, Faculty of Science and Engineering, University of Turku, FI20014 Turku, Finland.
Bangkok 10520, Thailand.
4
3 Department
Department of
of Biochemistry,
Biochemistry, Laboratory
of Cyanobacterial
Biotechnology,
Faculty
of Science,
Faculty of Science
and Engineering,
University
of Turku,
FI20014Chulalongkorn
Turku, Finland.
4 University,
10330, Thailand
DepartmentBangkok
of Biochemistry,
Laboratory of Cyanobacterial Biotechnology, Faculty of Science, Chulalongkorn
5 Academy of Science, Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand.
University, Bangkok 10330, Thailand
2

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–
Arthrospira
sp. PCC 8005
is potentially
to produce
hydrogen catalysed
byproteins.
hox gene–
encoded
bidirectional
hydrogenase
with able
the aid
of hyp gene–encoded
accessory
In
encoded
bidirectional
withphysiological
the aid of hypfactors
gene–encoded
proteins.
In
the
present
study, we hydrogenase
investigated the
affecting accessory
the hoxE, hoxY,
hoxH,
the present
study, we investigated
the
factorsa affecting
the hoxE,
hoxY, hoxH,
and
hypF transcription
in Arthrospira
sp.physiological
PCC 8005. About
4-fold increase
of biomass
and
and hypF transcription
in Arthrospira
About
of biomass
and
chlorophyll-a
content was
observedsp.
inPCC
cells8005.
grown
for a74-fold
days increase
in Zarrouk’s
medium
2+
2+
chlorophyll-a content
observed
cells grown
for 7with
daysadded
in Zarrouk’s
medium
supplemented
with Fe was
. Cells
grown ininN-deprived
medium
Ni had increased
2+. Cells grown in N-deprived medium with added Ni2+ had increased
supplemented
with
Fe
H2 production and hydrogenase activity with a maximal value of 7.24 ± 0.25 μmol H2 mg−1
−1
H
and± hydrogenase
with
maximal value
of 7.24analysis
± 0.25 μmol
H2 mg
2 production
Chla
h−1 and 0.61
0.03 μmol H2 activity
mg−1 Chla
h−1a, respectively.
RT-PCR
revealed
that
2+ or Ni2+analysis
Chla
h−1 andin0.61
0.03 μmol H
h−1, respectively.
revealed
that
2 mg−1 Chla
cells grown
the ±N-deprived
medium
supplemented
with FeRT-PCR
increased
hoxE, hoxY,
cells
in the N-deprived
medium
supplemented
Fe2+hoxE,
or Ni2+hoxY,
increased
and grown
hoxH transcripts.
However,
the highest
increasewith
of the
hoxH,hoxE,
and hoxY,
hypF
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
transcripts
cells grown in theThese
S-deprived
supplemented
with a
combinationwas
of observed
Fe2+ and in
β-mercaptoethanol.
resultsmedium
indicated
that the increased
2+
combination
and
β-mercaptoethanol.
These
indicated
that the
increased
expression
of of
hoxFe
genes
in Arthrospira
sp. PCC 8005
canresults
be achieved
by proper
adjustment
of
expression
of hox
in Arthrospira
sp. PCC
8005 can beanalysis
achievedrevealed
by proper
adjustment
of
the
nutrients
in genes
the growth
medium.
Phylogenetic
that
the small
the nutrientssubunit,
in the HoxY
growth
medium.
analysis
revealed
that the
small
hydrogenase
sequence,
fromPhylogenetic
Arthrospira sp.
PCC 8005
was clustered
together
hydrogenase
subunit,
HoxY sequence,
from Arthrospira
sp. PCC
8005 was clustered
along
with other
cyanobacterial
HoxY which
is highly related
to Arthrospira
platensis together
NIES46.
along with other cyanobacterial HoxY which is highly related to Arthrospira platensis NIES46.
Full article in J Appl Phycol 2020;32:3799-807; doi:10.1007/s10811-020-02217-x
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Current understanding of the cyanobacterial
Currentsystems
understanding
of the cyanobacterial
CRISPR-Cas
and development
of the synthetic
CRISPR-Cas
systemssystems
and development
of the synthetic
CRISPR-Cas
for cyanobacteria
CRISPR-Cas systems for cyanobacteria
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Cyanobacteria are photosynthetic microorganisms that are capable of converting CO2 to
value-added
chemicals.
Engineeringmicroorganisms
of cyanobacteriathat
withare
synthetic
tools, including
Cyanobacteria
are photosynthetic
capablebiology
of converting
CO2 to
the
CRISPR-Cas
system,
has
allowed
an
opportunity
for
biological
CO
utilization.
Here,
we
2
value-added chemicals. Engineering of cyanobacteria with synthetic biology
tools, including
described
natural
CRISPR-Cas
systems
for understanding
cyanobacterial
genomics
Here,and
we
the CRISPR-Cas
system,
has allowed
an opportunity
for biological
CO2 utilization.
synthetic
CRISPR-Cas
systems
for
metabolic
engineering
applications.
The
natural
CRISPRdescribed natural CRISPR-Cas systems for understanding cyanobacterial genomics and
Cas
systems
in cyanobacteria
been identified
as Class
1, with typeThe
I and
III, and
some
synthetic
CRISPR-Cas
systemshave
for metabolic
engineering
applications.
natural
CRISPRClass
2, with in
type
V, as an adaptive
systemas
against
invasion.
Cas systems
cyanobacteria
have immune
been identified
Classviral
1, with
type I As
andsynthetic
III, and tools,
some
CRISPR-Cas9
andV,
-Cas12a
have been
successfully
established
cyanobacteria
to delete
a
Class 2, with type
as an adaptive
immune
system against
viralin
invasion.
As synthetic
tools,
target
gene without
a selection
marker.
Deactivated established
Cas9 and Cas12a
have also been
used to
CRISPR-Cas9
and -Cas12a
have
been successfully
in cyanobacteria
to delete
a
repress
genes
for metabolic
engineering.
In addition, aCas9
perspective
on how
target gene
without
a selection
marker. Deactivated
and Cas12a
haveadvanced
also beenCRISPRused to
Cas
systems
andmetabolic
a pool of
the guideInRNAs
cana be
advantageous
precise CRISPRgenome
repress
genes for
engineering.
addition,
perspective
on howfor
advanced
engineering
of unknown
functions
was discussed
for advanced
Cas systems and
and understanding
a pool of the guide
RNAs can
be advantageous
for precise
genome
engineering ofand
cyanobacteria.
understanding of unknown functions was discussed for advanced
engineering of cyanobacteria.
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Response of Scenedesmus sp. to microwave treatment:
Response
of Scenedesmus
sp.
to microwave treatment:
Enhancement
of lipid,
exopolysaccharide
Enhancement
of lipid, production
exopolysaccharide
and biomass
and biomass production
Ramachandran Sivaramakrishnana, Subramaniyam Sureshb,
a, Subramaniyam
c, J.Mercy Nisha Pauline
d, Aran Incharoensakdi
a,e
Ramachandran
Sureshb,
Arivalagan
PugazhendhiSivaramakrishnan
c
d
Arivalagan Pugazhendhi , J.Mercy Nisha Pauline , Aran Incharoensakdia,e
a Laboratory

of Cyanobacterial Biotechnology, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn

a University,
10330, Thailand
Laboratory Bangkok
of Cyanobacterial
Biotechnology,

Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn
of Chemistry,
SRM
Institute of Science and Technology, Ramapuram Campus, Chennai 600 089,
University, Bangkok
10330,
Thailand
b Tamil
Nadu, of
India
Department
Chemistry, SRM Institute of Science and Technology, Ramapuram Campus, Chennai 600 089,
c Innovative Green Product Synthesis and Renewable Environment Development Research Group, Faculty of
Tamil Nadu, India
c Innovative
Environment
and Labour
Tonand
DucRenewable
Thang University,
Ho ChiDevelopment
Minh City, Viet
Nam Group, Faculty of
Green
ProductSafety,
Synthesis
Environment
Research
d Department of Industrial Biotechnology, Government College of Technology, Coimbatore 641 013, Tamil Nadu,
Environment and Labour Safety, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Viet Nam
d Department
India
of Industrial Biotechnology, Government College of Technology, Coimbatore 641 013, Tamil Nadu,
e Academy of Science, Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand
India
b Department

e Academy

of Science, Royal Society of Thailand, Bangkok 10300, Thailand

The present study focuses on the use of microwave irradiation to improve the production of
The present
study focuses
onbiomass
the use in
of the
microwave
irradiation
to improve
the production
of
lipid,
exopolysaccharide
and
microalgae
Scenedesmus
sp. Microwave
treatment
lipid, exopolysaccharide
and biomass
the microalgae
Scenedesmus
sp. Microwave
treatment
conditions
such as microwave
power,induty
cycle % and
time was optimized
to increase
the
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
biomass
and lipid
content
sp. Microwave
100 W,and
duty
cycle
40 %, Due
and
2 min treatment
time
led toofa Scenedesmus
substantial improvement
in power
the biomass
lipid
content.
2tomin
time led
to a substantial
improvement
in the
and lipid
content.
Due
thetreatment
simultaneous
improvement
in both
the biomass
andbiomass
lipid content,
the
total lipid
to
the simultaneous
improvement
both the biomass
and
lipidg/L
content,
the total
lipid
production
was improved
from 0.76in
(microwave
untreated)
to 1.42
(microwave
treated)
production
was cells).
improved
from 0.76
(microwave
untreated)
to 1.42microwave
g/L (microwave
treated)
(12 days grown
In addition,
with
biomass and
lipid content,
treatment
also
(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
enhanced
production
of Exopolysaccharides
(EPS)
upmicrowave
to 2.3-folds. treatment.
Furthermore,
biodiesel
propertiesthe
were
improved
to some extent after
the
Microwave
properties
were
improvedphysical
to some
extent method
after theformicrowave
irradiation is
a promising
treatment
microalgaetreatment.
to improveMicrowave
total lipid
irradiation
production.is a promising physical treatment method for microalgae to improve total lipid
production.
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Resilience and self-regulation processes of
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The apparent increase in solar ultraviolet (UV) radiations on the Earth’s surface, due to
continuous
depletion
of the (UV)
stratospheric
ozone
has triggered
The apparent
increaseorindiminishing
solar ultraviolet
radiations
on shield
the Earth’s
surface, serious
due to
ecological
as
well
as
biological
consequences
on
several
life-forms,
including
microalgae.
UV
continuous depletion or diminishing of the stratospheric ozone shield has triggered serious
radiation
to as
damage
the key
cellular machinery,
may adapt
by developing
several
ecologicaltends
as well
biological
consequences
on severalcells
life-forms,
including
microalgae.
UV
defense
mechanisms
as
a
response
to
such
damage;
otherwise,
the
cellular
destiny
is
cellradiation tends to damage the key cellular machinery, cells may adapt by developing several
death. Since
microalgae
one of the
biotic components,
any
drasticdestiny
effects caused
defense
mechanisms
as are
a response
to primary
such damage;
otherwise, the
cellular
is cellby UV radiation
may imbalance
entire
ecosystems.
However, survival
of microalgae
under
death.
Since microalgae
are one the
of the
primary
biotic components,
any drastic
effects caused
billions
of yearsmay
of fluctuating
environmental
changes
has pressurized
to develop
a
by
UV radiation
imbalance the
entire ecosystems.
However,
survival ofthem
microalgae
under
number
of
tolerance
mechanisms
against
environmental
UV
stress.
The
high
resilience
of
the
billions of years of fluctuating environmental changes has pressurized them to develop a
microalgal
community
in the face
of UV
stress is attributed
to the
of several
number of tolerance
mechanisms
against
environmental
UV stress.
The activation
high resilience
of the
photo/dark
repair
mechanisms,
antioxidant
systems,
and
biosynthesis
of
UVmicroalgal community in the face of UV stress is attributed to the activation of several
photoprotectants
suchmechanisms,
as mycosporine-like
amino
acids and
(MAAs),
scytonemin
photo/dark
repair
antioxidant
systems,
biosynthesis
of (Scy),
UVcarotenoids
and
polyamines.
The
focus
of
this
review
underlies
an
overview
of
various
photoprotectants such as mycosporine-like amino acids (MAAs), scytonemin (Scy),
resilience mechanisms
adoptedThe
by microalgae,
which underlies
cells are able
survive of
under
UV
carotenoids
and polyamines.
focus of thisbyreview
an to
overview
various
stressed environment.
current progress
on genetic
to enhance
the
resilience
mechanisms Moreover,
adopted bythe
microalgae,
by which
cells areengineering
able to survive
under UV
survival environment.
of microalgae Moreover,
in responsethe
to current
intense solar
UV on
radiation
also been to
conferred.
stressed
progress
genetichas
engineering
enhance the
survival of microalgae in response to intense solar UV radiation has also been conferred.
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Enhanced hydrogen production by Nostoc sp. CU2561
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immobilized
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A large number of microalgae isolated from Thailand were screened for their hydrogen
A large number
of microalgae
from Thailand
were
screened
for theirsp.hydrogen
production
capacity.
The selectedisolated
highly efficient
microalga,
identified
as Nostoc
CU2561,
production
capacity.
Theconditions
selected highly
microalga,
Nostoc sp.
CU2561,
was
investigated
for the
underefficient
which the
cells hadidentified
maximalas
hydrogen
production
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
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
medium
deprived
of nitrogen
sulfur
To for
further
improve hydrogen
production,
newly invented
agarand
beads
were (BG11-N-S).
used as matrix
cell immobilization.
The
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
−1. Agar
highestcell
hydrogen
production
rate mg
by 1.5%
beadbead–immobilized
immobilized cells was
using
concentration
of 0.125
dry (w/v)
wt mLagar
cells obtained
showed
−1. Agar
using cellhydrogen
concentration
of 0.125rate,
mg dry
wt mL
bead–immobilized
superior
production
1.5-fold
higher
when
compared withcells
agarshowed
cube–
superior hydrogen
production
rate, higher
1.5-foldwhen
higher
when compared
agar bead–
cube–
immobilized
cells, and
5- and 10-fold
compared
with those with
in alginate
cells,alginate
and 5-bead–suspended
and 10-fold higher
when
compared
with those in alginate
bead–
immobilized and
cells,
respectively.
Supplementation
of 0.5% (w/v)
immobilized
and alginate
bead–suspended
cells,
Supplementation
of 0.5% (w/v)
fructose
increased
hydrogen
production rate
of respectively.
agar bead–immobilized
cells approximately
fructose increased
hydrogen
rate of agar bead–immobilized
cellsproduction
approximately
1.7-fold,
whereas the
reducingproduction
agent β-mercaptoethanol
increased hydrogen
rate
1.7-fold,
reducing
agent
increased
production
rate
by
aboutwhereas
8.2-fold.the
Overall,
Nostoc
sp.β-mercaptoethanol
CU2561 immobilized
in agarhydrogen
bead showed
the highest
by about 8.2-fold.
Overall,
Nostoc
sp. CU2561
immobilized
in agar 5bead
the highest
hydrogen
production
rate when
incubated
in BG11-N-S
containing
mMshowed
β-mercaptoethanol
−1
−1
hydrogen
production
rate when
incubated
5 mM
with
the highest
hydrogen
production
rate in
of BG11-N-S
18.78 ± 1.44containing
μmol H2 mg
chlβ-mercaptoethanol
a h . In addition,
−1
with the
highest hydrogencells
production
of 18.78 ± 1.44
μmol hydrogen
H2 mg chlfor
a h−1
In addition,
agar
bead–immobilized
could rate
continuously
produce
3 . cycles.
The
agar bead–immobilized
cells could continuously
hydrogen
3 cycles.
The
hydrogen
production by immobilized
cells could be produce
prolonged
up to 120for
h during
the first
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
cycle.
This study
provides
of new
immobilization
strategy
using to
cyanobacteria
immobilized
in agar
bead aforpotential
hydrogen
production
which can
be applied
scale up at
immobilized
in
agar
bead
for
hydrogen
production
which
can
be
applied
to
scale up at
industrial level in the future.
industrial level in the future.
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Cyanobacterial production of
Cyanobacterial production of
poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)
poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)
from
carbon dioxide or a single organic substrate:
from carbon
dioxide
or a single
organic
substrate:
improved
polymer
elongation
with
an extremely
high
improved3-hydroxyvalerate
polymer elongation
with
an extremely high
mole
proportion
3-hydroxyvalerate mole proportion
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The bioplastic poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) changes material
properties
upon poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)
altering mole ratio (mol%) of the two monomers:
3-hydroxybutyrate
(HB)
The bioplastic
(PHBV)
changes material
and
3-hydroxyvalerate
(HV).
forthe
producing
PHBV with
a wide range of(HB)
HV
properties
upon altering
moleBiotechnology
ratio (mol%) of
two monomers:
3-hydroxybutyrate
mol%
using low amount
of organic
substratefor
is producing
required. Here,
20with
evolutionarily
divergent
and 3-hydroxyvalerate
(HV).
Biotechnology
PHBV
a wide range
of HV
cyanobacteria
were
examined
for
PHBV
production.
Under
photoautotrophy
with
carbon
mol% using low amount of organic substrate is required. Here, 20 evolutionarily divergent
dioxide
(CO2) supply,
one strain
PHBV. But Under
under heterotrophy
using
a medium
cyanobacteria
were examined
forproduced
PHBV production.
photoautotrophy
with
carbon
containing
only
one
type
of
organic
substrate,
4,
15,
and
13
strains
were
found
to
accumulate
dioxide
(CO
)
supply,
one
strain
produced
PHBV.
But
under
heterotrophy
using
a
medium
2
PHBV when
supplied
with
acetate substrate,
(C2H3O2),4,propionate
valerate
(C5H9O2),
3H5Owere
2), and
containing
only
one type
of organic
15, and 13 (C
strains
found
to accumulate
respectively.
these
productions
required
only
CO2 or(Ca5H
single
PHBV
when Hence,
supplied
withcyanobacterial
acetate (C2H3PHBV
O2), propionate
(C3H
valerate
5O2), and
9O2),
type of organic
substrate.
obtained PHBV
showed
a broadrequired
range of only
HV mole
from
respectively.
Hence,
theseThe
cyanobacterial
PHBV
productions
CO2 ratios
or a single
4 to 96
cells producing
PHBV
withshowed
high HV
mole ratios
mol%)ratios
exhibited
type
of mol%.
organicThe
substrate.
The obtained
PHBV
a broad
range (31–96
of HV mole
from
acetyl-CoA
The PHBV
96.2 mol%
HV and
3.8(31–96
mol%mol%)
HB from
Nostoc
4low
to cellular
96 mol%.
The cells levels.
producing
PHBVwith
withahigh
HV mole
ratios
exhibited
microscopicum
elongated
at
98
±
15%
(length/length),
a
19.6-fold
higher
elongation
than
that
low cellular acetyl-CoA levels. The PHBV with a 96.2 mol% HV and 3.8 mol% HB from Nostoc
of
commercial poly-3-hydroxybutyrate
containing 100amol%
HB.higher
The results
demonstrated
microscopicum
elongated at 98 ± 15% (length/length),
19.6-fold
elongation
than that
the
economical
utility
of
cyanobacterial
conversion
of
CO
and
a
single
organic
substrate
to
2
of commercial poly-3-hydroxybutyrate containing 100 mol%
HB. The results demonstrated
synthesize
PHBV
with of
improved
elongation
quality.of CO2 and a single organic substrate to
the economical
utility
cyanobacterial
conversion
synthesize PHBV with improved elongation quality.
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Light-driven biological hydrogen production
Light-drivencoli
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by Escherichia
mediated
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Photocatalytic hydrogen production using an inorganic bio-hybrid system can contribute to
the
proficient utilization
of light energy,
but
would necessitate
development
of novel
Photocatalytic
hydrogen production
using
anitinorganic
bio-hybridthe
system
can contribute
to
approaches
forutilization
preparingof
a new
thisdevelopment
study, we developed
the
proficient
lighthydrogen-producing
energy, but it wouldbiocatalyst.
necessitateInthe
of novel
a hybrid system
to produce
hydrogen,
whereby the highly
efficientInlight-harvesting
inorganic
approaches
for preparing
a new
hydrogen-producing
biocatalyst.
this study, we developed
Escherichia
coli
withwhereby the highly
to form
a biocatalyst
with theinorganic
addition
asemiconductor
hybrid system(TiO
to produce
hydrogen,
efficient
light-harvesting
2) was mixed
2+
Escherichia
coli
of an electron mediator
(MV
) under
light airradiation.
thisaddition
hybrid
mixed
with different visible
to form
biocatalystUnder
with the
semiconductor
(TiO2) was
2+
E.
coli
system,
the
hydrogen
production
by
was
light
intensity-dependent
showing
maximum
of an electron mediator (MV ) under different visible light irradiation. Under this hybrid
−2, with a 2-fold
production
2000 W m
increase
in theintensity-dependent
hydrogen production
compared
to that
system,
the at
hydrogen
production
by E. coli
was light
showing
maximum
without TiOat2. 2000
The experiments
the continued
of hydrogen
production
revealed
increase incycle
the hydrogen
production
compared
to that
production
W m−2, with aon2-fold
the
production
could
be continued
forcontinued
at least 3 cycles
of hydrogen
5 h incubation
for each.
A possible
experiments
on the
cycle of
production
revealed
that
without
TiO2. The
pathway
utilizing
glucose
for hydrogen
production
by the
system was
proposed
based
the production
could
be continued
for at
least 3 cycles
of hybrid
5 h incubation
for each.
A possible
on
the analysis
ofglucose
the levels
of metabolites.
A feasibility
studysystem
was also
using
pathway
utilizing
for hydrogen
production
by the hybrid
wasconducted
proposed based
natural
sunlight for
hydrogen
production
by the
system.
Overall
results
demonstrated
on the analysis
of the
levels of
metabolites.
A hybrid
feasibility
study
was also
conducted
using
coli could
that
whole
cells of
be employed
forhybrid
photocatalytic
hydrogen
production
where
natural
sunlight
forE.hydrogen
production
by the
system. Overall
results
demonstrated
colicould
the
of of
theE.E.coli
was retained
underfor
experimental
conditions.
thatintactness
whole cells
be employed
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
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Heterologous expression of ethanol synthesis pathway in
Heterologous
expression
of ethanol synthesis
glycogen deficient
Synechococcus
elongatus pathway
PCC 7942in
glycogen
deficient
Synechococcus
elongatus
PCC 7942
resulted
in enhanced
production
of ethanol
resulted in
enhanced
production of ethanol
and
exopolysaccharides
and exopolysaccharides
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In this study, the Synechococcus elongatus PCC 7942 (hereafter S. elongatus) was engineered by
the
glgC
knockout
as well aselongatus
the insertion
of(hereafter
the pdc-adh
genes from
different
In this
study,
the Synechococcus
PCC 7942
S. elongatus)
was two
engineered
by
microorganisms.
The
insertion
of
pdc-adh
genes
increased
the
ethanol
synthesis
with
further
the glgC knockout as well as the insertion of the pdc-adh genes from two different
improvement
in the
thegenes
destruction
of glycogen
synthesis
pathway
the
microorganisms.
Theproductivity
insertion ofupon
pdc-adh
increased
the ethanol
synthesis
with and
further
supplementation
ofproductivity
cofactor. The
of glycogen
synthesis
pathway
led
a
improvement in the
uponabolition
the destruction
of glycogen
synthesis
pathway
andtothe
considerable
increase
of the engineered
S. elongatus
metabolites
involved
in theled
ethanol
supplementation
of cofactor.
The abolition
of glycogen
synthesis
pathway
to a
synthesis
pathway.
Moreover,
the
studies
on
cofactor
addition
highlighted
the
importance
of
considerable increase of the engineered S. elongatus metabolites involved in the ethanol
+2
+2
+
Mg
, Zn pathway.
, thiamine
pyrophosphate,
andon
NADP
inaddition
ethanol highlighted
synthesis. The
of 3856
synthesis
Moreover,
the studies
cofactor
the yields
importance
of
8
mg/L
ethanol
and
109.5
µg/10
cells
exopolysaccharides
were
obtained
in
the
engineered
+2
+2
+
Mg , Zn , thiamine pyrophosphate, and NADP in ethanol synthesis. The yields of 3856
S. elongatus
using
optimized conditions.
This enhanced
production
mg/L
ethanol
anda photo-bioreactor
109.5 µg/108 cellsunder
exopolysaccharides
were obtained
in the engineered
in ethanol
exopolysaccharides
areunder
attributed
to the flux
of carbon
from
glycogen
synthesis
S.
elongatusand
using
a photo-bioreactor
optimized
conditions.
This
enhanced
production
pathway
and
proper
availability
of
essential
components.
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 6803
ethanol
was performed
byethanol
utilizing
two different
The Synechocystis
sp. PCC
is a promising
host for
biosynthesis
from engineered
CO2. In this
Synechocystis
strains consisting
of pdc-adh
dehydrogenase)
study, the production
of ethanol
was (pyruvate
performeddecarboxylase
by utilizing and
twoalcohol
different
engineered
overexpression
(▲APX)
and glgC-phaA
adenylyltransferase
and PHASynechocystis strains
consisting
of pdc-adh(glucose-1-phosphate
(pyruvate decarboxylase
and alcohol dehydrogenase)
specific
β-ketothiolase)
(ΔGBK)
pathways. This strategy
involves destruction
of
overexpression
(▲APX) knockout
and glgC-phaA
(glucose-1-phosphate
adenylyltransferase
and PHAglycogen
and polyhydroxybutyrate
(PHB) synthesis,
which act
as a storage
polymer.
specific β-ketothiolase)
knockout (ΔGBK)
pathways.both
Thisofstrategy
involves
destruction
of
The
blocking
of such biosynthetic
pathways
enabled
release polymer.
various
glycogen
and polyhydroxybutyrate
(PHB)
synthesis,
both ofSynechocystis
which act astoa storage
metabolites
intoofthesuch
medium
with an increase
of chlorophyll
a content and
The blocking
biosynthetic
pathways
enabled Synechocystis
to oxygen
releaseevolution
various
due
to the reduction
glycogen
and
synthesis.
In co-cultivation
system,
the extracellular
metabolites
into the of
medium
with
anPHB
increase
of chlorophyll
a content
and oxygen
evolution
metabolites
released from
knock out
(ΔGBK) were
utilized by thesystem,
pdc-adhthe
overexpressing
due to the reduction
of glycogen
andstrain
PHB synthesis.
In co-cultivation
extracellular
strain
(▲APX)
and from
produced
mg/L(ΔGBK)
ethanol,were
which
is comparatively
than pdcmetabolites
released
knock4708
out strain
utilized
by the pdc-adhhigher
overexpressing
adh
overexpressing
containing
glgC and
PhaAwhich
knockisout
(ΔGBK-▲APX)
(4103
mg/L).
strain
(▲APX) and strain
produced
4708 mg/L
ethanol,
comparatively
higher
than
pdcAlthough
the concentration
of ▲APXglgC
cells
were
lower
in out
co-culture
than in mono-culture,
adh overexpressing
strain containing
and
PhaA
knock
(ΔGBK-▲APX)
(4103 mg/L).
the
overflow
of metabolitesoffrom
knock
Synechocystis
and the consumption
of those
Although
the concentration
▲APX
cellsout
were
lower in co-culture
than in mono-culture,
products
by pdc-adh
overexpressing
in co-cultivation
improved theofoverall
the overflow
of metabolites
from Synechocystis
knock out Synechocystis
and system
the consumption
those
yield.
products by pdc-adh overexpressing Synechocystis in co-cultivation system improved the overall
yield.
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Background
Omega-3
fatty acids have various health benefits in combating against neurological problems,
Background
cancers,
problems
and hypertriglyceridemia.
The main against
dietary neurological
omega-3 fattyproblems,
acids are
Omega-3cardiac
fatty acids
have various
health benefits in combating
obtained
from marine
fish.and
Due
to the pollution of marine
environment,
recently
microalgae
cancers, cardiac
problems
hypertriglyceridemia.
The main
dietary omega-3
fatty
acids are
are
considered
as
the
promising
source
for
the
omega-3
fatty
acid
production.
However,
the
obtained from marine fish. Due to the pollution of marine environment, recently microalgae
demand
and high
production
cost
associated
microalgal
biomass
make itHowever,
necessarythe
to
are considered
as the
promising
source
for thewith
omega-3
fatty acid
production.
implement
strategies in
andbiomass
omega-3
fatty
acids from
demand andnovel
high production
costimproving
associatedthe
withbiomass
microalgal
make
it necessary
to
microalgae.
implement novel strategies in improving the biomass and omega-3 fatty acids from
Results
microalgae.
Four plant hormones zeatin, indole acetic acid (IAA), gibberellic acid (GBA) and abscisic acid
Results
(ABA)
were
investigated
their
effect
the gibberellic
productionacid
of (GBA)
biomass
lipidacid
in
Four
plant
hormones
zeatin,for
indole
acetic
acidon
(IAA),
andand
abscisic
isolatedwere
Chlorella
sp. The cells
an increase
the biomass
lipid and
content
after
(ABA)
investigated
for showed
their effect
on the ofproduction
of and
biomass
lipid
in
treatments
with the
hormones
where
the highest
stimulatory
effect
wascontent
observed
in
isolated
Chlorella
sp. plant
The cells
showed
an increase
of the
biomass and
lipid
after
ABA-treated
cells.
the hormones
other hand,
IAAthe
showed
thestimulatory
highest stimulatory
on the
treatments
with
theOn
plant
where
highest
effect waseffect
observed
in
omega-3
fatty
acids
content,
eicosapentaenoic
acid
(EPA)
(23.25%)
and
docosahexaenoic
acid
ABA-treated cells. On the other hand, IAA showed the highest stimulatory effect on the
(DHA)
(26.06%).
Oncontent,
the othereicosapentaenoic
hand, cells treated
with
ABA
had highest
lipid content suitable
omega-3
fatty acids
acid
(EPA)
(23.25%)
and docosahexaenoic
acid
for
the
biodiesel
applications.
The
determination
of
ROS
markers,
antioxidant
enzymes,
and
(DHA) (26.06%). On the other hand, cells treated with ABA had highest lipid content suitable
fatty
acid
biosynthesis
genes after
hormonesof
treatment
helpedantioxidant
elucidate the
mechanism
for the
biodiesel
applications.
Theplant
determination
ROS markers,
enzymes,
and
underlying
the
improvement
in
biomass,
lipid
content
and
omega-3
fatty
acids.
All
four
plant
fatty acid biosynthesis genes after plant hormones treatment helped elucidate the mechanism
hormones
the fatty
acid biosynthesis
genes,
whereas
IAA
particularly
increased
underlyingupregulated
the improvement
in biomass,
lipid content
and
omega-3
fatty
acids. All four
plant
omega-3-fatty
acids
as
a
result
of
the
upregulation
of
omega-3
fatty
acid
desaturase.
hormones upregulated the fatty acid biosynthesis genes, whereas IAA particularly increased
Conclusions
omega-3-fatty acids as a result of the upregulation of omega-3 fatty acid desaturase.
The contents of omega-3 fatty acids, the clinically important compounds, were considerably
Conclusions
improved
in IAA-treated
cells. acids,
The highest
lipid content
obtained
from ABA-treated
biomass
The
contents
of omega-3 fatty
the clinically
important
compounds,
were considerably
can be used
biodiesel application
according
its biodiesel
properties.
The EPA and
DHA
improved
infor
IAA-treated
cells. The highest
lipidtocontent
obtained
from ABA-treated
biomass
enriched
ethyl
areapplication
an approved
form oftoomega-3
fattyproperties.
acids by US
Drug
can
be used
for esters
biodiesel
according
its biodiesel
TheFood
EPA and
and DHA
Administration
(FDA)are
which
can be utilized
the therapeutic
treatment
for the
enriched
ethyl esters
an approved
form ofas
omega-3
fatty acids
by US Food
andsevere
Drug
hypertriglyceridemia.
Administration (FDA) which can be utilized as the therapeutic treatment for the severe
hypertriglyceridemia.
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GABA synthesis mediated by 𝜸𝜸-aminobutanal
GABA synthesisinmediated
by 𝜸𝜸-aminobutanal
dehydrogenase
Synechocystis
sp. PCC6803
dehydrogenase
in Synechocystis
with disrupted
glutamate sp.
andPCC6803
with disrupted
glutamate and
α-ketoglutarate
decarboxylase
genes
α-ketoglutarate decarboxylase genes
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A pathway for polyamine-derived GABA synthesis in Synechocystis sp. PCC 6803 was
explored
by disrupting
both the glutamate
decarboxylase
α-ketoglutarate
decarboxylase
A
pathway
for polyamine-derived
GABA
synthesis inand
Synechocystis
sp. PCC
6803 was
genes. The
generated both
Δgad:Δkgd
strain had
increased and
intracellular
α-ketoglutarate
and
explored
by disrupting
the glutamate
decarboxylase
α-ketoglutarate
decarboxylase
polyamine
levels
compared
to
the
wild
type.
Gene
transcript
analysis
using
RT-PCR
indicated
genes. The generated Δgad:Δkgd strain had increased intracellular α-ketoglutarate and
that
the Δgad:Δkgd
strain had
expression
a putative
whose
gene
polyamine
levels compared
to theup-regulated
wild type. Gene
transcriptofanalysis
usinggadbh
RT-PCR
indicated
product,
would
catalyze the
γ-aminobutanal
that the γ-aminobutanal
Δgad:Δkgd straindehydrogenase,
had up-regulated
expression
of conversion
a putative of
gadbh
whose gene
to
GABA.
A
strain
with
disrupted
gabdh
showed
an
increase
in
GABA,
glutamate,
succinate
product, γ-aminobutanal dehydrogenase, would catalyze the conversion of γ-aminobutanal
and
spermidine
levels.
These findings
provide an
evidence
a link between
spermidine
to
GABA.
A strain
with disrupted
gabdh showed
increasefor
in GABA,
glutamate,
succinate
degradation
andlevels.
GABAThese
synthesis
in cyanobacteria.
Thisforstudy
highlights
role of
and
spermidine
findings
provide evidence
a link
between the
spermidine
γ-aminobutanal
intact
tricarboxylic
acidrole
cycle
degradation
and dehydrogenase
GABA synthesisinin maintaining
cyanobacteria.anThis
study
highlights the
of
in Synechocystis. dehydrogenase in maintaining an intact tricarboxylic acid cycle
γ-aminobutanal
in Synechocystis.
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Cyanobacteria are photosynthetic bacteria that can directly convert CO2 into several
bio-products
industrial
use, such
as alcohols
and diols,
terpenes,
and sugars.
Cyanobacteriaforare
photosynthetic
bacteria
that can
directly
convertacids,
CO2 into
several
However,
some
of
these
compounds
are
either
produced
in
low
amounts
or
are
absent
in
bio-products for industrial use, such as alcohols and diols, terpenes, acids, and sugars.
cyanobacteria,
and
development
is required
to achieve
production
of these
However, some
of thus
thesestrain
compounds
are either
produced
in lowoptimal
amounts
or are absent
in
bio-products
for
industrial
applications.
Metabolic
engineering
has
been
applied
to
modify
cyanobacteria, and thus strain development is required to achieve optimal production of these
cyanobacteriafor
forindustrial
enhancedapplications.
production ofMetabolic
value-added
compounds.
In this
review,towe
have
bio-products
engineering
has been
applied
modify
elucidated metabolic
engineering
of various
pathways with
the yield In
and
productivity
the
cyanobacteria
for enhanced
production
of value-added
compounds.
this
review, weofhave
desired products.
Weengineering
have also described
overall
in advanced
metabolic
elucidated
metabolic
of various recent
pathways
withstrategies
the yield and
productivity
of the
engineering.
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 the
biohydrogen
production,
an inactivated
uptake hydrogenase
strain
To explore
potential of
a model filamentous
cyanobacterium
AnabaenaΔHupL
sp. PCC
7120was
for
used
in
combination
with
fructose
induced
N
-fixing
ability
of
the
cells.
The
results
revealed
2
solar based biohydrogen production, an inactivated
uptake hydrogenase ΔHupL strain was
that
fructose
supports
N
-fixing
and
H
-metabolism
in ΔHupL
strain.
Cells
showed
an
2
2
of the cells.
The
results
revealed
used in combination with fructose induced N2-fixing ability
increase
in growth
rate, pigment
the formation
of mature
heterocysts
within 6an
h
and H2and
-metabolism
in ΔHupL
strain.
Cells showed
that
fructose
supports
N2-fixingcontent,
after growing
underrate,
light-fructose
mixotrophic
condition.
Upon
supplementation
optimum
increase
in growth
pigment content,
and the
formation
of mature
heterocystsofwithin
6h
fructose
concentration
at 60 mM,mixotrophic
the cells grown
for 24
h showed
a 3.1-fold of
increase
of
after
growing
under light-fructose
condition.
Upon
supplementation
optimum
nitrogenase
activity inatconjunction
increase
of hnifD
expression,
withincrease
increased
fructose
concentration
60 mM, thewith
cells an
grown
for 24
showed
a 3.1-fold
of
electron flowactivity
from utilization
of fructose
through
the oxidative
phosphate
pathway.
nitrogenase
in conjunction
with
an increase
of nifDpentose
expression,
with increased
Nitrogenase
than bidirectional
hydrogenase
likely pentose
responsible
for thepathway.
fructose
electron
flowrather
from utilization
of fructose
through thewas
oxidative
phosphate
mediated increase
H2-production.
maximumwas
H2-production
rate offor
ΔHupL
strain
Nitrogenase
rather of
than
bidirectional The
hydrogenase
likely responsible
the fructose
−1
−1
under fructose
mixotrophic
growth was
101.33 μmolH
hrate, accounting
for a
2 mg chl a
The maximum
H2-production
of ΔHupL strain
mediated
increase
of H2-production.
−1
−1
4.7-fold
increase mixotrophic
compared to growth
wild type
under
the μmolH
same condition.
results indicated
h , accounting
for a
under fructose
was
101.33
2 mg chl aOverall
that
fructose
supplementation
enabled
Anabaena
PCC
7120 strain
ΔHupL
toindicated
increase
4.7-fold
increase
compared to wild
type under
thesp.
same
condition.
Overall
results
N
-fixation
leading
to
an
enhanced
H
-production.
2
2
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. กิจกรรมอื่น 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 สำนัก งานราชบัณฑิตยสภา เพื่อใหทราบถึงปญหาและ
สถานการณฝุน PM2.5 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู รวมถึงการเสนอมาตรการที่รัฐบาลควรตองดำเนินการ
โดยเรงดวน ทั้งนี้มี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เปนประธานการ
แถลงขาว รวมดวย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงคศักดิ์ ชัยบุตร ราชบัณฑิต และประธานสำนัก
วิทยาศาสตร ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต และประธานอาศรมความคิดดาน
ระบบโลกศาสตรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน จารุพงษสกุล ราชบัณฑิต และ
ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรุปสาระสำคัญไดดังนี้
ขอมูลใหม-สถานการณภาวะมลพิษฝุน PM2.5 รุนแรงในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ซึ่ง
จากผลการศึกษาของโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับปญหามลพิษอากาศ
PM2.5 ของกรุง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยการสนับ สนุน งบประมาณวิ จ ั ย จากสำนั ก งานพั ฒ นา
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
เบาบางในระดับความสูงที่ป ระมาณ ๑๐,๐๐๐ ฟุต ดังนั้น มลพิษอากาศและฝุน PM2.5 ที่เกิดขึ้น จาก
แหลงกำเนิดในเมืองยังสามารถลอยตัวสูงขึ้นได สถานการณมลพิษอากาศ PM2.5 ของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในวันที่ ๕-๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และวัน ที่ 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
และฝุน PM2.5 สามารถลอยตัว สูงขึ้นไปสะสมที่ช ั้นอากาศผกผันเบาบางในระดับความสูงที่ประมาณ
๑๐,๐๐๐ ฟุต ตอไป แตในบางวันอาจจะมี คาฝุน PM2.5 ในพื้น ที่กรุง เทพมหานครและปริมณฑลชวง
๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. มีคาสูงไมลดลงเนื่องจากมีลมตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือพัดฝุนเขามาเพิ่มขึ้นจาก
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและภาคตะวันออก รวมถึงประเทศเพื่อนบาน และจะมีลมตะวันตก
เฉียงใต-ใต พัดเขาสูบริเวณกรุงเทพมหานครในวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคมนี้ ทำใหปญหาฝุนในบริเวณพื้นที่
กรุงเทพมหานครคงลดความเขมขนลงเขาสูระดับนอยกวา ๕๐ มิ ล ลิ กรัมตอลูกบาศกเมตร 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 โดยเฉพาะรถยนตที่ขับเพียงคนเดียวในชวงที่มี
คาฝุนสูง คือ เวลา ๐๖.๐๐-๑๑.๐๐ น. เปนตน
๔. ประกาศสถานการณฉุกเฉินดานสังคมใด ๆ ควรดำเนินการใชเปนวิธีทาย ๆ เชน ปดโรงเรียน
ตองดำเนินการอยางรอบคอบดวยความระมัดระวัง เพราะจะมีผลตอการตื่นตระหนกของประชาชนและ
นักทองเที่ยว
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๕. เรงการบริหารจัดการปญหาการเผาวัสดุ มวลชีวภาพและเผาขยะในที่โลงแจงอยางเปนระบบ
เชน ชวงที่ปญหา PM2.5 สูงตองมีมาตรการเขมขนในการหามเผาวัสดุมวลชีวภาพและเผาขยะอยางเด็ดขาด
กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของตองลงโทษผูฝาฝนอยางจริงจัง โดยเฉพาะควรมีการบริหาร
จัดการการเผาในชวงเวลาและวันที่เหมาะสม
มาตรการที่รัฐบาล ควรดำเนินการในระยะตอไป
๑. ตองหาแนวทางและสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่นำมาใชไดจริง ดานการคนควาหากลไกเฝาตรวจ
ติดตามและเฝาระวังปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ รวมถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning
System) เพื่อแจงเตือนประชาชนและสังคมลวงหนากอนภัยจะมา และมีแผนรับมือปรับตัวตอพิบัติภัย
มลพิษอากาศ ลดผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล อม และสุขภาพทั้งระบบมีความสำคัญมาก
ตอการบริหารจัดการปญหาฝุน PM2.5 ทั้งในระยะสั้นและยาวของประเทศตอไป
๒. หนวยงานที่รับผิดชอบการตรวจวัดคามลภาวะอากาศและฝุน PM2.5 ตองเรงติดตั้งเครือขาย
การตรวจวัดคามลภาวะอากาศและฝุน PM2.5 ใหครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อลดการตื่นตระหนกของ
ประชาชนจากการใชขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ที่ไมมีความแมนยำของขอมูล
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) รัฐบาลควรบรรจุโครงการแกไขปญหามลพิษอากาศทั้งระบบของประเทศ เขาสูโครงการ
เรงดวน (Quickwin) ในแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปในทันที
๒) จัดใหมีแผนแมบทแกไขที่เปน รูปธรรมในระยะยาว และแผนปฏิ บัติการอยางเปนระบบ
โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดมลพิษฝุน PM2.5 ของประเทศตั้งแตแหลงตนกำเนิดในทุกมิติและทุก
ภาคสวน เชน ภาคการขนสงและคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน และการ
แกปญหาฝุนขามพรมแดน อีกทั้งแกปญหาโดมความรอนเมืองใหญ ๆ ทั่วประเทศ
๓) เรงการศึกษาวิจัย คนควาหากลไก เฝาตรวจติดตามและเฝาระวังปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ
รวมถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยล ว งหนา (Early Warning System) เพื่อแจงเตือนประชาชนและสั งคม
ลวงหนากอนภัยจะมา และมีแผนรับมือปรับตัวตอพิบัติภัยมลพิษอากาศ ลดผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพทั้งระบบ
๔) รัฐบาลตองรีบเรงประกาศใหเครื่องฟอกอากาศเปนสินคาควบคุมที่จำเปนตอสุขภาพของ
ประชาชน และลดภาษีทุกประเภทใหเปนศูนย ประชาชนทุกระดับสามารถเขาถึงและซื้อไดในราคาถูก
๕) รัฐควรมีกลไกปฏิบัติงานตอบสนองสถานการณฉุกเฉินขึ้นมาทันทีสำหรับกรณีเกิดปญหามลพิษ
อากาศแบบเรงดวนอยางเปนระบบ เชน กรณีมีคามลพิษอากาศเกินมาตรฐานไป ๒ เทาควรทำอยางไรบาง,
๓ เทาควรทำอยางไรบาง, ๔ เทาควรทำอยางไรบาง
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๖) ควรจะมีนโยบายบังคับใหรถบริการสาธารณะทุกประเภท เชน รถประจำทาง รถแท็กซี่รับจาง
รถตุก ตุกรับจาง มอเตอรไซครับจาง ตองปรับเปลี่ยนมาใชเปนพลังงานไฟฟาภายใน ๑๐ ป
๗) จัดตั้งกองทุนภาษีคารบอน เพื่อใชแกไขปญหามลพิษอากาศทั้งระบบ
๘) ควรมีกฎหมายบังคับใหตองขออนุญาตเผาวัสดุชีวมวลและเผาขยะในที่โลงแจง ควรยกเลิกการ
กำจัดขยะดวยวิธีเตาเผาขยะภายใน ๑๐ ปทั่วประเทศ
๙) รัฐบาลและภาคประชาชนควรออกมาตรการทางสังคมกับกลุมธุรกิจ หรือบริษัท หางราน ที่มีสวน
ในการสงเสริมการเผาชีวมวลการเกษตรทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค CLMV เชน เก็บภาษีเพิ่มจากสินคาที่
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 สำนัก งานราชบัณฑิ ตยสภา เพื่อใหทราบถึ ง
สถานการณและแนวทางปองกันและรักษาโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยูขณะนี้ ทั้งนี้
มีศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เปนประธานการแถลงขาว รวมดวย
ศาสตราจารยกติ ติคุณ 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 เกี่ยวกับโรคปอดบวมอูฮั่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
๑. ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เปนไวรัสขนาดใหญ และเปนกลุมใหญ ดูดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนคลายมงกุฎจึงเรียกวา ไวรัสโคโรนา พบไดทั้งในคนและสัตวจำนวนมาก
๒. ไวรัสโคโรนาที่เกิดโรคในคน แตเดิมมี ๖ ชนิด เปนสายพันธุที่พบดั้งเดิม ทำใหเกิดโรคหวัด และ
ทางเดินหายใจอยูเปนประจำถิ่น มี ๔ ชนิด และอุบัติใหม ทำใหเกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลัน
คือ SARS และ MERS ซึ่งเปนโรคที่คอนขางรุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตรอยละ ๑๐ และ ๓๐ ตามลำดับ
๓. ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือโรคปอดบวมอูฮั่น อุบัติใหมที่เมืองอูฮั่น ตั้งแตกลางเดือน
ธันวาคม ๒๐๑๙ เปนตนมา และวินิจฉัยไดหลังปใหม ถอดรหัสพันธุกรรมสำเร็จในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๐๒๐
๔. จุดกำเนิดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ผูปวยกลุมแรกที่พบ 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 อยูที่ ร อยละ ๓๐ ของ SARS อยูที่ประมาณรอยละ ๑๐ แตของไวรัส โคโรนา
สายพันธุใหมอยูที่นอยกวารอยละ ๓
๑๑. โรครุนแรงนอยกวา ดังนั้น ผูที่ติดเชื้ออีกจำนวนมากที่อาจไมมีอาการ หรือมีอาการนอย ไมไดเปน
ปอดบวมทุกราย ดังนั้นผูปวยจึงสามารถเดินทางไปไดไกล และสามารถแพรโรค ทำใหเกิดการระบาด
ในวงกวาง และสามารถระบาดไดทั่วโลก (pandemic)
๑๒. เชนเดียวกับโรคระบาดทั่วไป การกระจายของโรคจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของโรค และอำนาจ
ในการกระจายโรค โรคที่มีความรุนแรงนอยจะกระจายไดมากกวา การติดเชื้อในอากาศจะไดมากกวาการ
ติดเชื้อดวยการสัมผัสฝอยละออง ปอดบวมอูฮั่น เปนโรคที่ติดตอโดยการสัมผัสฝอยละออง
๑๓. เมื่อเปนโรคใหม ทุกคนไมมีภูมิตานทาน จึงมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อไดทุกคน ถาสัมผัสโรค สวนความ
รุนแรงของโรคจะขึ้นอยูกับอายุ ในเด็กความรุนแรงของโรคจะนอยกวาในผูใหญและผูสูงอายุ หรือกลาวไดวา
ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามอายุนั่นเอง
๑๔. ในการระบาดของโรค โรคจะหยุดเมื่อมีการติดเชื้อไปจำนวนหนึ่ง ขึ้นอยูกับอำนาจการกระจาย
ของโรค ถาอำนาจการกระจายของโรค เทากับไขหวัดใหญ หรือ ๑ คนกระจายไปได ๒ คน เมื่อมีผูติดเชื้อ
หรือมีภูมิตานทานแลวอยางนอยรอยละ ๕๐ โรคนาจะสงบ แลวหลังจากนั้นไวรัสนี้ ก็จะเปนโรคประจำถิ่น
(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
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๑๗. การเดินสวนกันไปมาไมทำใหเกิดการติดโรคนี้ แตการอยูในระยะใกลในการพูดคุย หรือมีการไอ
จาม และมีฝอยละอองกระเด็นมาถูกบริเวณใบหนา จะทำใหเกิดการติดโรคนี้ได การสัมผัสจะตองหมั่นลางมือ
๑๘. ผูที่ไมสบายเปนโรคทางเดินหายใจทุกราย ควรใสหนากากอนามัย เพื่อปองกันการแพรกระจาย
ของโรค สำหรับคนปรกติ ถาตองการปองกันโรค การใชหนากากอนามัยชนิด N95 จะตองใชใหถูกวิธี ในคน
ปรกติ ถาใชถูกวิธีคอนขางจะอึดอัดมาก บุคลากรทางการแพทยมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองใช รวมทั้ง
ชุดในการปองกันตัวเองไมใหติดโรค
๑๙. ในภาวะปรกติที่โรคยังไมระบาด ควรดำเนินชีวิตแบบปรกติ รักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง
ออกกำลังกายใหสม่ำเสมอ พักผอนใหเพียงพอ ใครมีโรคประจำตัวก็หมั่นดูแลรักษา
๒๐. ขณะนี้มีขาวออกมาในสื่อสังคมมากมาย มีทั้งที่ถูกตองและไมถูกตอง การเสพสื่อ จะต อง
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 และเพื่อสรางความตระหนัก 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
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คณะทำงานรวบรวมบทคัดย่อการนำเสนอการบรรยายทางวิชาการของ
สำนักวิทยาศาสตร์ และบทคัดย่อจากการพิมพ์ผลงานซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์
ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
นางสาวยลดา ใยประยูร
นางสาวพจมาน เชยเดช
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