
5 6 รายงานประจำาปี 2558



57 รายงานประจำาปี 2558

5สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย 
และวิชาการ

Research and Academic Excellence
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 มหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมั่นที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก ก�าหนดพันธกิจ (Mission) สร้างความเป็นเลิศทาง
ด้านสขุภาพ ศาสตร์ ศลิป์ และนวตักรรม บนพืน้ฐานของคณุธรรมเพือ่สงัคม
ไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาต ิตอบสนอง Global Goal ที่กล่าวถึง

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) โดย

มหาวทิยาลยัมหดิล ได้เลอืก SDGs 3 ประการ (จากเป้าหมายหลกั 17 ประการ 

ซึ่งได้ถูกเสนอในการประชุม United Nation RIO+20 โดยจะด�าเนินการให้ได้

ภายในปี ค.ศ. 2030)

 มหาวิทยาลยัมหดิลก�าหนดกรอบยทุธศาสตร์ (Strategic Func-

tional Framework)  โดยมกีารด�าเนนิงานใน Core Business ของมหาวทิยาลยั 

3 ประการ คอื ต้องมงีานวจิยัเป็นตวัผลกัดนั สนบัสนนุการเรยีนการสอน การ

บริการวิชาการในบริบทของการบริหารด้วยค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 

(Mahidol Core Value) โดยต้องค�านึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์และผลิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นคนดี  

มีปัญญา น�าพาสุข

 งบประมาณการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับงบประมาณจาก

แหล่งต่างๆ ได้แก่ เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินจากแหล่งทุน

ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในแต่ละปีมีโครงการวิจัยได้รับทุน

อุดหนุนการวิจัยเฉลี่ยรวมประมาณมากกว่า 1,750 โครงการต่อปี ได้รับงบ

ประมาณสนบัสนนุการวจิยัแต่ละปี ดงัปรากฏในภาพที ่1 (ณ วนัที ่9 ธนัวาคม 

2015)



5 9 รายงานประจำาปี 2558

แหล่งเงินทุนวิจัยปี 2011-2015  
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2015)
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เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

132,213,800

87,138,338
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102,412,311

129,509,300

97,272,260
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182,676,600

119,997,799

(ภาพที่ 1 เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2011-2015)
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ทุนภายนอกในประเทศจากภาครัฐ

ทุนภายนอกในประเทศจากภาคเอกชน

381,275,822

54,719,537

162,031,698

99,156,470

88,088,390

138,359,047

123,828,121

50,836,776

96,676,955

352,524,564

(ภาพที่ 2 เงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกในประเทศ และต่างประเทศ ปี 2011-2015)

ทุนภายนอกในประเทศอื่นๆ

ทุนภายนอกจากต่างประเทศ

775,606,824

163,282,025

738,433,846

224,338,683

1,041,043,075

211,965,444

861,797,562

199,605,195

951,291,708

229,098,969

(ล้านบาท)
จ�านวนเงิน

(ล้านบาท)
จ�านวนเงิน
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 ในปี 2558  ได้มีการรวมตัวของกลุ่มมหาวิทยาลัย 7 แห่ง คือ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่า

เทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยเอางานวิจัยที่เอาโจทย์วิจัยที่มีความส�าคัญ

ต่อประเทศ ภูมิภาคและของโลกเป็นตัวตั้ง ได้แก่ งานวิจัยด้านพลังงาน งาน

วิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติ งานวิจัยด้านอาหาร

และน�้า งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ งานวิจัยด้านสุขภาพ และงานวิจัยด้าน

การศึกษาทางภูมิภาคอาเซียน ด้วยความมุ่งมั่นว่างานวิจัยดังกล่าวจะตอบ

สนอง และมีแนวทางแก้ไขกับสังคมในอนาคต และจะเป็นศูนย์กลางการสร้าง

องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน แบ่ง

ออกเป็นทั้งหมด 6 กลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) คือ 1) พลังงาน 2) อาหาร

และน�้า 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) วัสดุ 5) สุขภาพ และ 

6) อาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานแกนน�าในกลุ่มสุขภาพ

นอกเหนือจากความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีการสร้าง 

เครือข่ายงานวิจัยความร่วมมือกันในระดับนานาชาติทั่วโลกเกือบร้อยละ 50 

ของผลงานวิจัย (43.5%) รองลงมาเป็นระดับสถาบัน ร้อยละ 33.7

43.5%
International collaboration

3.3%
Single authorship (no collaboration)

19.4%
Only national collaboration

33.7%
Only institutional collaboration

(ภาพที่ 3 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ที่มีความร่วมมือกัน 2010-2015) 

(www.scival.com ณ วันที่ 12 ม.ค. 2015)
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 ส่งผลให้มีผลผลิตงานวิจัยตีพิมพ์มากกว่า 3,000 บทความในปี 2557-2558 

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลสากล 

Web of Science, PubMed, Medline Ovid, IEEE, World Scientific, HighWire, 

AFS Journal On-line, Science Direct, Electronic Journal Online, Academic 

Search Premier, Scopus, EBSCO เป็นจ�านวนสูงสุดของประเทศในทุกสาขา โดย 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากทุกสถาบันในประเทศไทยมากกว่าครึ่งมาจาก

มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ในรอบปี ค.ศ. 2015 มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

ในฐานข้อมูลสากลมากถึง 1,948 เรื่อง (ณ วันที่ 13 ม.ค.2016)

(ภาพที่ 4 ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล)

 และจากการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัใน        ASEAN      ปี 2011-2015    โดย     Quacquarelli  

Symonds Ranking – QS ASEAN Ranking 2015 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัด
อันดับ 1 ของประเทศ

Institute Thai 
Rank

ASEAN Rank 2015
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44

53

99

143

171-180

171-180

171-180

191-200

251-300

251-300

48

92

134

151-160

171-180

181-190

142

201-250

251-300

40

48

98

107

171-180

161-170

161-170

146

191-200

251-300

42

47

67

88

120

114

181-190

95

181-190

201

34

43

91

110

191-200

122

161-170

145

191-200

251-300

38

(ตารางที่ 1 QS Thai & Asian Ranking 2015)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,457
1,768

2,201 2,101
2,450 2,356

2,548

1,948

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล
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ISI Scopus
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27
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ผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการเป็นจ�านวนมากในฐานข้อมูลสากล 
จ�านวนการอ้างอิงฐานข้อมูล ISI & Scopus (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2016)

(ภาพที่ 5 จ�านวนการอ้างอิงฐานข้อมูล ISI & Scopus)

7.8%
Immunology and Microbiology

12.6%
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

5.9%
Agricultural and Biological Science

4.2%
Engineering

2.6%
Materials Science

4.4%
Chemistry

2.2%
Physics and Astronomy

2.7%
Computer Science

13.6%
Other

2.2%
Social Sciences

4.6%
Pharmacology  

Toxicology and Pharmaceutics

37.3%
Medicine

จ�านวนสัดส่วนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 2010-2015 ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ  
(ข้อมูลจาก: www.scival.com ณ วันที่ 11 มกราคม 2016)

(ภาพที่ 6 จ�านวนสัดส่วนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 2010-2015 ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ )
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Field-Weighted Citation Impact of Mahidol University

ค่า Field-Weighted Citation Impact 2010-2015
(ข้อมูลจาก: www.scival.com ณ วันที่ 11 มกราคม 2016)

(ภาพที่ 7 ค่า Field-Weighted Citation Impact 2010-2015)

 จากผลด�าเนินการงานวิจัยที่ผ่านมาจนถึงปี 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลได้มี

การติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เห็นโอกาส

ในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยอย่างก้าวกระโดด ได้จัดสัมมนาระดมความคิดร่วมกัน

ท้ังกลุ่มผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มรองคณบดีที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานวิจัย  

กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มนักวิจัยจากทุกส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนการวิจัย ซึ่งได้

ผ่านการพจิารณาใหค้วามคิดเห็นจากคณะกรรมการยทุธศาสตร์และก�าหนดทศิทางการวิจัย 

จัดท�า “ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2559-2573” เพื่อ

ให้ทราบโดยทั่วกัน และเป็นการสื่อสารไปสู่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้มี

การน�าไปสู่การท�างานที่เชื่อมโยงกัน และสามารถประเมินผลการด�าเนินงานได้ตามตัวชี้วัดที่

ก�าหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและมีการขับเคลื่อนในการวางแผนการปฏิบัติงาน การ

ตดิตามประเมนิผลเพือ่การปรบัปรงุและพฒันา (Plan Do Check Act: PDCA) อย่างต่อเนือ่ง  

จนน�าไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล
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ผลงานวิจัยโดดเด่น

 ความแก่ชราเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของสิ่งที่มีชิวิต  ซึ่งมาพร้อม

กบัความเสือ่มถอยในการท�างานของอวยัวะทัว่ร่างกาย และโรคเรือ้รงัต่างๆ ตามอายทุีม่ากขึน้  

ถึงแม้ว่าจะหลีกเล่ียงหรือจะหยุดย้ังความชราลงไม่ได้ก็ตาม แต่ผู้ชราส่วนใหญ่มักจะแสวงหา

วิธีการต่างๆ มาใช้ในการชะลอความชราลงได้ โดยเฉพาะการใช้สมุนไพร ท�าให้ในการด�าเนิน

ชีวิตในวัยชรามีความสุข มีสุขภาวะที่ดี ว่านชักมดลูกเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่นิยมน�ามาใช้ท�า

เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ใช้ในสตรีวัยสูงอายุ

        ว่านชักมดลูก (Curcuma comosa) เป็นพืชวงศ์ขิง เป็นสมุนไพรไทยที่น�ามาใช้

ในการรักษาโรคสตรีต่างๆ ตามภูมิปัญญาไทย  จากโครงการวิจัยบูรณาการว่านชักมดลูก

ที่ท�าอย่างเป็นระบบ ท�าให้ได้ข้อมูลการศึกษาในมิติต่างๆ ตั้งแต่สายพันธุ์พืช สารออกฤทธิ์ 

การออกฤทธิ์แบบฮอร์โมนเอสโตรเจน และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ ในการชะลอการเสื่อมของ

วัยชรา  ว่านชักมดลูกนับเป็นสมุนไพรที่มีข้อมูลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ระดับสากลที่

ครอบ คลมุทกุมติ ิเป็นทีย่อมรบัและพร้อมใช้เป็นแนวทางในการท�าเป็นผลติภณัฑ์ทีม่มีาตรฐาน  

มีความปลอดภัย และปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากว่านชักมดลูกได้รับความนิยมสูงในสตรีวัยหมด

ประจ�าเดือน เป็นผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายกันทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยนี้นับเป็นประเด็น

ความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะท�าให้ประชาชนคนไทย สตรีวัยหมดประจ�าเดีอนมีสมุนไพรที่เชื่อถือได้ 

มาใช้เสริมสุขภาพ ซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติประจ�าปี 2557 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558

สมุนไพรส�าหรับสตรีวัยหมดระดู  
ว่านชักมดลูก : จากภูมิปัญญาสู่สากล

ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงภาวีณี  ปิยะจตุรวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์ 
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สารออกฤทธิ์ปกป้องการสูญเสียมวลกระดูก 

หลังรังไข่หยุดทำางานในหนู

ลักษณะต้น ใบ ดอกและหัวใต้ดินว่านชักมดลูก 

(Curcuma comosa Roxb.)

แสดงถึงสารสำาคัญออกฤทธิ์ ได้ในระดับโมเลกุล โดยจับกับตัวรับของฮอร์โมนเอสโตรเจน
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การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากคาร์บอนไดออกไซด ์
ด้วยเซลล์อิเล็กโตรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คิม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ถูกปลดปล่อยปริมาณมากใน

บรรยากาศของโลกและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี หลายภาคส่วนพยายามแก้

ปัญหาด้วยการบ�าบัดหรือลดการปลดปล่อย งานวิจัยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วยการน�า CO
2
 มาใช้ประโยชน์ โดยเปลี่ยนรูปไปเป็นก๊าซ

สังเคราะห์ (Syngas) ได้แก่ ไฮโดรเจนและคาร์บอนมอนนอกไซด์ (H
2
 and 

CO) ที่สามารถใช้เป็นพลังงานหรือเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีส�าคัญ

อีกหลายตัวในอุตสาหกรรม โดยใช้กระบวนการทางเคมีไฟฟ้าผ่านเซลล์อิเล็ก

โตรไลสิสแบบออกไซด์ของแข็ง (แสดงดังรูปที่ 1) ข้อดีของกระบวนการคือ

สามารถควบคุมการผลิตสารผลิตภัณฑ์ได้โดยควบคุมปริมาณไฟฟ้าเป็นหลัก 

อีกทั้งการท�าปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิสูงท�าให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ

ลดลง โดยสามารถใช้พลังงานความร้อนทดแทนพลังงานไฟฟ้า แต่ทั้งนี้ เซลล์

ที่ใช้ในเทคโนโลยีนี้ มักประสบปัญหาการขึ้นรูปยาก และไม่มีความเสถียรทาง

เคมี ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเซลล์ ความท้าทายดังกล่าว

จึงถูกน�ามาเป็นจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาเซลล์อิเล็กโตรไลซิสแบบ

ออกไซด์ของแข็งท่ีมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานท่ีนานขึ้น และศึกษาปัจจัย

ต่างๆ ที่มีผลต่อการข้ึนรูปเซลล์ดังกล่าว แนวคิดของงานวิจัยแบ่งตามชนิดของ

เซลล์อิเล็กโตรไลซิสเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ ประเภทวัสดุตัวน�าออกซิเจนไอออน  

(O2- SOEC) และประเภทวัสดุตัวน�าโปรตอน (H+ SOEC) (แสดงดังรูปที่ 2)

(รูปที่ 1 เซลล์อิเล็กโตรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็ง )

 ความส�าเร็จของงานวิจัยน้ีจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยก๊าซ 
CO

2
 และได้ไฮโดรเจนและก๊าซสังเคราะห์เป็นผลผลิต ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว 

ยังสามารถน�าไปเป็นต้นทางการผลิตสารเคมีส�าคัญที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศได้อย่างหลากหลาย แนวทางการวิจัยเชิงลึกและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องถูกน�าเสนอในรูป

ผลงานตพีมิพ์ระดบันานาชาต ิท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละช่วยสร้างเครอืข่ายวจิยัส�าหรบั

นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยต่อไป

(รูปที่ 2 ผลงานวิจัยแบ่งตามประเภทวัสดุตัวน�า)
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การศึกษาความปลอดภัยของยาหอมนวโกฐ 
ซึ่งมีไคร้เครือผสมอยู่ในหนูวิสตาร์

 รายงานในต่างประเทศพบว่า พืชในสกุล Aristolochia ซึ่งเป็นสกุลเดียวกับไคร้

เครอื ท�าให้เกดิความผดิปกตต่ิอการท�างานของไตได้ เป็นเหตใุห้มกีารถอนไคร้เครอืออกจาก

ต�ารบัยาสมนุไพรต่างๆ ในประเทศไทย ทัง้ทีย่งัไม่มข้ีอมลูแน่ชดัว่าไคร้เครอืสปีชีส์่และขนาดทีใ่ช้

ในประเทศไทยนัน้ จะท�าให้เกดิความเป็นพษิต่อไตได้หรอืไม่ การตดัไคร้เครอืออกจากสมนุไพร

หลายต�ารับท�าให้ส่วนประกอบของต�ารับยานั้นๆ เปลี่ยนไป และอาจส่งผลต่อสรรพคุณของ

ยาต�ารับยานั้นๆ อีกด้วย การทดสอบว่าไคร้เครือหรือสมุนไพรต�ารับที่มีไคร้เครือเป็นส่วน

ประกอบน้ัน มีความปลอดภัยต่อการท�างานของไตหรือไม่ จึงเป็นส่ิงจ�าเป็น และการตอบ

ค�าถามนี้ได้ จ�าเป็นที่จะต้องศึกษาในสัตว์ วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อศึกษาความเป็นพิษต่อ

ไตของไคร้เครือและต�ารับยาอายุรเวทศิริราชหอมนวโกฐในหนูวิสตาร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพินภัทร ไตรภัทร 
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

(ภาพยูเรียในซีรั่มของหนู หลังได้รับยาเป็นเวลา 7 14 และ 21 วัน) (ภาพยูเรียในซีรั่มของหนู หลังได้รับยาเป็นเวลา 21 วัน  

และได้รับการเหนี่ยวน�าด้วยแอลพีเอส)

 ผลการศึกษาพบว่า การให้สมุนไพรไคร้เครือ หรือสมุนไพรต�ารับ

หอมนวโกฐ ในขนาดที่เทียบเท่ากับขนาดยาที่ใช้ในคน เป็นเวลา 21 วัน ไม่

พบความผิดปกติของการท�างานของไต ในขณะที่พบความผิดปกติดังกล่าว

ในหนูที่ได้รับสารมาตรฐาน aristolochic acid ที่มีรายงานว่าเป็นสาเหตุ

ให้ไตผิดปกติ นอกจากนี้ ยังไม่พบว่าท�าให้การท�าลายอวัยวะที่เกิดจากแอล

พีเอสแย่ลงด้วย งานวิจัยน้ียังเป็นงานแรกท่ีท�าการวิเคราะห์ปริมาณสารใน

ต�ารับ และพบว่าสมุนไพรในขนาดเทียบเท่ากับที่ใช้ในคนนั้น มีปริมาณ aris-

tolochic acid อยู่น้อยมาก และน้อยกว่าปริมาณที่รายงานว่าพบความเป็น

พิษหลายเท่า  โดยในผงยาจากรากแห้งของไคร้เครือสปีชี่ส์ Aristolochia 

tagala cham. 100 กรัมนั้น มีปริมาณสาร aristolochic acid อยู่เพียง 

0.24 กรัมเท่านั้น งานวิจัยน้ีจึงได้เพิ่มองค์ความรู้ท้ังด้านคุณภาพและความ

ปลอดภยัของสมนุไพรไคร้เครอืและต�ารบัยาสมนุไพรหอมนวโกฐ ซึง่เป็นต�ารบั

หนึ่งในหลายต�ารับที่มีสมุนไพรไคร้เครือเป็นส่วนประกอบ จึงเป็นประโยชน์

ต่องานวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในการใช้สมุนไพร  

ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยนี้ด�าเนินการภายใต้การตระหนักถึงความส�าคัญของ

การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณการใช้

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหลักการ Three Rs   

(Russell WMS, Burch RL. Replacement, Reduction, and  

Refinement. In: The Principles of Humane Experimental Technique; 

1959.) จึงเป็นงานวิจัยที่ได้รับ “รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO 

Thailand Award) ประจ�าปี 2558 ส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์” 

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการ

ด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) และบริษัท ไบโอ

ลาสโก้ ประเทศไทย จ�ากัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยมี

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมเป็น 

ผู้มอบรางวัล            
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การสังเคราะห์แบบอสมมาตรของสารประเภทเซโคลิกแนนที่สกัด
ได้จากพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

 ข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารอินทรีย์บริสุทธิ์ท่ีสกัดได้จากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น รา พืช และสมุนไพรนั้น มีความส�าคัญมากต่องานวิจัยด้านเคมีเภสัชที่

จะน�าสารเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ด้านเคมีทางยาหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เนื่องจาก

สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างสามมิติที่แตกต่างกันจะมีอันตรกิริยา (interaction) กับระบบตัวรับ 

(receptor) ในสิ่งมีชีวิตต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกันด้วย

 วิธีการที่จะท�าให้ทราบข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารอินทรีย์นั้นมีหลายวิธี รวมทั้ง

การใช้เทคนคิทางสเปกโตรสโกปีและการสงัเคราะห์แบบอสมมาตรทีเ่รยีกว่า total synthesis การ

สงัเคราะห์แบบอสมมาตรของสารอนิทรย์ีเป็นกระบวนการทางเคมทีีส่�าคญั โดยจะเริม่จากสารตัง้ต้น

ที่หาซื้อได้ แล้วใช้ปฏิกิริยาเคมีที่ผู้วิจัยออกแบบหรือพัฒนาขึ้นมาสร้างพันธะต่างๆ เพื่อให้ได้สาร

อินทรีย์ที่เป็นสารเป้าหมาย ซึ่งนอกจากจะท�าให้ทราบข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารอินทรีย์ที่มี

ฤทธิ์ทางชีวภาพแล้ว ในกรณีที่สารบริสุทธิ์ที่สกัดได้จากธรรมชาติมีปริมาณน้อย การสังเคราะห์

แบบอสมมาตรจะช่วยให้ได้สารในปริมาณที่มากขึ้นและเพียงพอส�าหรับการวิจัยในเชิงลึกและการ

พัฒนาเป็นยาเคมีบ�าบัดที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมยาต่อไป

OMe

MeO
O

O

OMe
MeO

MeO
OMe

OMe

MeO
O

O

OMe
MeO

MeO
OMe

โครงสร้างทางเคมีของสาร

(+)-Peperomin C

โครงสร้างสามมิติของสาร

(+)-Peperomin C

โครงสร้างทางเคมีของสาร

(-)-2,6-Didehydropeperomin C

โครงสร้างสามมติขิองสาร

(-)-2,6-Didehydropeperomin C

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์  
คณะวิทยาศาสตร์

 ผลส�าเร็จที่ได้จากงานวิจัยเรื่องการสังเคราะห์แบบอสมมาตรของ

สารประเภทเซโคลิกแนนที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ 

คือ นอกจากจะทราบข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารธรรมชาติประเภทเซโค

ลกิแนน คอื (+)-Peperomin C แล้ว ยงัได้สารอนพุนัธ์ทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์ 

คือ (-)-2,6-Didehydropeperomin C และ (-)-2-epi-Peperomin C ซึ่ง

สามารถน�าไปใช้ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมี 

ที่เปลี่ยนแปลงกับฤทธิ์ทางชีวภาพที่อาจจะดีขึ้นได้ นอกจากนี้แล้ว ยังได้

องค์ความรู้ใหม่ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ได้แก่ 

Tetrahedron (Elsevier) และ Organic and Biomolecular Chemistry 

(RSC) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการทางด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และ

ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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พลวัตของการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม

 การศึกษาพลวัตของการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทด�า  
มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมไทยในมิติของการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ คติชนวิทยา 

มานุษยวิทยาดนดรี การเรียนรู้เชิงปริวรรต และการฟื้นฟูอัตลักษณชาติพันธุ์ โดยเชื่อมโยงกับ

กลุ่มชาติพันธุ์อื่นในตระกูลภาษาไทที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน คือกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นที่เยาวชนผู้ที่จะสืบทอดภาษาและวัฒนธรรม

กลุ่มชาติพันธุ์

 กลุม่ชาตพินัธุ์ไทด�าอพยพมาจากเมอืงแถงซึง่เป็นบรเิวณทีเ่คยอยูภ่ายใต้การปกครอง

ของเมอืงหลวงพระบาง ปัจจบุนัเมอืงแถงคอืเมอืงเดยีนเบยีนฟตูัง้อยูใ่นบรเิวณตะวนัตกเฉยีงเหนอื

ของประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ในสมยักรงุรตันโกสนิทร์ กลุม่ชาตพินัธุ์ไทด�าได้อพยพ

เข้ามาในประเทศไทยในฐานะเชลยศกึ และอาศยัอยูใ่นประเทศไทยตัง้แต่นัน้มา ชาวไทด�ากลุม่แรกตัง้

บ้านเรือนอยู่ที่อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาชาวไทด�าได้อพยพโยกย้ายไปยังบริเวณอื่นๆ 

ในปัจจุบันชาวไทด�าอาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทางภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เช่น เพชรบุรี 

ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังพบชาวไท

ด�าอาศยัอยูใ่นจงัหวดัทางภาคกลางและภาคเหนอืตอนล่างของประเทศไทย เช่น พษิณโุลก สโุขทยั 

พจิติร ก�าแพงเพชร ชยันาท ลพบรุ ีและยงัพบในจงัหวดัเลยซึง่อยูท่างภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอือกี

ด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 การสงัเคราะห์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องของโครงการวจิยัย่อยจ�านวน 4 เรือ่ง และบทความ

ปริทัศน์ จ�านวน 1 เรื่อง ผลการสังเคราะห์ท�าให้พบการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ 

คติชนวิทยา มานุษยวิทยาดนดรี การเรียนรู้เชิงปริวรรต และการฟื้นฟูอัตลักษณชาติพันธุ์ ที่ผ่าน

มา และพบแนวทางการสบืสานภาษาและวฒันธรรมทีย่ัง่ยนืและสามารถน�าเสนออตัลกัษณ์ทีแ่ท้จรงิ

ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อคนภายนอกชุมชน
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สุขภาพพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 มวีตัถปุระสงค์หลกั   3   ประการ   คอื   ก) พฒันารปูแบการประยกุต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงในการพฒันาสขุภาพของชมุชนในเขตเมอืงและชนบท เน้นบทบาทขององค์กรส่วนท้องถิน่,  

ข) พัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการคัดกรองภาวะไตวายระยะเริ่ม

แรก (FEMg) และรูปแบบการป้องกันรักษาในชุมชน และ ค) การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอ

เพียงในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน แบ่งเป็นโครงการย่อย คือ

 1. การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนเมืองและ

ชนบท  น�ากระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3 ด้าน เน้นการเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้เกิดภาวะสุขภาพพอเพียง ด�าเนินการในพื้นที่ ใน

เขตเมอืง 1 แห่งและเขตชนบท 1 แห่ง  และมกีรณตีวัอย่างการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัการเสือ่ม

สภาพของไตในชมุชนชนบทตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการคดักรองไตแนวใหม่ จากการตรวจ

ห้องปฏิบัติการของค่าแมกนีเซี่ยม (Fractional Excretion of Magnesium หรือ FEMg) โดย

เมื่อน�ารูปแบบที่พัฒนาเพ่ือป้องกันภาวะไตวายลดค่าใช้จ่ายในอนาคตมาอบรม พบว่ากลุ่มท่ีรับ

การอบรมมกีารท�างานของไต (ค่าFEMg) ดขีึน้อย่างชดัเจนเมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่ทีไ่ม่ได้รบัการ

อบรมในการติดตามผลระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน  สรุปได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

น�ามาประยุกต์ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยพิจารณาตามบริบทของพื้นที่ที่ประยุกต์ใช้

ศาสตราจารย์รุจา ภู่ไพบูลย์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 2. การประยุกต์แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแลผู้ป่วยเรือ้รงั

ในชมุชน สถานการณ์ปัญหาการจดัการโรคเรือ้รงัในชมุชนพบว่า ขาดการออก

ก�าลงักายทีป่ลอดภยัเพยีงพอ การใช้ยาไม่เหมาะสม ขาดระบบขนส่งทีเ่หมาะสม ขาด

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพมีความซ�า้ซ้อน มีโอกาสเกิดปัญหา

โภชนาการและปัญหาสุขภาพจิต นอกจากน้ีมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ

โรคเรื้อรังในชุมชนชนบทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 ระดับด้วย “รูปแบบ

เข็มทิศพิชิตโรคเรื้อรัง” คือ ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  ประกอบด้วย 

3 โครงการ คือ 1) การจัดการโรคเรื้อรังระดับบุคคลด้วยโครงการจักรยาน

เพื่อสุขภาพ 2) การจัดการโรคเรื้อรังระดับครอบครัวด้วยโครงการส่ือสาร

เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแก่อาสาสมัครหมู่บ้าน และ 3) การ

จดัการโรคเรือ้รงัระดบัชมุชนด้วยโครงการอาหารปลอดภยั ผลการศกึษาครัง้

นี้ก่อให้เกิดความเข้าใจการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
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การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยหลักการของ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

 งานวิจัยการประยุกต์ใช้หลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส�าหรับภาค
อุตสาหกรรม เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเกิด

ความตระหนักและน�าแนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปใช้ประกอบการบริหารธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้

เกดิกลไกการขบัเคลือ่นเชงินโยบายของภาคอตุสาหกรรมสูก่ารพฒันาภายใต้บรบิทของการสร้าง

ดลุยภาพระหว่างมติเิศรษฐกจิและมติสิิง่แวดล้อม โดยการประยกุต์ใช้หลกัการของประสทิธภิาพเชงิ

นเิวศเศรษฐกจิ (Eco-Efficiency) และท�าการศกึษาน�าร่องกบัอตุสาหกรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 

โดยสามารถสร้างให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่

 1. ข้อมูลสถานะประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจทั้งในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม ระดับ

นิคมอุตสาหกรรม และระดับเมือง ของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดระยองที่สามารถน�าไปใช้

ในการปรบัปรงุการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เช่น การบรหิารจดัการทรพัยากรน�้าในนคิม

อุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 2. เครื่องมือและแนวทางการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม ได้แก่ ตัวชี้วัดส�าหรับใช้ในการวัดสมรรถนะ

การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม และรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์

และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ่านเวทีกลางที่เรียกว่า 

“Eco-Forum” โดยเครื่องมือและแนวทางดังกล่าวได้ถูกน�าไปใช้เป็นต้นแบบ

ในการจดัท�าข้อก�าหนดคณุลกัษณะมาตรฐาน และเกณฑ์ชีว้ดัของการเป็นเมอืง

อุตสาหกรรมเชงินเิวศ ซึง่เป็นนโยบายทีส่�าคญัของการนคิมอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ผลผลิตท่ีได้จากงานวิจัยได้ถูกน�าไปใช้ผลักดันเชิงนโยบาย

เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าสู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งผลการด�าเนินงานในปี 2557 ได้มี

การยกระดับนิคมอุตสาหกรรมน�าร่อง 15 แห่ง และทั้งหมดภายในปี 2562 

เข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศรวมถึงการจัดท�าแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระยะ  

5 ปี (พ.ศ.2557-2561) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 11 จังหวัด

น�าร่อง ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ กนอ. 

นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยังได้ขยายวงไปสู่ระดับโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดท�าเกณฑ์มาตรฐาน

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม

อย่างยั่งยืนในกลุ่มสมาชิกอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และสอดคล้องกับ

นโยบายการก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ในภาพรวม และได้รับรางวัล

ผลงานวิจัยเด่นปี 2557 ด้านเชิงนโยบาย จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
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วัสดุเพื่อเทคโนโลยีสีเขียว
L Oreal Thailand For Women in Science Fellowship  
for Materials Science Research in 2015
Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2015

 งานวิจัยหลักมุ่งพัฒนาการออกแบบวิธีควบคุมโครงสร้างวัสดุเพื่อพัฒนาวิธีการ
สังเคราะห์วัสดุให้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งาน น�าไปสู่เทคโนโลยีการสังเคราะห์

วัสดุเพื่อเทคโนโลยีสีเขียว ได้แก่ วัสดุเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพและงานด้านสิ่ง

แวดล้อม รวมถึงวัสดุดูดซับเพื่อบ�าบัดและก�าจัดมลพิษทางน�้าและทางอากาศประสิทธิภาพสูง  

ประหยัดพลังงาน ใช้งานง่ายและมีต้นทุนต�่า เน่ืองจากสามารถบ�าบัดมลพิษรวดเร็ว น�ากลับมา

ใช้ใหม่ได้ สะดวกต่อการใช้งานภายใต้อุณหภูมิห้องและบรรยากาศปกติ  ซึ่งจะสามารถลดการน�า

เข้าและการซ้ือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  ส่งเสริมการขับเคลื่อนของประเทศและเตรียมความ

พร้อมของประเทศต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร  มีจู  สมิธ 
หน่วยวิจัยพลังงานยั่งยืนและวัสดุสีเขียว 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  

ตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนา :
 • การออกแบบสภาพเคมีบนผิวเฉพาะของวัสดุดูดซับเพื่อ

ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุบ�าบัดมลพิษโลหะหนักปนเปื้อนในน�้า 

 • การควบคุมความความบกพร่องทางโครงสร้างของวัสดุเร่ง

ปฏิกิริยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการบ�าบัดมลพิษกากเคมีอินทรีย์ในน�้า (สีย้อม

และฟีนอล) และการบ�าบัดมลพิษสารอินทรีย์ระเหยง่าย (แก๊ส NO
X
, BTEX) 

เพื่อให้สามารถบ�าบัดมลพิษมีประสิทธิภาพสูงภายใต้สภาวะปกติ

 • วัสดุเร่งปฏิกิริยาต้นทุนต�่าจากของเหลือทิ้งชีวมวลเพื่อการ

สังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพ

 • การควบคุมโครงสร้างของวัสดุกึ่งตัวน�าซิงค์ออกไซด์นานา

แบบแท่ง และพัฒนาต่อเป็นระบบตรวจวัดก๊าซอันตรายให้มีประสิทธิภาพสูง

เมื่อตรวจวัดที่อุณหภูมิห้อง 
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ซิลิกาแอโรเจล - วัสดุส�าหรับอนาคต

 ซิลิกาแอโรเจลเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดในโลกและยังเป็นที่รู้จักกันในเรื่อง
ของการเป็นวัสดุของแข็งที่มีความหนาแน่นต�่า สังเคราะห์ข้ึนครั้งแรกโดยศาสตราจารย์  

Samuel Stephens Kistler ในปี ค.ศ. 1931 ซึ่งส่วนใหญ่ในอดีตจะถูกใช้เฉพาะในงานวิจัยทาง

ด้านอวกาศขององค์การนาซา (NASA) ซิลิกาแอโรเจล เป็นวัสดุที่มีรูพรุนสูง มีลักษณะคล้าย

ฟองน�้า โดยภายในโครงสร้างประกอบด้วยอากาศมากกว่า 90% ซิลิกาแอโรเจลมีคุณสมบัติ

พิเศษหลายอย่าง เช่น เป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง พื้นที่ผิวสูง น�้าหนักเบา ไม่ชอบ

น�า้ และสามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้ เป็นต้น จากการที่ซิลิกาแอโรเจลมีคุณสมบัติที่หลากหลาย 

จึงท�าให้ซิลิกาแอโรเจลเป็นวัสดุที่ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ซิลิกาแอ

โรเจลนอกจากจะใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียงแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้อีก เช่น ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องส�าอาง สารก�าจัดแมลง และ

ชุดดับเพลิง เป็นต้น จะเห็นว่าซิลิกาแอโรเจลสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ  ได้หลาก

หลาย แต่เนื่องจากกระบวนการผลิตมีความยุ่งยาก ซับซ้อนและจ�าเป็นต้องใช้อุณหภูมิและความ

ดันสูงในการสังเคราะห์ ท�าให้ซิลิกาแอโรเจลมีราคาขายค่อนข้างสูงมาก โดยปัจจุบันราคาขาย

ซิลิกาแอโรเจลประมาณ 100 USD ต่อกิโลกรัม หรือ ประมาณ 3,500 บาท ต่อกิโลกรม ซึ่งถือว่า

มีราคาแพงมาก ท�าให้ซิลิกาแอโรเจลมีการใช้งานอยู่เฉพาะในบางกลุ่มอุตหสาหกรรมเท่านั้น

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง  
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

 ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง อาจารย์ประจ�าสถาบันนวัตกรรมการ

เรียนรู้ ได้มีการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลที่สามารถท�าได้ง่าย

และใช้สารตั้งต้นราคาถูก ท�าให้สามารถที่จะผลิตซิลิกาแอโรเจลได้ในราคาท่ี

ไม่แพงมากนัก กระบวนการสังเคราะห์ดังกล่าวได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไว้แล้ว 

(เลขที่ค�าขอสิทธิบัตร 1301006263) โครงการวิจัยนี้ได้รับรางวัลระดับชาติ 

ได้แก่ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี 2558 

และรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัล Special Prize  จาก “Indonesian 

Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)” 

ประเทศอินโดนีเซีย และรางวัล KEPCO leading – edge prize จาก “Korea 

Electric Power Corporation (KEPCO)” ประเทศเกาหลี

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับความร่วมมือกับภาคธุรกิจจ�านวน 3 บริษัท ได้แก่ 

บริษัท สมาร์ทเวท จ�ากัด, บริษัท โกเวนเจอร์ จ�ากัด และบริษัท ฑีเลี่ยมจัดตั้ง

โรงงานต้นแบบการผลิตซิลิกาแอโรเจล เพื่อทดสอบการผลิตและน�าซิลิกา

แอโรเจลที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และปัจจุบันบริษัทฑี

เลี่ยมได้ขออนุญาตใช้สิทธิกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล ในการน�ากระบวนการ

ผลิตซิลิกาแอโรเจลดังกล่าวไปท�าการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
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โครงการ Talent Mobility
 การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะในภาคเอกชนมีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน  ถึงแม้จะมีการลงทุนใน

การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในภาคเอกชน แต่มีปัญหาที่ส�าคัญคือการ

ขาดแคลนบุคลากรในการท�างานด้านวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน จาก

ข้อมูลของนักวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2554 พบว่า 72% ของจ�านวนนักวิจัย

ในประเทศนั้น ท�างานอยู่ในสถาบันวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัย มีเพียง 

28% ของนักวิจัยที่ท�างานในภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการลงทุนและกิจกรรม

ด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน รัฐบาลจึงได้ให้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีแก่ผู้ประกอบการที่ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา และจัดท�านโยบาย

โครงการ Talent Mobility ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการเคลื่อนย้ายบุคลากร

วิจัยจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน โดยอนุญาตให้บุคลากรวิจัยในมหาวิทยาลัย

และสถาบันวิจัยของรัฐ สามารถไปปฏิบัติงานประจ�าเป็นการชั่วคราวในภาค

อุตสาหกรรม โดยไม่มีข้อก�าจัดเดิมของราชการในเรื่องการปฏิบัติงานในภาค

เอกชน นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility สามารถน�าเวลาปฏิบัติ

งานไปนับเป็นอายุราชการหรืออายุงาน รวมถึงเวลาชดใช้ทุนได้ นอกจาก

นี้ยังสามารถน�าผลการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการมาเป็นผลงาน

ในการขอต�าแหน่งทางวิชาการหรือต�าแหน่งงานอื่นๆ ตามข้อก�าหนดของ  

สถาบันต้นสังกัด

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการสุขภาพและ

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดตั้งหน่วยงาน Talent Mobility 

Strengthening Unit (TMSU) ขึ้น ภายใต้การก�ากับดูแลของกองบริหาร

งานวิจัย ส�านักงานอธิการบดี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558  โดยหน้าที่และ

ความรับผิดชอบหลักของ TMSU คือการสนับสนุนการท�างานร่วมกันของ

ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยภายใต้ข้อก�าหนดในประกาศโครงการ Talent 

Mobility ของมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานนี้ท�าหน้าที่ช่วยเหลืออ�านวย

ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ในการค้นหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ

ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการท�างาน

ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการในการจัดท�าโครงการ Talent  

Mobility นอกจากนีห้น่วยงาน TMSU ยงัท�าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ ให้ข้อมลู

โจทย์ปัญหาทางเทคนคิ และงานวจิยัพฒันา ให้ผูป้ระกอบการทีต้่องการหาผู้

เชีย่วชาญแก่ชมุชนบคุลากรของมหาวทิยาลยัมหดิล และเป็นหน่วยงานกลาง

ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ

ให้กับโครงการ Talent Mobility ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) และส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  หลักการของโครงการ Talent Mobility 

และการท�างานของหน่วยงาน TMSU แสดงไว้ในรูป

TMSU

อาจารย์ นักวิจัย
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ผู้ประกอบการ 
ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

รัฐบาล

หน่วยงานให้การสนับสนุนโครงการ Talent Mobility

รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ 
ผู้ประกอบการที่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

รัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับ 
เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยในภาครัฐออกไปท�างานวิจัย 

พัฒนาให้กับภาคเอกชน

ผู้ประกอบการให้ค่าชดเชย 
แก่มหาวิทยาลัย

ลักษณะงานตามข้อก�าหนดของ 

Talent Mobility Program

 1. งานวิจัยและพัฒนา 
 2. งานแก้ปัญหาทางเทคนิคและวิศวกรรม 
 3. งานวิเคราะห์และสร้างระบบมาตรฐาน
 4. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สนับสนุน 
ช่วยเหลือ

สนับสนุนค่าตอบแทนแก่อาจารย์
นักวิจัย นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนเงินชดเชยที่ให้แก่่มหาวิทยาลัย 
(ส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่านั้น)

ประสานงานการขอทุนสนับสนุน

สนับสนุนช่วยเหลือ

(หลักการของโครงการ Talent Mobility และการท�างานของหน่วยงาน TMSU)
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