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คํานํา

 บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล ไดจดัทาํโครงการรางวัลวิทยานิพนธนวตักรรมดเีดน ประจาํปงบประมาณ 

2562 เพื่อสงเสริมใหเกิดการผลิตผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่เปนนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปสูการพัฒนาเชิง

เศรษฐกิจของประเทศ และเปนเกียรติประวัติแกนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้งเปนการสรางชื่อเสียงแก

หลักสูตร และมหาวิทยาลัยมหิดล

 ในการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนด

พิจารณาผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 

2560 รวมถึงนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ในการนี้มีนักศึกษาใหความสนใจสมัครขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน 

ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 12 ราย

       คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประกอบดวยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

จากมหาวิทยาลัยมหิดลและผูทรงคุณวุฒิจากสวนงานภายนอกเปนผูพิจารณาตัดสิน ซึ่งมีผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธ

นวัตกรรมดีเดน ระดับดีมาก จํานวน 2 รางวัล และรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ระดับดี จํานวน 3 รางวัล

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเผยแพรผลงานวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดนท่ีไดรับรางวัล เพื่อ

เปนการสรางชื่อเสียงและเปนเกียรติประวัติแกผูศึกษาวิจัย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้ง คณะ สถาบัน หลักสูตร

สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยมหิดลสืบไป

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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สารบัญ

สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 4

รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 5

ขั้นตอนการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 8

รายนามคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 9

รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ระดับดีมาก 

 - ผลของการใชหนังสือเลาเร่ืองและตุกตา “Say Yes ! Say No! and Go away” (SYN-GO)  10

  ตอพฤติกรรม ปองกันการลวงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนรัฐบาล  

กรุงเทพมหานคร

 - การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคสําหรับตรวจหาพยาธิฟลาเรีย 16

รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ระดับดี

 - เคร่ืองวัดการสังเคราะหแสงของพืชแบบพกพา 20

 - พลาสติกยอยสลายไดจากแปงสับปะรด 24

 - เซนเซอรระนาบเอนกประสงคชนิดขั้วไฟฟาไมสัมผัสตัวอยางสําหรับวัดคาการนําไฟฟา 27

  พรอมคุณลักษณะพิเศษเม่ือใชรวมกับวัสดุพรุนแบบแบนทําใหสารแขวนลอยไมรบกวนการวัด
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สารจากคณบดี

 ในนามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกทานที่ประสบความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธนวัตกรรม เปนท่ีประจักษชัดในดานคุณภาพ จน

ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหไดรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 

 แมวารางวัลที่ทานไดรับจะเปนรางวัลในระดับสถาบัน แตดวยมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในระดับแนวหนาของประเทศ กอรปกับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จึง

ทาํใหผลงานทีไ่ดรบัรางวลัในเวทนีีม้โีอกาสกาวไปสูรางวัลในระดบันานาชาต ิ สรางความภาคภูมิใจใหกับบัณฑิตวิทยาลัย

และพวกเราชาวมหิดลเปนอยางมาก

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และอาจารยทีเ่กีย่วของทกุทาน ทีช่วยกาํกบัดแูลการสรางผลงานของนักศกึษาระดับบณัฑติศกึษา จนไดรบัรางวลัในครัง้นี้

และหวังเปนอยางยิง่วา โครงการรางวัลวทิยานพินธนวตักรรมดเีดนทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัขึน้ จะเปนสวนหน่ึงในการสราง

กําลังใจใหกับนักศึกษาและคณาจารยที่เกี่ยวของในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสืบไป

 ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย เลิศฤทธ์ิ

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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รางวัลวิทยานิพนธ�นวัตกรรมดีเด�น  
ประจําป�งบประมาณ 2562

 ประเทศไทย 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based Economy” โดยสงเสริมภาค

การผลิตใหไปสูการพัฒนาสินคาเชิงนวัตกรรม ตองขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

และยกระดับภาคบริการไปสูงานบริการคุณคาสูงที่อยูบนฐานของความรูและความเช่ียวชาญ “นวัตกรรม” จึงเปนหัวใจ

สําคัญของการขับเคล่ือน ซึ่งตองเริ่มจากภายใน คือยกระดับนวัตกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกภาคอุตสาหกรรม 

ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคประชาสังคมและเครือขายทุกภาคสวน จากความสําคัญของการพัฒนานี้ 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดใหมีรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562

 1. วัตถุประสงค

  1.1 เพื่อสงเสริมใหเกิดการผลิตผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่เปนนวัตกรรมที่มีคุณภาพและสามารถนํา

ไปสูการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของประเทศได

  1.2 เพื่อสรางชื่อเสียงใหแกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยมหิดล

  1.3 เพื่อเปนเกียรติประวัติแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา

 2. คุณลักษณะของวิทยานิพนธนวัตกรรม

  2.1 เปนนวัตกรรมท่ีศึกษาคนควา คิดคน ที่เกิดจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

หรือระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2559-2560 และผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  2.2 เปนนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในภาคสวนตางๆ คือภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 

ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคสังคมและเครือขายทุกภาคสวน

  2.3 สามารถนําไปจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์

 3. การเสนอขอรับรางวัล 

  3.1 ผูมีสิทธิ์เสนอเพื่อขอรับรางวัล

   3.1.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา  

2559-2560 หรือผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

   3.1.2 ในการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล ผูมีสิทธิ์เสนอตองแสดงความยินยอม และไดรับความ

เห็นชอบในการเสนอเพื่อขอรับรางวัลจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

   3.1.3 ผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัลวิทยานพินธนวตักรรมดเีดนจะตองไมซํา้กบัผลงานท่ีขอรับรางวัล 

วิทยานิพนธดีเดน

  3.2 การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 ใหนักศึกษาท่ีสมัคร 

ขอรับรางวัลดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/ ภายในระยะเวลาท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด พรอมดวยเอกสารประกอบการพิจารณา                  
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   3.2.1 เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน  

    1) แบบฟอรมการสมัครเพื่อขอรับรางวัล จํานวน 1 ชุด ซึ่งกรอกขอมูลโดยนักศึกษา     

ตองระบุรายละเอียดของนวัตกรรม (ความเปนมาและความสําคัญของผลงาน วัตถุประสงคของผลงาน ระยะเวลาการทํา

ผลงาน งบประมาณท่ีใช (ระบุจํานวนเงินและแหลงทุน ถามี)  ประโยชนของการวิจัย การเผยแพรและ/หรือการนําไปใช

ประโยชน)

     - นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ใหกรอกขอมูลในแบบฟอรมภาษาอังกฤษ 

     - นักศึกษาหลกัสูตรไทย ใหกรอกขอมูลในแบบฟอรมภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย 

อยางใดอยางหนึ่ง

    2) คลิปวิดีโอการนําเสนอผลงาน ความยาวไมเกิน 3 นาที ในรูปแบบซีดี จํานวน 1 แผน 

    หากผูสมัครขอรับรางวัลกรอกใบสมัครไมสมบูรณ และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณา

ในขอ 1) และขอ 2) ไมครบถวน บัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสมัครขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําป 

งบประมาณ 2562

   3.2.2 กําหนดการเพ่ือขอรับรางวัล

   การดําเนินการ  ระยะเวลา

 เปดรับแบบฟอรมการสมัครเพื่อขอรับรางวัล 15 กุมภาพันธ - 29 มีนาคม 2562
 วิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน

 ประกาศรายช่ือวิทยานิพนธนวัตกรรมท่ีผาน    พฤษภาคม 2562
 การพิจารณาคัดเลือกขั้นตน 

 นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกขั้นตน นําเสนอผลงานแบบ     มิถุนายน 2562
 ปากเปลา (Oral Presentation) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย

 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน      กรกฎาคม 2562

 รับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดเีดน ในงานปฐมนิเทศ     8 สิงหาคม 2560
 นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 

                                                                        

  3.3 ผลงานที่ผานการคัดเลือกขั้นตนจากคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดนของ

บัณฑิตวิทยาลัย  ผูสมัครตองมานําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด

   3.3.1 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ 

   3.3.2 นักศึกษาหลักสูตรปกติ เสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย อยางใดอยางหนึ่ง    
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 4. รางวัล 

  4.1 รางวัลและมูลคารางวัล

  รางวัล ผูเสนอผลงาน อาจารยที่ปรึกษา ประธานบริหารหลักสูตรฯ

 รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรม 100,000 บาท 100,000 บาท โลประกาศเกียรติคุณ
 ระดับดีเดน (1 รางวัล) และโลประกาศเกียรติคุณ และโลประกาศเกียรติคุณ 

 รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรม 50,000  บาท 50,000  บาท โลประกาศเกียรติคุณ 
 ระดับดีมาก (2 รางวัล) และโลประกาศเกียรติคุณ และโลประกาศเกียรติคณุ 

 รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรม 25,000  บาท 25,000  บาท โลประกาศเกียรติคุณ 
 ระดับดี (3 รางวัล) และโลประกาศเกียรติคุณ และโลประกาศเกียรติคุณ

   * สําหรับผูที่ผานการคัดเลือกขั้นตนจากคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน      

ของบัณฑิตวิทยาลัย  และไดมานําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation) จะไดรับประกาศเกียรติคุณ

  4.2 การพิจารณาตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ของ

บัณฑิตวิทยาลัย ถือเปนที่สิ้นสุด ไมมีการอุทธรณ

 5. หลักเกณฑการพิจารณาใหรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน 

  เปนไปตามขอ 2

 6. การติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   

  โทรศัพท 0 2441 4125 ตอ 600-605  โทรสาร 0 2441 9511  Email: abhichart.sri@mahidol.ac.th
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การคัดเลือกวิทยานิพนธ�นวัตกรรมดีเด�น
ประจําป�งบประมาณ 2562

คณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประชุมกําหนดหลักเกณฑ

วิธีการคัดเลือกฯ ตามกรอบหลักเกณฑการพิจารณาวิทยานิพนธดีเดนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

และคัดเลือกผลงานผูที่ตองมานําเสนอผลงานแบบปากเปลา (Oral Presentation)

(ประชุมวันที่ 4 มิถุนายน 2562) และประกาศผลวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 

ผูที่ผานการคัดกรองในขั้นตน นําเสนอผลงานแบบ Oral Presentation

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอง 322 อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธวัตกรรมดีเดน ฟงการนําเสนอผลงาน 

และพิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ (วันท่ี 25 มิถุนายน 2562)

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดนและประกาศเกียรติคุณ

ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562

(วันท่ี 8 สิงหาคม 2562)
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รายนามคณะกรรมการ
คัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ�นวัตกรรมดีเด�นดีเด�น

ประจําป�งบประมาณ 2562

  ศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงพัชรีย  เลิศฤทธ์ิ ประธานกรรมการ

  นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล กรรมการ

  รองศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  ภวสันต กรรมการ  

  นายเอนก จงเสถียร กรรมการ

  รองศาสตราจารย ดร. บุณยฤทธ์ิ  ปญญาภิญโญผล กรรมการ

  รองศาสตราจารย ดร. สุณีย  กัลยะจิต กรรมการ

  อาจารย ดร. สมทบ  ฐิตะฐาน กรรมการ

  ดร.สุภาพร จตุรภัทร เลขานุการ

  นายอภิชาติ ศรีศิลป ผูชวยเลขานุการ
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อาจารย�ท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารย� ดร. สุปรียา  ตันสกุล   
ประธานหลักสูตร  รองศาสตราจารย� ดร. มณีรัตน� ธีระวิวัฒน� 

อริสา  โพธิ์ชัยสาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร�)
สาขาวิชาสุขศึกษาและส�งเสริมสุขภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร� 

ชื่อผลงานนวัตกรรม
ผลของการใช�หนังสือเล�าเรื่องและตุ�กตา “Say Yes ! Say No! 
and Go away” (SYN-GO) ต�อพฤติกรรมป�องกัน
การล�วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1 
โรงเรียนรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

รางวัลวิทยานิพนธ�นวัตกรรมดีเด�น
ระดับดีมาก

ความเป�นมาและความสําคัญของผลงาน

 การลวงละเมิดทางเพศในเด็กเปนปญหาสําคัญของสาธารณสุขในระดับโลกและประเทศไทย จากการเพ่ิม

จํานวนอยางตอเนื่องของเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ (World Health Organization, 2003) ในทุกปมีเด็กมากกวา 1,000 

ลานคน ตกเปนเหย่ือของการลวงละเมิดทางเพศ (Centers of Disease control and Prevention, 2016) ซึ่งสัมพันธกับ

สถานการณในประเทศไทยท่ีพบการลวงละเมิดทางเพศในเด็กเพิ่มขึ้นมากทุกป ตั้งแต ป พ.ศ.2550 - 2558 พบวา เด็ก

ถูกลวงละเมิดทางเพศประมาณ 5,000 คนตอป (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ในป 2558 พบวา เด็กถูกลวงละเมิดทาง

เพศ จํานวน 10,712 คน หรือโดยเฉล่ียจะมีเด็กตกเปนเหยื่อวันละ 30 คน พบมากที่สุดในภาคกลาง รองลงมาคือ ภาค

อีสานและภาคใต ซึ่งจังหวัดที่เกิดเหตุการณลวงละเมิดทางเพศมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2559) สวนใหญเพศหญิงจะถูกกระทํามากกวาเพศชายกวารอยละ 90  ชวงอายุที่ถูก

ลวงละเมิดทางเพศมากที่สุด คือ 10 - 15 ป และนอยที่สุด คือ ไมเกิน 1 ป (กระทรวงสาธารณสุข, 2558)  ประเภทของ

การถูกลวงละเมิดทางเพศจากเด็กหญิงที่มีประสบการณถูกลวงละเมิดทางเพศในวัยเด็กท่ีพบมากที่สุดคือ การสัมผัสทาง

เพศที่ไมพึงประสงค เชน การลวนลาม การใหจับอวัยวะเพศของผูลวงละเมิดและการลูบคลํารางกายของเด็ก รอยละ 20 

รองลงมา คือ การพยายามมีเพศสัมพันธ รอยละ 15 และการบังคับใหมีเพศสัมพันธ รอยละ 9 ตามลําดับ ดานความ

สัมพันธระหวางผูกระทํากับเด็กเปนคนแปลกหนาเพียงรอยละ 7 แตผูที่กระทํากับเด็กกวารอยละ 93 เปนคนท่ีมีความ
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สัมพันธใกลชิดกับเด็ก แบงเปนคนรูจัก รอยละ 59 และคนในครอบครัว รอยละ 34  ซึ่งเปนคนท่ีเด็กรูจัก ไววางใจและมี

ความสัมพันธใกลชิด เชน พอ, พี่ชาย, ญาติ, ครู, ภารโรง, ยามและคนขางบาน (RAINN Rape, 2013)  การลวงละเมิด

ทางเพศกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอรางกาย จิตใจ สุขภาพและการดํารงชีวิตของเด็ก เชน ดานรางกาย สวนใหญพบ

บาดแผลจากการบังคับหรือใชกําลัง ดานจิตใจมักตกอยูในภาวะซึมเศรา แสดงออกทางเพศอยางไมเหมาะสม, ยอมรับ

นับถือในตัวเองคอนขางตํ่า, สูญเสียความสามารถทางสังคมและมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ เชน ติดเชื้อ HIV/STIs การต้ังครรภ

ไมพึงประสงค คิดฆาตัวตายและการใชแอลกอฮอลและบุหร่ี (Centers of Disease control and  Prevention, 2016)

 การปองกันการลวงละเมิดทางเพศในเด็กควรเร่ิมตั้งแตวัยเด็กตอนตนท่ีมีอายุระหวาง 6-12 ป เพราะเด็ก

วัยนี้เริ่มสนใจเรียนรูสิ่งใหมๆรอบตัว รูจักสังเกตเห็นความแตกตาง รูคิดเปรียบเทยีบ เชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง

สิ่งตางๆได ผูใหญควรสงเสริมใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมความสามารถทางสังคมและสรางพื้นฐาน

ชีวิตตอไป (Stanfordchildrens, 2018) การสรางความรูและทักษะปองกันการลวงละเมิดทางเพศใหเด็กผานกิจกรรมสง

เสริมการเรียนรูจะชวยลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได (Pulido, et al., 2015)  หลายการศึกษาพบวา การสอนเด็กตั้งแตวัย

อนุบาลหรือชั้นประถมศึกษาตอนตน ผานโปรแกรมใหความรูที่เหมาะกับวัยและใชสื่อท่ีนาสนใจเปนแรงสนับสนุนสําคัญ

ที่ทําใหเด็กเกิดความรู ทักษะหรือความสามารถในการปองกนัการลวงละเมิดทางเพศท่ีประกอบดวย การแยกการสัมผัส

ที่ดีและไมดี การแยกแยะสถานการณที่เสี่ยงตอการถูกลวงละเมิดทางเพศ การขอความชวยเหลือหรือบอกเลาเรื่อง

ราวกับผูใหญเมื่อเกิดเหตุการณลวงละเมิดทางเพศ (Charlene K. Baker, et al, 2012; Kim & Kang, 2017; Pulido et 

al., 2015; ปราลบ พรมลวนและคณะ, 2550; มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก,  2555; สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี, 2554)

 ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการปองกันการลวงละเมิดทางเพศใน

รายวิชาสุขศึกษาโดยเร่ิมสอนในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่องลักษณะและหนาท่ีของอวัยวะภายนอก, ครอบครัวและ

ความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตอกันและลักษณะความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง ชั้นประถมศึกษาป

ที่ 2 เรื่องลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายในและบทบาทหนาที่ของตนเอง ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เรื่องวิธีหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมที่นําไปสูการถูกลวงละเมิดทางเพศ โดยใชเวลาเรียนครั้งละ 50 นาที (กระทรวงศึกษาธิการ,2550) เมื่อเดือน

สิงหาคม 2560 ผูวิจัยไดสมัภาษณครูผูสอนวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 พบวา เด็กมีความรูเกี่ยวกับอันตราย

ทางเพศเบ้ืองตน เชน ไมควรไปไหนกับคนแปลกหนา จากการสอนของผูปกครองและการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

1-2 ในประเด็น รางกายของฉันและครอบครัวของฉัน อยางไรก็ตามเด็กไมมีทักษะในการเอาตัวรอดหรือปฏิเสธเมื่อ

เกิดสถานการณที่เสี่ยง จากการแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักเรียน พบวาเด็กหลายคนเคยมีประสบการณในการถูก

คุกคามจากคนแปลกหนาที่มาดักรอบริเวณหนาโรงเรียนและคนละแวกบาน ขณะน้ันเด็กแยกแยะไดวาเปนสถานการณที่

ไมปลอดภัยแตเด็กไมมีทักษะในการปฏิเสธที่ถูกตอง บางรายใชการว่ิงหนี บางรายใชการตอวาและทํารายผูที่เขามาลวง

ละเมิดซึ่งอาจเปนอันตรายตอตนเอง แตหากผูลวงละเมิดเปนคนใกลชิดหรือคนท่ีเด็กไวใจ เด็กจะแยกความปลอดภัยใน

การสัมผัสไดไมดีนักจึงเพิ่มความเส่ียงตอการถูกลวงละเมิดทางเพศมากข้ึน  ดังนั้นการสอนทักษะทางสังคม ไดแก การ

ปฏิเสธหรือเอาตัวรอดและการขอความชวยเหลือจากผูใหญจากสถานการณที่เสี่ยงตอการลวงละเมิดทางเพศ จึงนับเปน

ทักษะสําคัญและจําเปนอยางยิ่งกับเด็ก 

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณเจาหนาท่ีของมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กและเจาหนาท่ีจากสมาคมสงเสริม

สถานภาพสตรี ซึ่งทั้งสองแหงเปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการสรางเกราะปองกันใหเด็กรอดพนจากการถูกลวงละเมิดทาง

เพศ เจาหนาที่ผูจัดกิจกรรมสรางทักษะปองกันการลวงละเมิดทางเพศใหเด็ก ใหขอคิดเห็นท่ีนาสนใจ 3 ประเด็น คือ 

1) โปรแกรมการสอนที่ใชถูกพัฒนามาหลายสิบป เนื้อหาท่ีใชสอนจึงไมตอบโจทยกับสถานการณปจจุบันและเนื้อหา
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คอนขางมากเด็กไมสามารถจําไดหมด  2) รูปแบบการสอนท่ีผูใชโปรแกรมตองเปนผูเชี่ยวชาญ จึงทําใหมีขอจํากัด

ดานบุคลากร แมจะเปนกิจกรรมที่ดีแตดวยขอจํากัดนี้จึงไมไดมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และ 3) สื่อท่ีใชประกอบ

โปรแกรมการสอนไมไดรับการปรับปรุงใหเขากับสถานการณและเทคโนโลยีปจจุบัน หากพัฒนาสื่อใหทันสมัย นาจะตรง

กับความตองการของผูใชงานมากขึ้น 

 จากสถานการณขางตน ผูวิจัยจงึเล็งเห็นวาแมจะมีการพัฒนาโปรแกรมการสอนใหมีเนื้อหาท่ีเด็กเขาใจงาย

แตการใชโปรแกรมการสอนยังตองอาศัยบุคลากรผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประเทศไทยมีขอจํากัดดานจํานวนบุคลากร สงผล

ใหโปรแกรมไมถูกนําไปใชไดอยางกวางขวาง ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาสื่อ SYN-GO ในการสอนปองกันการ

ลวงละเมิดทางเพศในเด็กที่บุคคลท่ัวไปใชงานได โดยประยุกตใชแนวคิด Information-Processing Model หรือโมเดล

การประมวลขอมูลขาวสาร ที่ระบุวา บุคคลมีความสามารถในการประมวลขาวสารอยางจํากัดท้ังในดานปริมาณและ

ความจํา (สุปรียา ตันสกุล,2550) ซึ่งสอดคลองกับพัฒนาการดานความคิดของวัยเด็กตอนตนท่ีรับรูขอมูลขาวสารอยาง

จํากัด เด็กจะสนใจและรับรูขอมูลเพียง 20-30 นาที และเก็บเปนความจําระยะส้ัน (Short term memory) ที่ลืมไดโดย

งาย หากตองการใหเด็กจดจําในระยะยาวจะตองมีกลวิธีใสรหัสขอมูล เชน จัดหมวดหมูขอมูลดวยการใชภาพหรือวัตถุที่

กระตุนความสนใจ ซึ่งเปนสิ่งเราที่สรางความทรงจําระยะยาว (Long term memory) และจะเปนสิ่งกระตุนความทรงจํา

ในอนาคต (Recognition) สื่อ SYN-GO ถูกออกแบบใหตอบโจทยดังกลาว โดยใชกลวิธีการเลือกขอมูลที่จําเปน การ

จัดกลุมขอมูลที่มีลักษณะเดียวกัน การเช่ือมโยงขอมูลใหเปนสิ่งกระตุนความทรงจําเพื่อสรางความทรงจําระยะยาวใหแก

เด็ก (Jean Piaget ,1920) สื่อ SYN-GO ประกอบดวย 1) หนังสือเลาเรื่องท่ีผูวิจัยออกแบบข้ึนใหม โดยอางอิงเนื้อหา

จากหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานในรายวิชาสขุศึกษา เนื้อหาท่ีสอดคลอง ไดแก หัวขอรางกายของฉันและ

วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสูการถูกลวงละเมิดทางเพศและเพิ่มเนื้อหาทักษะท่ีสําคัญในการกระทําพฤติกรรมปองกัน

การลวงละเมิดทางเพศในเด็กที่พบจากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษานํารอง ไดแก การแยกแยะสัมผัสที่ปลอดภัย

และไมปลอดภัย การปฏิเสธเม่ือไดรับสัมผัสที่ไมปลอดภัยและการขอความชวยเหลือจากผูใหญเมื่อไดรับสัมผัสที่ไม

ปลอดภัย และ 2) ตุกตารูปรางเด็กหญิงและเด็กชายที่สามารถสงเสียงไดเมื่อถูกสัมผัสในบริเวณพ้ืนท่ีสวนตัว คือ ปาก 

หนาอก อวัยวะเพศ กนและตนขา ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยการดัดแปลงจากตุกตาสอนปองกันการลวงละเมิดทางเพศของ

ประเทศปารากวัย โดยปรับเปล่ียนรูปแบบตุกตาและวิธีการพูดใหเหมาะสมกับบริบทของเด็กไทย ซึ่งตุกตาเปนตัวแบบ

เชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) ที่จะชวยกระตุนใหเด็กมีแรงจูงใจในการเรียนรูและปฏิบัติตาม เด็กจึงสามารถเก็บ

บันทึกขอมูลจากสิ่งที่ไดเรียนรูจากตุกตาเปนความทรงจําระยะยาว (สุปรียา ตันสกุล, 2559) ทั้งหมดน้ี ผูวิจัยคาดหวังวา

สื่อ SYN-GO จะชวยใหเด็กมีความรูที่เหมาะสมเพ่ือนําสูการกระทําพฤติกรรมปองกันการลวงละเมิดทางเพศท่ีอาจเกิด

ขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค�ของผลงาน

 1. เพื่อพัฒนาส่ือหนังสือเลาเร่ืองและตุกตา “Say Yes! Say No! and Go away” (SYN-GO) ในการให

ความรูและสอนพฤติกรรมปองกันการลวงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

 2. เพื่อศึกษาผลของการใชสื่อหนังสือเลาเรื่องและตุกตา “Say Yes ! Say No! and Go away” (SYN-

GO) ตอความรูเรื่องการลวงละเมิดทางเพศในเด็กและพฤติกรรมปองกันการลวงละเมิดทางเพศในเด็ก ไดแก การแยก

สัมผัสที่ปลอดภัยและไมปลอดภัย การปฏิเสธเมื่อไดรับสัมผัสที่ไมปลอดภัย และการขอความชวยเหลือเมื่อไดรับสัมผัส

ที่ไมปลอดภัย ในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
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ลักษณะเด�นของนวัตกรรมท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ�เพื่อการพัฒนาต�อยอดสู�ภาคส�วนต�างๆ

 ด�านเศรษฐกิจ
 จากการทดสอบใชสื่อ SYN-GO ผูวิจัยไดเห็นขอดีและขอควรพัฒนาของสื่อ จึงวางแผนพัฒนาสื่อ SYN-

GO ใหเสถียรและเพิ่มการออกแบบใหมีลูกเลนตางๆใหเด็กเลนไดมากขึ้น โดยรวมมือกับองคกรที่ใหความสนใจเพื่อรวม

กันพัฒนา สําหรับการตอยอดเชิงพาณิชย ผูวิจัยวางแผนจัดทํา Boxset ของเลนสําหรับเด็ก โดยการจับคูชุดหนังสือเรื่อง

เลาแบบปอบอัพและมีเสียง กับตุกตารูปรางเด็กหญิงและเด็กชายที่สามารถเปลงเสียงได โดย Boxset น้ีสามารถวาง

จําหนายในรานหนังสือ, รานของเลนเด็กเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาที่เปนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ

เพ่ือพิจารณานําสื่อ SYN-GO  ไปใชสอนในรายวิชาสุขศึกษา นอกจากน้ีอาจมีการแปลเปนภาษาอ่ืนๆ เพื่อขยายสูตลาด

ตางประเทศตอไป

 ด�านการศึกษา 
 สื่อ SYN-GO ถูกออกแบบขึ้นมาใหเหมาะกับการสอนในชั้นเรียนที่มีเวลาจํากัดเพียง 50-60 นาทีตอคาบ 

เพราะใชเวลาสอน 2 คร้ังๆละ ประมาณ 50 นาที จึงมีความเปนไปไดสูงที่จะนําไปปรับใชสอนในโรงเรียนได  

 จากการเขาไปทดลองใชสื่อในโรงเรียนกลุมตัอวยาง คุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนรัฐบาล

แหงหนึ่ง กรุงเทพมหานคร กลาววา “ครูวา ครูสอนเด็กมาตลอดวาใหระวัง แตไมคิดเลยวาเด็กๆจะไวใจคนแปลกหนา
และแยกไมออกขนาดน้ีวา ที่ตรงไหนในรางกายของเขาที่ไมควรใหคนอ่ืนจับ สถานการณแบบไหนท่ีอันตรายตอเขา มี
สื่อแบบน้ีมาสอนเขาก็ดี จะไดชวยใหเขาเขาใจมากขึ้น” ขาพเจาเชื่อวา นักวิจัยไทยจํานวนมากกําลังพยายามเดินหนา
พัฒนาสื่อหรือเทคโนโลยีตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเด็กไทยใหดียิ่งขึ้น หาก SYN-GO ที่เปนเพียง

นวัตกรรมเล็กๆ ไดถูกนํารองใชสอนเด็กๆในโรงเรียน เชื่อวาอีกไมนานในรั้วโรงเรียนไทยจะไดเห็นเด็กเรียนรูคูความสนุก

ผานสื่อและเทคโนโลยีตางๆที่นักวิจัยไทยสรางสรรคขึ้นมาเพื่อเขา และเขาจะไดนําความรูไปใชในชีวิตจริงไมใชเพียง

ทองจําเพื่อสอบเทาน้ัน 

 ด�านสาธารณสุข
 สามารถใชสือ่ SYN-GO สอนเดก็หรอืผูปกครองท่ีเขามารับบรกิารในหนวยสรางเสริมสขุภาพหนวยวางแผน

ครอบครัว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ภาควิชากุมารเวชศาสตรหรือหอผูปวยเด็กในโรงพยาบาลได นอกจากนี้

บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียนก็สามารถใชสื่อ SYN-GO ประกอบการสอนเร่ือง

การปองกันการลวงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนเชนเดียวกัน

 ด�านสังคม
 - “ดวยคานิยมในสังคมไทย คือ เรื่องเพศไมเหมาะกับเด็กและเขินอายที่จะพูดกัน” แต SYN-GO จะชวย

ใหการพูดเร่ืองเพศกับเด็กงายข้ึน ตัวเลือก“นิทาน” และของเลน คือ“ตุกตา” ของเด็กอาจเพิ่มขึ้น เปนการอานนิทานและ

เลนตุกตาเพื่อสอนใหเด็กรูจักเอาตัวรอดจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ 

 จากการสมัภาษณผูปกครองทานหน่ึงของเด็กกลุมท่ีไดทดลองใชสือ่ SYN-GO กลาววา “ตอนแรกทีพ่ีม่าขอ
แมใหนองเขารวมกิจกรรม แมก็ไมอยากใหนองเขาเทาไหร เพราะคิดวาไมจําเปนตองรูเรื่องนี้ สัก ป.6 แมจะสอนเอง 
แตคิดไดเห็นขาวท่ีชวงนี้มันเยอะมาก แมเลยคิดไดวาเราไมรูวาเรื่องแบบน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อไหร ใหเขารูไวก็ดีเลยใหเขาเขา
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รวมกิจกรรมดวย พอเขากลับมาบาน แมก็ถามเขาวาวันนี้พี่สอนอะไร เขาเลาใหฟงวาพี่สอนอะไรบาง เขาบอกแมได
นะวาตรงไหนไมใหใครจับ เขารูวาตองพูดวายังไงถามีคนมาจับนองหนู (อวัยวะเพศ) ของเขา แมคิดวาดีแลวละท่ีลูกได
เรียน อยากใหเด็กแถวบานไดเรียนดวยเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ไวใจใครไมได ปองกันไวดีกวา” 
 - จัด Campaign พี่สอนนองปองกันการลวงละเมิดทางเพศในเด็กในชุมชนหรือโรงเรียนตางๆ โดยขอ

ความรวมมือกับโรงเรียนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากประสบการณการทํางานในชุมชนและการลงเก็บขอมูล 

พบวา เมื่อทราบวัตถุประสงคของกิจกรรมแลว หลายหนวยงานยินดีใหความรวมมือและสนับสนุนใหจัดกิจกรรมเพราะ

ถือวาเปนเรื่องสําคัญที่เด็กตองเรียนรู อีกทั้งใชเวลาจัดกิจกรรมไมเกิน 3 ชั่วโมง ในอนาคตหากมีการจัดกิจกรรมข้ึน

ในหลายพื้นที่ ผูวิจัยวางแผนใชวิธีการ“ระดมจิตอาสา” เขามารวมทํากิจกรรมกับเดก็ๆ เพราะ SYN-GO คือ สื่อที่ทุก

คนใชไดแมไมใชผูเชี่ยวชาญ นอกจากจะเปนประโยชนตอเด็กๆแลว ยังเปนการสรางเครือขาย กอการดี เพื่อชวยกัน

สรางสรรคกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอีกดวย

การเผยแพร�ผลงาน

 - จัดกิจกรรมพี่สอนนองปองกันการลวงละเมิดทางเพศในเด็ก ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดอัมรินทราราม เขต

บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

 - วิทยากรแลกเปล่ียนเรียนรูในงาน ALA Coffee Chat #29 “Design Thinking In Action- The Case 

Studies” จัดโดย Asian Leadership Academy ณ อุทยานการเรียนรู TK Park ศูนยการคา Central world ในวันที่ 5 

พฤษภาคม 2561

 - แสดงผลงานในกิจกรรม “งานประกวดผลงานประดิษฐคิดคน” ประจําปงบประมาณ 2562 โดยสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ณ หองประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต อาคาร วช. 

 - อาจารยพิเศษแลกเปลี่ยนประสบการณการทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ภาควิชาสุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562

 - Thailand Research Expo : Symposium 2019 โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในวัน

ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

 - เผยแพรทางเว็บไซตขาวหนังสือพิมพบานเมือง วันอาทิตย ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 14.14 น.

 - เผยแพรทางเว็บไซตขาวกระทรวงศึกษาธิการ โดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

 - เผยแพรทางหนังสือพิมพไทยโพสต คอลัมน X-CITE/สตรี ฉบับวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 หนา 15

 - ออกอากาศรายการผูหญิงกับผูหญิง ทางไทยทีวีสีชอง 3 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ลิงคขาว https://

youtu.be/2G9CxZzR8iY

 - เผยแพรทางหนังสือพิมพเดลินิวส คอลัมน NEXT GEN หนา 10 ฉบับวันท่ี 21 กรกฎาคม 2562

 - ออกอากาศรายการเชาน้ีมีแตเรื่องดี๊ดี ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 

ลิงคขาว  https://youtu.be/Mhv4VUDdfd8
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 หน�วยงานที่ติดต�อขอใช�สื่อ SYN-GO
 - ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 - สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 - ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 - กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลบานนา จังหวัดนครนายก

 - โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแกน

 - โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน จังหวัดขอนแกน

 - มูลนิธิสายเด็ก 1387



รางวัลวิทยานิพนธ�นวัตกรรมดีเด�น

Innovative Thesis Award, 2018
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย�ท่ีปรึกษา  ศาสตราจารย� ดร. สิริจิต  วงศ�กําชัย   
ประธานหลักสูตร  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. นายแพทย�ไอยฤทธ์ิ  ไทยพิสุทธิกุล

อชิณญาณ�  เผือกรอด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย� (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล

ชื่อผลงานนวัตกรรม
การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคสําหรับตรวจหา
พยาธิฟ�ลาเรีย

รางวัลวิทยานิพนธ�นวัตกรรมดีเด�น
ระดับดีมาก

ความเป�นมาและความสําคัญของผลงาน

 โรคเทาชางมีสาเหตุจากพยาธิฟลาเรีย โดยมียุงเปนพาหะนําโรค องคการอนามัยโลกไดจัดใหโรคเทาชาง

เปนโรคอันดับสองที่กอใหเกิดความพิการถาวรท่ัวโลก โดยพบการระบาดในประเทศในเขตรอนและชิดเขตรอน ปจจุบัน

โรคเทาชางยงัเปนปญหาทางสาธารณสุขของสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา โดยยังพบอบุตักิารณสงู เนือ่งจากประเทศไทย

มีแรงงานตางดาวนับลานคน โดยรอยละ 90 จะเปนแรงงานชาวพมา เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคเทาชางจาก

แรงงานเหลาน้ี กระทรวงสาธารณสุขจึงมีขอบังคับใหแรงงานตางดาวชาวพมาทุกคน ตองไดรับการตรวจคัดกรองโรค

เทาชางโดยการตรวจหาพยาธิเทาชางระยะไมโครฟลาเรียในเลือด ในการตรวจสุขภาพประจําป โดยวิธีที่ใชในปจจุบันคือ

วิธียอมฟลมเลือดแบบหนา ซึ่งมีขอจํากัดคือตองใชเวลามากกวา 1 วัน เพราะตองใชเวลา 24 ชั่วโมงเพ่ือใหฟลมเลือด

แหงและตองใชเวลาในการยอมสีและตรวจดวยกลองจุลทรรศนอีก 1 ชั่วโมงตอ 1 ตัวอยาง คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาเครื่อง

ไมโครฟลูอิดิค เพื่อใชในการตรวจหาพยาธิเทาชางระยะไมโครฟลาเรีย โดยสามารถนําไปใชในการตรวจคัดกรองโรคเทา

ชางใหกับแรงงานตางดาวชาวพมาซ่ึงมีมากถึงลานคนได
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วัตถุประสงค�ของผลงาน

 เพื่อพัฒนาเคร่ืองไมโครฟลูอิดิค สําหรับใชในการตรวจหาพยาธิระยะไมโครฟลาเรียในตัวอยางเลือด ทั้งใน

คนและสัตว

ลักษณะเด�นของนวัตกรรมท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ�เพื่อการพัฒนาต�อยอดสู�ภาคส�วนต�างๆ

 เคร่ืองไมโครฟลูอิดิคพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการตรวจหาพยาธิเทาชางระยะไมโครฟลาเรีย โดยใชเวลาตรวจ

เฉลี่ย 10 นาทีตอ 1 ตัวอยาง ทําใหสามารถตรวจและรายงานผลการตรวจไดภายใน 1 ชั่วโมง โดยเคร่ืองไมโครฟลูอิดิ

กประกอบดวยระบบจายสาร ซึ่งนํา syringe pump มาตอกับตัว adaptor ทําใหสามารถตรวจตัวอยางได 10 ตัวอยาง

พรอม ๆกัน โดยเข็มฉีดยาท่ีใชในระบบจายสารมีลักษณะพิเศษคือ มีขนาดความยาวของเข็ม 5 มิลลเิมตรและปลายตัด

ตรง เพ่ือเพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยในการใชงาน อีกสวนของเคร่ืองคือไมโครฟลูอิดดิคชิพ ซึ่งถูกออกแบบให

มีขนาดเล็กและมีรูกรองขนาด 5 ไมโครเมตรทําใหสามารถดักจับพยาธิไว นอกจากน้ียังมีการพัฒนาสูตรบัฟเฟอรซึ่งใช

ในขั้นตอนการเตรียมตัวอยางซึ่งชวยสลายเม็ดเลือดและยอมตัวพยาธิ และทําใหเกิดความหนืด ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานของเครื่อง และเนื่องจากเปนเคร่ืองกึ่งอัตโนมัติ จึงใชงานงายและรวดเร็ว ซึ่งนอกจากการใชตรวจคัดกรอง

โรคเทาชางในคนแลว ยงัสามารถนําไปใชตรวจการติดเชื้อพยาธิฟลาเรียในสัตวไดอีกดวย

 เคร่ืองไมโครฟลูอิดิกไดผานการประเมินประสิทธิภาพทั้งในระดับหองปฏิบัติการและในภาคสนาม คณะผู

วิจัยไดยื่นคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐคิดคนภายใตชื่อ “อุปกรณสําหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิอยางรวดเร็วและกรรมวิธี

การใชอุปกรณนั้น” (เลขที่คําขอ 1701001524)

การเผยแพร�ผลงานนวัตกรรม

 สิทธิบัตร
 คณะผูวิจัยไดยื่นคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐคิดคนภายใตชื่อ “อุปกรณสําหรับการตรวจหาเช้ือพยาธิอยาง

รวดเร็วและกรรมวิธีการใชอุปกรณนั้น” (เลขท่ีคําขอ 1701001524)

 บทความวิจัย
- Achinya Phuakrod, Witsaroot Sripumkhai, Wutthinan Jeamsaksiri, Pattaraluck Pattamang, 

Ekachai Juntasaro, Therdthai Thienthong, Suporn Foongladda, Paul J. Brindley and Sirichit 

Wongkamchai. Diagnosis of feline filariasis assisted by a novel semi-automated microfluidic 

device in combination with high resolution melting real-time PCR. Parasite and Vector; 2019. 

(https://doi.org/10.1186/s13071-019-3421-z)
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 รางวัล
 ชื่อรางวัล: รางวัลผลงานทางวิชาการระดับดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักศึกษาทุน สวทช.  

   ประจําป พ.ศ. 2561  

 ชื่องาน:   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุน สวทช. ประจําป  พ.ศ. 2561                                              

   จัดโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

 สถานท่ี:  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

 วันที่:   3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 การจัดแสดงผลงาน
 ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคสําหรับตรวจหาไมโครฟลาเรียของพยาธิเทาชาง 

   โดยจัดแสดงในบูทแสดงผลงานของฝายพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ชื่องาน:   การประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 18 (14th NSTDA Annual Conference:NAC2018)      

   จัดโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

 สถานท่ี:  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

 วันที่:   9-13 มีนาคม พ.ศ. 2561

 International presentation
 Title:  The Microfluidic Chip for Brugia malayi Detection

 Conference: 7th Asian Federation of Laboratory Animal Science (AFLAS) Congress 2016 on the  

    main topic“Advancing  Frontiers in Laboratory Animal Science”  

 Venue:   Raffles City Conventional Centre, Singapore

 Date:   8-11 November 2016

 Title:   An integrated microfluidic device and a real time PCR for simultaneous detection and 

    identification of filarial parasites

 Conference:   INFECTION 2017 : 14th Annual Scientific Meeting

 Venue:   Stanley Ho Centre for Emerging Infectious Diseases, Prince of Wales Hospital, 

    The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong.

 Date:   20-21 September 2016

 Title:   The microfluidic device for diagnosis of filarial infection                       

 Conference: Joint Conference in Medical Sciences 2017: Chula-Rama-Siriraj JCMS 2017 

    Hand in Hand towards Healthy Society

 Venue:  Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, Bangkok, Thailand

 Date:   13-15 September 2017
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 การนําเสนอผลงานวิชาการแบบบูทจัดแสดงผลงานในประเทศไทย  
 ชื่อผลงาน:  เคร่ืองไมโครฟลูอิดิคสําหรับตรวจหาพยาธิฟลาเรีย

 ชื่องาน:    Thailand Tech Show 2017

    จัดโดย  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

 สถานท่ี:   ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 วันที่:     20-24 กันยายน พ.ศ. 2560

 

 ชื่อผลงาน:   เคร่ืองไมโครฟลูอิดิคสําหรับตรวจหาพยาธิฟลาเรีย 

 ชื่องาน:    ตลาดนัดเปดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่  2

    จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

 สถานท่ี:   อาคารไปรษณียกลาง บางรัก กรุงเทพฯ 

 วันที่:    23-24 กันยายน พ.ศ. 2560

 ชื่อผลงาน:   The semi-automated microfluidic machine for filarial detection 

 ชื่องาน:    48th Anniversary of Department of Parasitology, Siriraj Hospital International  

    Conference: “Towards the new realm of Parasitology and Engineered Antibodies  

    research”

    จัดโดย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 สถานท่ี:   อาคารศูนยวิจัยการแพทยศิริราช (SiMR) โรงพยาบาลศิริราช

 วันที่:    23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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อาจารย�ท่ีปรึกษา  อาจารย� ดร. นรินทร�  บุญตานนท�   
ประธานหลักสูตร  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. กันต�  ปานประยูร

ณัฐสุดา  คําปา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และนวัตกรรมเพ่ือความมั่นคงด�านสิ่งแวดล�อม 
คณะส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร� 

ชื่อผลงานนวัตกรรม
เคร่ืองวัดการสังเคราะห�แสงของพืชแบบพกพา

รางวัลวิทยานิพนธ�นวัตกรรมดีเด�น
ระดับดี

ความเป�นมาและความสําคัญของผลงาน

 ภาวะโลกรอนเปนปญหาที่มีความสําคัญในปจจุบัน ซึ่งอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศเพ่ิมสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด

สาเหตุหลักของปญหาน้ีมาจากปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งกาซเหลานี้จะเก็บกักความรอนบาง

สวนไวในโลก ไมใหสะทอนกลับออกไปยังนอกโลก หากมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของกาซเรือนกระจก จะสงผลทําให

อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย เมื่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของ

โลก อีกทั้งยังจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย การดํารงชีวิตของมนุษย และสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูบนโลกดวยเชนกัน 

กาซเรือนกระจกมีทั้งกาซท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งมีอยูหลายชนิด แตกาซเรือน

กระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโตมี 6 ชนิดเทานั้นคือ คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด 

(N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFC) เพอรฟลูออโรคารบอน (PFC) และซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6) (IPCC, 2014) 

ซึ่งลวนแตเปนกาซท่ีมีมาจากกิจกรรมของมนุษยทั้งสิ้น โดยในที่นี้จะกลาวถึงกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซเรือน

กระจก 1 ใน 6 ชนิดที่เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนในปจจุบัน โดย CO2 ในชั้นบรรยากาศมีแนวโนมเพิ่มสูง

ขึ้นอยางตอเนื่อง จากระดับ 280 ppm ไปอยูที่ 379 ppm ในป 2005 โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของ CO2 ในชวงระหวาง 10 ป 

(1995-2005) เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 1.9 ppm ตอป และเมื่อทําการวัดความเขมขนของ CO2 ในบรรยากาศอยางตอเนื่อง

พบวาในชวงป 1960-2005 มีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูที่ 1.4 ppm ตอป (IPCC, 2007)
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 CO2 นั้นอยูในรูปสารประกอบทางเคมีที่มาจากธาตุคารบอน ซึ่งเปนธาตุที่มีความสําคัญเปนองคประกอบ

ทางเคมีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยคารบอนจะอยูในรูปของสารประกอบคารบอนท่ีสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

ความสําคัญภายในองคประกอบน้ัน ๆ โดยสารประกอบอินทรียทุกชนิดจะตองมีคารบอนเปนองคประกอบ แหลงที่มา

ของคารบอนจึงมีอยูทั้งที่อยูในดิน ชั้นหิน แหลงนํ้า และชั้นบรรยากาศ ซึ่ง CO2 เกิดไดมาจากหลายสาเหตุ เชน ภูเขาไฟ

ระเบิด การหายใจของส่ิงมีชีวิต และการเผาไหม เปนตน อีกท้ังกาซ CO2 ยังเปนวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะหดวย

แสงของพืช ซึ่งพืชสีเขียวจะสรางอาหารโดยการตรึงกาซ CO2 ในบรรยากาศ นํ้า และแสงอาทิตย มาใชในกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสง เมื่อเกิดการทําปฏิกิริยากันแลวจะไดเปนคารโบไฮเดรต กาซออกซิเจน และนํ้า โดยพืชจะใช

คารโบไฮเดรตในการเจริญเติบโต ซึ่งการตรึง CO2 มาใชในกระบวนการสังเคราะหแสงของพืชนั้น ถือเปนการชวยลด

ปริมาณ CO2 ในบรรยากาศลง อีกทั้งยังทําใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุคารบอนในระบบนิเวศดวยเชนกัน ดังนั้นระบบ

นิเวศปาไมนับไดวาเปนระบบท่ีสําคัญระบบหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณ CO2 ในชั้นบรรยากาศ ซึ่ง

คารบอนที่อยูในช้ันบรรยากาศสามารถหมุนเวียนเขาสูสิ่งมีชีวิตไดโดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของผูผลิต อัตรา

การจับคารบอนจากช้ันบรรยากาศของพืชในระบบนิเวศแตละแหงไมเทากัน ตัวอยาง เชน ปาเขตรอนมีอัตราการจับ

คารบอนในรูปของ CO2 ในอัตราปละ 1-2 กิโลกรัมตอตารางกิโลเมตร ในเขตอบอุนบริเวณท่ีเปนปาหรือบริเวณท่ีทําการ

เพาะปลูก มีอัตราการจับคารบอนอยูระหวาง 0.2-0.4 กิโลกรัมตอตารางกิโลเมตร เปนตน เมื่อพิจารณาท้ังโลกนิเวศพบ

วา อัตราการสรางสารอินทรียจากคารบอนทั้งหมดคิดเปนนํ้าหนักของสารอินทรียไดประมาณ 20,000-30,000 ลานตัน

ตอป (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2557)

 จากการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของธาตุคารบอน

ในระบบนิเวศ ซึ่งจากการศึกษาดังกลาวมีความสอดคลองกับความสนใจของผูวิจัย โดยผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของกระบวนการสังเคราะหแสงของพืช จึงไดทําการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวัดอัตราการสังเคราะหแสงของพืช ดวย

หลักการ Non-Dispersive Infrared (NDIR) โดยสามารถวัดอัตราการแลกเปลี่ยน CO2 ที่พืชตรึงจากบรรยากาศไปใช

ในกิจกรรมการสังเคราะหแสง ซึ่งคาความเขมขนของ CO2 ที่พืชใชในกระบวนการสังเคราะหแสงนั้น ยังสามารถแปลง

เปนคาอัตราการสังเคราะหแสงของพืช รวมถึงสามารถใชวัดปริมาณ CO2 ที่พืชปลดปลอยออกสูบรรยากาศในขณะท่ีพืช

หายใจไดดวยเชนกัน เคร่ืองวัดการสังเคราะหแสงนี้สามารถแสดงขอมูลในรูปแบบเรียลไทมผานทางจอ LCD ประกอบ

ดวย คาการสังเคราะหแสงสุทธิ, คาความเขมขนของ CO2, คาความเขมแสง, อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ อีกทั้ง

เครื่องมือที่สรางขึ้นน้ียังมีประสิทธิภาพเทียบเทาเครื่องตนแบบท่ีมีจําหนายในเชิงพาณิชย และมีราคาตนทุนท่ีตํ่ากวา

เมื่อเทียบกับราคาของเคร่ืองตนแบบ ขนาดท่ีกะทัดรัดและมีกลไกการทํางานที่ไมซับซอน ซึ่งสะดวกตอการเขาถึงของ

กลุมนักเรียน นักศึกษา และผูที่มีความสนใจในการทําการศึกษาวิจัยทางดานพืช และงานวิจัยอื่น ๆ ในวงกวาง อาทิ

เชน ปจจุบันจะเห็นไดวามีกิจกรรมการรณรงคใหมีการปลูกพืชเพื่อลดปริมาณ CO2 ในบรรยากาศกันอยางแพรหลาย 

แตเราไมสามารถทราบไดเลยวาพืชชนิดใดท่ีจะสามารถลดปริมาณ CO2 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเครื่องมือวัด

การสังเคราะหแสงที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น เปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับนักวิจัย และผูที่สนใจในการนําเครื่องมือนี้ไปใช โดย

เครื่องมือนี้สามารถวัดอัตราการแลกเปล่ียน CO2 ไดทั้งในชวงเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ซึ่งชวงเวลากลางวันพืช

จะทําการตรึง CO2 จากบรรยากาศผานทางปากใบไปใชในกระบวนการสังเคราะหแสง เพื่อสรางอาหาร และในชวงเวลา

กลางคืนพืชจะดึงออกซิเจนในบรรยากาศไปใชในกระบวนการหายใจ และจะทําการปลดปลอย CO2 ออกสูบรรยากาศ 

ดังนั้นเราสามารถใชเคร่ืองมือนี้ในการวัดอัตราการแลกเปลี่ยน CO2 เพื่อเปรียบเทียบระหวางชวงเวลากลางวัน และ

กลางคืน ของพืชแตละชนิด เพื่อใหทราบถึงชนิดไมที่สามารถตรึง CO2 จากบรรยากาศมาใชในปริมาณมากชวงเวลา

กลางวัน และปลดปลอยออกสูบรรยากาศนอยที่สุดในชวงเวลากลางคืน ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถนํามาจัดทําเปนฐาน

ขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการรณรงคใหมีการปลูกตนไมที่จะสามารถชวยลดปริมาณ CO2 ในบรรยากาศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และถาหากเราสามารถลดปริมาณ CO2 ที่เปนหน่ึงในกาซเรือนกระจกท่ีเปนตัวการ

สําคัญของภาวะโลกรอนลงได อาจจะลดลงในปริมาณที่นอย แตลดลงทุกวันและสมํ่าเสมอ โลกของเราก็จะคอย ๆ เกิด
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การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น และเม่ือสิ่งแวดลอมดีสิ่งเหลานี้ก็จะสงผลดีตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบนโลกดวยเชน

กัน ไมเพียงเทาน้ันเกษตรกรยังสามารถประยุกตใชระบบดังกลาวในการควบคุมพารามิเตอรภายในโรงเรือนระบบปด

ใหทํางานแบบอัตโนมัติ ซึ่งเกษตรกรจะสามารถควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตใหเปนไปตามความตองการ

ของตลาด ซึ่งจะสงผลดีตอทั้งเกษตรกรและผูบริโภคท้ังในระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค�ของผลงาน 

 1. เพื่อออกแบบ และสรางเครื่องมือวัดการสังเคราะหแสงของพืช ตนแบบอยางงาย

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเคร่ืองวัดการสังเคราะหแสงของพืช

ลักษณะเด�นของนวัตกรรมท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ�เพื่อการพัฒนาต�อยอดสู�ภาคส�วนต�างๆ

 นวัตกรรมเครื่องวัดการสังเคราะหแสงของพืชท่ีสรางขึ้นนี้สามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาเกี่ยวกับพืช

ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเขาถึงงายและสะดวกตอการใชงาน อีกท้ังยังสามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับองคกร 

หรือภาคสวนตางๆ ดังนี้

 เชิงพาณิชย� 
 เกษตรกรสามารถประยุกตใชในการควบคุมระบบโรงเรือนระบบปดสมัยใหม ใหสามารถทํางานไดแบบ

อัตโนมัติ ซึ่งลดความเส่ียงจากปจจัยภายนอกท่ีจะสงผลตอผลผลิต อีกท้ังหากพืชอยูในสภาวะท่ีเหมาะสม พืชจะสามารถ

เติบโตไดเต็มประสิทธิภาพ และใหผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของตลาด ซึ่งทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น และนอกจากนี้ยังเปนการชวยลดคาใชจายในสวนของพลังงานที่ใชในโรงเรือน เชนการติดตั้งระบบแสง ความ

เขม และตาํแหนงของแสงที่เหมาะสม ทําใหพืชไดรับแสงไดเต็มประสิทธิภาพ อีกท้ังยังชวยลดคาใชจายในสวนที่ไม

จําเปนลงได

 เชิงชุมชน/สังคม
 สามารถนําขอมูลมาใชในการจัดการพ้ืนท่ีภายในชุมชน หากมีการจัดการท่ีดีประชาชนจะไดประโยชนจาก

พืชชนิดนั้นๆ อีกทั้งยังเปนการชวยลดปริมาณ CO2ในบรรยากาศอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลดีสังคมในวงกวาง

 เชิงนโยบาย
 หนวยงานภาครัฐสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคสนาม เชน ชนิดพืชที่มีศักยภาพในดูดซับ CO2 

ไดสูง มาจัดทําแผนเชิงนโยบายในการควบคุม หรือจัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับเปนแนวทางในการคัดเลือกชนิดพืช 

เพ่ือสนับสนุนโครงการรณรงคปลูกพืชเพื่อลด CO2  ในบรรยากาศสําหรับพ้ืนท่ีตางๆ เพื่อเปนการลด CO2  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถเห็นผลไดในอนาคตอันใกล

 เชิงวิชาการ 
 สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับกลุมนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และผูที่มี

ความสนใจในการศึกษาดานพืชในเชิงลึก เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลไวเปนฐานขอมูลสําหรับผูที่มีความสนใจดานพืชตอไป
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การเผยแพร�ผลงานนวัตกรรม

 ตีพิมพ�วารสารวิชาการระดับประเทศ
- Nutsuda Kumpa, Suwanna Boontanon and Narin Boontanon. (2016). Portable Photosynthetic 

Sensor: An Important Tool for Greenhouse Gas Reduction Campaign. Thai Environmental 

Engineering Journal. Vol.30 No.2(2016), 1-8.

 การเสนอผลงานวิทยานิพนธ�ในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
 ผลงานเร่ือง เคร่ืองวัดการสังเคราะหแสงของพืช: เครื่องมือสําคัญในการรณรงคลดกาซเรือนกระจก, การ

ประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมแหงชาติคร้ังที่ 15 ระหวางวันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร 

กรุงเทพมหานคร

 การนําผลงานเข�าแข�งขันด�านนวัตกรรมระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 พ.ศ. 2558
 -  ผลงานเรื่อง เคร่ืองมือวัดการสังเคราะหแสงของพืชอัจฉริยะ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ในกลุม

ผลงานสิ่งประดิษฐเพื่อประโยชนทางการเกษตร จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 - ผลงานเร่ือง Smart Photosynthetic Measurement and Control System ไดรับรางวัล Gold Prize จาก

งาน Seoul International Invention Fair 2015 และรางวัล Special Award จากประเทศไตหวัน

 - ผลงานเรื่อง เคร่ืองวัดการสังเคราะหแสงของพืช ผานการคัดเลือกเขารอบ 40 ทีม ในการประกวดและ

แขงขันสิ่งประดิษฐสมรภูมิไอเดียป 10 “เรียบงาย ใชดี มีไอเดีย”

 พ.ศ. 2560
 -  ผลงานเรื่อง Advanced Photosynthetic Measurement and Control Device ไดรับรางวัล Bronze  

Prize จากงาน 45th International Exhibition of Inventions Geneva

 

 พ.ศ. 2561
 - ผลงานเรื่อง เคร่ืองวัดและควบคุมการสังเคราะหแสงของพืชเพื่อประโยชนในการลดกาซคารบอนได-

ออกไซดและการเกษตรสมัยใหม ไดรับการเสนอผลงานประดิษฐคิดคน เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผล

งานประดิษฐคิดคน ประจําปงบประมาณ 2562

 - เผยแพรผลงานทาง Facebook เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 โดย วาที่ ร.ต.ภพศักดิ ปานสีทอง ผูดูแล

เพจ Facebook “ใสปุยใหถูกพืชก็งาม by อ.ภพ” ไดมีการสั่งทําเครื่องวัดการสังเคราะหแสงของพืช จํานวน 1 เครื่อง 

เพ่ือนําไปใชภายในพ้ืนที่การเกษตร

 - ถายทอดองคความรูใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ภายใตโครงการ การใชนวัตกรรมเพ่ือการ

จัดการสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

จัดโดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานส่ิงแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม
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รางวัลวิทยานิพนธ�นวัตกรรมดีเด�น
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ความเป�นมาและความสําคัญของผลงาน

 การเผาไรหลงัการเกบ็เกีย่วผลผลติทางการเกษตรเปนอกีปญหาหลกัทีก่อใหเกดิมลภาวะทางอากาศ รวมถงึ

pm 2.5 การแกปญหาที่ยั่งยืนคือการนําขยะท่ีเกิดขึ้นทางการเกษตรน้ีมาใชสรางมูลคาแทนการเผาทําลาย สับปะรด

เปนพืชเศรษฐกิจอยางหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นท่ีปลูกมากถึง 600,000 ไร ขยะที่เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวคือลําตน

สับปะรด ปริมาณ 5,000 ตนตอไร จากการศึกษาพบวาลําตนสับปะรดมีองคประกอบหลักคือเสนใยขนาดเล็กและแปง 

โดยเฉพาะแปงสับปะรดท่ีมีศักยภาพในการผลิตไดถึง 108,000 ตัน/ป ซึ่งแปงสับปะรดมีคุณสมบัติพิเศษเมื่อเปรียบเทียบ

กับแปงชนิดอื่น และสามารถตอยอดสูวัสดุทดแทนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นท่ีสรางมูลคาได เมื่อ

คํานวนมูลคาข้ันต่ําที่สามารถสรางรายไดจากแปงชนิดนึ้ใหกับประเทศไดสูงถึง 1.5 พันลานบาทตอป

 Thermoplastic starch เปนพลาสตกิท่ียอยสลายไดเองตามธรรมชาติเพราะทํามาจากแปง ปจจุบันไดนํา

มาใชทดแทนพลาสติกที่ผลิตมาจากปโตรเคมี แตมีขอจํากัดคือแปงที่นํามาผลิต thermoplastic starch คือแปงที่เปน

อาหาร นวัตกรรมน้ีจึงเปนการศึกษาและผลิตพลาสติกท่ีเรียกวา thermoplastic starch โดยใชแปงสับปะรดเปนวัตถุดิบ

ทดแทนการใชแปงที่เปนอาหาร
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วัตถุประสงค�ของผลงาน

 1. เพื่อแกปญหาการเผาไรสับปะรดกอนการเพาะปลูกในรอบใหม และลดมลภาวะทางอากาสท่ียั่งยืนและ

เปนรูปธรรมจากการนําขยะเหลือใชทางการเกษตรมาสรางมูลคาแทนการเผาทําลาย

 2. เพื่อใชแปงสับปะรดซ่ึงไดจากขยะทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพในการแขงขันเรื่องตนทุนสินคา ทดแทน

การใชแปงที่เปนอาหาร เชน แปงขาวโพด แปงขาวเจา และแปงมันสําปะหลัง ในวัตถุประสงคอื่นท่ีไมใชอาหาร เปนการ

ลดตนทุนในการผลิตแปงดังกลาวและลดการใชทรัพยากรในการเพาะปลูก 

 3. เพื่อใชแปงสับปะรดเปนวัสดุทางเลือก ทดแทนการใชแปงท่ีเปนอาหารในการผลิตพลาสติกยอยสลาย

ไดจากแปง (thermoplastic starch) รวมถึงศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่ได เปรียบเทียบกับการใชแปงชนิดอ่ืนท่ีเคยมีการ

ผลิต เพื่อผลิตกระถางเพาะชําพืชกอนลงดิน ที่ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ 

 4. เพื่อศึกษาคุณสมบัติอื่นๆ ของแปงสับปะรดเปรียบเทียบกับแปงขาวโพด แปงขาวเจา และแปงมัน

สําปะหลัง เพื่อตอยอดสูธุรกิจที่กวางขึ้น

ลักษณะเด�นของนวัตกรรมท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ�เพื่อการพัฒนาต�อยอดสู�ภาคส�วนต�างๆ

 1. แปงสับปะรดมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถแขงขัน และใชทดแทนแปงขาวโพด แปงมันสําปะหลัง และ

แปงขาวเจาได

 2. แปงสับปะรดไดจากขยะทางการเกษตรซ่ึงไมตองลงทุนเพาะปลูกเพื่อใหไดแปงชนิดนี้มาใช จึงมีตนทุน

ที่ถูกกวาแปงชนิดอื่นมาก อีกทั้งกระบวนการสกัดเพื่อไดแปงสับปะรดท่ีมีความบริสุทธิ์สูงก็ทําไดงาย และไมตองใชสาร

เคมี สะดวกตอการตอยอดสูกระบวนการสกัดในโรงงานอุตสาหกรรม

 3. แปงสับปะรดเปนแปงที่มีปริมาณ amylose สูงวาแปงขาวโพด แปงขาวเจาและแปงมันสําปะหลัง      

จึงสงผลใหคาความแข็งแรงเชิงกลของ thermoplastic จากแปงสับปะรด สูงกวาวัสดุ thermoplastic จากแปงชนิดอื่นๆ 

ถึง 2 เทา

 4. เสนใยละเอียดจากลําตนสับปะรดยังสามารถนํามาใชเปนวัสดุเสริมแรงในวัสดุ thermoplastic จากแปง

สับปะรดได ในรูปของวัสดุ composite

 5. จากการศึกษาคุณสมบัติเบื้องตนพบวาแปงสับปะรดจะสามารถตอยอดสูธุรกิจอาหาร เครื่องสําอาง 

รวมถึงพลังงานทดแทน
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การเผยแพร�ผลงานนวัตกรรม

 1. จดอนุสิทธิบัตร รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล “กรรมวิธีการผลิตแปงเทอรโมพลาสติกจากสับปะรด” สิทธิ

บัตรเลขที่ 12215 ปที่จดแจง 2017

 2. ตีพิมพในวารสารนานาชาติ (Q1, impact factor 3.85) (Nakthong N., Wongsagonsup R., Amorn-

sakchai T., “Characteristics and potential utilizations of starch from pineapple stem waste” Industrial Crops and 

Products, 105, 74-82 in 2017.)

 3. นําเสนอผลงาน และไดรับการยอมรับเปนนวัตกรมหิดล สตารทอัพ จากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 

8 เมษายน 2018

 4. นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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การวัด

รางวัลวิทยานิพนธ�นวัตกรรมดีเด�น
ระดับดี

ความเป�นมาและความสําคัญของผลงาน

 การวัดคาการนําไฟฟาของสารละลาย (Measurement of solution conductivity) เปนการตรวจวัดท่ีสะทอน

ถึงไอออนทุกชนิดที่ทําใหสารละลายนําไฟฟาได การวัดคาการนําไฟฟาของนํ้าบอกถึงสภาวะความบริสุทธิ์ของนํ้า นํ้าที่

มีความบริสุทธิ์สูงๆ มีคาการนําไฟฟาที่ตํ่ามากๆ หรือในทางปฎิบัติความบริสุทธิ์ของนํ้าระบุดวยหนวยคาความตานทาน

การนําไฟฟา นอกจากการนําไฟฟาของนํ้าจะใชระบุความบริสุทธิ์แลว การนําไฟฟาของสารละลายประเภทท่ีมีนํ้าเปน

ตัวทําละลายน้ันมีประโยชนและใชกันอยางกวางขวางทั้งในงานวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เชน งาน

ดานเกษตรกรรมและส่ิงแวดลอม การวัดคาการนําไฟฟาเปนหน่ึงในคามาตรฐานสําหรับการวัดคุณภาพน้ําในแหลงนํ้า

ธรรมชาติและแหลงนํ้าสําหรับปอนเขาโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งนํ้าภายหลังการบําบัดแลว ซึ่งคุณภาพน้ําจะระบุเปน

คาปริมาณของแข็งที่ละลายรวม (Total dissolved solid) นอกจากน้ีในอุตสาหกรรมประมง การวัดคาความเค็ม (Salinity)

ของน้ํา มีความจําเปนอยางย่ิงในการควบคุมคุณภาพและปองกันความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสียของบอเพาะ

ประมงนํ้าเค็มและประมงนํ้ากรอย ความเค็มของนํ้าเพาะเลี้ยงควรทําการวัดตอเนื่อง นอกจากน้ี การวัดคาความเค็มของ

ดินที่ใชสําหรับเพาะปลูกพืชก็มีความจําเปน เพื่อตรวจคุณภาพดิน 
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 โดยปกติ การวัดคาการนําไฟฟาของสารละลาย จะใชอุปกรณ 2 สวนคือ ใชหัววัด (conductivity probe) ใช

รวมกับเคร่ืองวัดคาการนําไฟฟา (conductivity meter) โดยทั่วไปหัววัดจะประกอบดวยแผนโลหะ 2 ชิ้นท่ีติดตั้งใหมีหนา

ขั้วไฟฟาขนานกันมีระยะหาง 1 cm ลักษณะการใชงาน ตองทําการจุมหัววัดลงในสารละลายท่ีจะทําการวัดใหของเหลว

ที่จะวัดนั้นทวมข้ัวไฟฟา ทําการจายไฟฟากระแสสลับใหกับแผนโลหะคูนี้ แลวทําการวัดสัญญาณไฟฟาที่ไดดวยเครื่อง 

conductivity meter เม่ือวัดตัวอยางหนึ่งก็ดึงหัววัดขึ้นมาลางทําความสะอาดแลวใชงานกับตัวอยางตอไป ลักษณะการ

ใชงานแบบจุมขั้วไฟฟาลงไปสัมผัสกับสารละลายตัวอยางโดยตรงเชนน้ี จําเปนอยางย่ิงท่ีบริษัทผูผลิตตองใชขั้วไฟฟา

ที่เปนโลหะที่มีความเฉ่ือยทางเคมี กลาวคือ โลหะท่ีนํามาสรางเปนขั้วไฟฟา ตองไมทําปฎิกิริยากับสารละลายตัวอยาง 

และตองไมเกิดการกัดกรอน (corrosion) ไดงาย บริษัทผูผลิตจึงใชโลหะท่ีมีราคาสูงมากเชน แพลตินัม (Platinum หรือ 

Pt) มาสรางเปนข้ัวไฟฟาสําหรับทํา conductivity probe ทําใหราคาของหัววัดคาการนําไฟฟานี้มีราคาสูง เพราะจะตอง

สรางดวยขั้วไฟฟาที่มีสมบัติพิเศษ สามารถทนการกัดกรอนได ไมเกิดปฎิกิริยากับสารใดๆ ไดงาย และตองไมเกิดภาวะ

ออกซิเดชันกับอากาศ (air oxidation) และปจจุบันยังไมมีวัสดใุดที่มีราคายอมเยาวเหมาะแกการนํามาใชประกอบหัววัด 

conductivity probe แทนโลหะ Pt ไดเลย

 ในงานน้ีจึงไดนําเสนอ การออกแบบช้ินงานสําหรับวัดคาการนําไฟฟาของสารละลายไดโดยขั้วไฟฟาไมตอง

สัมผัสกับสารละลายตัวอยางเลยในขณะวัด ชิ้นงานน้ีเรียกวา “แผนเซนเซอรอเนกประสงคสําหรับวัดคาการนําไฟฟา

แบบขั้วไฟฟาไมสัมผัสสารละลาย” ซึ่งในการวัดคาการนําไฟฟา จะมีการจายไฟฟากระแสสลับเขาที่ขั้วไฟฟาที่ 1 ซึ่ง

คากระแสที่เกิดที่ขั้วไฟฟาที่ 2 จะเปนสัดสวนโดยตรงกับคาการนําไฟฟาของของเหลวตัวอยาง ในการออกแบบแผน

เซนเซอร ขั้วไฟฟาเปนลักษณะแถบและแบนราบทั้งสองขั้ว จะถูกปูทับดวยแผนฉนวนๆ ทําหนาที่เปนตัวปองกันมิให

สารละลายตัวอยางตองสัมผัสโดยตรงกับข้ัวไฟฟาและยังปองกันการเกิด air oxidation ของขั้วไฟฟาดวย ในการวัด

คาการนําไฟฟา สามารถนําตัวอยางของเหลวหยดลงบนแผนฉนวนไดโดยตรง หรือ จะใชรวมกับภาชนะสําหรับบรรจุ

ตัวอยางก็ได โดยเพียงนําตัวอยางบรรจุลงในภาชนะแลวนําภาชนะวางลงบนแผนเซนเซอรเพื่อวัดคาการนําไฟฟาของ

ตัวอยาง นอกจากนี้จะไดนําเสนอภาชนะแบบพรุนสําหรับบรรจุตัวอยางใชแลวท้ิงดวย

วัตถุประสงค�ของผลงาน
 1. เพื่อพัฒนาวิธีใหมสําหรับการสรางเซนเซอรวัดคาการนําไฟฟาแบบขั้วไฟฟาไมสัมผัสสารละลายชนิด

แผนที่มีราคาถูก

 2. เพื่อประยุกตใชงานแผนเซนเซอรเอนกประสงคสําหรับวัดคาการนําไฟฟาแบบขั้วไฟฟาไมสัมผัส

สารละลายในงานดานอื่นๆที่มากกวาการเปนเซนเซอรในเทคนิคแคปปลารีอิเล็กโทรโฟริซิส

 3. เพื่อพัฒนาวิธีสําหรับวัดคาความเค็มของดินโดยตรงและไมผานกระบวนการกรองอนุภาคดินกอนการ

ตรวจวัด โดยการใชแผนเซนเซอรวัดคาการนําไฟฟาแบบข้ัวไฟฟาไมสัมผัสสารละลายท่ีพัฒนาขึ้นรวมกับการใชวัสดุ

พรุนสําหรับบรรจุตัวอยางใชแลวทิ้ง
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ลักษณะเด�นของนวัตกรรมท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ�เพื่อการพัฒนาต�อยอดสู�ภาคส�วนต�างๆ

 เซนเซอรวัดคาการนําไฟฟาแบบขั้วไฟฟาไมสัมผัสสารละลายชนิดแผนสรางขึ้นโดยการติดแถบโลหะตัวนํา 

จํานวน 2 แถบลงบนแผนฉนวนแข็ง โดยท่ีแถบโลหะท้ังสองถูกวางเขาหากัน และมีบางสวนของปลายของแตละแถบ

ของแผนนําไฟฟามีการเหลื่อมกัน นอกจากนี้ขั้วไฟฟาอาจสรางไดโดยวิธีอื่น เชน วิธีการกัดปร้ินตแผนวงจรพิมพ หลัง

จากนั้นปูทับผิวหนาของเซนเซอรดวยแผนฉนวนแบบบางเพ่ือปองกันการกัดกรอนของข้ัวไฟฟาจากการสัมผัสกับสาร

ตัวอยาง 

 การวิเคราะหตัวอยางของเหลวทําไดโดยการหยดสารตัวอยางลงบนเซนเซอรไดโดยตรง การตรวจวัดเปน

ไปตามหลักการของเทคนิค capacitively coupled contactless conductivity detection หรือ C4D นั่นคือการจาย

ไฟฟากระแสสลับไปยังขั้วไฟฟา 1 ขั้ว สัญญาณไฟฟาที่ผานตัวอยางมาจะเปล่ียนแปลงและบางสวนผานมายังขั้วไฟฟา

อีกขั้วได สัญญานไฟฟานี้จะถูกเชื่อมตอไปยังตัวขยายสัญญาณ และวงจรแปลงสัญญาณไฟฟาใหเปนคาความตาง

ศักยไฟฟา เพื่อวัดและอานคาออกมาที่มัลติมิเตอร ซึ่งคาศักยไฟฟาดังกลาวแปรผันโดยตรงกับคาการนําไฟฟาของ

สารละลาย 

 นอกจากน้ีตัวอยางสามารถตรวจวัดโดยการใชภาชนะฐานแบนเรียบท่ีออกแบบใหมีลักษณะเปนขอบบอ 

สําหรับตัวอยางท่ีมีตะกอนหรือสารแขวนลอยด สามารถตรวจวัดดวยแผนเซนเซอรไดโดยตรงโดยการใชรวมกับวัสดุ

พรุน เชนกระดาษทิชชู หรือกระดาษกรอง เชนการวัดคาความเค็มของดินเพื่อพิจารณาคุณภาพของดิน ซึ่งโดยท่ัวไป

แลว ในการวัดคาความเค็มเค็ม หรือคาการนําไฟฟาของดินจะมีสกัดโดยการเอาดินผสมกับนํ้าในสัดสวนหน่ึง หลังจาก

การสกัดดวยวิธีทางปฐพีวิทยา สารสกัดจะตองกรองผานเครื่องกรองบุชเนอรเพื่อแยกตะกอนของดินท้ิงไป แลวจึงวัดคา

การนําไฟฟาของดินดวยโพรบวัดคาการนําไฟฟา เนื่องจากตะกอนของดินรบกวนการตรวจวัดดวยหัววัดชนิดท่ีขั้วไฟฟา

สัมผัสกับสารละลาย ทําใหการวิเคราะหมีความยุงยากและใชเวลานาน แตสําหรับวิธีที่พัฒนาขึ้นสามารถหยดตัวอยาง

ดินที่สกัดลงไปบนกระดาษซึ่งวางอยูบนเซนเซอรไดโดยตรง โดยไมตองกรองกอน เพราะตัวกระดาษจะกรองอนุภาค

ของดินเอาไวบริเวณที่หยดตัวอยางลงไป แลวปลอยใหมีแคสารละลายสกัดเทานั้นท่ีไหลไปตรวจวัดบริเวณเซนซิ่งของ

เซนเซอร ทําใหการวิเคาะหสามารถทําไดอยางรวดเร็ว 

 เซนเซอรที่พัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาตอยอดไดโดยการพัฒนาวงจรใหมีขนาดเล็ก สามารถเปนเซนเซอร

แบบพกพานําไปวัดคาการนําไฟฟาของดินในภาคสนามได นอกจากน้ีเซนเซอรที่พัฒนาข้ึนสามารถท่ีจะพัฒนาใหมี

ลักษณะการใชงานแบบจุมเพื่อการประยุกตใชงานที่หลากหลายและเปนทางเลือกสําหรับวัตุประสงคการใชงานของผูใช

งานได

การเผยแพร�ผลงาน

 1. The drafted patent will be applied for patenting the work (see attached draft of the patent 

entitled “แผนเซนเซอรเอนกประสงคสําหรับวัดคาการนําไฟฟาแบบขั้วไฟฟาไมสัมผัสสารละลายพรอมภาชนะบรรจุตัว

อยาง”.

 2. Some of the results from work will soon be submitted as a manuscript as research article 

(Sensor and Actuator B, IF = 5.667)




