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รายชื่อและผลงานยอของนักวิทยาศาสตรดีเดนทั้งหมด (พ.ศ. 2525-2564)
ศาสตราจารย ดร. วิรุฬห สายคณิต (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Virulh Sa-yakanit B.Sc. (Hons., Chulalongkorn), Fil.Dr. (Gothenburg)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2525 สาขาฟสิกส
เสนอทฤษฎีใหมที่อธิบายพฤติกรรมเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสิ่งแวดลอมไรระเบียบ ซึ่งนําไปสูความเขาใจถึงคุณสมบัตติ างๆ ของ
สารจําพวกอสัณฐานกึ่งตัวนํา สารผลึกกึ่งตัวนําที่มีสิ่งเจือปนสูง ฯลฯ อันเปนการกอใหเกิดวิวัฒนาการในวงการอิเล็กทรอนิกส เพราะสาร
เหลานีม้ ีประโยชนในการใชผลิตแสงเลเซอร เซลลแสงอาทิตย อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ อีกมาก
ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Prawase Wasi M.D. (U. Med. Sci), Ph.D. (Colorado)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2526 สาขาชีววิทยา (พันธุศาสตร)
คนพบกลไกทางพันธุศาสตรของโรคแอลฟาธาลัสซีเมีย โดยพบวาเกิดขึ้นจากความผิดปกติของยีนแอลฟาซึ่งมีทั้งสิ้นสี่หนวย จาก
มารดาและบิดาฝายละสองหนวย ซึ่งความรุนแรงของโรคขึ้นอยูกับจํานวนของยีนที่ผิดปกตินั้น
ศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว. พุฒิพงศ วรวุฒิ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Puttipongse Varavudhi B.Sc. (Chulalongkorn), Ph.D. (Weizmann)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2527 สาขาสรีรวิทยาการสืบพันธุ
คนพบวาเออรกอตแอลคาลอยดมีผลหามการฝงตัวของบลาสโตซิสในหนูขาว โดยไมไปทําอันตรายตอบลาสโตซิสโดยตรงแตไปหาม
การหลั่งฮอรโมนจากตอมใตสมองที่ทําหนาที่กระตุนรังไขใหสรางโปรเจสเตอโรน นับเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญอันนําไปสูการเขาใจกลไกการ
ทํางานของสารประเภทนี้ที่ระดับสมองสวนไฮโปทาลามัส จนถึงขั้นพัฒนามาใชในการหามการหลั่งฮอรโมนโปรแลกตินและหามอาการน้ํานม
ไหล และพบวาฮอรโมนแอนโดรเจนสามารถกระตุนการฝงตัวของบลาสโตซิสไดเชนเดียวกับฮอรโมนอีสโตรเจน
ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Yongyuth Yuthavong B.Sc. (Hons., London), D.Phil. (Oxford)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2527 สาขาชีวเคมี
คนพบการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางและคุณสมบัติหลายประการของเยื่อหุมเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อมาลาเรีย และความเกี่ยวโยง
ระหวางการเปลี่ยนแปลงเหลานี้กบั อาการของโรคนี้ทางโลหิตวิทยา
คนพบเอนไซมใหมและวิถีปฏิกิริยาใหมของเชื้อมาลาเรียโดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับการสังเคราะหและใชสารโฟเลต อันเปนแนวทางในการพัฒนายาตานมาลาเรียใหม ๆ
รองศาสตราจารย ดร. สกล พันธุยิ้ม (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Associate Professor Dr. Sakol Panyim B.Sc. (California at Berkeley), Ph.D. (Iowa)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2528 สาขาชีวเคมี (พันธุวิศวกรรม)
คนพบยีนโปรตีนสารพิษฆาลูกน้าํ ยุงจากแบคทีเรียและศึกษาโครงสรางที่ลําดับนิวคลีโอไทดจนทราบลําดับกรดอะมิโนสวนที่ออกฤทธิ์
ฆาลูกน้ํายุง คนพบชิ้นดีเอ็นเอชนิดจําเพาะตอพันธุของยุงกนปลอง จนนํามาใชจําแนกพันธุของยุงกนปลองไดอยางงาย ๆ การคนพบทั้งสองเปน
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมยุงพาหะนําโรค
รองศาสตราจารย ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Associate Professor Dr. Yodhathai Thebtaranonth B.Sc. (U. Med. Sci.), Ph.D. (Sheffield)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2529 สาขาเคมี
คนพบสารใหมในกลุม Cyclohexene epoxides ซึ่งสกัดไดจากตนไมในจีนสั ยูวาเรีย ทําใหเขาใจกลไกชีวสังเคราะหของสารกลุม
ดังกลาวในตนไมอยางแนนอนจากหลายกลไกที่มผี ูเสนอขึ้นมา
คนพบปฏิกิริยาอันนําไปสูการสังเคราะหสารหลายชนิดในตระกูล
Cyclopentenoid antibiotics เชน ซารโคมัยซิน เมทธิลิโนมัยซิน เอ และ บี ตลอดจนถึงการสังเคราะหไดออสไพรอล อันเปนสารออกฤทธิ์
ถายพยาธิในลูกมะเกลือ
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ศาสตราจารย ดร. สุทัศน ยกสาน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
Professor Dr. Suthat Yoksan B.Sc. (Hons., London), Ph.D. (California at Riverside)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2530 สาขาฟสิกสทฤษฎี
สรางทฤษฎีอธิบายสมบัติพื้นฐานบางประการของสภาพนํายิ่งยวด โดยเฉพาะในดานที่เกี่ยวกับอุณหภูมิวิกฤตความรอนจําเพาะ และ
ฟงกชั่นคลื่นของตัวนํายิ่งยวดขณะมีสารเจือที่มีคณ
ุ สมบัติเปนแมเหล็กและไมเปนแมเหล็กชนิดตาง ๆ และไดตั้งทฤษฎีอธิบายสมบัตบิ างประการ
ของระบบที่ประกอบดวยตัวนํายิ่งยวดประกอบกับตัวนําปกติอีกดวย
ศาสตราจารย ดร. สถิตย สิริสิงห (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Stitaya Sirisinha B.Sc. (Hons., Jacksonville State), Ph.D. (Rochester)
นักวิทยาศาสตรดีเดนป พ.ศ. 2531 สาขาจุลชีววิทยา
พบวาการขาดไวตามินเอในสารอาหารทําใหภูมิคุมกันเฉพาะแหงเสียไป เนื่องจากไมสามารถแสดงออกไดในลําไสและเนื้อเยื่อ ตาง ๆ
และไดพัฒนาวิธวี นิ ิจฉัยโรคเขตรอนหลายอยางดวยวิธีการอิมมิวโนวิทยา
ศาสตราจารย ดร. ถาวร วัชราภัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Thavorn Vajrabhaya B.S. (Cornell), Ph.D. (Cornell)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2532 สาขาพฤกษศาสตร
พบการเกิดลักษณะใหมของดอกกลวยไมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผันแปรของเซลลรางกายในตนที่ขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศดวยวิธกี าร
เลี้ยงเนื้อเยื่อเปนคนแรกและรายงานปรากฏการณดังกลาวในพืชโตเต็มวัยเมื่อ พ.ศ. 2515 ตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน มีผูใชวิธีดังกลาวเพื่อสราง
พืชพันธุใหม ๆ อีกมาก
รองศาสตราจารย สดศรี ไทยทอง (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Associate Professor Sodsri Thaithong B.Sc. (Hons., Chulalongkorn), M.Sc. (Mahidol)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2533 สาขาสัตววิทยา
จากการแยกสายพันธุบริสุทธิ์ของเชื้อไขมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมฟลซิปารัม ไดพบวาในผูปวยบางรายมีเชื้อมาลาเรียอยูหลายสาย
พันธุ โดยแตละสายพันธุมีระดับความไวตอยาที่ใชรักษาและลักษณะเชิงพันธุกรรมแตกตางกัน และสามารถชักนําสายพันธุที่ไวตอยาใหเกิดการ
ดื้อตอยาในหลอดทดลองได ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาหาขอมูลทางชีวเคมีและพันธุกรรมของเชื้อมาลาเรีย
ศาสตราจารย ดร. วิสุทธิ์ ใบไม (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Visut Baimai B.Sc. (Hons., Queensland), Ph.D. (Queensland)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2533 สาขาชีววิทยา (พันธุศาสตร)
คนพบยุงกนปลองพาหะชนิด Anopheles dirus เปนกลุม สปซสี ซับซอนที่พบในประเทศไทยมีอยู 5 ชนิด ซึ่งมีแบบแผนการ
แพรกระจาย ความหลากหลายทางพันธุกรรม แหลงที่อยูอาศัยและพฤติกรรมแตกตางกันอยางชัดเจน และแตละชนิดมีสมบัตเิ ปนพาหะนําเชื้อ
ไขมาลาเรียไดแตกตางกัน ซึ่งอาจเกี่ยวโยงกับความแตกตางแปรผันทางพันธุกรรม อันเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาหาแนวทางการควบคุม
การระบาดของไขมาลาเรียโดยวิธที างพันธุศาสตร
ศาสตราจารย ดร. ไพรัช ธัชยพงษ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)
Professor Dr. Pairash Thajchayapong B.Sc. (Hons., London), Ph.D. (Cambridge)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2534 สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
คนพบวิธีออกแบบวงจรกรองดิจิตัลชนิดรีเคอรซีฟโดยการใชโปรแกรมเชิงเสน
ทําใหเกิดความหลากหลายของรูปแบบและคุณ
ลักษณะการตอบสนองความถี่ขนาดของวงจร คนพบการออกแบบวงจรกรองชนิดรีเคอรซฟี ที่ใหคุณสมบัตติ อบสนองความถี่เฟสมีลักษณะเชิง
เสน ออกแบบวงจรของความถี่ชนิดนันรีเคอรซีฟขนาดเรียบที่สดุ และกําหนดจุดตัดความถีไ่ ด คนพบวงจรที่สามารถวัดทิศทางและระยะทางได
คนพบวงจรกรองอานาล็อกที่ประหยัดชิ้นสวนในการผลิตและมีความอดทนตอการเปลี่ยนแปลงของคาชิ้นสวนดังกลาว
ผลงานดังกลาวเปน
แนวทางใหเกิดการประยุกต เชน ในการสรางอุปกรณเอกซเรยคอมพิวเตอรและการประมวลภาพถายผิวโลกจากดาวเทียม
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ศาสตราจารย ดร. อมเรศ ภูมิรัตน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Amaret Bhumiratana B.Sc. (Hons., California at Davis), Ph.D. (Michigan State)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2535 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไดทําการวิจัยอยางลึกซึ้งเกีย่ วกับขบวนการถายทอดยีนแบบ Conjugation-like ในแบคทีเรียชนิด Bacillus thuringiensis ซึ่งรวมถึง
ขบวนการแยกและหาลําดับยีนของ S-layer โปรตีนในแบคทีเรียชนิดนี้ดวย ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวนําไปสูแนวทางการพัฒนาและการสรางสาย
พันธุใหม ๆ ของ B. thuringiensis ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการใชแบคทีเรียชนิดนี้ควบคุมแมลงศัตรูพืชและแมลงพาหะของโรค นอกจากนี้
ยังไดวิจัยเกี่ยวกับขบวนการเพาะเลี้ยงเซลลแบบวนกลับจนสามารถนําไปสูขบวนการผลิต B. thuringiensis ซึ่งมีศักยภาพสูงขึ้นกวาเดิมที่ใชกัน
อยู
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทยณัฐ ภมรประวัติ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Emeritus Dr. Natth Bhamarapravati M.D. (U. Med. Sci.), D.Sc. (Pennsylvania)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2536 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ไดศึกษาพยาธิวิทยาของโรคใบไมในตับ จนสรุปไดวาสาเหตุของการเกิดมะเร็งทอน้ําดีซึ่งพบกันมากในผูปวยโรคพยาธิใบไมตับ อาจมา
จากการทีส่ ารกอมะเร็งทีอ่ ยูใ นอาหารไปกระตุน เซลลของระบบทอน้าํ ดี
ซึงถู่ กรบกวนจากพยาธิใบไมเปนเวลานาน
ๆ
และไดศกึ ษาวิทยาศาสตร
พื้นฐานในดานอิมมิวโนพยาธิวิทยาของโรคไขเลือดออกในเด็ก ซึ่งไดผลงานที่มีศักยภาพในการนําไปประยุกตใชตอในการรักษาผูปวยและการ
ปองกันโรคไดในอนาคต
ศาสตราจารย นายแพทยวิศิษฏ สิตปรีชา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Visith Sitprija M.D. (U. Med. Sci.), Ph.D. (Colorado)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2537 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ไดศึกษาพยาธิวิทยาและสรีรวิทยาสําหรับโรคไตในเมืองรอน ซึ่งเกี่ยวของกับโรคติดเชื้อ พิษของพืชและสัตวและสิ่งแวดลอม งานวิจัย
ครอบคลุมโรคเล็ปโตสไปโรสิส, มาลาเรีย, ทริคิโนสิส, เมลิออยโดสิส, ดีซานจากพยาธิตับ, มะเร็งทอน้ําดี, พิษจากงูแมวเซา และปญหาทางแพทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนปญหาทางเมตาบอลิกที่เกี่ยวโยงกับการขาดโพแทสเซียมและการทํางานที่ผิดปกติของเอนไซม ผลการวิจัย
ทําใหสามารถรักษาและปองกันโรคได รวมทั้งเปนแรงดลใจใหแพทยและนักวิทยาศาสตรรนุ ใหมหันมาศึกษาโรคไตทางอายุรศาสตรและการวิจัย
พื้นฐาน เพื่อความเขาใจในการเกิดโรคและหาวิธีรักษา
ศาสตราจารย นายแพทยอารี วัลยะเสวี (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Aree Valyasevi M.D. (U. Med. Sci.), Ph.D. (Pennsylvania)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2537 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ไดศึกษาและวิจัยอยางตอเนื่องทางดานโภชนาการ โดยเฉพาะดานทีเ่ กี่ยวของกับการเกิดนิ่วในกระเพาะปสสาวะ ซึ่งไดคนพบวา เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีอันเนื่องมาจากอาหาร โดยมีสาเหตุจากการขาดสารฟอสฟอรัสในอาหารและการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารออกซา
เลทที่มาจากอาหารทองถิ่นซึ่งเปนตัวผลึกทีส่ ําคัญในกอนนิ่ว ผลการวิจัยนําไปสูการปองกันโรคนิ่ว โดยการใหเกลือฟอสเฟต ในระดับชุมชนจน
ประสบผลสําเร็จ โดยการผสมผสานการวิจยั ดานพฤติกรรมศาสตรเขากับงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ แกปญหาดานสุขภาพ
อนามัยโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานโภชนาการ
ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ โศภน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Prasert Sobhon B.Sc. (Western Australia), Ph.D. (Wisconsin)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2538 สาขาเซลลชีววิทยา
ไดศึกษาทางดานเซลลชีววิทยามาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเกีย่ วกับโครงสรางและหนาที่ของชั้นผิวของพยาธิใบไมเลือดและพยาธิ
ใบไมตับในคนและในโค/กระบือ และการเก็บรักษาหนวยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในเซลลสืบพันธุเพศผูของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม และสัตวอื่น ๆ
โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารโปรตีนในนิวเคลียสของเซลล ซึ่งเปนตัวกํากับการขดเรียงตัวของเสนใยโครมาตินในเซลลอสุจิ
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ศาสตราจารย ดร. วัลลภ สุระกําพลธร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)
Professor Dr. Wanlop Surakampontorn B.Eng. (KMITL), Ph.D. (Kent at Canterbury)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2539 สาขาฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
คนพบและเสนอหลักการใหมของการออกแบบวงจรรวมเชิงเสน
ที่ประยุกตใชในระบบประมวลผลสัญญาณอานาล็อกแบบโหมด
กระแส และเหมาะสมกับการสรางเปนไอซีดวยมอสเทคโนโลยีและไบโพลารเทคโนโลยี โดยเฉพาะการคิดคนและเสนอแนวคิดของวงจร
สายพานกระแสปรับคาขยายดวยอิเล็กทรอนิกส
รองศาสตราจารย ดร. ประพนธ วิไลรัตน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Associate Professor Dr. Prapon Wilairat B.Sc. (Hons., ANU), Ph.D. (Oregon)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2540 สาขาชีวเคมี
มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องทางดานการทํางานของวิตามินอี โรคมาลาเรียและโรคธาลัสซีเมีย ซึง่ เปนประโยชนอยางยิ่งทั้งในเชิง
พื้นฐานที่สามารถนําเอาวิธีการทางชีวเคมีมาใช เพื่อหาขอมูลทีส่ ามารถที่จะทําใหเขาใจถึงสาเหตุของการเกิดโรคบางอยางได และในเชิง
ประยุกต ในการนําเทคนิคทางชีวภาพมาใชประโยชนในทางการแพทย เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยโรค ผลงานวิจัยนีไ้ ดมีสวนเสริมสรางให
นักวิทยาศาสตรในประเทศไทยมีความกาวหนาทางวิชาการในดานเหลานี้
ศาสตราจารย นายแพทยยง ภูวรวรรณ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Yong Poovorawan M.D. (Chulalongkorn)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2540 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ไดทําการศึกษาทั้งขอมูลวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิจัยทางคลินิกของไวรัสตับอักเสบอยางตอเนื่องและครบวงจร
รวมทั้งสาเหตุ
ลักษณะไวรัส ระบาดวิทยา อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย รวมทั้งการปองกันและรักษา เพื่อนําขอมูลไปประยุกตใชในการแก ปญหาใน
ระดับประเทศตอไป
รองศาสตราจารย ดร. อภิชาต สุขสําราญ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
Associate Professor Dr. Apichart Suksamrarn B.Sc. (Hons., Mahidol), Ph.D. (Cambridge)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2541 สาขาเคมีอินทรีย
ทําวิจัยทางดานเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติของเอคไดสเตียรอยด ซึ่งเปนฮอรโมนควบคุมการลอกคราบและการเจริญเติบโตของแมลง
พบเอคไดสเตียรอยดใหมหลายชนิดจากพืช ไดสังเคราะหปรับเปลี่ยนโครงสรางของเอคไดสเตียรอยดเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง
กับฤทธิ์ทางชีวภาพ นําความรูใหมมาสูวงการเคมีเปนอยางมาก และเปนผลงานที่จะนําไปสูการพัฒนาเปนสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่ไมเปน
อันตรายตอสภาพแวดลอมตอไป
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศกรณ มงคลสุข (สถาบันวิจัยจุฬาภรณและมหาวิทยาลัยมหิดล)
Assistant Professor Dr. Skorn Mongkolsuk B.Sc. (Hons., London), Ph.D. (Maryland)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2541 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
พัฒนาวิธีตรวจหาพยาธิใบไมในตับโดยใชเทคนิคดีเอ็นเอ และไดศกึ ษากลไกขั้นพื้นฐานของการกอใหเกิดโรคพืชโดยแบคทีเรีย แซน
โทโมนาส เพื่อนําไปเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาการปองกันการระบาดของโรคพืช
ศาสตราจารย ดร. วันเพ็ญ ชัยคําภา (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Wanpen Chaicumpa D.V.M. (Hons., Kasetsart), Ph.D. (Adelaide)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2542 สาขาวิทยาภูมิคุมกัน
ไดพัฒนาวิธวี นิ ิจฉัยโรคพยาธิตัวจีด๊ โรคพยาธิใบไมปอด ชุดตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาตอยางรวดเร็ว ชุดตรวจวินิจฉัยไทฟอยด โรคติด
เชื้อซัลโมเนลลา โรคติดเชื้อ Eschelichia coli และโรคเล็ปโตสไปโรสิส ผลงานหลายชิ้นมีศักยภาพที่จะนําไปใชตอไปได เชน การพัฒนาวัคซีน
ปองกันอหิวาตชนิดกิน
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ศาสตราจารย ดร. จงรักษ ผลประเสริฐ (สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย)
Professor Dr. Chongrak Polprasert B.Sc. (Chulalongkorn), Ph.D. (Washington)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2543 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
มีผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีและการจัดการเพื่อนําของเสียอินทรียม าใชประโยชนใหม การบําบัดน้ําเสียและการใชประโยชนจากน้ํา
เสียในอุตสาหกรรมทางการเกษตร การนําของเสียกลับมาใชใหม และการควบคุมมลภาวะโดยใชบอบําบัดแบบธรรมชาติดวยวิธตี าง ๆ
ศาสตราจารย ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี
Professor Dr. Somchart Soponronnarit B.Eng. (Hons., Khon Kaen), Dr.-Ing. (ENSAT)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2543 สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการอบแหงเนนที่เมล็ดพืชและอาหาร โดยวิธฟี ลูอไิ ดซเบดและสเปาเต็ดเบด การ
พัฒนาเตาเผาแกลบแบบไซโคลน การอบแหงผักและผลไมโดยใชฮีทปมและพลังงานแสงอาทิตย การอบแหงและการเก็บรักษาขาวเปลือกใน
ฉางเก็บ
รองศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
Associate Professor Dr. Kate Grudpan B.S. (Chiang Mai), Ph.D. (Liverpool John Moores)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2544 สาขาเคมีวิเคราะห
ไดพัฒนาระบบการวิเคราะหทางเคมีโดยเทคนิค Flow Injection Analysis (FIA) และเทคนิคที่เกี่ยวของทั้งในดานการพัฒนา อุปกรณ
เครื่องมือโดยใชวัสดุที่หาไดภายในประเทศ การพัฒนาเทคนิคที่ใชใน FIA และการศึกษาปฏิกริ ิยาเคมีทเี่ กี่ยวของ เพื่อใหไดวธิ วี เิ คราะหแบบใหม
ที่มีความถูกตองแมนยําสูง ประหยัดคาใชจายและเวลา โดยเนนการประยุกตระบบที่พัฒนาขึ้นสําหรับแกไขปญหาทางเคมีวิเคราะหในประเทศ
ไทยและเกิดนวัตกรรมใหมในระดับสากลดวย
ศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. M.R. Jisnuson Svasti B.A. (Hons., Cambridge), Ph.D. (Cambridge)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2545 สาขาชีวเคมี
ไดศึกษาโครงสรางและหนาที่การทํางานของโปรตีนระบบตาง ๆ เชนโปรตีนในเลือด โปรตีนในระบบสืบพันธุเพศชาย โปรตีนผิดปกติ
ในโรคตาง ๆ และเอนไซมจากพืช กอใหเกิดการคนพบตาง ๆ เชน คนพบฮีโมโกลบินผิดปกติหลายชนิดที่ไมเคยพบมากอนในประเทศไทย พบ
โปรตีนทําหนาทีย่ อ ยสารคารโบไฮเดรตในพืชพื้นเมืองของประเทศไทยบางชนิด นอกจากนั้นยังใหความสนใจและมีผลงานเกีย่ วกับวิทยาศาสตร
ศึกษาดวย
ศาสตราจารย นายแพทยสุทัศน ฟูเจริญ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Suthat Fucharoen B.Sc. (Chiang Mai), M.D. (Chiang Mai)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2545 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ทําวิจัยเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย จนเกิดการความเขาใจเกีย่ วกับความผิดปกติของยีนที่ทําใหเกิดโรคธาลัสซีเมียชนิดตาง ๆ ในคนไทย
จากความรูพื้นฐานทีไ่ ด
ทําใหสามารถตรวจวินิจฉัยทารกในครรภโดยวิธกี ารตรวจหาความผิดปกติของยีนไดเปนกลุมแรกของประเทศไทย
นอกจากนั้นยังไดพัฒนาเครือขายงานวิจัยภายในประเทศ เชื่อมโยงกับตางประเทศอยางกวางขวาง กอผลดีตอการแกปญหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
ในประเทศไทยหลายดาน
รองศาสตราจารย ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
Associate Professor Dr. Jumras Limtrakul B.Sc. (Khon Kaen), Dr. rer. nat. (Innsbruck)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2546 สาขาเคมี
ศึกษากระบวนการและกลไกการเรงปฏิกิริยาเคมีแบบวิวธิ พันธ (Heterogenous) โดยมุงเนนศึกษาระบบที่มีซโี อไลตเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาเคมีในระดับโมเลกุล รวมทั้งการออกแบบตัวเรงปฏิกิริยาที่มีคุณสมบัตเิ ฉพาะที่เหมาะสมกับแตละปฏิกิริยา นอกจากนี้ยังไดพัฒนา
ระเบียบวิธใี หมทางดานเคมีคอมพิวเตอรที่มีความถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยหลักการทางทฤษฎีโครงสรางอิเล็กตรอน เพื่อ
นําไปประยุกตใชในดานตาง ๆ เชน เคมี วิศวกรรมเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
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รองศาสตราจารย ดร. สุพจน หารหนองบัว (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Associate Professor Dr. Supot Hannongbua B.Sc. (Khon Kaen), Dr. rer. nat. (Innsbruck)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2546 สาขาเคมี
พัฒนาระเบียบวิธที างเคมีคอมพิวเตอร มุงเนนสมการแทนแรงกระทําระหวางโมเลกุลในสารละลายโดยใชคาพลังงานจากการคํานวณ
ทางเคมีควอนตัม เพื่อนําไปปรับปรุงผลการศึกษาโดยวิธีโมเลคิวลารไดนามิกสใหมีความถูกตองมากขึน้ พัฒนาและรวมผลกระทบที่เนื่องมาจาก
อนุภาคที่สาม รวมไปถึงการพัฒนาศักยเทียมเพื่อศึกษาสมบัติของสารละลายทีม่ ีอิเล็กตรอนอิสระละลายอยู ทําวิจัยเพื่อคนหาและออกแบบยา
มุงที่การออกแบบยายับยั้งโรคเอดสและตัวยับยั้งโรคซารส นอกจากนี้ยังไดใชเคมีคอมพิวเตอรมาวิจัยเพื่อใชประโยชนจากซีโอไลต
ศาสตราจารย นายแพทยธีระวัฒน เหมะจุฑา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Thiravat Hemachudha M.D. (Chulalongkorn)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2547 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ศึกษาวิจัยทางระบบประสาทที่เกี่ยวของกับโรคพิษสุนัขบา นับตั้งแตการวินิจฉัยโรค การเกิดโรคจากไวรัส การปองกันการเกิดโรค
กระทั่งถึงระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบาและปจจัยทางสังคมที่จะมีสวนชวยในการปองกันการแพรระบาดโรคพิษสุนัขบาในชุมชน
ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Rajata Rajatanavin M.D. (Mahidol)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2548 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ศึกษาโรคขาดสารไอโอดีน และโรคกระดูกพรุน โดยจุดมุงหมายในการศึกษาโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อสนับสนุนสงเสริมการควบคุม
โรคอยางเปนระบบ ตลอดจนขยายผลการตรวจภาวะการบกพรองของตอมธัยรอยดต้งั แตกําเนิด ในการศึกษาโรคกระดูพรุน ซึ่งเนนปริมาณ แค
ลเซี่ยมที่เหมาะสมในสตรีไทยสูงอายุ และปจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับการดูดซึมแคลเซียมและปริมาณวิตามินดีที่ควรไดรับ
ศาสตราจารย นายแพทยบุญสง องคพพิ ัฒนกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Boonsong Ongphiphadhanakul M.D. (Hon., Mahidol)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2548 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ศึกษาวิจัยดานโรคทางตอมไรทอ โดยเฉพาะโรคกระดูกพรุนมาอยางตอเนื่อง โดยมีการคนพบวาฮอรโมนเพศหญิง คือฮอรโมนเอสโตร
เจนมีอิทธิพลทําใหมวลกระดูกลดลงในผูชายเมื่อสูงอายุแทนที่จะเปนฮอรโมนเพศชาย
นอกจากนี้ยังพบวายีนของตัวรับเอสโตรเจนมีความ
สัมพันธกับมวลกระดูกทั้งในผูชายและผูหญิง
ศาสตราจารย ดร. ปยะสาร ประเสริฐธรรม (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Piyasan Praserthdam B.Eng. (Chulalongkorn), Dr.-Ing. (Toulouse)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2549 สาขาวิศวกรรมเคมี
การศึกษาตัวเรงปฏิกิรยิ า เปนสารที่ชวยเพิ่มกําลังการผลิตของผลิตภัณฑที่ตองการ และลดการสูญเสียของสารตั้งตน อันเปนหัวใจ
สําคัญของอุตสาหกรรมการกลั่นน้าํ มัน อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งในการศึกษาวิจัยตัวเรงปฏิกิริยานี้ ไดคนพบวิธีการ
ควบคุมความบกพรองบนผลึกขนาดนาโนเมตรของตัวเรงปฏิกิรยิ า ทําใหสามารถนําผลึกเหลานี้ไปประยุกตใชงานทางดานตัวเรงปฏิกิริยาและ
วงจรอิเล็กทรอนิกส
ศาสตราจารย ดร. สมชาย วงศวิเศษ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)
Professor Dr. Somchai Wongwises B.Eng (Hons., KMITT), Dr.-Ing. (Hannover)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2549 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิจัยและพัฒนาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนทั้งระบบ เชน การนําศาสตรทางการถายเทความรอนและมวลกลศาสตรของไหล และ
เทอรโมไดนามิกสมาประยุกต เพื่อพัฒนาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น โดยเนนที่การเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช
พลังงานของระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็น ความรูใหมตาง ๆ ที่ไดจากงานวิจัยพื้นฐานเหลานี้ สามารถนําไปประยุกตใชในการ
ออกแบบอุปกรณใหมสี มรรถนะสูงขึ้น
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ศาสตราจารย ดร. ยงควิมล เลณบุรี (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Yongwimon Lenbury B.Sc. (Hons., ANU), Ph.D. (Vanderbilt)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2550 สาขาคณิตศาสตร
การนําคณิตศาสตรไปใชศึกษาระบบตาง ๆ ทางชีววิทยา การแพทย และนิเวศวิทยา โดยมีความเชี่ยวชาญทางการสรางแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาระบบไมเชิงเสน การวิเคราะห และแปลผล ทําใหเกิดความเขาใจทีด่ ีขึ้นเกีย่ วกับระบบที่ศึกษา ตอบปญหาอันเปนที่
กังขาของผูดําเนินการในการควบคุม ดูแล หรือรักษาโรค โดยที่งานวิจัยดานนี้ซึ่งเปนการนําความรูท างคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร เขา
ไปประยุกตใชในทางชีวการแพทย จนเกิดเปนการวิจัยทางดาน Biomathematics และ System Biology
ศาสตราจารย ดร. สมพงษ ธรรมพงษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
Professor Dr. Sompong Dhompongsa B.Sc. (Srinakharinwirot), Ph.D. (Illinois at Urbana-Champaign)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2550 สาขาคณิตศาสตร
การศึกษาคณิตศาสตรบริสทุ ธิ์ ไดแกผลงานในทางทฤษฎีความนาจะเปน ทฤษฎีโมดูล และการวิเคราะหฟงกชันนัล ซึ่งไดรับการนําไป
ประยุกต ขยายแนวคิด และปรับปรุงขยายผลในสถานการณใหม ๆ ผลงานวิจัยสวนใหญไดรับการอางอิงโดยนักคณิตศาสตรนานาชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานการศึกษาทฤษฎีจุดตรึง ที่ไดสรางขอบเขตบนของคาคงที่เจมส ซึ่งปรับปรุงขอบเขตบนของนักคณิตศาสตรที่มีการยอม
รับมานาน พรอมทั้งวิเคราะหวาขอบเขตบนใหมนี้เปนขอคาดเดาทีด่ ีที่สุด
ศาสตราจารย ดร. วัชระ กสิณฤกษ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
Professor Dr. Watchara Kasinrerk B.Sc. (Chiang Mai), Ph.D. (Boku)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2551 สาขาภูมิคุมกันวิทยา
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ตอโปรตีนหลากหลายชนิด และนําของที่ผลิตไดมาใชเปนเครื่องมือใน
การศึกษาการทํางานของโมเลกุลบนผิวเซลลเม็ดเลือดขาว และพัฒนาเปนชุดตรวจวินิจฉัยโรคตาง ๆ ที่เปนปญหาของประเทศ ทําให
นักวิทยาศาสตรเขาใจการทํางานของระบบภูมิคมุ กันไดดียิ่งขึ้น ซึ่งความรูเหลานี้อาจนําไปประยุกตใชการปองกันและรักษาโรคได
ศาสตราจารย นายแพทย ดร. อภิวัฒน มุทริ างกูร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Apiwat Mutirangura M.D. (Chiang Mai), Ph.D. (BCM)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2551 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
การศึกษาอณูพันธุศาสตรของมะเร็งหลังโพรงจมูก และการตกแตงสายดีเอ็นเอดวยหมูเ มททิล เพือ่ ควบคุมการทํางานของยีนและ
ปกปองจีโนมของเซลล จากการศึกษาเพื่อหาองคความรูใหมเพื่อที่จะทําใหเกิดความเขาใจถึงชีววิทยาของดีเอ็นเอ ความรูนี้มีความสําคัญตอ
การพัฒนาวิธีการดูแลรักษาผูปวย
ศาสตราจารย ดร. สายชล เกตุษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
Professor Dr. Saichol Ketsa B.Sc. (Kasetsart), Ph.D. (Michigan State)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2552 สาขาวิทยาการพืชสวน
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวนเขตรอน สามารถนําความรูเ หลานี้ไปประยุกตใชในการปองกันหรือลด
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพของผัก ผลไม และไมดอกไมประดับหลังการเก็บเกี่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําใหเปน
ประโยชนทั้งดานการสรางองคความรูใหม และการประยุกตใชในการแกไขปญหาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
ศาสตราจารย ดร. อารันต พัฒโนทัย (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
Professor Dr. Aran Patanothai B.S. (Hons., Kasetsart), Ph.D. (Iowa State)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2552 สาขาวิทยาศาสตรเกษตร
ศึกษาดานงานวิจัยเกษตรเชิงระบบ
โดยเฉพาะงานวิจัยระบบการปลูกพืชและระบบการทําฟารมในเขตที่อาศัยน้าํ ฝนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และการปรับปรุงพันธุถั่วลิสง อีกทั้งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและเผยแพรแนวคิดของงานวิจัยระบบการทําฟารมใน
ประเทศไทย จนทําใหมีการนําไปใชกันอยางกวางขวาง และสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพดีเดนมาอยางตอเนื่อง
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ศาสตราจารย นายแพทยประเสริฐ เอือ้ วรากุล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Prasert Auewarakul M.D. (Mahidol), Ph.D. (Heidelberg)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2553 สาขาไวรัสวิทยา
ศึกษาวิจัยไวรัสเอชไอวี โดยไดสรางวิธีการทดสอบที่ใชศึกษากระบวนการ uncoating ซึ่งเปนขั้นตอนแรกเมื่อไวรัสเขาสูเซลล อัน
เปนงานวิจัยพื้นฐานที่อาจนําไปสูก ารคนหาโปรตีน uncoating factor รวมทั้งไดศึกษาพยาธิกําเนิดของการติดเชื้อไวรัส เอช5เอ็น1 ไขหวัดใหญ
2009 ในมนุษย ซึ่งอาจนําไปสูวธิ กี ารดูแลรักษาผูป วยที่ดีขึ้นในอนาคต
นายแพทยวิศิษฎ ทองบุญเกิด (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Dr. Visith Thongboonkerd M.D. (Chiang Mai)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2553 สาขาโปรตีโอมิกส
ศึกษาดานโปรตีโอมิกสทางการแพทย โดยสามารถผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพสูงจํานวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น จากการนํา
เทคโนโลยีทางดานโปรตีโอมิกสมาศึกษาโปรตีนทีเ่ กี่ยวของกับโรคตาง ๆ ทําใหเกิดความรูความเขาใจถึงกลไกการเกิดโรคที่ดีขึ้น และอาจนํามาสู
การคนพบตัวบงชี้ (biomarkers) สําหรับการวินิจฉัยและพยากรณโรคที่รวดเร็วและแมนยําขึ้น
ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
Professor Dr. Soottawat Benjakul B.Sc. (Prince of Songkla), Ph.D. (Oregon State)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
ดําเนินการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต เพื่อกอใหเกิดองคความรูและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารทะเลที่ผลิตในประเทศไทย
ตลอดจนการแกปญหาในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล โดยมุงเนนงานวิจัยดานปรับปรุงคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ และพัฒนา
เทคโนโลยีหลังการจับสัตวน้ํา ตลอดจนการวิจัยดานการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวนา้ํ
เพื่อกอใหเกิดผลิตภัณฑ
มูลคาเพิม่ และลดการกําจัดวัสดุเศษเหลือดังกลาว ซึ่งเปนสาเหตุของมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
ศาสตราจารย ดร. ปยะรัตน โกวิทตรพงศ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Piyarat Govitrapong B.Sc. (Mahidol), Ph.D. (Nebraska)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2555 สาขาประสาทวิทยาศาสตร
ศึกษาการควบคุมการสรางและบทบาทของเมลาโทนิน ในการชวยปองกัน ยับยั้งโรคสมองเสือ่ มจากการติดสารเสพติดกระตุน
ประสาท และคนพบศักยภาพของเมลาโทนินในการกระตุนการสรางและการเจริญของเซลลตนกําเนิดระบบประสาท
ศาสตราจารย นพ. ดร. นิพนธ ฉัตรทิพากร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
Professor Dr. Nipon Chattipakorn M.D. (Chiang Mai), Ph.D. (Alabama at Birmingham)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2555 สาขาสรีรวิทยาทางไฟฟาของหัวใจ
ศึกษาคนควาและวิจัยเชิงลึกทางดานระบบไฟฟาในหัวใจที่เกี่ยวของกับภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดรายแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ขณะที่เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน (heart attack) จากกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยเนนถึงความสําคัญของแนวคิดในการทํางานวิจัยพื้นฐาน
ที่จะตองสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชและเชื่อมโยง เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอเนื่องกับการวิจยั ทางคลินิกได
ศาสตราจารย ดร. โสพิศ วงศคํา (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
Professor Dr. Sopit Wongkham Ph.D. (Mahidol)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2556 สาขาชีวเคมี
ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐานดานชีววิทยาและชีววิทยาโมเลกุลของมะเร็งทอน้ําดี ที่กอใหเกิดองคความรูใหมเกีย่ วกับยีนที่เกี่ยวของ
กับการกอมะเร็งและการแพรกระจายของมะเร็งทอน้ําดี จนสามารถนําไปประยุกตใชในการหาตัวบงชี้มะเร็งทอน้ําดีในซีรมั ผูปวย เพื่อเสริมการ
วินิจฉัย การพยากรณโรค และพัฒนาแนวทางการรักษาแบบมุงเปา (Targeted therapy)
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รองศาสตราจารย ดร. บรรจบ ศรีภา (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
Associate Professor Dr. Banchob Sripa B.Sc. (Khon Kaen), Ph.D. (Queensland)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2556 สาขาพยาธิวิทยา
ศึกษาวิจัยดานพยาธิวิทยาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
โดยไดศึกษาคนควาและวิจัยเชิงลึกทางดานกลไกการเกิดโรค
โดยเฉพาะดานอิมมูโนพยาธิวทิ ยา จนเขาใจกระบวนการการเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ โดยไดคนพบองคความรูใหมที่สําคัญ
คือ สารคัดหลั่งจากตัวพยาธิสามารถแทรกซึมผานเซลลเยื่อบุทอน้ําดี แลวกระตุนการอักเสบอยางรุนแรงในบริเวณที่ตรวจพบสารจากตัวพยาธิ
รวมทั้งทําใหมีการแบงเซลลมากขึ้น และมีการตายของเซลล (apoptosis) ลดลง ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะนําไปสูการเกิดมะเร็งทอน้ําดี
ศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Thawatchai Tuntulani B.Eng. (Chiang Mai), Ph.D. (Texas A&M)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2557 สาขาเคมี
ศึกษาและพัฒนากลไกการเกิดอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลโฮสต-เกสต จากการเปลีย่ นแปลงสัญญาณทางสเปกโทรสโกป และ
สัญญาณเคมีไฟฟา ตลอดจนบุกเบิกงานวิจัยดานเมมเบรนอิเล็กโทรด ซึ่งทําใหไดเซ็นเซอรสําหรับไอออนโลหะหนัก แอนไอออน และโมเลกุลของ
สารอินทรีย เพื่อใชประโยชนทั้งในดานการแพทยและดานสิ่งแวดลอม โดยมุงมั่นพัฒนาระบบและกลไกการตรวจวัดที่ใชงายและมีประสิทธิภาพ
ศาสตราจารย ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Tirayut Vilaivan B.Sc. (Hons., Chulalongkorn), D.Phil. (Oxford)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2557 สาขาเคมี
นําความรูทางเคมีอินทรียสังเคราะหเปนเครื่องมือในการสรางโมเลกุลที่มีสมบัตินาสนใจที่ไมพบในธรรมชาติ เชน สารเลียนแบบสาร
พันธุกรรมที่เรียกวาเพปไทดนิวคลีอิกแอซิดหรือพีเอ็นเอ ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในระดับพันธุกรรม สาร
ยับยั้งเอ็นไซมไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสเพื่อใชเปนยาตานมาลาเรียสายพันธุดื้อยา และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่นําไปสูการพัฒนายารักษาโรค
อื่นๆ
ศาสตราจารย ดร. พิมพใจ ใจเย็น (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. Pimchai Chaiyen B.Sc. (Hons., Prince of Songkla), Ph. D. (Michigan)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2558 สาขาชีวเคมี
ศึกษากลไกการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม เพื่อใหเกิดความเขาใจเชิงลึก ซึ่งจะนําไปสูการประยุกตใชงานเอนไซมชนิดตาง ๆ ไดดีขึ้น เชน
การพัฒนาปฏิกิรยิ าตนแบบทีส่ ามารถเปลีย่ นกรดฟนอลลิคที่ไดจากการยอยชีวมวลมูลคาตํ่า ใหเปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีมูลคาเพิ่ม การ
คนพบเอนไซมที่เรงปฏิกิรยิ าการเปลงแสงชนิดใหมที่สามารถทนความรอนไดดี และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสําหรับประยุกตใชงานเปนตัวตรวจวัด
ทางชีวภาพ และไดพัฒนาวิธีวัดการทํางานของเอนไซมทเี่ ปนเปาหมายของยาตานมาลาเรียชนิดใหมใหสะดวกยิ่งขึ้น
ศาสตราจารยนายแพทย วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Vorasuk Shotelersuk M.D. (Chulalongkorn)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2559 สาขาเวชพันธุศาสตร
ศึกษาและผสานองคความรูเทคนิคทางพันธุศาสตรในการไขขอมูลพันธุกรรมเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้นของประชากรโลก โดยมีการบูร
ณาการวิชาการทางพันธุศาสตรกบั แพทยศาสตร แลวผลักดันงานทั้งดานพันธุศาสตรคลินิก พันธุศาสตรชีวเคมีคลินิก และอณูพันธุศาสตรคลินิก
นําไปสูการคนพบใหม ทีส่ ามารถประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งในประชากรไทยและเชื้อชาติอนื่ ๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
และมาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก สามารถลดจํานวนผูปวยพิการ อัตราปวย และอัตราตายของผูปวยโรค
พันธุกรรม ความพิการแตกําเนิด และปญญาออนซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในภาพรวมของประเทศ
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ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Professor Dr. David Ruffolo B.S. (Cincinnati), Ph.D. (Chicago)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2560 สาขาฟสิกส
เปนผูที่รเิ ริ่มงานวิจัยในประเทศไทยทางดานฟสิกสอวกาศ โดยเนนการพัฒนาความรูเ กี่ยวกับรังสีคอสมิก ซึ่งเปนอนุภาคพลังงานสูง
จากอวกาศ เกี่ยวกับพายุสุรยิ ะและผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอวกาศและในบรรยากาศโลก และเกีย่ วกับการขนสงของอนุภาค
พลังงานสูงทั่วระบบสุริยะ นอกจากนี้ ไดพัฒนานิสติ นักศึกษา และนักวิจัยในการใชเทคนิคทางดานการจําลองดวยคอมพิวเตอร ทางดานทฤษฎี
และทางดานการวัดและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรังสีคอสมิกจากพื้นโลก โดยเปนแกนนําของทีมงาน ที่จัดตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ณ
ยอดดอยอินทนนท
ศาสตราจารย ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Orawon Chailapakul B.Sc. (Mahidol), Ph.D. (New Mexico)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2561 สาขาเคมีวิเคราะห
เปนผูรเิ ริม่ การนําขั้วไฟฟาเพชรเจือโบรอน มาใชเปนเซ็นเซอรสาํ หรับการตรวจวัดสารประกอบอินทรียและสารประกอบอนินทรีย
นอกจากนี้ยังบุกเบิกและพัฒนาการตรวจวัดรูปแบบใหมที่เรียกวา อุปกรณปฏิบัติการบนกระดาษ ซึ่งทิศทางการวิจัยมุงเนนไปที่การนําอุปกรณ
ปฏิบัติการบนกระดาษไปประยุกตใชในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
อีกทั้งไดทําการออกแบบระบบออนไลนและระบบการ
วิเคราะหภาคสนาม สําหรับการวิเคราะหสารในระดับความเขมขนทีต่ ่ํา โดยเซ็นเซอรและระบบการวิเคราะหที่พัฒนานีส้ ามารถนําไปประยุกตใช
ในการวิเคราะหสารสําคัญตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี สวางพฤกษ (สถาบันวิทยสิริเมธี)
Assistant Professor Dr. Montree Sawangphurk B.Sc. (Hons., Ubon Ratchathani), M.Sc. (Kasetsart), D.Phil. (Oxford)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2562 สาขาไฟฟาเคมี
เปนผูที่มีผลงานโดดเดนดานอุปกรณเชิงไฟฟาเคมีหลากหลายชนิด เชนคิดคนและพัฒนาวัสดุกราฟนแอโรเจลที่มีพื้นที่ผิวและรูพรุน
จําเพาะสูง เพือ่ นําไปประยุกตใชในอุปกรณตัวเก็บประจุไฟฟาเคมียิ่งยวด แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมซัลเฟอร และอุปกรณกักเก็บพลังงานแบบผสมที่
มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมมากมาย รวมไปถึงการพัฒนาอุปกรณกักเก็บพลังงานไฟฟา แบบถานกระดุม แบบกระเปา
และแบบทรงกระบอก ในระดับโรงงานตนแบบ มีการสรางเทคโนโลยีอุปกรณกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ที่สามารถที่สามารถใชงานไดใน
หลากหลายอุปกรณ เชน ยานยนตไฟฟา สามารถตอยอดสูการผลิตยานยนตพลังงานไฟฟาของไทยไดเอง ลดการนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งจะ
สรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใหแกประเทศในระยะยาว
ศาสตราจารย ดร. สุทธิชัย อัสสะบํารุงรัตน (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Suttichai Assabumrungrat B.Eng. (Hons., Chulalongkorn), M.Sc. (Imperial College London), Ph. D.
(Imperial College London)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2563 สาขาวิศวกรรมเคมี
เปนผูค ิดคนและพัฒนาองคความรูใ หมทางดานเครื่องปฏิกรณแบบหลายหนาที่ (Multifunctional reactor) และการรวม
กระบวนการ (Process intensification) ซึ่งนําไปประยุกตใชกับกระบวนการผลิตตางๆ ในอุตสาหกรรมเคมี ปโตรเคมี และไบโอรีไฟเนอรี เชน
กระบวนการผลิตไฮโดรเจน ไบโอดีเซล กรีนดีเซล และการเปลี่ยนชีวมวลเปนสารเคมีที่มีมูลคาสูง เปนตน
ดร. วรรณพ วิเศษสงวน (ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, สวทช.)
Dr. Wonnop Visessanguan B. SC. (Hons., Chulalongkorn), M.Sc. (Chulalongkorn), Ph.D. (Oregon State)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
เปนผูคิดคนองคความรูและพัฒนาระเบียบวิธีใหมทางเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตอาหาร โดยใชเซลลจุลินทรีย และเอนไซม
หรือสิ่งที่จุลินทรียสรางขึ้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมสาํ หรับแกไขปญหาในกระบวนผลิตและแปรรูป
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐาน สรางอุตสาหกรรมอาหารใหมมูลคาสูง
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ศาสตราจารย ดร. วินิช พรมอารักษ (สถาบันวิทยสิริเมธี)
Professor Dr. Vinich Promarak B.Sc. (Hons., Khon Kaen University), M.Sc. (University of Sheffield), Ph. D. (University
of Oxford)
นักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ. 2564 สาขาเคมีวัสดุ
เปนผูคิดคนและพัฒนาองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยยุคใหมและนวัตกรรมไฟสองสวางอนาคตเพื่อการปฏิรูป
พลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน” เปนการวิจัยและพัฒนาวัสดุกึ่งตัวนําอินทรียและการประยุกตใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยุคใหม เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสรางนวัตกรรมใหม โดยนําวัสดุกึ่งตัวนําอินทรียที่เปนสารประกอบของคารบอน มาออกแบบใน
ระดับโมเลกุลใหมีคุณสมบัติเปนสารกึ่งตัวนําที่สามารถเปลงแสงไดดี ดูดกลืนแสงไดดี หรือนําไฟฟาไดดี สามารถนํามาใชแทนวัสดุกึ่งตัวนํา
ซิลิคอนในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชกันอยูในปจจุบันได
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