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ทวีศักด์ิ กออนันตกูล
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การสนับสนุนงานวิจัย
สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
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สวทช.
ระบบวิจัยไทย
แผนกลยุทธ สวทช.
การบริหารงานวิจัย
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ภาพรวมการดำเนินงานของ สวทช. 

วิสัยทัศน์
สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี

สู่สังคมฐานความรู้
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้าง
2+2+12+2+1

พันธกิจ
   

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม (RDDE) 
จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) 
พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD) และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน (INFRA) ด้าน ว และท ที่จำเป็น 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

โจทย์

ถ่ายทอด
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ภาพรวม สวทช. -  บุคลากร (๒๕๕๕)
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ภาพรวม สวทช. -  งบประมาณรายจ่าย
จากงบประมาณแผ่นดิน และ จากรายได้อื่น
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ภาพรวม สวทช.
จำนวนบทความวิชาการและสิทธิบัตรที่ยื่นจด  
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการนำผลงานไปใช้งาน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่
เกิดจากผลงานของสวทช.
 (ล่้านบาท) (กราฟแท่ง) จำนวน

หน่วยงาน
ที่รับเทคโนโลยี

จาก สวทช.
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สกว.
สวทช.

แทบไม่มีวิจัย มีวิจัยเพิ่มข้ึน

ต้ัง
สภาวิจัย
แห่งชาติ

เร่งการพัฒนา
ประเทศด้วย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

SCG
PTT
CP

Betagro
MitrPhol

SMEs
etc.

มีอุตสาหกรรมและสังคม
ที่ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม

2%
GERD/GDP

ต้ัง 
สวทช.
และ 
สกว.

๕ส
+

วช.
เพิ่มการวิจัยใน

ภาคเอกชน

ระบบวิจัยของประเทศไทย ๕๐ ปี

ที่มา: ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  สวทช.

               -50ปี                         -20ปี                   ปัจจุบัน                      เวลา

0.2%
GERD/GDP

มีชุมชนวิจัย
ท่ีโตข้ึน

สวก.
สวรส.
สดร.

สสนก.
สทอภ.
สกอ.
สทป.เริ่ม

มหา
วิทยาลัย

สวทน.

วช.
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ถ่ายทอดถ่ายทอด
เทคโนโลยี เทคโนโลยี 
และและสนับสนุนสนับสนุน
ภาคเอกชนภาคเอกชน

TMC TMC 
Software ParkSoftware Park

Thailand Science ParkThailand Science Park
PTECPTEC

BOIBOI

กรมสรรพากรกรมสรรพากร

สสวสสว.

กรมส่งเสริมกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

SIPASIPA

กลตกลต. . และ ตลทและ ตลท..

วศ. สนช.
TCELS

ธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์

ดำเนินการวิจัย

มหาวิทยาลัย

เอกชน

สทอภ สสนก.

วว.

ศซ.ดร.

อุดหนุนวิจัย

สวก.

สวรส.

CPMO 

สกว.

อุดหนุนวิจัย

สวก.

สวรส.

CPMO 

สกว.

กระทรวง/
กองทุนต่างๆ

กทสช.

ระบบนวัตกรรมของประเทศไทย ๒๕๕๕ระบบนวัตกรรมของประเทศไทย ๒๕๕๕

สวทน.
นโยบายวิจัย

วช.

สวทช. 

ที่มา: ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  สวทช.
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เพื่อนโยบายเพื่อนโยบายเพื่อนโยบาย เพื่อนโยบาย

เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ

เพื่อนโยบาย

เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อสังคมและชุมชน เพื่อสังคมและชุมชน ((คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต))

การลงทุนวิจัยแบบต่างๆ

ที่มา : สวทช. ดัดแปลงจากสถาบันคลังสมองของชาติ

การลงทุนเพ่ิมขึ้น หลักฐานทางการเงิน
ชุมชนเข้มแข็งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน
ความรู้ใหม่ผลงานตีพิมพ์
การเปล่ียนแปลงด้านมาตรการ นโยบาย
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ความตั้งใจท่ีจะเชื่อมโยงงาน
ของ สวทช. ไปสู่ผลกระทบ

ท่ีพัฒนาประเทศ

แผนกลยุทธ์ สวทช. 2555-2559

ผลผลิต (outputs)ผลผลิต (outputs)

ผลกระทบ (x 500)ผลกระทบ (x 500)

ผลลัพธ์
(มูลค่า x 10)
ผลลัพธ์

(มูลค่า x 10)
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๓
๒

เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สร้างผลงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้
เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คิดเป็น
มูลค่าไม่ต่ำกว่า ๓ เท่าของค่าใช้จ่ายของ สวทช.

ผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค
เกษตรกรรม การลงทุนฯ เพ่ิมขึ้นเป็น ๒ เท่าของการลงทุนใน
ปี ๒๕๔๕
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ภาพรวมกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์

การวิเคราะห์สถานภาพใน-นอก
Stakeholders Analysis

ภาพอนาคต สวทช. ใน ๑๐ ปี ส.ค.๕๒

Workshop กำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และ ค่านิยม ปี ๕๔-๕๙

 Workshop 
กำหนดเป้าหมาย R&D ปี ๕๔-๕๙

ผลประเมินโปรแกรมต่างๆ ในแผน ๒๕๔๙-๒๕๕๓
ประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. ๒๕๔๕-๒๕๕๑

เสวนา Focused cluster สวทช.

การตกลงใจเร่ืองคลัสเตอร์ และ cross-cutting programs สำหรับ ๕ ปีข้างหน้า
พ.ย.๕๓

ธ.ค. ๕๓

ร่าง
แผนกลยุทธ์

ก.ค. ๕๔ 

ประชาพิจารณ์ 
ท่ัว สวทช.

ผู้บริหาร
พิจารณาเห็นชอบ

กวทช. 
อนุมัติ
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Community
NGOs
CSR

ชุมชนชุมชน
สังคมสังคม
NGOsNGOs

ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม

การลงทุนเพ่ิมขึ้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
สุขภาพดี มั่นคง ปลอดภัย รายได้เพ่ิม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความสุขขึ้น

ความร่วมมือจากเกษตรกรเพ่ิมขึ้น
 

ผู้ประกอบการผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ 

SMEsSMEs ความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 นวัตกรรมร่วมระหว่างรัฐและเอกชน
 สวทช. เป็นทางเลือกแรกในการแก้ปัญหาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สร้างประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน

  สังคมตระหนักความสำคัญของ ว  และ ท 
  สังคมหาประโยชน์จาก ว และ ท ได้อย่าง

จริงจัง

ความยั่งยืนทางด้านอาหาร การเกษตร และพลังงาน ด้วย ว และ ท

ความเป็นเลิศในการวิจัย  |   การบริหารจัดการผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระยะท่ีสอง 

บุคลากรวิจัยและวัฒนธรรมมุ่งเน้นลูกค้า   |  การจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

กลไกการส่งมอบเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างทันเวลา
การรับโจทย์ ความต้องการจากภายนอก

การสร้างเศรษฐกิจ และสังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

 

Biotechnology

เกษตรและ
อาหาร

สุขภาพและ
การแพทย์

Electronics 
& Software

Materials 
Technology Nanotechnology

ทรัพยากร
ชุมชน

และผู้ด้อย
โอกาส

อุตสาหกรรม
การผลิต

และบริการ

คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้า

ผลลัพธ์ต่อประเทศ
ที่มองเห็นและรับรู้ได้

Process Excellence

Platform Technologies

Cross-cutting
Programs

ทิศทางการบริหารงานวิจัย (๒๕๕๔-๒๕๕๙)
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• ตอบสนองต่อโจทย์วิจัยที่สำคัญระดับประเทศ
• สร้างมูลค่าด้วย ว&ท ในจุดที่สำคัญของ Value chain
• มี Stakeholder ที่สำคัญในการช่วยกำหนดโจทย์
• เน้น  demand pull แทน supply push

• เป็น Strategic industry ของประเทศ 
มีผลกระทบต่อ GDP สูง

• ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะหุ้นส่วน มี 
matching fund อย่างน้อย 20% เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานจะถูก
นำไปใช้ประโยชน์โดยเร็ว

• เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาแล้วระดับหน่ึง สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้หลายคลัสเตอร์

• มีงานในส่วนที่ตอบสนองต่อคลัสเตอร์ไม่น้อยกว่า 70 %

คลัสเตอร์
วิจัยมุ่งเป้า

อุตสาหกรรม
การผลิต

และบริการ

Cross-cutting
Programs

ลักษณะของคลัสเตอร์ และ cross-cutting program
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พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

เกษตรและ
อาหาร

สุขภาพและ
การแพทย์

ทรัพยากร
ชุมชน

และผู้ด้อย
โอกาส

อุตสาหกรรม
การผลิต

และบริการ

โปรแกรมวิจัยของสวทช. (๒๕๕๕-๒๕๕๙)

คลัสเตอร์
วิจัย

มุ่งเป้า

โปรแกรม
วิจัย

1. โรคติดเช้ืออุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ำ
2.เทคโนโลยีเพ่ือการ
ป้องกัน วินิจฉัยโรค 
และรักษาโรค
3. วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสำหรับผู้
พิการและผู้สูงอายุ
4. การปฏิบัติการเพ่ือ
การรักษาสุขภาพ และ
วัสดุอุปกรณ์ทางการ
แพทย์

1. โรคติดเช้ืออุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ำ
2.เทคโนโลยีเพ่ือการ
ป้องกัน วินิจฉัยโรค 
และรักษาโรค
3. วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสำหรับผู้
พิการและผู้สูงอายุ
4. การปฏิบัติการเพ่ือ
การรักษาสุขภาพ และ
วัสดุอุปกรณ์ทางการ
แพทย์

1. อุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
2. อุตสาหกรรม
เคร่ืองปรับอากาศ
และเคร่ืองทำความ
เย็น
3. อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้น
ส่วน

1. อุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
2. อุตสาหกรรม
เคร่ืองปรับอากาศ
และเคร่ืองทำความ
เย็น
3. อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้น
ส่วน

1.สิ่งแวดล้อมที่
ย่ังยืน
2.ประสิทธิภาพ
ทรัพยากรและ
พลังงาน
3.พลังงาน
หมุนเวียน
และเทคโนโลยี
พลังงานใหม่

1.สิ่งแวดล้อมที่
ย่ังยืน
2.ประสิทธิภาพ
ทรัพยากรและ
พลังงาน
3.พลังงาน
หมุนเวียน
และเทคโนโลยี
พลังงานใหม่

1. เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนา
ชุมชน  ชนบท

2. ทรัพยากร
ชีวภาพ

1. เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนา
ชุมชน  ชนบท

2. ทรัพยากร
ชีวภาพ

1.ข้าว
2.มันสำปะหลัง
3.ยาง
4.เมล็ดพันธุ์
5.การผลิตสัตว์
และสุขภาพสัตว์
6.พืชเพ่ืออนาคต
7. นวัตกรรมอาหาร

1.ข้าว
2.มันสำปะหลัง
3.ยาง
4.เมล็ดพันธุ์
5.การผลิตสัตว์
และสุขภาพสัตว์
6.พืชเพ่ืออนาคต
7. นวัตกรรมอาหาร
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Platform Technology และ Cross-Cutting Programs
ความสามารถเพื่อความสำเร็จในอนาคต

Cross-cutting
Programs

Sensors and Intelligent Systems
Sensing materials and devices, 
transducers, signal and informaton 
processing, analytcs, 
telecommunicatons and control  

Service Research and Innovation
Operatonal research, service 
innovaton, co-creaton network, 
knowledge management  

Functional Materials
Characterizaton and fabricaton of 
materials with special propertes such 
as strength, functonal surfaces, 
photocatalytc,  temperature/water 
tolerance, electro/magneto/photo/bio 
responsiveness.

Digital Engineering
Digital design, simulatons of systems, 
visualizaton, manufacturing though 
CAD/CAE/CAM, operatons control 
through digital networks/automaton 

Biotechnology Electronics 
& Software

Materials 
Technology Nanotechnology
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แนวนโยบายในการดำเนินงาน ปี 2555

AAAA

สร้างผลกระทบ
และความยั่งยืน
ทางด้านอาหาร 
การเกษตร และ
พลังงาน 
ด้วย ว และ ท
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แนวทางการบริหารงานวิจัยของ สวทช. 

พันธมิตร
เครือข่ายวิจัย

มุ่งเป้า

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
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• มุ่งเป้าหมายท่ีส่งผลกระทบสูงต่อประเทศ ท้ังเชิง
เศรษฐกิจและสังคม
• ใช้กลไกการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย “ประชุม
ระดมสมอง” เป็นความต้องการจริง (NEED)
• จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ (เงิน/คน/โครงสร้างพ้ืนฐาน)

ปฏิบัติตามแผนงาน - กำหนดเป้าสำคัญ
วัดผลความคืบหน้าด้วย TRL (Technology readiness 
level)  พิจารณาการต่อทุนด้วย Stage Gate

วางแผน
• กำหนดเป้าหมายและทิศทาง 5 ปี

งานมุ่งเป้า

มี Exit strategy ตั้งแต่เริ่มวางแผน



@ NSTDA 2012
www.nstda.or.th

การสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สวทช.
ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 24

แนวทางการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

R&D Output
Technical/Market test

Scale up
(engineering & manufacturing)

Product Registration

Commercialization 
/ Utilization

Co investment / 
licensing 

Training
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ตย. งานวิจัย
คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร
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ตย. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยด้านข้าวตย. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยด้านข้าว

สวทช.

กรม
การข้าว

ม. เกษตรศาสตร์ ม. เทคโนโลยีราช
มงคล

SAAS, จีน

ชุมชน

 ลุ่มน้ำโขง (ลาว พม่า กัมพูชา)
 กรมการข้าว

บริษัทเอกชน
หน่วยงานท้องถ่ิน

สถาบันการศึกษา

NGO

วิจัย พัฒนาวิจัย พัฒนา ขยายผลขยายผล

พัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากร

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ความร่วมมือกับกรมการข้าว

ความร่วมมือกับประเทศ         กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง

ความร่วมมือการปลูกทดสอบพันธ์ุข้าวลูกผสม
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ETH, จีน
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ตย. เครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยด้านเมล็ดพันธ์ุ

การทดสอบ
พันธ์ุ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ (6) และเอกชน (5)
ทดสอบพันธ์ุข้าวโพด 

•ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
•ข้าวโพดหวาน /ข้าวโพดข้าวเหนียว

รับถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

(เชื้อพันธุกรรมพืช และสายพันธุ์พืช)
การจัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคนิค

•ภาคเอกชน  53 บริษัท
•ภาครัฐ  10 หน่วยงาน
•ชุมชน  5  แห่ง

ขยายและ
ประเมินเชื้อ
พันธุกรรม

ข้าวโพดไร่  
ภาคเอกชน  5 บริษัท
ภาครัฐ 2 หน่วยงาน

ร่วมวิจัย
 12 บริษัท

14 โครงการวิจัยสวีทซีดส์

กรุงเทพอุตสาหกรรมฯ

ยูนิซีดส์

แปซิฟิค

ทีเคอาร์แอนด์ ดี

อีสท์ เวสท์ ซีดส์

Merck
ควอลิตี้ฯ

ซาคาตะ

การทดสอบพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรค
จากการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย  
ภาคเอกชน 7 บริษัท
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ตย. งานวิจัย
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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• กระทรวงอุตสาหกรรม
• สวทช./MTEC
• มจธ.

โครงการความร่วมมือการใช้เอทานอลในรถโดยสารขนาดใหญ่ 

ตย. ความร่วมมือในและต่างประเทศด้านพลังงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (พ.ศ.2554) 
การใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงในรถโดยสารขนาดใหญ่  โดยได้รับงบ

ประมาณสนับสนุนจาก สนพ. กระทรวงพลังงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (พ.ศ.2554) 
การใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงในรถโดยสารขนาดใหญ่  โดยได้รับงบ

ประมาณสนับสนุนจาก สนพ. กระทรวงพลังงาน

โครงการความร่วมมือการวิจัยผลิต Bio Jet Fuel 
ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (พ.ศ.2554-2555) 

ทอ. สนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 8 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายมีผลิตน้ำมันเคร่ือง
บินด้วยกระบวนการ FT

ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (พ.ศ.2554-2555) 
ทอ. สนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 8 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายมีผลิตน้ำมันเคร่ือง

บินด้วยกระบวนการ FT

• กองทัพอากาศ 
• มจพ.
• สวทช./ MTEC

GEF: 
UNIDO:
NSTDA  

โครงการ Overcoming Policy, Market and Technological Barriers to Support Technological 
Innovation and South-South Technology Transfer: the Pilot Case of Ethanol Production 

from Cassava (ระหว่างการดำเนินงาน)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (2011 – 2015) งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนสิ่ง

แวดล้อมโลกประมาณ 2.6 ล้านเหรียญ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี
การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังให้แก่กลุ่มประเทศ CLMV

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (2011 – 2015) งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนสิ่ง
แวดล้อมโลกประมาณ 2.6 ล้านเหรียญ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี

การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังให้แก่กลุ่มประเทศ CLMV



@ NSTDA 2012
www.nstda.or.th

การสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สวทช.
ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 30

โครงการความร่วมมือการวิจัยในเช้ือเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 2
ตย. ความร่วมมือในและต่างประเทศด้านพลังงาน
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ตย. งานวิจัย
คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์
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Delivery mechanism
• Seek active partners
• License to private 
    companies

10

4. Applied 
research

1.
Initial 
Idea

2.
Formulate 
research 
question

3.
Basic

research

5. Lab scale 
production

6. Pilot scale
 production

7. Industrial 
scale 

production

8. Market 
Launch

Pre-
clinical 

trial

Clinical 
Trial

1

Clinical 
trial
2

Clinical 
trial
3

ตย. การกำหนดเป้าหมาย และโครงการด้านวัคซีนไข้เลือดออก

Prime-boost

Live-attenuated vaccine

DNA vaccine

VLP/Single cycle vaccine/new technologies

construction

tetravalent

monovalent

mono/tetra-
valent

construction

construction

construction

NSTDA I

NSTDA II

monovalent
monovalent 
(dengue1)

monovalent

Monovalent
(dengue1)

Monovalent
Dengue1

Tetravalent Tetravalent Phase 1
clin.trial

Cleavage and 
maturation in cells

Characterization of 
immune response 

Dengue1-4

tetravalent

Tools for
characterization of
 immune response

Characterization of 
immune response 

Tools for
characterization of
 immune response

Determination 
of 1° & 2° response

GMP 
production

Safety
test
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Mahidol University

Vaccine candidate tests: Characterizing, 
safety and efficacy in animal model

In vivo DNA vaccine development
Chulalongkorn University 

Chiang Mai University
Live attenuated and 

Virus liked particle candidate vaccine

Diagnostic development 

Research Network of Dengue
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ตย. งานวิจัยสารต้านมาลาเรียต้นแบบท่ีผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก 

ทำไมจึงต้องลงทุนวิจัยและพัฒนา

ประโยชน์และผลกระทบเมื่อทำสำเร็จ

• เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือมาลาเรียดื้อยา
ไปท่ัวโลก ซ่ึงเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องรีบ
แก้ไข
• มีความเป็นไปได้ในการเกิดเชื้อด้ือยาต่อ 
Artemisinin ในแถบชายแดนไทย

•  มี lead compounds 3 ตัวท่ีสามารถ
พัฒนาไปเป็นยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ๆ 
•  มีสิทธิบัตรร่วมในการพัฒนายาทำให้
ประเทศมีโอกาสใช้ยาในราคาถูก
•  ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 
216 ล้านบาทในประเทศไทย

ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ยาต้านมาลาเรียตัวเลือก  รายละเอียด 

1. ระดับประเทศ

จำนวนผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย ต่อปี               22,000 คน

จำนวนผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทยที่เข้ารับการรักษาต่อปี                7,200 คน

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรักษาผู้ป่วย ต่อคน ต่อคร้ังที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลในประเทศ

              30,000 บาท

ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคมาลาเรียทั้งประเทศ            216 ล้าน บาท

2.  ระดับ Global

จำนวนผู้ติดเชื้อมาลาเรียทั่วโลก ต่อปี        300,000,000 คน

จำนวนผู้ป่วยมาลาเรียที่ต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล        50,000,000 คน

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรักษาผู้ป่วย ต่อคน ต่อคร้ังที่เข้ารับการรักษา                5,000 บาท

ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคมาลาเรียทั่วโลก  250,000 ล้าน บาท

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tm.mahidol.ac.th/tmho/images/th_malaria1.jpg&imgrefurl=http://www.tm.mahidol.ac.th/tmho/faq.htm&usg=__0jaiz_FMV5CPc9Hiv4PwsfcW-ng=&h=200&w=144&sz=15&hl=th&start=36&um=1&itbs=1&tbnid=iSrF4XPhR655hM:&tbnh=104&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ngthai.com/0707/images/feat_malaria.jpg&imgrefurl=http://www.ngthai.com/ngm/0707/feature.asp%3Ffeatureno%3D1&usg=__BHNT_nKE9aFjM2YxfeeA77IA9QY=&h=370&w=493&sz=76&hl=th&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=pPbyhk0lu7Gh5M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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Protein structure/ target validation/ design 
/synthesis and candidate screening

Biological study of Malaria

Field study, Epidemiology Pharmacokinetic and 
Pharmacodynamic study

Design and synthesis
Chulalongkorn University 

Kasetsart University 
Naresuan University 

Mahidol University

In Silico Pharmacokinetics and dynamics study 

Research Network of Malaria

Thai Armec Force Research Institute 
of Medical Sciences (AFRIMS)  

http://chemw.sc.mahidol.ac.th/en/people/faculty/palangpon-kongsaeree/
http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc/Yuvaniyama_J.htm
http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc/Chaiyen_P.htm
http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc/Chookajorn_T.htm
http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc/Wilairat_P.htm
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?Id=0610
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?Id=0646
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.rd1677.com/backoffice/PicUpdate/67348.jpg&imgrefurl=http://www.rd1677.com/branch.php%3Fid%3D67348&usg=__oNigm7reZrJu1ZlSTJELJ06D1tA=&h=250&w=250&sz=49&hl=th&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Bc125q_eMDvtzM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/search%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1.%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26biw%3D783%26bih%3D556%26tbm%3Disch&ei=SQ3aTenhMI6asAP_8uWGDA
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.studychannels.com/img_cm_master/01fe60c42794ae36b1ec984d9a0ea1a1.jpg&imgrefurl=http://www.studychannels.com/show_content.php%3FCategory%3Dem3%26id_cm_post%3D1974&usg=__QdSJm9Mlk-WISWuWckQSqJUhWuU=&h=319&w=319&sz=58&hl=th&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=kgyEgQFa3TXL4M:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/search%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26biw%3D1259%26bih%3D848%26tbm%3Disch&ei=oQPaTd7-DImgsQPTjsiFDA
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ตย. งานวิจัย
คลัสเตอร์ทรัพยากรและชุมชน
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ด้านการเกษตร :การศึกษา
ชีววิทยาของแตนเบียนกับ
แมลงวันผลไม้ องค์ความรู้พื้น
ฐาน ช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืช
โดยชีววิธี

ด้านการแพทย์ : พบการปรับตัวของยุง
ก้นปล่อง มีพันธุกรรมใหม่ๆ ที่เป็น Sipling 
Species และมีความสามารถในการนำโรค
มาลาเรียต่างกัน

ด้านเศรษฐกิจชุมชน : ไรน้ำนางฟ้า สิ่งมีชีวิตชนดิใหม่ของโลก 
และการต่อยอดเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ 
เกิดเป็นธุรกิจ SME สร้างรายได้ประมาณ 8,000 บาท/เดือน

ด้านการเกษตร : สปีชีส์ของไส้เดือน
ดินที่พบในไทยเกือบ 100 สปีชีส์ มี
ศักยภาพในการฟื้นฟูดิน, ปุ๋ย
ด้านสิ่งแวดล้อม : ได้มีการนำ
ไส้เดือนท้องถ่ินมาฟื้นฟูดินในนากุ้ง
ร้าง

ด้านการท่องเที่ยว : การศึกษา
โลมาสีชมพูในพื้นท่ีขนอม 
จ.นครศรี ธรรมราช ทำให้ธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีการ 
สร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น  
ปี 2549-52 เรือนำเที่ยวรวม 
1,926 เที่ยว มูลค่า  1,540,800 
บาท ในขณะที่ปี 2547-2548 มี
การนำเที่ยวเพียง 151 เที่ยว

ตย. ผลงานด้านทรัพยากรชีวภาพ จากการสร้างองค์ความรู้ใหม่และมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน ์

ด้านการอนุรักษ์ : องค์ความรู้
เร่ืองหญ้าทะเลที่บริเวณเกาะ
ท่าไร่ จ.นครศรีธรรมราช และ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนใน
การดูแลรักษา ทำให้พื้นที่
หญ้าเพิ่มขึ้นมา ทั้งคุณภาพ 
ปริมาณ และความหนาแน่น
จาก 45 ไร่ ในปี 2550 เป็น 
65 ไร่ ในปี 2553

ด้านการศึกษา : แหล่งศึกษา
ธรรมชาติและระบบนิเวศ :       
พุหนองปลิง

37
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ความร่วมมือของหน่วยงาน
  1. ศช./สวทช.
  2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  5. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ (มหาวิทยาลัยภูมิภาค, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
  6. คณะอนุกรรมการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
  7. หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ความร่วมมือของหน่วยงาน
  1. ศช./สวทช.
  2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  5. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ (มหาวิทยาลัยภูมิภาค, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
  6. คณะอนุกรรมการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
  7. หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

สวทช.พั
ฒนา

บุคลากร
ด้าน 
GHP

ขยาย
ผลพัฒนา
บุคลากร

GHP

เกิดวิทยากรแกนนำ
313 คน

จาก 117 สถาบัน
(ราชภัฎ ราชมงคล

มหาวิทยาลัย)

จำนวน 135 คน 
จาก  83 แห่ง

ผลักดัน
313 คน
ขยายผล

สวทช. เป็นพี่เลี้ยง

ดำเนินการ
ยกระดับ

มาตรฐานอาหาร
ให้กับชุมชน

ชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์
ได้มาตรฐานอาหาร 67 กลุ่ม

 ผ่านมาตรฐาน มผช.  94 ผลิตภัณฑ์
 ผ่านมาตรฐาน อย. 30 ผลิตภัณฑ์

ตย. การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนให้ได้มาตรฐาน ตย. การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

สวทช. 
และเครือข่าย

ดำเนินการ

 เกิดเครือข่ายวิทยากรอาชีพด้าน GHP 4 ภาค
 Website เครือข่าย :www.biotec.or.th/GHP

 เกิดเครือข่ายวิทยากรอาชีพด้าน GHP 4 ภาค
 Website เครือข่าย :www.biotec.or.th/GHP

 บุคลากรสถาบัน
 นักศึกษา
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ตย. งานวิจัย
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
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ตย. การยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

โครงการทำร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA)
1. แม่พิมพ์ Plastic Injection                        2. แม่พิมพ์ Sheet metal forming
3. แม่พิมพ์ Aluminium die casting               4. แม่พิมพ์ Rubber Injection
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การพัฒนาบุคลากร

Research Network: สร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มเข็มและมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเรื่องที่เป็นเป้าหมายสำคัญและสร้างผลกระ
ทบสูง (ร่วม กับ สกว. : ทุน คปก. )

• วัคซีนไข้เลือดออก  /  สารต้านมาลาเรีย  /  การป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยแคลเซียมและวิตามินดี / การประเมินความเส่ียงเชื้อก่อโรค
ในอาหารส่งออก (ไก่) 

ทุนนักวิจัยแกนนำ: สร้างกลุ่มวิจัยท่ีเข้มแข็ง และมี
การทำงานเป็นทีม มีโครงสร้างในการพัฒนา นัก
วิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีความเช่ือมโยงต้ังแต่ระดับ
นักศึกษา จนถึงระดับนักวิจัยอาวุโส เกิดความมี
ส่วนร่วมและเช่ือมโยงระหว่างภาคความรู้ และ
ภาคการผลิต และบริการหรือภาคสังคม 

NSTDA Chair Professor: สรา้ง 
“ศาสตราจารย์ท่ีเป็นผู้นำกลุ่ม” ท่ีเป็นผู้นำทาง
ด้านการวิจัย พัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และเช่ือมโยงกับภาคการผลิตและ
บริการ

ศ.นพ.สุทัศน์  ฟู่เจริญ 
จากโครงการ  การ
เปล่ียนแปลงทางพยาธิ
สรีรวิทยาในผู้ป่วยธาลัส
ซีเมียและการ
พัฒนาการรักษาแบบ
ใหม่

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน

โครงการ การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเล้ียงสบู่ดำ
สำหรับเป็นพลังงาน และอาหารสัตว์ 

ศ.นพ.อภิวัฒน์  มุทิรางกูร  
จากโครงการ การศึกษา
สภาวะเหนือพันธุกรรมและจี
โนมของมะเร็งและเซลล์แก่ 
เพื่อ การค้นพบใหม่ การตรวจ
กรองมะเร็ง และ พัฒนาการ
รักษาโรคโดยการควบคุมการ
แสดงออกของยีน

ทุน ปี 54

ร่วมกับฝ่ายพัฒนากำลังคนด้านวิทย์ฯ  ในการให้ทุน นศ ป.โท  ป. เอก / ทุน NUIRC / ทุน TGIS 
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ขอบคุณครับ
president@nstda.or.th
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