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NSTDA  
Core  

Values

วิสัยทัศน์ Vision

พันธกิจ Mission

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐาน 

ความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. มุ่งสร้างเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง 

ยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม 

ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร 

และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลงาน

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Nation 
First

S&T 
Excellence

Teamwork

Deliver-
ability

Account-
ability



 4

รา
ยง

าน
ป
ระ

จำ
ป
ี ๒

๕
๕

๐

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ 2550 การบริหารจัดการการวิจัยของ สวทช. 

ยังคงแบ่งกลุ่มโปรแกรมเป็น 4 กลุ่มใหญ่ และดำเนินงานตามแนว 7 

คลัสเตอร์หลัก โดยสอดรับกับแผนงาน Fast Forward ที่มุ่งเน้นเร่ง

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในประเทศ ทั้งที่สร้างสรรค์โดย สวทช. เอง 

และจากความร่วมมือกับพันธมิตร นอกจากนี้ในปี 2550 สวทช. ได้นำ 

Balanced Scorecard (BSC) มาเป็นเครื่องมือบริหารในการนำแ

ผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy-to-Action) ซึ่งช่วยให้เกิดการ      

ความสมดุลในการบริหารจัดการองค์กร 

การดำเนินงานส่วนใหญ่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วน 

หนึ่งเป็นเพราะเป็นปีแรกของการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรด้วยหลัก

การ BSC การตั้งเป้าหมายได้จากการอ้างอิงผลการดำเนินการในปีที่

ผ่านมา 

ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550 สวทช. ได้รับอนุมัติแผน

รายจ่ายประจำปีจาก กวทช. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,497.57 ล้านบาท 

แบ่งเป็น

งบดำเนินการ จำนวน 4,000 ล้านบาท• 

งบก่อสร้าง จำนวน 497.57 ล้านบาท• 

สำหรับค่าใช้จ่ายและรายได้ของ สวทช. ในปี 2550 สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,971.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

88.3 ของแผนรายจ่ายประจำปี 2550 ที่ได้รับอนุมัติ โดยแบ่งเป็น

ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ จำนวน 3,824.88 ล้านบาท• 

ค่าใช้จ่ายงบค่าก่อสร้าง จำนวน 146.39 ล้านบาท• 

รายได้ของ สวทช. ในปีงบประมาณ 2550 รวมทั้งสิ้น 925.63 ล้านบาท 

แบ่งเป็น

รายได้ตามพันธกิจหลัก (ไม่เน้นรายได้ด้านบริหารจัดการ) • 

จำนวน 823.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 127 ของแผนรายได้ที่ตั้งไว้ 

(731 ล้านบาท)
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ในปีงบประมาณ 2550 

สวทช. ดำเนินโครงการวิจัย พัฒนา 

ออกแบบและวิศวกรรม จำนวนทั้งสิ้น 

1,070 โครงการ 
โดยมีมูลค่ารวมของโครงการวิจัยทุกประเภท

ทั้งสิ้น 2,810 ล้านบาท 

319 

โครงการต่อเนื่อง

411 
โครงการใหม่ 340 

โครงการเสร็จสิ้น

พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

หรือเกิดองค์ความรู้ใหม่
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และมีผลงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 18 เรื่อง 

จำนวนผลงานที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตร จำนวน 17 เรื่อง 

และผลงานที่ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตร จำนวน 13 เรื่อง

สำหรับการยื่นขอจดสิทธิบัตรในปีงบประมาณ 

2550 นั้น พบว่า สวทช. มีผลงานที่สามารถยื่นขอ 

จดสิทธิบัตร

84
เรื่อง (เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 70 เรื่อง)

84

18 17
13

เรื่องยื่นขอจด
สิทธิบัตร

เรื่องยื่นขอจด
อนุสิทธิบัตร เรื่องได้รับคู่มือ

สิทธิบัตร
เรื่องได้รับคู่มือ
อนุสิทธิบัตร
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จำนวนบุคลากรของ สวทช. ในปี 2550 มีทั้งสิ้น 

2,313 
คน แบ่งเป็น

กลุ่มบริหาร จำนวน 70 คน

กลุ่มวิจัยและวิชาการ จำนวน 1,548 คน

กลุ่มปฏิบัติการ จำนวน 695 คน

โดยจำแนกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้

ปริญญาเอก จำนวน 362 คน

ปริญญาโท จำนวน 890 คน

ปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี 

จำนวน 1,061 คน
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สารประธานกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ในระยะที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักกำหนดนโยบายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันประเทศ มุ่งการพัฒนาความรู้ความสามารถ จัดการวิทยาการสมัยใหม่  
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(นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ประจักษ์ว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับผิดชอบภารกิจที่สำคัญ

ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมว่าด้วยการนำเสนอกฎหมายส

ำคัญของประเทศ  การวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดนวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมขอ

งประเทศเป็นมูลค่าสูง 

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี 

ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ  ดังนั้น ผลงานของ สวทช. 

ในการผลักดันประเทศไทยให้สามารถคิดค้นและสามารถส่งเสริมอย่างจริงจังในการใช้กลไกขององค์กร ขับเคลื่อนการป

ระยุกต์เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  เพื่อนำประเทศให้สามารถอยู่รอดและสร้างความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตให้ประชาชนไทยไ

ด้อย่างดี  

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สวทช. คือหน่วยงานชั้นนำของป

ระเทศที่ตระหนักและมีศักยภาพสูงในการศึกษาแนวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต และการที่มีส่วนสำคัญใ

นการระดมสมองนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี ประสบความสำเร็จในการจัดสมัชชาวิทยาศาสตร์เรื่องประเด็นอุบัติ

ใหม่ นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  จึงจำ

เป็นต้องมีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  ทั้งการสร้างองค์ความรู้ สร้างความตระหนักในสังคม รวมถึงการศึก

ษาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง ให้รู้ทันความก้าวหน้างานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล สามารถประยุกต์เทคโน

โลยีที่เหมาะสม ผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทยให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สวทช. จะดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น พร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อนำประเทศไทยให้เป็นสัง

คมวิทยาศาสตร์และมีศักยภาพยิ่งขึ้นบนเวทีโลก
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สารจากผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความเจริญก้าวหน้าที่ผ่านมาของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมที่ 

เป็นของต่างชาติ ซึ่งหากประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมที่เป็นของประเทศได้แล้ว  

ย่อมส่งผลต่อการแข่งขันบนเวทีโลกในระยะยาว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่การแข่งขันทา

งด้านเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ 
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(นายศักรินทร์  ภูมิรัตน)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เร่งสร้างนวัตกรรมของป

ระเทศผ่านงานวิจัยและพัฒนาในลักษณะโปรแกรมหลัก (Program Based) โดยได้บูรณาการการดำเนินงานระหว่างห

น่วยงานต่างๆ ใน สวทช. ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของศูนย์ทั้ง 5 คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโล

ยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอม

พิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) ตลอ

ดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน    

ในการเร่งสร้างนวัตกรรมของประเทศนั้น สวทช. ได้ดำเนินงานภายใต้แผนงาน Fast Forward 

เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัย สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรได้ตระหนักถึงความจำเป็นในก

ารสร้างนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของทุกภาคส่วน 

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือการบริการ เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสัง

คมโดยเร็ว  นอกจากนี้ยังได้นำเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ Balanced Scorecard (BSC) และ Service 

Level Agreement (SLA) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อให้การด

ำเนินงานมีเป้าหมายชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ด้วยแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ในปี 2550 สวทช. สามารถผลิตผลงานออกมาได้อย่างเด่นชัด 

บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสมทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประเทศ เช่น สามารถยื่นจดสิทธิบัตร  84 

เรื่อง บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 302 บทความ หรือดำเนินโครงการที่ร่วมมือกับพันธมิตรหลักทั้งในและต่างป

ระเทศ  217 โครงการ และที่สำคัญกว่านั้น สวทช. ได้ส่งมอบผลงานสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของปร

ะเทศถึง 212 ผลงาน ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีใหม่ในการตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ทำให้สามารถผลิตชุดตรวจเชื้อไวรัส 3 

สายพันธุ์ได้อย่างแม่นยำในครั้งเดียว สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วกว่าวิธีการเดิม และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต เทคโนโ

ลยีใหม่ในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และมีราคาถูก หรือเทคโนโลยีนาโนเอ็นแคปซูเลชัน 

(Nano Encapsulation) ซึ่งค้นพบสารพิเศษที่สามารถนำมาผสมในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเพื่อป้องกันหรือรักษาสิวได้

อย่างปลอดภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2550 สวทช. ยังได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่

ของสังคมไทย จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด

ำเนินการวิจัยและพัฒนา และจากการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ โดยการฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน 

ตลอดจนการเฝ้าติดตามและตรวจวัด เช่น การตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นต้น

ด้วยพลังความร่วมมือของพนักงาน สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ผมมั่นใจว่า สวทช. จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาวิ

ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถแข่งขันกับนานาประเทศบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ
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สวทช.
กับการขับเคลื่อนประเทศสู่ 

“เศรษฐกิจฐานความรู้”
แนวคิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2547-2566) คือ ก

ารมุ่งนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Base Society : KBS) 

ซึ่งการที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ ‘เศรษฐกิจฐานความรู้’ หมายความว่าประเทศไทยต้องไม่เพียงรับงานประกอบ

ชิ้นส่วน หรือไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าตามแบบที่คนอื่นคิดไว้หากแต่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างสรรค์แ

ละวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง รวมทั้งหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหากประเทศไทยพัฒ

นาความสามารถเหล่านี้ขึ้นมาได้เอง คนไทยแต่ละคนก็จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าม

ากขึ้น โดยนวัตกรรมจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจและประเทศเจริญเติบโตไปได้นั่นเอง และส่งผลให้ประเ

ทศไทยสามารถก้าวไปเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคได้

การที่ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตงานให้ได้ดีเทียบเท่าประเท

ศอื่นๆ ซึ่งบทบาทของ สวทช. คือ การช่วยให้ประเทศของเรามีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยกา

รนำประโยชน์จากความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ โดยสนับสนุนการลงทุนด้า

นการวิจัยและพัฒนา รวมถึงบุคลากร ผ่านการดำเนินงานของศูนย์ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

และการเกษตร สามารถผลิตงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ โดยการทำงานของ สวทช.สอดคล้องกับแผนงาน 

Fast Forward ในการเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในประเทศ ทั้งจากที่สร้างสรรค์โดย สวทช. เอง 

และจากการร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญที่ สวทช. ต้องเร่งผลักดันประเทศไปสู่การเป็นประเทศ 

‘เศรษฐกิจฐานความรู้’ คือ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา บุคลากร และจำนวนการยื่นขอจดสิทธิบัตร ซึ่ง 

สวทช. ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะมุ่งมั่นดำเนินงาน สนับสนุน และสร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในก

ารผลักดันประเทศสู่การเป็นประเทศ ‘เศรษฐกิจฐานความรู้’ 
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สิ่งแวดล้อมการแพทย์สาธารณสุข รักษ์
โลกปลอดภัยไว้ก่อนเพิ่มคุณภาพชีวิ

ตด้วยการแพทย์พัฒนา
เกษตรกรรมด้วยวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
สื่อสารและโทรคมนาค
มพัฒนาฐานข้อมูลอุตส
าหกรรมIT Valleyเพิ่ม
ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
การแพทย์ สาธารณสุข 
รักษ์โลก ปลอดภัยไว้ก่
อนเพิ่มคุณภาพชีวิตด้

วยการแพทย์พัฒนาเกษตร
กรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเท

คโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม
พัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมIT Vall

eyเพิ่มศักยภาพผู้ด้อยโอกาสสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อมการแพทย์สาธารณสุขปลอดภัยไ

ว้ก่อน เพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการแพทย์ พัฒนาเก
ษตรกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสื่อสารแล

ะโทรคมนาคมพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมIT Valley
เพิ่มศักยภาพผู้ด้อยโอกาสสารสนเทศสิ่งแวดล้อมการแพทย์ 

สาธารณสุข รักษ์โลก ปลอดภัยไว้ก่อนเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการ
แพทย์พัฒนาเกษตรกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสื่อสารแล

ะโทรคมนาคมพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมIT Valleyเพิ่มศักยภาพผู้
ด้อยโอกาสสารสนเทศสิ่งแวดล้อมการแพทย์ สาธารณสุข รักษ์โลก ปลอดภั

ยไว้ก่อนเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการแพทย์พัฒนาเกษตรกรรมด้วยวิทยาศาสตร์แ
ละเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมIT Valleyเพิ่

มศักยภาพผู้ด้อยโอกาสสารสนเทศสิ่งแวดล้อมการแพทย์ สาธารณสุข รักษ์โลก ปลอด
ภัยไว้ก่อนเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการแพทย์พัฒนาเกษตรกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโน

โลยีสื่อสารและโทรคมนาคมพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมIT Valleyเพิ่มศักยภาพผู้ด้อยโอก
าสสารสนเทศสิ่งแวดล้อมการแพทย์ สาธารณสุข รักษ์โลก ปลอดภัยไว้ก่อนเพิ่มคุณภาพชีวิตด้ว

ยการแพทย์พัฒนาเกษตรกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อสารและโทรคมนาคม

Knowledge-Base 
Society

KBS
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ก้าวแรก
ที่ฐานราก
พื้นฐานที่มั่นคง 

กำลังคนที่เข้มแข็ง

นำทางสู่ความสำเร็จ
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โครงสร้างพื้นฐาน
ความสำเร็จในการดำเนินงานใดๆ 

ย่อมต้องอาศัยจุดเริ่มต้นที่ดี เช่นเดียวกัน ความก้าวหน้าของ

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ย่อมขึ้นอ

ยู่กับโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งที่จะนำไปสู่การต่อยอดความ

รู้สู่การวิจัย และนำไปสู่ความสำเร็จของประเทศ

เปิดธนาคารจุลินทรีย์มาตรฐานสากล
สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

(ไบโอเทค) เปิดให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่รวบรวมไว้ในธนาคารจุลิ

นทรีย์ (Microbe Bank) อย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการน

ำไบโอเทคโนโลยีไปใช้อย่างแพร่หลาย สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตส

าหกรรมต่างๆ และเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก

ธนาคารจุลินทรีย์หรือ Microbe Bank ของไบโอเทค 

มีจุลินทรีย์ให้บริการมากกว่า 20,000 ตัวอย่าง และเก็บรักษาจุลิน

ทรีย์ตามมาตรฐานคุณภาพสากล (ISO 9001) คือ เก็บรักษาในส

ภาพเยือกแข็งในถังไนโตรเจนเหลว หรือในหลอดแห้งสุญญากาศ โ

ดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์เป็นผู้กำหนดขั้นตอนวิธีการจัดเก็บ 

เพื่อให้ได้จุลินทรีย์ที่ถูกต้อง มีชีวิตรอด และปราศจากการปนเปื้อน

ปัจจุบันไบโอเทคพร้อมให้บริการธนาคารจุลินทรีย์แก่นักศึก

ษา นักวิจัย  หรือบริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะนำจุลินทรีย์ไปใช้ 

ทั้งนี้เพื่อการวิจัย พัฒนา และต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ

ชย์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงตัวอย่างจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพ 

ลดระยะเวลาในการค้นหาและวิจัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้รวดเ

ร็วยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจุลิน

ทรีย์เขตร้อนของภูมิภาคต่อไป
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ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ไม่ว่าจะเป็น 

เอดส์ ไข้หวัดนก ซาร์ส และมาลาเรีย ซึ่งการวิจัยและพัฒนาความรู้     

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการลด 

การสูญเสียชีวิตของประชากร และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ 

ขณะเดียวกันยังช่วยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ลดการนำเข้า และก่อให้เกิดรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกร

รมเทคโนโลยีชีวภาพ

ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สวทช. ได้จัดทำแผนที่สารสนเท

ศเพื่อการวิเคราะห์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้ออุบัติใหม่เกี่ยวกับโรคไข้หวัด

นก ไข้เลือดออก และมาลาเรีย เพื่อสนับสนุนให้ภาคการวิจัยสามารถ

ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและองค์ความรู้เรื่องดังกล่าวในระดั

บสากลได้ รวมถึงข้อมูลการจดสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็นป

ระโยชน์ต่อการวางแผนการวิจัยและพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะส

มสำหรับประเทศต่อไป

แผนที่สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ความรู้ 

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
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สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์สิ่งทอและเคมีภัณฑ์ ร่ว

มกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเดนมาร์ก (Danish Technological In-

stitute) ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันและอุตส

าหกรรมสิ่งทอไทยด้านมาตรฐานและฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโ

รป เพื่อให้บริษัทสิ่งทอของไทยได้รับการรับรองฉลาก “EU Flower” เ

พื่อให้สิ่งทอของไทยได้รับการยอมรับว่ากระบวนการผลิตคำนึงถึงผลก

ระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้แข่งขันกับกลไกตลาดระดับสูงในยุโรปได้

โครงการดังกล่าวนำร่องโดย 4 บริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอตั้งแต่ต้น

น้ำถึงปลายน้ำ รวม 4 ประเภท ได้แก่ เส้นด้ายฝ้าย 100% โดยบริษัท 

อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จำกัด, เส้นด้ายไนลอน 100% 

โดยบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน), ผ้าฝ้ายถักและเสื้อผ้าฝ้าย 

100% โดย บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด และผ้าไหมทอผืน 100% 

โดย บริษัท กรีนวิล เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัททั้ง 4 ประสบความสำเร็จใ

นการขอรับรองฉลาก EU Flower เรียบร้อยแล้ว และนับเป็นผู้ประกอบ

การสิ่งทอกลุ่มแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลสำหรับสิ่งทอ 

ไทยสู่ตลาดยุโรป
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สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เปิดหน่วยบริการ

วิเคราะห์และทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยีครอบคลุม 3 สาขาได้แก่ 

นาโนอิเล็กทรอนิกส์ นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และวัสดุนาโน เพื่อส่งเส

ริมให้อุตสาหกรรมไทยลดการพึ่งพาบริการแล็บทดสอบในต่างประเทศ 

โดยมุ่งเน้นให้บริการที่สะดวกรวดเร็วภายใน 5-10 วัน 

ปัจจุบันศูนย์นาโนเทคให้บริการทดสอบประมาณเดือนละ 1,000-

2,000 ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามารับบริการตรวจวิเคราะห์มากที่สุดอ

ยู่ในกลุ่มสิ่งทอ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง สีทาบ้าน 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ 

ทั้งนี้ ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ศูนย์นาโนเทคได้ทดลองให้บ

ริการเป็นเวลา 1 ปี พบว่า 60% ของผู้รับบริการเป็นนักวิจัยของภาครัฐ 

ส่วนอีก 40% เป็นผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย แ

ละต้องการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์ 

ศูนย์บริการพิสูจน์สินค้านาโน 
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สวทช. เปิดตัวศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (De-

sign & Engineering Consulting Service Center : DECC ) 

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม มีเป้าหมายใ

นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ Finite Element Meth-

od (FEM) ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาทางด้าน

วิศวกรรม การให้คำแนะนำปรึกษา และฝึกอบรมบุคลากรทั้งภ

าครัฐและเอกชน โดยได้มีการจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษาและร่

วมวิจัยกับบริษัทต่าง ๆ ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น บริษัท 

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงไทย 

จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเท

ศและพลังงานทหาร ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ กับประเทศไทย 

เช่น รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย ปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง 105 มม. อัตตาจร 

โครงสร้างรถโดยสาร 2 ชั้น ชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารผู้โดยสารของสนา

มบินสุวรรณภูมิ เบรกมือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ถังน้ำสะอาดและน้ำเสีย

สำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม เกิดขึ้นจากการทำ

งานของกลุ่มงานไฟไนต์เอลิเมนต์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช

าติ (เอ็มเทค) ก่อนจะได้รับการสนับสนุนให้แยกตัวออกเป็นหน่วยธุรกิ

จของ สวทช. ในที่สุด

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวก

รรม
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หลังจากประสบความสำเร็จในการดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ประ

เทศไทย เฟส 1 โดยเป็นศูนย์รวมในการวิจัยและพัฒนาที่ครบวงจรที่มีห

น่วยงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐเป็นแกนหลักของอุทยานฯ และเป็น

แม่เหล็กดึงดูดภาคเอกชนให้เข้ามาใช้พื้นที่ทำวิจัยและพัฒนาแล้วกว่า 

11,000 ตารางเมตร มีเอกชนเช่าใช้พื้นที่เพื่อทำงานวิจัยและพัฒนากว่

า 50 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 500 คน ซึ่งเป็นนักวิจัยและวิศวกร 

60% มีมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 3,000 ล้านบาทต่อปี  

เมื่อกันยายน 2550 สวทช. โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 

(ทีเอ็มซี) ได้เปิดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เฟสที่ 2 โดยลงทุนขย

ายโครงการเพิ่มทั้งสิ้นราว 2,000 ล้านบาท ตั้งเป้าดึงดูดจำนวนบริษั

ทเอกชนทำวิจัยและพัฒนา 200 ราย ใช้พื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของโค

รงการ โดยคาดว่าประมาณ 40,000 ตรม. จะเป็นพื้นที่สำหรับบริษัท

เอกชนใช้พื้นที่ในการทำวิจัยและพัฒนา การก่อสร้างโครงการเฟส 2 

นี้จะเริ่มต้นปลายเดือนตุลาคม 2550 และแล้วเสร็จในปี 2553 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เฟส 2 จะประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 4 

หลังที่เชื่อมต่อกัน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 124,000 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่

ใช้สอยได้ทั้งสิ้นประมาณ 72,000 ตรม. ซึ่งจะแบ่งพื้นที่สำหรับบริษัทเอ

กชนคิดเป็น 56% และสำหรับ สวทช. 44% 

อาคารทั้ง 4 หลัง ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังที่ได้รับการออกแบบพิเศษ

ให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ทำการวิจัยด้านต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ 

โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี อีก

อาคารหนึ่งจะเป็นอาคารเพื่อการค้นคว้าวิจัยของภาคเอกชนโดยเฉพา

ะการออกแบบนี้อยู่ภายใต้แนวคิด Work-Life Integration เน้นให้เ

กิดความสมดุลระหว่างการทำงาน สันทนาการและการพักผ่อน ซึ่งแน

วคิดดังกล่าวส่งผลอย่างมากในเชิงการจัดการและการออกแบบอาคาร

ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ รูปแบบการทำงานอย่า

งเป็นเครือข่าย ทั้งนี้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เฟส 2 

จะเป็นอาคารแรกๆ ของประเทศไทยที่นำแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแกนส

ำคัญในการออกแบบ 

ความสำเร็จโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเฟส 1 ขยายตัวสู่เฟส 2
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สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้วางแนวทางในกา

รพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุม

วิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตแล

ะบริการ และการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน  

การดำเนินงานในปี 2550 สวทช. เน้นการพัฒนากำลังคนที่สนับสนุน

งานวิจัยและพัฒนาโดยตรง เช่น จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวน 687 คน (แบ่งเป็นทุนต่อเนื่อง 393 

คน ทุนใหม่  294 คน) สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชากา

รด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1,739 คน สนับสนุนนักศึกษาทำโครงงาน

วิทยาศาสตร์  จำนวน 306 คน และสนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอผ

ลงานทางวิทยาศาสตร์จำนวน 16 คน นอกจากนี้ สวทช. ยังได้ผลิตหลั

กสูตรเรียนรู้ออนไลน์ที่เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

เสริมสร้างกำลังคน
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สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนให้เ

ด็กไทยได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในการแข่งขันอ

อกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ Robocon International De-

sign Contest 2007 (IDC RoBoCon)   

การแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งผู้แข่งขันออกเป็นทีมแบบคละประเทศ 

โดยเยาวชนไทยจากสถาบันต่างๆ จะ รวมกลุ่มกับเยาวชนจากมห

าวิทยาลัยชั้นนำอีก 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บราซิล 

เกาหลีใต้ และฝรั่งเศส โดยร่วมกันสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ที่ตอบโจ

ทย์ ‘Thank You Mae (Mom) !!’ เนื่องด้วยการแข่งขันจัดขึ้นในช่วงวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เวทีการแข่งขัน IDC RoBoCon นี้ไม่เพียงจะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย

ได้แสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น หากยังได้เกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีการประดิษฐ์หุ่นยนต์กับเยาวชนจาก

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ขณะเดียวกันยังก่อเกิดความส

ามัคคีและมิตรภาพที่ดีระหว่างเยาวชนอีกด้วย

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ หรือ IDC RoBo-

Con นี้ เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแ

ห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology หรือ Tokyo Tech) 

ร่วมกับคณาจารย์ของ Massachusetts Institute of Technology 

หรือ MIT จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี และนับเป็นการแข่งขัน

ในเมืองไทยเป็นครั้งแรก

IDC RoboCon 2007
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สวทช. โดยโปรแกรมการบริหารจัดการคลัสเตอร์.......นำทีมเยา

วชนตัวแทนจากประเทศไทยเข้าแข่งขันในงาน Global TiC Tal-

entrepreneur Award & Forum 2007 ที่ประเทศไต้หวัน 

ร่วมกับเยาวชนจากทั่วโลกกว่า 800 ทีม 

ตัวแทนประเทศไทยทั้งสองทีมสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศใน 2 ประเภท 

โดยทีม ‘BioShield’ จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้รับรางวัล ‘The Best Niche Technology Award’ และทีม ‘Rub-

ber Care’ จาก MIM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล ‘The 

Best Creative Value Design Award’ 

ผลิตภัณฑ์ของทีม BioShield คือ สารป้องกันโรคตัวแดงจุดขาว (White 

Spot Virus) จากธรรมชาติที่ผสมในอาหารกุ้ง ซึ่งโรคตัวแดงจุดขาวเป็

นโรคที่ร้ายแรงที่สุดในอุตสาหกรรมกุ้งขณะนี้ 

สำหรับธุรกิจของทีม Rubber Care เน้นที่อุตสาหกรรมยางพารา โด

ยการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าหางน้ำยางด้วยสารธรรมชาติเพื่อดึงเนื้อ

ยางคุณภาพสูงกลับมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางรถยนต์ 

ถุงมือแพทย์ ถุงยางอนามัย เป็นต้น เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถเพิ่มก

ำไรให้กับผู้ประกอบการน้ำยางเข้มข้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบั

ดน้ำเสีย และการบำรุงรักษาเครื่องจักร 

เยาวชนไทยจัดทำแผนธุรกิจได้รับรางวัลระดับโลกที่ไต้หวัน
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สวทช. ร่วมกับองค์กรสำรวจการบินอวกาศญี่ปุ่น (Japan Acrospace 

Exploration Agency : JAXA) นำ 2 เยาวชนไทย “อาภาภรณ์-

สรัลพร บุณยรัตพันธุ์” ซึ่งจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการ 

The 3rd Student Zerogravity Flight Experiment Contest และ 

ได้รับคัดเลือกจากโครงงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 7 โครงงาน ให้ทดล

องการแตกตัวของเม็ดยาในสภาพไร้น้ำหนักบนเครื่องบินสมรรถนะสูง

ชนิด Parabolic Flight มีสภาพแรงโน้มถ่วงต่ำ โดยบินประมาณ 20 

วินาที 

ผลที่ได้จากการทดลองโครงการดังกล่าวในสภาพไร้น้ำหนัก คือ 

เม็ดยาไม่จมลงที่ก้นหลอด แต่จะลอยอยู่ใต้ผิวน้ำและกระจายตัวไปทุก

ทิศทาง ซึ่งผลจากการทดลองนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแ

บบเม็ดยาสำหรับนักบินอวกาศได้ต่อไปในอนาคต

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของสวทช. และ JAXA ที่ต้องการเ

ปิดโอกาสให้เยาวชนมีโอกาสทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาวะไร้แรง

โน้มถ่วงจำลองเลียนแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์อวกาศ เพื่อทำการทด

ลองในสภาพที่แตกต่างไปจากพื้นโลก ผลลัพธ์ที่ได้มีความแตกต่างกัน 

และเชื่อว่าการทดลองดังกล่าวจะนำมาสู่การวิจัยเพื่อรองรับการใช้ชีวิต

นอกโลกของมนุษย์อวกาศ 

เยาวชนไทยนำโครงการทดลองทดสอบในสภาพไรน้้ำหนัก
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สานต่อสู่
งานวิจัย
มุ่งมั่นวิจัย

พัฒนาความรู้

เพิ่มพูนศักยภาพ

ตอบโจทย์สู่สังคม
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รักษ์โลก
ในปี 2550 สวทช. ได้สนับสนุนโครงการด้านพลังงานเพื่อสิ่ง

แวดล้อมกับหน่วยงานภายนอกหลายโครงการ รวมถึงการกร

ะตุ้นและสร้างจิตสำนึกในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้

กับพนักงาน 

เพราะสภาวะการณ์ของโลกที่แปรเปลี่ยน เราทุกคนบนโลกนี้

จึงต้องร่วมกันหาวิธีในการรักษาหรือเยียวยา โดยอาศัยความ

รู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ทุกชีวิต

สามารถดำรงอยู่บนโลกได้ต่อไป

การผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนแบบครบ 

วงจร พลิกฟื้นพื้นที่ดินเปรี้ยว
สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่

วมกันดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนชีวภาพครบวงจรเฉลิมพระเกียรติฯ 

โดยดำเนินโครงการ “โรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนแ

บบครบวงจรเฉลิมพระเกียรติฯ” และคัดเลือกพื้นที่ชุมชนเกษตรบริเวณ

รอยต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานี (อำเภอหนองเสือ) จังหวัดนครนายก 

(อำเภอบ้านนา) และจังหวัดสระบุรี (อำเภอวิหารแดง) ซึ่งเป็นพื้นที่ขอ

งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินและเพื่อเกษตรกรรม และพื้นที่ของสำนักงา

นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อจัดตั้งโรงงานสาธิตและถ่ายทอดเ

ทคโนโลยี

โครงการนี้ดำเนินงานอย่างครบวงจรตั้งแต่การทดลองปลูกพืชพลังงาน 

ได้แก่ สบู่ดำและปาล์ม

ในพื้นที่ดินเปรี้ยว  การหีบน้ำมันจากพืชพลังงาน 

การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล รวมถึงการควบคุมคุณภาพน้ำมันที่ได้ การ

ใช้งานน้ำมันสบู่ดำและไบโอดีเซลกับเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่

องยนต์ และการติดตามประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์หาปัจจัยคว
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ามสำเร็จของโครงการ  เพื่อนำข้อมูลมาประกอบเป็นแนวทางและต้นแบบการพัฒนาการผลิตพลังงานเพื่อการพึ่งพาตน

เอง  การพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่  และเป็นแนวทางในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาของเ

กษตรกรให้เป็นรูปธรรมอย่างครบวงจร

ในปี 2550 การดำเนินโครงการช่วยให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ชุมชนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่สว

นส้มร้างหรือพื้นที่ที่ไม่ได้ทำประโยชน์ เพราะประสบปัญหาดินเปรี้ยวจัด โดยได้พัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสวนพืชพลังง

าน มีการทดลองปลูกต้นสบู่ดำและปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์หาความเป็นพิษและการแก้พิษของสบู่ดำ 

การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของสบู่ดำเพื่อพลังงาน รวมถึงดำเนินการพัฒนาระบบแปรรูปผลผลิตสบู่ดำให้เป็นน้ำมันด้วยเค

รื่องสกัดน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบผลิตไบโอดีเซลที่สามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด  ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการแปรรูปกากสบู่ดำสำหรับใช้เป็นเชื้อเพ

ลิงแข็ง เพื่อป้อนเตาแก๊สซิไฟเออร์ สำหรับผลิตไฟฟ้าในระดับชุมชนในอนาคตด้วย

ต้นแบบเทคโนโลยีที่ได้ดำเนินการพัฒนาและติดตั้งในโรงงานสาธิต รวมถึงระบบอื่นๆ ที่จะทยอยติดตั้งนั้นแสดงให้เห็นถึ

งการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาชุมชนทำให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยเมื่อโครงการพัฒน

าจนครบวงจรแล้วจะสามารถพลิกฟื้นทุ่งหลวงรังสิตให้กลับมามีผลผลิตทางการเกษตรที่มีรายได้เพียงพอที่จะจุนเจือควา

มเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ด้วยการปลูกพืชพลังงาน ในลักษณะการเกษตรผสมผสานแนวทางทฤษฎีใหม่ โดยชุมช

นมีการรวมกลุ่มในรูปแบบชุมชนสหกรณ์ ดูแลและจัดการผลผลิตที่ได้เพื่อใช้ในชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก และเมื่อมีกำลั

งการผลิตมากขึ้นก็สามารถขายน้ำมันไบโอดีเซลหรือน้ำมันจากพืชพลังงาน ได้แก่ ปาล์ม และสบู่ดำ ให้กับอุตสาหกรรม

หรือชุมชนอื่นต่อไปได้ 

การจัดตั้งโรงงานในชุมชนทำให้เกิดการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานได้ ไม่ว่าจะเป็นก

ารผลิตไฟฟ้าจากกากปาล์ม กากสบู่ดำ หรือแกลบ และก๊าซชีวภาพ ก่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่

งรายได้อีกทางหนึ่งของชุมชน
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เศรษฐกิจพอเพียงในวิสาหกิจชุมชนด้วยกา

รผลิตน้ำมันจากสบู่ดำ

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเทคโนโลยีและองค์ความรู้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรักษ์ท้อ

งถิ่นอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ให้เป็นชุมชนต้นแบบผลิตน้ำมันสบู่

ดำครบวงจร ทดแทนเชื้อเพลิงดีเซล 

โครงการโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กในการผลิตน้ำ

มันสบู่ดำ แบ่งการดำเนินโครงการ 3 ระยะ คือ 1. การถ่ายทอดเทคโนโ

ลยีเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การคัดเลือกสายพันธุ์และการวั

ดปริมาณผลผลิต 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรผลิตน้ำมันสบู่ด

ำ ประกอบด้วย เครื่องกะเทาะเปลือก เครื่องหีบ และเครื่องกรองน้ำมัน 

สำหรับระยะสุดท้ายจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันไ

บโอดีเซล

การดำเนินการของโครงการระยะที่ 1 คือการให้ความรู้ความเข้าใ

จต่อชุมชนในการเตรียมพื้นที่ เตรียมพันธุ์สบู่ดำที่เหมาะกับชุมชน 

การเพาะปลูกสบู่ดำ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันสบู่ดำ ก

ารใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องจักรกลการเกษตร การผลิต และนำเครื่อ

งหีบแบบมือโยกไปใช้กับเม็ดสบู่ดำที่มีในปัจจุบัน เพื่อให้ชุมชนมีควา

มมั่นใจและทดลองในการใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องจักรกลการเกษตร 

ระยะที่ 2 เป็นการผลิตเครื่องจักรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำ

มันสบู่ดำ โดยชุดเครื่องจักรผลิต ประกอบด้วย เครื่องกะเทาะเปลือก 

เครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำแบบ Screw Press และเครื่องกรองน้ำมัน ในข

นาดที่ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันทางชุม

ชนจะสร้างโรงเรือนติดตั้งเครื่องจักรผลิตน้ำมันสบู่ดำ เพื่อใช้เป็นศูนย์ก

ารเรียนรู้ในเรื่องการผลิตน้ำมันสบู่ดำและการดำรงวิถีชีวิตตามหลักเศ

รษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนอื่นๆ  ระยะที่ 3 เป็นการผลิตไบโอดีเซลจา

กน้ำมันสบู่ดำและการใช้งาน ซึ่งโครงการในระยะที่ 3 จะดำเนินการห

ลังจากสรุปผลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 1 และ 

2 เป็นไปด้วยดี และชุมชนมีความต้องการอย่างแท้จริงในการนำน้ำมัน

ไบโอดีเซลไปใช้กับยานยนต์ขนส่งของชุมชน

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวั

สดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) หน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ภ

ายใต้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) แล

ะโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) 

เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างองค์ความรู้และดำเนินการพัฒนาพ

ลังงานทดแทนในชุมชนได้เองต่อไป
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จากวัสดุเหลือทิ้งสู่ผลงานวิจัยเพื่อสิ่งแวดล้

อม

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อ

ม พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับทำวัสดุรูพรุนและวัสดุสำหรับใช้งานที่อุณ

หภูมิต่ำ โดยใช้เถ้าแกลบเป็นวัตถุดิบหลักรวมกับวัตถุดิบอื่นที่เป็นวัส

ดุเหลือทิ้ง หรือเป็น by-product ราคาถูกที่หาได้ทั่วไปในประเทศ เ

พื่อทดแทนวัสดุจากแหล่งธรรมชาติและวัสดุนำเข้าที่ใช้เป็นส่วนประก

อบของผลิตภัณฑ์สำหรับการก่อสร้าง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

ของใช้ในชีวิตประจำวัน และวัสดุสำหรับการเพาะปลูกพืชแบบไม่ลงดิน 

ผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นได้แก่ 

* วัสดุรูพรุนเพื่อการบำบัดน้ำ มีความพรุนตัวสูง มีรูพรุนหรือ

ช่องว่างภายในระดับไมครอนจนถึงมิลลิเมตร ประมาณ 60% 

พื้นที่ผิวของเม็ดพรุนนี้ประมาณ 11 ตารางเมตรต่อกรัม ซึ่งช่องว่างนี้จ

ะเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียที่ปลดปล่อ

ยออกมาจากสัตว์น้ำ

* หินเบา เป็นเม็ดหินที่มีโครงสร้างภายในเป็นโฟม หรือรูพรุนปิด 

ความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.6-1.0 กรัมต่อลบ.ซม. และช่วง 1-1.3 

กรัมต่อลบ.ซม. ใช้แทนหินธรรมชาติในงานก่อสร้างในโครงสร้าง

ที่ต้องการให้เบาและสามารถรับแรงได้ หรือเป็นหินประดับต่างๆ 

และไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต สามารถใช้ประดับตู้ปลาได้

* วัสดุปลูกพืช hortimedia วัสดุเพาะปลูกที่มีความพรุนตัวสู

ง อมน้ำได้ดี แข็งแรงกว่าวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ เช่น ขุยมะพร้าว 

เพอร์ไลท์ (perlite) เวอร์มิคูไลท์ (vermiculite) โดยมีหลายขนาด 

ซึ่งลักษณะการอมน้ำแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับการเจริญเติบ

โตของพืชชนิดต่างๆ และมีการนำไฟฟ้า น้อยกว่า 0.4 mS/cm. 

ซึ่งนับว่าต่ำมาก จึงเหมาะสำหรับการปลูกพืช hydrophonics 

หรือการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

ผลงานวัสดุรูพรุนเพื่อการบำบัดน้ำ ได้รับรางวัลเหรียญทองสาขา Pro-

tection of the Environment & Energy จาก International Exhibi-

tion of Inventions of Geneva ครั้งที่ 38 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 



31

A
nn

ua
l R

e
po

rt
 2

00
7 

Thai Green Design Network 

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐจัดตั้งเครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

หรือ Thai Green Design Network (TGDN) ภายใต้โครงการ “การเ

พิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบที่คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแว

ดล้อมและเศรษฐกิจ หรือที่รู้จักกันในนาม EcoDesign หรือ Green 

Design ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และป้องกัน

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมศักยภาพของอุตสาหก

รรมไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน 

ปัจจุบันการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ EcoDe-

sign เป็นแนวทางหนึ่งที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เลือกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกา

รสิ่งแวดล้อม ซึ่ง EcoDesign เป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเ

ศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณ

ฑ์ บริการ หรือกระบวนการผลิต ให้ได้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบว

นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลดกากของเสีย 

ยืดระยะเวลาการใช้งาน และเพิ่มปริมาณการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อหลี

กเลี่ยงผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง 

ทั้งนี้เครือข่าย TGDN ประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่ง

แวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
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วิทยาศาสตร์เพื่อความปลอดภัย

สมองกลเตือนภัยดินถล่ม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่เพียงเอื้อให้ชีวิตดำรงอยู่อย่างส

ะดวกสบาย หากยังมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างคว

ามปลอดภัยทั้งกายและใจ 

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์ยานยนต์และขนส่ง ร่วมกั

บส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตั้งเครื่องเตือนภัยดินถล่มและน้ำ

ป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีค

วามเสี่ยงต่อภัยน้ำป่าและดินถล่มบ่อยครั้ง

นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(เนคเทค) ได้พัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และใช้เป็นส่วนปร

ะกอบในอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ซึ่งนำไปติดตั้งบนยอดเขา

ที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ ดอยกิ่วลม ดอยกองมู และดอยจิกจ้อง 

โดยการทำงานของอุปกรณ์ จะอาศัยแหล่งพลังงานจากเซลล์แสงอาทิ

ตย์ ขณะที่สมองกลจะส่งข้อมูลที่ตรวจวัดได้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือ

ถือที่ศูนย์ควบคุมกลางของจังหวัด เพื่อประมวลผลข้อมูลส่งขึ้นเว็บไซต์

เตือนภัย

เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวนี้ยังใช้งานร่วมกับมาตรการเตือนภัยที่

มีอยู่เดิม เช่น ระบบตรวจวัดและบันทึกทางการเกษตร ระบบตรวจจับค

วามสั่นสะเทือนความไวสูง และระบบเครือข่ายเตือนภัย ซึ่งระบบเหล่า

นั้นจะส่งผ่านข้อมูลจากอุปกรณ์เตือนภัยไปยังศูนย์ป้องกันภัยของจังหวั

ด ทำให้เจ้าหน้าที่รับทราบเหตุได้อย่างรวดเร็ว 
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หุ่นยนต์กู้ภัยและเก็บกู้วัตถุระเบิด

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์ยานยนต์และขนส่ง ประ

สบความสำเร็จในการพัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์กู้ภัยและเก็บกู้วัตถุระเบิ

ด หลังจากการทดสอบการใช้งานหุ่นยนต์ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด รุ่น 

Scorpion 09 ที่ได้ออกแบบให้สามารถนำพาและปฏิบัติการด้วยเจ้า

หน้าที่เพียง 2 คน หุ่นยนต์ Scorpion 09 มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม เ

ตรียมพร้อมใช้งานได้ในระยะเวลาสั้น สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วใ

นการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ มีกล้องวงจรปิด ช่วยให้มองเห็นภาพทั้งด้

านหน้าและหลัง แขนกลสามารถยกน้ำหนักได้มากกว่า 10 กิโลกรัม 

ติดตั้งอาวุธปืนแรงดันน้ำ (water cannon) ทำลายวัตถุระเบิด 

ที่ช่วยลดแรงสะท้อนกลับในการยิง ทำให้เมื่อยิงออกไปแล้วหุ่นยนต์ไ

ม่ล้ม และหุ่นยนต์สามารถควบคุมแบบใช้สายเคเบิลและแบบไร้สาย 

รวมทั้งการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้พัฒนาหุ่นยนต์รุ่น Scorpion 11-Scorpion 

13 ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดจากรุ่น Scorpion 09 ใช้มอเตอร์กำลังขับ 

200 วัตต์ 2 ข้าง มีระบบควบคุมความเร็ว ระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ที่มีข

นาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม มีตีนตะขาบอะลูมิเนียม และระบบลดแรงสะท้อน

กลับของปืนแรงดันน้ำ 

ปัจจจุบัน สวทช. ได้มอบหุ่นยนต์ดังกล่าวให้กับกองกำกับการตำรวจตร

ะเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน.444 

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กองวิทยาการกรมตำรวจ จังหวัดตาก 

และกองทัพอากาศ เพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิ

ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2541 คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ดำเนินโครงการพัฒนากฎหมายเทคโน

โลยีสารสนเทศ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (เนคเทค) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550 ได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 

2550 นับเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคอ

มพิวเตอร์อย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคง

ของประเทศ 

พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ 

และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 

ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเ

ตอร์และบทลงโทษครอบคลุมทั้งต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

และผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้

แก่ผู้อื่นหรือกลุ่มพนักงาน/นักศึกษาในองค์กร 



35

A
nn

ua
l R

e
po

rt
 2

00
7 

ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิ

วเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์

การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิต

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุ

ข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ชั้นนำของไทย ผลักดันการใช้เทคโนโลยีกา

รสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping) สู่ภูมิภาค โดยตั้งหน่วยเ

ทคโนโลยีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดต่างๆ 

นับตั้งแต่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วตั้งแต่ปี 

2542 พบว่าศัลยแพทย์ไทยให้การตอบรับเป็นอย่างดี และมีแนวโน้มใ

ช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วมา

ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยแล้วกว่า 140 ราย 

เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วถูกนำมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความบกพร่องบริเวณกะโหลกศี

รษะ ใบหน้า และขากรรไกร โดยนำมาสร้างหุ่นจำลองทางการแพทย์ 3 

มิติ ที่สามารถใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการผ่าตัดล่วงหน้า ตลอดจ

นการออกแบบและสร้างวัสดุฝังในโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานภาพถ่ายทา

เพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าและมีความหมาย เช่นนี้แล้ว 

ผลสัมฤทธิ์ใดๆ ของการวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์จึงเป็น

ดังแสงสว่างสำหรับผู้ที่รอคอย
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งการแพทย์ ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการผ่าตัดรั

กษาได้อย่างมาก รวมถึงลดเวลาในการผ่าตัดและลดความเสี่ยงที่เกิด

ขึ้นกับผู้ป่วยลงได้

โครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศ

วกรรมชีวการแพทย์ มุ่งเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดตั้งหน่วยเทคโน

โลยีเครือข่ายในส่วนภูมิภาค โดยในระยะแรกเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉีย

งเหนือ และขยายสู่ภาคเหนือและภาคใต้ในระยะต่อไป เพื่อช่วยเหลือผู้

ป่วยในส่วนภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและพัฒน

าวงการแพทย์ไทยให้มีศักยภาพแขนงหนึ่งที่สามารถแข่งขันและเป็นศู

นย์กลางในระดับภูมิภาคได้

 การดำเนินงานในปี 2550 โครงการสามารถสร้างเครือข่ายแ

ละพันธมิตรเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือในการศั

ลยกรรมทางการแพทย์ จำนวน 28 แห่ง ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อลดค

วามพิการ ความบกพร่องของสภาพร่างกายผู้ป่วยโดยการประยุกต์ใช้เ

ทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วช่วยในการผ่าตัดศัลยกรรมกะโหลกศีร

ษะและใบหน้า รวมถึงให้บริการผู้ป่วยในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

จำนวน 77 ราย 

โครงการการประยุกต์ใช้ต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน

ภาระงานของศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องา

นวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นแห่งชาติ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2550 โดยคณะกรรมการ

อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 
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ในปี 2550 คณะนักวิจัยไทยโดยการสนับสนุนของ สวทช. โดยโ

ปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข ประส

บความสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนาชุดตรวจรักษาโรคที่สำคัญ 

ได้แก่ ชุดตรวจอย่างง่ายเพื่อคัดกรองผู้เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 

ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว น้ำยาคอนจูเกตสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้

อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า และชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกแบบไบโอเซ็นเซอร์

ชุดตรวจอย่างง่ายเพื่อคัดกรองผู้เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 

การตรวจหาผู้ที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็น

ต้องมีการคิดค้นและพัฒนาชุดตรวจที่ช่วยให้การตรวจไม่ยุ่งยากและเสี

ยค่าใช้จ่ายน้อย อีกทั้งสามารถนำมาใช้กับประชากรจำนวนมากได้

ค ณ ะ นั ก วิ จั ย จ า ก ศู น ย์ วิ จั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ก า ร แ พ ท ย์  

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ศึกษาและพัฒนา

ชุดตรวจอย่างง่ายนี้ขึ้น โดยพัฒนาวิธีการผลิตน้ำยาหรือแอนติบอดีที่มี

ความจำเพาะต่อฮีโมโกลบินบาร์ด ซึ่งน้ำยาดังกล่าวสามารถจับกับฮีโ

มโกลบินบาร์ดที่พบในตัวอย่างเลือดของบุคคลที่เป็นพาหะแอลฟ่าธาลั

สซีเมีย 

ชุดทดสอบนี้ใช้เวลาทดสอบเพียง 3 นาที มีความสะดวกในการใช้งาน 

ราคาถูก และมีความแม่นยำสูงถึง 99% ขณะนี้ไบโอเทคได้ถ่ายทอดเท

คโนโลยีการผลิตชุดทดสอบนี้ให้กับบริษัทเอกชน โดยสามารถผลิตออ

กจำหน่ายในราคาชุดละ 100 บาท

ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลื

อดอัตโนมัติ

การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD 4 จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกา

รบ่งบอกสถานะของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยใช้ในการพยา

กรณ์ความรุนแรงของโรค และใช้กำหนดการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้

อเอดส์ ซึ่งในปัจจุบันการตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD 4 คือ 

การใช้เครื่อง Flow Cytometry ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและมีวิธีการที่ซับซ้อ

น นอกจากนี้เครื่องดังกล่าวยังมีจำนวนจำกัดเฉพาะโรงพยาบาลบางแ

ห่งเท่านั้น 

ชุดตรวจโรคฝีมือคนไทย
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นักวิจัยไทยจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้

พัฒนานวัตกรรมใหม่ในการตรวจนับเม็ดเลือดขาว โดยพัฒนาเป็น

ชุดตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว ชนิด CD 4 ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องโฟว์ 

ไซโตเมทรี แต่ใช้เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Automatic 

Blood Cell Analyzer) ที่มีใช้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง 

ชุดน้ำยาดังกล่าวนี้ให้ผลการตรวจที่แม่นยำ มีความสะดวกรวดเร็วกว่า 

วิธีเดิม เพราะเพียง 1 ชั่วโมงก็ทราบผลการตรวจได้ อีกทั้งยังมีราคาถูก 

ซึ่งไบโอเทคได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับบริษัทเอกชนดำเนินการผลิ

ตและจำหน่ายเพื่อให้ชุดน้ำยานี้เข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง

น้ำยาคอนจูเกตสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

ไบโอเทคสนับสนุนสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ศึกษาวิธีการเตรียม

และผลิตน้ำยาคอนจูเกตสำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัข

บ้า ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสร้ายแรงที่ไม่มีทางรักษา ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิ

ตจากโรคดังกล่าวทั่วโลกประมาณ 60,000 ราย วิธีมาตรฐานที่ใช้ตรว

จวินิจฉัยสัตว์ที่เป็นโรค คือ การใช้เทคนิคอิมมูโนฟลูโอเรสเซ้นต์ ซึ่งต้อ

งใช้น้ำยาคอนจูเกตที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง เป็นตัวย้อมให้เห็นไวรั

สที่ติดเชื้อในสมอง เมื่อนำสมองที่ย้อมไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลู

โอเรสเซ้นต์ จะเห็นแสงเรืองตรงตำแหน่งที่มีเชื้อไวรัส ความไวและควา

มจำเพาะของเทคนิคขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำยาคอนจูเกตเป็นสำคัญ

นักวิจัยจากสถานเสาวภาได้ศึกษาวิธีการเตรียมและผลิตน้ำยาคอนจูเ

กตจากกระต่ายที่ถูกกระตุ้นด้วยโปรตีนนิวคลีโอโปรตีนของเชื้อไวรัสโ

รคพิษสุนัขบ้า โดยแยกเฉพาะส่วนโปรตีนโกลบูลินจากซีรั่มแล้วนำไป

ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง คือ fluorescein isothiocyanate น้ำยา

ที่ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานในหน่วยงานชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า 5 

แห่งทั่วประเทศ พบว่า ผลการทดสอบไม่แตกต่างจากการย้อมด้วยน้ำ

ยาจากต่างประเทศที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ไบโอ เทคได้ถ่ ายทอดเทคโนโลยีดั งกล่ าวให้ สถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย และอนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์ในผลงานวิจัยเพื่อผลิ

ตน้ำยาคอนจูเกตสำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า รวม

ทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีห้

องปฏิบัติการตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าของไทยทั้งสิ้น 33 แห่ง 

ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกโดยใช้หลักการไบโอเซนเซอร์
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หนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนการวิจัยและพั

ฒนาด้านไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกของไบโอเทค คือ การพัฒนาชุดตรวจ

วินิจฉัยไข้หวัดนกโดยใช้หลักการไบโอเซนเซอร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพและ

ความแม่นยำสูงกว่าเทคนิคเดิมถึง 100 เท่า สามารถทดสอบได้ง่าย 

ทราบผลเร็วภายใน 15 นาที และยังใช้กับสัตว์ที่ยังไม่แสดงอาการได้ด้

วย

ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกรุ่นใหม่นี้เป็นการต่อยอดงานวิจัยโมโนโค

ลนัลแอนติบอดีที่ใช้ตรวจไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ โดยนำโม

โนโคลนัลแอนติบอดีมาพัฒนาเป็นชุดตรวจไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 

สำหรับตรวจในสัตว์ ซึ่งชุดตรวจนี้อาศัยอนุภาคแม่เหล็กนาโนเชื่อมกับ

แอนติบอดี เคลือบบนแถบชุดตรวจทำให้ตรวจวัดความเข้มของสนามแ

ม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะมีความเข้มเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเ

จนของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกกับแอนติเจนที่มีความจำเพาะต่อเชื้อไข้หวัด

นก โดยชุดตรวจ 1 ชุด ประกอบด้วย แถบตรวจพร้อมน้ำยาสกัดเชื้อไ

ข้หวัดนก H5

จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ดตร วจไบโอ เ ซน เซอร์  

พบว่าใช้เวลาเพียง 15 นาทีและให้ผลความแม่นยำสูงกว่าการตรวจแบ

บเดิมที่เป็นเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี ซึ่งใช้เวลานานและต้องวิเคร

าะห์ผลด้วยตาเปล่า นอกจากนี้การตรวจแบบเดิมจำเป็นต้องมีเชื้อไข้ห

วัดนกในตัวอย่างที่ส่งตรวจในปริมาณมากพอจึงเหมาะต่อการตรวจสัต

ว์ที่ติดเชื้อและแสดงอาการแล้ว ซึ่งการตรวจโดยใช้ไบโอเซนเซอร์สามา

รถตรวจพบเชื้อในปริมาณน้อยกว่าการตรวจแบบเดิมถึง 100 เท่า ทำใ

ห้ตรวจสัตว์ที่คาดว่าจะติดเชื้อไข้หวัดนกแต่ยังไม่แสดงอาการได้

ปัจจุบันชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกรูปแบบใหม่โดยใช้หลักการไบโอเซน

เซอร์นี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว และเตรียมขึ้นทะเบียนกับองค์กรในระดั

บนานาชาติต่อไป โดยบริษัทร่วมทุนอินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จะรับ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ในชื่อ INNOVA Plati-

num® H5 Biosensor และ AIV Biosensor ซึ่งจำเพาะต่อเชื้อ H5 

และ avian influenza A (AIV) นับเป็นชุดตรวจไข้หวัดนกแบบไบโอเ

ซนเซอร์ที่ผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ชุดแรกของโลก
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สารไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารที่ให้ความขาว จึงนิยมนำมาผสมเพื่

อใช้เป็นสีทาบ้าน ต่อมาได้พัฒนาให้มีอนุภาคขนาดเล็กเทียบเท่าไมโค

รเมตร ซึ่งจะได้คุณสมบัติในการป้องกันแสงแดด นักวิจัยในโปรแกรมก

ารบริหารจัดการเทคโนโลยีฐานด้านนาโนจึงนำมาพัฒนาเป็นครีมหรือ

โลชั่นป้องกันแสงแดด และได้พัฒนาสารดังกล่าวให้มีอนุภาคขนาดเล็

กมากประมาณ 50-300 นาโนเมตร ทำให้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแ

บคทีเรีย และสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามได้

จากการศึกษาพบว่าสารไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงยูวี 

จะเกิดปฏิกิริยาแตกตัวเป็นอนุภาคขนาดเล็กจนสามารถสร้างอนุมูลอิ

สระที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ปฏิกิริยาดังกล่าวเรียกว่า 

โฟโตแคตาลิสต์ (photocatalyst) จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงได้พัฒน

าเป็นโลชั่นรักษาสิว ทั้งนี้สารไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ใช้รักษาสิวที่มีคุณ

สมบัติที่แตกต่างจากยาปฏิชีวนะที่ใช้ในยารักษาสิวปกติ คือ ไม่ดื้อยา 

เนื่องจากสารไทเทเนียมไดออกไซด์สามาถแสดงปฏิกิริยาได้ตลอดเวล

า หากถูกกระตุ้นด้วยแสงยูวีทั้งจากแสงแดดหรือแสงในอาคาร ปัจจุบัน

มีการทดสอบประสิทธิภาพกับกลุ่มอาสาสมัคร ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

โลชั่นรักษาสิวนาโนเทคโนโลยี
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นวัตกรรมนาโนคริสตอลประยุกต์ผลิตแว่น

ตรวจหาหลักฐานเพื่องานนิติวิทยาศาสตร์
สวทช. โดยโปรแกรมวิจัยเทคโนโลยีนาโ

นอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโ

ลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั

ง พัฒนาแว่นนาโนคริสตอล ช่วยให้นักนิ

ติวิทยาศาสตร์ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

มองเห็นสารคัดหลั่ง ณ จุดเกิดเหตุได้ด้วยแว่

นเพียงอันเดียว 

แว่นนาโนคริสตอลเป็น by-product จาก

การทำวิจัยเพื่อผลิตฟิล์มบางระดับนาโนเพื่

อนำไปใช้ในงานนาโนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

อุปกรณ์โซลาร์เซลส์ ตัวตรวจวัดแสง (Photo 

Detector) และตัวเปล่งแสง (LED-Light 

Emitting Diode) โดยนาโนคริสตอลเกิดจา

กการนำผลึกของอินเดียมออกซิไนไตรด์ (In-

dium Oxynitride) ซึ่งเป็นสารประกอบออกซิเจน ไนโตรเจนของอินเดี

ยมที่มีขนาดเล็กระดับนาโน เคลือบลงบนเลนส์แก้วหรือพลาสติกโดยใ

ช้วิธีไอระเหย ซึ่งจะส่งผลให้เลนส์นั้นเกิดคุณสมบัติพิเศษคือ มีความสา

มารถในการตัดแสงในช่วงความยาวคลื่นของแสงที่แตกต่างกัน ดังนั้น 

แว่นนาโนคริสตอล จึงทำหน้าที่เป็นฟิลเตอร์ ซึ่งสามารถตัดแสงสีน้ำเงิน 

เขียว และแดง รวมทั้งรังสีอัลตราไวโอเล็ต หรือรังสียูวีทั้ง UV-A, UV-B 

และ UV-C ได้ อีกทั้งยังผลิตได้ง่ายด้วยวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด 

เมื่อนำเลนส์ที่เคลือบด้วยนาโนคริสตอลมาประยุกต์ทำแว่นนาโนเพื่อใ

ช้ในการตรวจหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุด้วยวิธีทางด้านแสงยูวี จะ

ช่วยให้เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์มองเห็นสารคัดหลั่ง อาทิ คราบเลือด 

คราบน้ำลาย คราบอสุจิ หรือลายนิ้วมือ หรือเส้นใย ได้มากกว่า 1 

ประเภทด้วยแว่นเพียงอันเดียว ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับเจ้า

หน้าที่ 

นอกจากนี้แว่นนาโนคริสตอลยังมีศักยภาพที่สามารถนำไปใช้ในอุตส

าหกรรมอื่นๆ ได้ เช่น ใช้ทำแว่นสำหรับแพทย์ที่ฉายรังสียูวีเพื่อการรักษ

าหรือเพื่อเสริมความงาม แพทย์ที่ใช้เลเซอร์ในการผ่าตัด หรือแว่นสำห

รับป้องกันแสงและรังสีในการเชื่อมโลหะ และการใช้แว่นป้องกันแสงยูวี

ในการคัดแยกกุ้งกุลาดำ เป็นต้น
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นักวิจัย สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกพืชท

นเค็มและการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม ไปพัฒนางานวิจัยโดยจัดทำโครงการร่วมทดลองวิจัยการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจนประสบคว

ามสำเร็จในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มบนพื้นที่แปลงนาตากเกลือเก่าที่มีปัญหา ภายในระยะเวลา 3 ปี  สามารถลด

พื้นที่ดินเค็มตกค้างกว่า 4 % เกลือ ให้เหลือเพียง 1 % เกลือ และสามารถปลูกต้นไม้ยืนต้น รวมทั้งพัฒนาเป็นพื้นที่การ

เกษตรได้ 

โครงการร่วมทดลองวิจัยการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม ได้พัฒนาวิธีการปลูกข้าวบนพื้นที่ดินเค็มที่ระดับความเค็มเริ่มต้นต่ำกว่า 

1.5 % เกลือ ได้ผลผลิต 350 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่การปลูกแบบวิธีดั้งเดิมไม่ให้ผลผลิต และพื้นที่ดินเค็มที่ผ่านการป

ลูกข้าวทนเค็มเป็นระยะเวลา 2 ฤดูปลูก มีระดับความเค็มลดลงจาก 1.5 % เกลือ มาอยู่ที่ระดับ 0.8 % เกลือ  นอกจากนี้ 

โครงการ ฯ ได้วิจัยทดสอบพันธุ์ข้าวจากงานวิจัยร่วมระหว่างห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช  ไบโอเทค 

และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พบว่าข้าวหอมทนเค็มสายพันธุ์แท้รุ่นที่ 4  ที่พัฒนาจากพันธุ์ข้าวหอมจันทร์ทนเค็มเมื่อนำมา

ผสมกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีศักยภาพสูงในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตบนพื้นที่ดินเค็ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ

พัฒนาระบบเกษตรและการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่ดินเค็ม

จากงานวิจัยดังกล่าว ส่งผลให้ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ Japan International Award 2007 Of Agricultural Researchers จากกระทรวงเกษตรป่าไ

ม้และประมงญี่ปุ่น นอกจากนี้ ทางบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ยังได้รับรางวัล EIA MONITORING AWARD ในฐานะสถาน

ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น 

2 ปีซ้อน (ปี 2549 และ 2550) ประเภทเหมืองแร่ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นบริษัทประเภทเ

หมืองแร่บริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลตลอด 9 ปีที่มีการมอบรางวัล

ไม่ว่าโลกจะพัฒนาก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเพียงใด ป

ระเทศไทยก็ไม่อาจละเลยความสำคัญของ “เกษตรกรรม” ที่

เป็นดังเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยไปได้ ขณะเดียวกัน คว

ามก้าวล้ำของเทคโนโลยียังเอื้ออำนวยต่อ “เกษตรกรรม” ให้

สามารถดำรงอยู่ได้และเป็นผลิตผลส่งออกที่สำคัญของประเ

ทศ

ฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม

เกษตรกรรมก้าวหน้าด้วย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป 

และอิเล็กทรอนิกส์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทำนาย

การเติบโตของต้นไม้ เป็นประโยชน์สำหรับนักพฤกษศาสตร์ในการวิจัย 

และติดตามลักษณะทางชีววิทยาของต้นไม้ 

ซอฟต์แวร์ทำนายการเติบโตของต้นไม้จะแสดงผลเป็นภาพสามมิติ 

โดยได้จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาศัยหลักการเกิดซ้ำมาใช้

ในการคำนวณจำลองการเติบโตของต้นไม้ได้ 7 ระดับ เพื่อติดตามลัก

ษณะการงอกและแตกกิ่งก้าน โดยในการทดลองคณะนักวิจัยได้สร้างแ

บบจำลองของต้นลีลาวดี เพื่อดูลักษณะทางชีววิทยาของต้นไม้ที่กำลังเ

จริญเติบโต อย่างไรก็ตามทีมงานจะต้องศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับตัวแปรที่เ

กี่ยวข้องอื่นๆ  เพื่อสร้างแบบจำลองใหม่ๆ ใช้ในการคำนวณและทำนา

ยลักษณะการเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิด ช่วยให้นักพฤกษศาสตร์ทำวิ

จัยได้เร็วขึ้น 

โปรแกรมดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้กับการแพทย์ โดยการนำค่าตัว

แปรหรือตัวแปรของการแตกกิ่ง ลักษณะมุม ความยาวกิ่ง และความห่

างระหว่างข้อที่สร้างเป็นแบบจำลองต้นไม้ มาเป็นค่าตัวแปรของเส้นเลื

อดและเส้นประสาทในร่างกายเพื่อทำนายการเกิดโรคได้ โดยได้มีการ

ประสานกับคณะแพทย์ของศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อป

ระยุกต์โปรแกรมทำนายการเติบโตของต้นไม้ สำหรับใช้ทำนายการเกิ

ดโรคมะเร็งปอดต่อไป

ซอฟต์แวร์แบบจำลองการเติบโตของต้นไม้ 

ประยุกต์ใช้เพื่อทำนายการเกิดมะเร็ง
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สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์อาหารและการเกษตร ป

ระสบความสำเร็จในการถอดรหัสดีเอ็นเอไม้สักมหามงคล เพื่อนำไป

เพาะเป็นต้นกล้าแจกจ่ายประชาชนในโครงการ “ปลูกต้นสักเสาชิงช้า 

สานสัมพันธ์”

ในการศึกษานี้ได้ใช้ใบจากส่วนยอดต้นสักทั้ง 6 

ต้นที่ใช้ในการทำเสาชิงช้าใหม่ มาถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อให้ได้ดีเอ็นเ

อทั้งหมดของต้นสักทั้ง 6 ต้น โดยไบโอเทคได้พัฒนาตัวตรวจวัดทางพั

นธุกรรมเฉพาะสำหรับตันสักขึ้น เพื่อเปรียบเทียบลายพิมพ์พันธุกรรมข

องต้นสักทั้ง 6 ต้น ซึ่งลายพิมพ์ดีเอ็นเอดังกล่าวจะเปรียบได้กับบาร์โค้

ดสินค้าที่มีรหัสไม่ซ้ำกัน แม้จะเป็นพืชชนิดเดียวกัน และยังสามารถนำ

ไปใช้ยืนยันว่ากล้าต้นสักใดๆ เป็นกล้าสักมงคลจริงหรือไม่ในอนาคตด้

วย

สำหรับวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องทดลองนั้น ได้นำส่วนตาของต้น

สักที่เก็บได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกต้นสักมาทำเสาชิงช้ามาเพาะเลี้ยงเ

นื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการเป็นรุ่นแรก โดยเป็นวิธีที่ทำให้ได้ต้นกล้าที่มีคุ

ณลักษณะดีเหมือนต้นแม่ทุกประการ โดยไบโอเทคจะนำต้นกล้ารุ่นแร

กที่ได้ไปขยายให้ได้ต้นกล้ารุ่นต่อๆ ไป 

โครงการ “ปลูกต้นสักเสาชิงช้า สานสัมพันธ์” เป็นโครงการความ

ร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ และไบโอเทค โดยก

ารใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อให้ได้ต้นกล้าสัก 1 ล้านต้น 

และจะนำต้นกล้าทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และม

อบให้กรมป่าไม้นำไปปลูกป่าตั้งแต่ภาคเหนือจรดใต้ภายใน 4 ปี

ถอดรหัสดีเอ็นเอไม้สักเสาชิงช้า
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ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ผู้ ส่ ง อ อ ก ข้ า ว ร า ย ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ข อ งโ ล ก 

โดยข้าวหอมมะลิเป็นนิยมมากที่สุด แต่การปลูกข้าวในประเทศมักเผชิ

ญกับปัญหาน้ำท่วมหรือไม่ก็ภัยแล้งที่รุนแรง รวมทั้งเผชิญกับปัญหาเพ

ลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคขอบใบแห้ง

คณะนักวิจัยสวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์อาหารแล

ะการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเ

กษตรศาสตร์และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

(ไบโอเทค) ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ซึ่งพบว่า

สามารถทนต่อน้ำท่วมได้เกือบ 3 สัปดาห์ และสามารถทนต่อเพลี้ยก

ระโดดสีน้ำตาลและโรคขอบใบแห้งได้ นอกจากนี้คณะนักวิจัยกำลังค้

นคว้าหาลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถทำให้ข้าวพันธุ์อื่นทนเค็มแล

ะทนแล้งได้ 

คณะนักวิจัยได้ใช้เทคนิคการทำเครื่องหมายทางพันธุกรรมเพื่อระบุหา

ตำแหน่งพันธุกรรมที่ต้องการในข้าวพันธุ์ต่างๆ ซึ่งเทคนิคนี้ช่วยให้นักวิจั

ยสามารถหาพันธุ์ต้นแบบที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์

งานวิจัยนี้เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2541 โดยเริ่มจากการนำพันธุ์ข้าวของ

อินเดียมาระบุลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถทนต่อน้ำท่วมได้ 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2544 ทีมวิจัยได้ทดลองปลูกในนาข้าว และในปีพ.ศ. 

2550 ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วมให้กับเกษตรกรจังหวัดอุตรดิต

ถ์ และเกษตกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้คณะวิจัยได้ผสมพันธุ์ข้าวที่ทนต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล

ะพันธุ์ที่ทนต่อโรคขอบใบแห้งเข้าด้วยกัน โดยใช้ข้าวพันธุ์ศรีลังกาและตั

วอย่างข้าวจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ก่อนที่จะผสมคุณสมบั

ติดังกล่าวไว้ในข้าวขาวดอกมะลิทนน้ำท่วม

สุดยอดข้าวขาวดอกมะลิพันธุ์ใหม่ทน โรค 

ทนภัยโลกร้อน
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ระบบขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System 

: ITS) ที่ได้รับการพัฒนาโดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์ยานยน

ต์และขนส่ง นับเป็นคู่มือสำคัญสำหรับการขนส่งและจราจรบนท้องถน

นในเมืองหลวง

ระบบ ITS เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการรายงานสภาพการจราจ

รและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 โดยระบบสามารถร

ายงานสภาพความหนาแน่นของการจราจร ตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุหรื

อมีงานก่อสร้าง โดยรายงานได้แบบ Real Time ทั้งภาพเคลื่อนไหวแ

ละแผนที่ความละเอียดระดับ 1:4000 พร้อมภาพถ่ายสดๆ จาก PDA 

อัพเดทข้อมูลทุกๆ 5 นาที รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับ Google Earth 

ให้ดูสภาพจริงได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ระบบยังสามารถใช้เทคโนโลยีใ

กล้ตัว เช่น ระบบส่งข้อความ SMS หรือโปรแกรมสนทนา MSN เป็นช่อ

งทางเสริมให้ผู้ใช้ได้เลือกเช็คข้อมูลบนท้องถนนได้ด้วย

ระบบขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ เป็นระบบที่หลอมรวมเอาเทคโน

โลยีด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม มาผส

มผสานให้เกิดการประยุกต์ใช้งาน เช่น เทคโนโลยีประมวลผลภาพ 

(Image Processing) เทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยความ

ถี่คลื่นวิทยุ (RFID) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย (Wireless 

Communication) เทคโนโลยีรู้จำเสียง (Voice Recogni-

tion) เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 

เทคโนโลยีคลังข้อมูล (Data Mining) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

(Data Warehouse) เทคโนโลยีตรวจจับหรือรับรู้ (Sensor) ด้วยเ

ทคโนโลยีอันชาญฉลาดเหล่านี้จะช่วยบริหารจัดการการจราจรให้เป็

นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง การควบคุม การติดตาม 

รวมถึงความปลอดภัยในการเดินทาง

ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีการสื่อสารได้ถูกวิจัยและพัฒนา

ให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในสังค

ม ไม่ว่าจะในพื้นที่เมืองศิวิไลซ์หรือในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งต่างเข้

าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีการสื่อสารได้ไม่ยาก ดังคำที่ว่า 

‘การสื่อสารไร้ขีดจำกัด’

เดินทางปลอดภัยด้วยระบบจราจรอัจฉริยะ

การสื่อสารและโทรคมนาคม
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ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่

อยครั้ง ไม่ว่าจะน้ำท่วม ดินถล่ม ทำให้ระบบการสื่อสารล่ม ซึ่งส่งผลต่อ

การเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รถสื่อสารฉุกเฉินเพื่อสังคมไทย (Emergency and Educational 

Communication Vehicle : EECV) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยโปรแกร

มการบริหารจัดการคลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป และอิเล็กทรอนิกส์ 

จึงได้รับการพัฒนาขึ้นให้มีความคล่องตัวในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย

หรือทุรกันดารได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการสื่อสารระ

หว่างพื้นที่ประสบภัยกับพื้นที่ภายนอก โดยให้บริการระบบโทรศัพท์ผ่า

นดาวเทียมได้พร้อมกันถึง 25 คู่สาย และสามารถให้บริการอินเตอร์เ

น็ตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อีก 25 เครื่อง

รถ EECV ออกให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้บ

ริการทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้รถ 

EECV ยังได้ให้บริการสำรองระบบสื่อสารระหว่างพระราชพิธีฉลองครอ

งสิริราชสมบัติครบ 60 ปีด้วย

ปัจจุบันเนคเทคได้ลงนามสัญญาให้สิทธิกับบริษัทเอกชนในการผลิตร

ถสื่อสารฉุกเฉินนี้ เพื่อทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

รถสื่อสารฉุกเฉินเพื่อสังคมไทย
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โปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้ใช้เทคโนโลยีการสแกนร่าง

กายแบบสามมิติสำรวจและวิจัยขนาดรูปร่างของคนไทย 12,500 

คนจากทั่วประเทศ เก็บเป็นคลังข้อมูลสรีระคนไทย มาตรฐานเดียวกัน 

เพื่อเอื้อประโยชน์ต่องานวิจัยและภาคอุตสาหกรรม

การวัดมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีสามมิติจะทำให้การวัดสัดส่วน

และรูปร่างของผู้คนจำนวนมากเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ 

โดยใช้เวลาเพียง 10 วินาทีต่อการสแกนหนึ่งครั้ง ใช้เวลาประมวลผลเ

พื่อสร้างรูปแบบสามมิติของรูปร่างอีก 30 วินาที และคำนวณสัดส่วนอีก 

2 วินาที ซึ่งเครื่องสามารถสแกนเก็บข้อมูลรูปร่างเป็นภาพสามมิติและ

บันทึกขนาดสัดส่วนของร่างกายได้มากกว่า 140 จุด

โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ 

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น การผลิตเบ

าะรองนั่งที่รองรับอย่างเหมาะสมกับขนาดรูปร่างของคนไทยตามหลัก

การยศาสตร์ (Ergonomics) ช่วยในการจัดวางรูปแบบของที่ทำงาน แ

ละออกแบบอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม อุตสาหกรรมการแพทย์ ช่

วยในการออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์หรือแขนขาเทียมให้เหมาะกั

บรูปร่างของคนไทย รวมถึงวงการแอนิเมชันและมัลติมีเดีย โดยนำโม

เดลสามมิติที่ได้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลมาพัฒนาสร้างลัก

ษณะการเคลื่อนไหว

ทั้งนี้ โครงการ Size Thailand เป็นความร่วมมือระหว่างเนคเทค 

กับบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) บริษัท 

โตโยต้าเทคนิคอล เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด และโครงก

ารป้องกันและบำบัดโรคอ้วนอย่างครบวงจร โดยคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลของการวิจัยและพัฒนาใช่เพียงจะปรากฏเป็นชิ้นงานหรือองค์

ความรู้เท่านั้น หากยังสามารถเป็นข้อมูลที่เอื้อต่อการนำไปประ

ยุกต์หรืออ้างอิงในการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

ฐานข้อมูลมาตรฐานขนาดรูปร่างของ 

คนไทย (Size Thailand)

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
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สวทช. แปรรูปบริการ “ทรูฮิต” และ “ไทยเสิร์ต” จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด 

อีกหนึ่งกลไกส่งเสริมการนำผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด

ในเชิงพาณิชย์ 

โครงการตรวจสอบและประมวลผลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในประเท

ศไทย (truehits.net) ได้แปรรูปเป็น บริษัทศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอ

ร์เน็ตไทย จำกัด โดยเน้นการสร้างมาตรฐานการวัดสถิติการเยี่ยมชมเ

ว็บไซต์และสร้างสารบัญเว็บไซต์ของประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมสถิ

ติการเยี่ยมชมเว็บไซต์และเป็นดัชนีวัดภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ตในป

ระเทศไทย

สำหรับศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเท

ศไทย (ThaiCERT) ได้แปรรูปเป็นบริษัท ที-เน็ต จำกัด เพื่อทำธุรกิจบ

ริการด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์

กรแบบครบวงจร 

ทั้งนี้การจัดตั้งโครงการทั้งสองในรูปแบบบริษัทนี้ สวทช. จะถือหุ้น 49% 

กลุ่มนักวิจัยและพนักงานถือหุ้น 51%

จากห้องปฎิบัติการ...สู่ตลาด
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สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(เนคเทค) ชูแม่ฮ่องสอนเป็นต้นแบบ “เมืองไอที” ของไทย ตั้งเป้าพัฒน

าคนท้องถิ่นเป็นนักพัฒนาโปรแกรม และพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เ

ป็นเมือง IT Valley

โครงการดังกล่าวจะเน้นที่การพัฒนาบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์เป็

นหลัก เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มาก เนื่องด้วยไม่ต้องสร้างโรงงาน 

บุ ค ล า ก ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ส า ม า ร ถ ท ำ ง า น ที่ บ้ า น ไ ด้  

โดยเป้าหมายของการพัฒนา คือ การสร้างความสามารถของครูผู้สอ

นและนักเรียนในการเรียนรู้เรื่องไอทีที่เหมาะสม สามารถใช้เครื่องมือไ

อทีเพื่อลดช่องว่างในการเรียนรู้ สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประ

โยชน์ได้ นักเรียนมีทักษะด้านไอทีที่ดี มีประโยชน์ต่อการทำงานและศึ

กษาต่อ และเป้าหมายหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาให้จังหวัดแม่ฮ่องส

อนเป็น IT Valley ของประเทศไทย คนท้องถิ่นสามารถพัฒนาซอฟต์

แวร์ได้ ด้วยเห็นว่าทรัพยากรบุคคลของแม่ฮ่องสอนมีศักยภาพ และด้ว

ยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยในการสร้างสรรค์งานด้านไอทีเป็น

อย่างดี 

 การพัฒนาการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรง

เรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้เด็กได้พัฒนาการวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้น 

มีการเรียนรู้ที่กว้างไกล สามารถลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างเมือ

งและชนบทได้ดี รวมทั้งเด็กๆ ที่สนใจยังสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง

ๆ ได้ตลอดเวลา 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไอที

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

IT Valley ในชุมชนชนบท
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สวทช. โดยโปรแกรมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 

คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป และอิเล็กทรอนิกส์ ประสบความสำเร็จ

ในการใช้ระบบสารสนเทศ ICT/ICM พัฒนาการจัดการของชุมชนให้เกิ

ดระบบการบริหารงานแบบเครือข่าย 

คณะนักวิจัยได้สนับสนุนให้ชุมชนบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง 

จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ข้อมูลความรู้เพื่อ

การจัดการแก้ปัญหาของชุมชนเอง โดยการพัฒนาบุคลากรของชุมช

นให้สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วางแผน และจัดการชุมชนได้ ร

วมถึงการสร้างเครือข่ายการจัดการภายในชุมชน ชุมชนกับชุมชน 

และชุมชนกับหน่วยงานรัฐ ให้เกิดการเชื่อมต่อเครือข่ายการจัดการส

ารสนเทศร่วมกัน ซึ่งเป็นระบบบริหารงานแบบเครือข่าย หรือ Lean 

Management

ในปี 2550 คณะนักวิจัยสามารถสนับสนุนชุมชนบ้านลิ่มทองให้สาม

ารถจัดทำระบบไอทีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน รว

มทั้งการวางแผนการผลิตและแผนชีวิต ซึ่งชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้แล

ะร่วมกันวางแผนดำเนินงาน เช่น การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำโดยก

ารทำแก้มลิง แผนการใช้น้ำของชุมชน แผนการเพาะปลูกของชุมชน 

การจัดทำบัญชีต้นทุน เป็นต้น 

การดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศ สนับ

สนุนการจัดการท้องถิ่นอย่างเหมาะสม เกิดการเชื่อมต่อเครือข่ายการ

ใช้และการจัดการสารสนเทศในชุมชนและเครือข่ายชุมชนกับภาครัฐ เ

ป็นต้นแบบการใช้และการจัดการสารสนเทศในชุมชนด้วยระบบการบ

ริหารงานแบบเครือข่าย โดยใช้ Information and Communica-

tion Technology (ICT) และ Information and Communication 

Management (ICM) มาเป็นเครื่องมือของชุมชน

พัฒนาการจัดการของชุมชนให้เกิดระบบก

ารบริหารงานแบบเครือข่าย โดยใช้ ICT/

ICM



 52

รา
ยง

าน
ป
ระ

จำ
ป
ี ๒

๕
๕

๐

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์การวิจัยพั

ฒ น า แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด เ ท คโ นโ ล ยี เ พื่ อ พั ฒ น า ชุ ม ช น ช น บ ท แ

ละผู้ด้อยโอกาส ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชพัฒนา 3 

โปรแกรมและอุปกรณ์ช่วยสื่อสาร สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการพูดแ

ละสื่อภาษา ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ดูแล 

หลังจากที่นักวิจัยเนคเทคและคณะแพทย์จากศิริราชพยาบาลได้ร่วมกั

นเก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการรักษาและนำไปพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์แล

ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จนสามารถพัฒนาได้โปรแกรมและอุปกรณ์ช่

วยสื่อสารขั้นทดสอบ 3 โปรแกรม ได้แก่

โปรแกรมการประเมิน เสี ยงพูดและทดสอบคุณภาพเ• 

สียงพูดภาษาไทย (Thai Speech Assessment หรือ TSA) 

โดยใช้ทดสอบคุณภาพเสียง ระดับความดังและเสียงสูง-ต่ำ 

และระยะเวลา-จังหวะในการออกเสียง

โปรแกรมช่วยสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องด้านการสื่อสาร • 

(โปรแกรมปราศรัย) ช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูดใ

ห้สามารถสื่อสารกับบุคคลรอบข้างผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปภาพห

รือสัญลักษณ์สื่อความหมาย สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยระบบ Scan 

mode ใช้ควบคุมและเลือกคำสั่งต่างๆ ได้จากการกดปุ่มเดียว

โปรแกรมอุปกรณ์ช่วยสื่อสารในห้องไอซียูและผู้ป่วยที่อยู่ในระห• 

ว่างพักฟื้น (ระบบ ICU Talk) สำหรับผู้ที่กำลังพักฟื้นในห้องไอซียู ไม่ส

ามารถควบคุมการทำงานของร่างกายหรือสื่อสารได้ปกติ โดยผู้ใช้สาม

ารถใช้นิ้วสั่งงานด้วยระบบ Touch Screen และมีระบบสังเคราะห์เสีย

งจากข้อความที่พิมพ์ลงไป

โปรแกรมและอุปกรณ์ช่วยสื่อสาร 

ผู้มีปัญหาด้านภาษาและการพูด

ความสำเร็จของงานวิจัยต้องก่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรว

มเพื่อลดช่องว่างในสังคมและยกระดับผู้ด้อยโอกาสต่างๆ 

ในสังคม เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงอยู่

ในสังคมนี้ได้

เพิ่มศักยภาพผู้ด้อยโอกาส

โปรแกรมช่วยสื่อสารทั้งสามนี้เป็นประโยชน์ต่

อการบำบัดรักษา โดยเฉพาะการแบ่งเบางาน

ของนักอรรถบำบัด นอกจากนี้ยังช่วยประหยัด

เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเมื่อโปร

แกรมสามารถนำไปใช้เองได้ที่บ้าน จะช่วยให้

ผู้ป่วยสามารถฝึกทักษะการสื่อสารได้มากขึ้น 
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สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์การวิจัยพัฒนาและถ่าย

ทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาต้นแ

บบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในระบบเดซีชนิดเสียงและ

ข้อความ ซึ่งคุณสมบัติของหนังสือระบบเสียงเดซีคือ สามารค้นหาได้ 

(Searching) ควบคุมการอ่านได้ (Navigable) โดยใช้การสัมผัส 

และนำมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น การทำสำเนาได้ง่าย 

คั่นหน้าที่อ่าน (Bookmark) เพื่อนำมาเปิดฟังต่อเนื่องภายหลังได้ ส

ารานุกรมดังกล่าวพัฒนาขึ้นสำหรับกับกลุ่มคนพิการทางการสายตา 

กลุ่มที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หรือกลุ่มผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ในปี 2550 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนว

ยความสะดวกสำหรับคนพิการ ยังได้ผลิตต้นแบบและองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 

ออกแบบและวิศวกรรม จนได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ 9 

ต้นแบบ ได้แก่

1. เครื่องช่วยฟังดิจิตอล BTE (P04707DHA) 

2. โปรแกรมช่วยสื่อสารบน Pocket PC (สั่งงานด้วย Single 

Switch เวอร์ชัน 2)

3. วงจรรวมเข้ารหัสโดยใช้ TEA (C0707TEA)

4. ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยคลื่นวิทยุ

5. ชุดภาครับสวิตช์เปิด-ปิดไฟแบบใช้คลื่นอินฟราเรด

6. ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุ 

7. อุปกรณ์วัดแสง 

8. ระบบประเมินคุณภาพเสียงและความบกพร่องแบบอัตโนมัติ 

9. เว็บไซต์ตัวอย่างในระบบ CMS ที่รองรับ Web Accessibil-

ity

หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์
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เทคโนโลยีสู่เอกชน

Grand iTAP Day

หมดสมัยของคำว่า ‘งานวิจัยขึ้นหิ้ง’ เสียแล้ว 

เมื่อความรู้สู่การวิจัย ได้พัฒนาเป็นเทคโนโลยี 

และส่งต่อถึงผู้ใช้งาน ย่อมก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเ

ทศชาติโดยแท้ 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (In-

dustrial Technology Assistant Program - iTAP) จับมือพันธมิตร 

จัดงาน Grand iTAP Day เปิดเวทีความรู้และนำเสนอผลงานการให้ค

ำปรึกษาแนะนำเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนทางก

ารเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการ SMEs กว่า 35 ราย

งาน Grand iTAP Day ครั้งนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้แนว

คิดในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโ

นโลยีเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการผลิต ซึ่

งมีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

ดังผลงานของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้นำเสนอภายในงานที่ได้รับรา

งวัล “นักไต่ระดับเทคโนโลยีดีเด่น” และรางวัล “Grand iTAP Day” ซึ่

งจะเป็นแรงกระตุ้นหรือจุดประกายให้ผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นได้ป

รับแนวคิดและปรับตัวในการวางแผนพัฒนาธุรกิจของตนต่อไป 

 ปัจจุบัน โครงการ iTAP สร้างเครือข่ายร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ 

SMEs กว่า 5,000 ราย ได้ช่วยวิเคราะห์ปัญหาและให้คำแนะนำเบื้องต้

นไปแล้ว จำนวน 1,775 ราย ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

แก่ SMEs จำนวน 1,096 ราย บริการเสาะหาเทคโนโลยีทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 45 ครั้ง ให้แก่ 500 บริษัท รวมทั้งจัดฝึกอบรมสัมมน

าเชิงวิชาการ 343 ครั้งให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ จำนวน 16,472 

คน 
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Bedtime milk : มูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย

สวทช. โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในเครือข่ายโครงกา

ร iTAP และผู้ประกอบการนมสด “แดรี่โฮม” ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาวิจัยปรับเปลี่ยนวิธีการรีดนมวัว เพิ่มเมลาโทนินจาก

ธรรมชาติในน้ำนมพาสเจอร์ไรซ์ ช่วยให้หลับสนิท ชะลอความแก่ 

แถมยังมีไขมันต่ำกว่านมทั่วไป

“นมก่อนนอน หรือ Bedtime Milk” เป็นนมที่มีระดับเมลาโทนินธรร

มชาติสูง ได้จากน้ำนมโคที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการรีดน้ำนมใ

นช่วงเวลาที่ไม่มีแสงสว่าง ทำให้ได้เมลาโทนินบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพมา

กยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ สามารถนอนหลับได้สนิ

ทและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ สมองได้รับการผ่อนคลายจากความเค

รียด สามารถใช้แทนยานอนหลับโดยไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

ต่อร่างกาย และหากได้รับเมลาโทนินอย่างสม่ำเสมอยังจะช่วยชะลอ

ความชรา และป้องกันความเหี่ยวย่นของร่างกาย รวมถึงโรคร้ายอื่นๆ 

นอกจากนี้ยังมีไขมันต่ำ เพียง 1 ใน 3 ของนมปกติ 

การนำการวิจัยเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยให้บริษัทมีผลการวิเคร

าะห์ที่ยืนยันคุณภาพชัดเจน และสามารถปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตทำ

ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มในเรื่องของเครื่อ

งจักร ซึ่งขั้นตอนการทดลองแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การเก็บน้ำนมส่งห้

องปฏิบัติการทดลอง และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเมลาโทนินใน

น้ำนม โดยตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือและเทคโนโล

ยีที่ต่างกัน 2 ประเภท เพื่อศึกษาหาวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสมแ

ละเป็นการยืนยันผลที่ได้จากการทดลองทั้ง 2 ประเภท ทำให้สามารถ

ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเมลาโทนินได้อย่างแม่นยำ

บริษัท แดรี่-โฮม จำกัด ได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตนี้เรี

ยบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนจากสำนักงานคณะก

รรมการอาหารและยา (อย.) อีกด้วย
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พัฒนาคุณภาพ “ขนมบ้านอัยการ” 

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ iTAP นำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาธุรกิจข

นม “บ้านอัยการ” ทั้งยืดอายุขนม ปรับกระบวนการผลิต พัฒนาระบบ

การทำงานจนได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) 

ได้นำทีมงานที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญร่วมทำงานกับผู้ประกอบการขน

มบ้านอัยการ 4 โครงการ คือ โครงการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณ

ฑ์ขนมไทย (2 โครงการ) โครงการยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร และ

โครงการการจัดทำระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อปรับปรุ

งและพัฒนาระบบการทำงานมาตรฐาน โดยเน้นการวางแผนและควบ

คุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเพื่อส่งเส

ริมงานวิจัยและระบบการทำงานมาตรฐานการผลิตสำหรับอุตสาหกรร

มอาหาร

หลังจากที่ผู้ประกอบการขนมบ้านอัยการได้รับความช่วยเหลือจากโ

ครงการ iTAP ทำให้สามารถพัฒนาการผลิตขนมและยืดอายุขนมได้

มากขึ้น ส่งผลให้ยอดจำหน่ายสูงขึ้น รวมถึงการนำนวัตกรรมและเท

คโนโลยีมาใช้ตลอดกระบวนการตั้งแต่ก่อนผลิตสินค้าจนถึงมือผู้บริ

โภค เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานระ

ดับสากลที่ยอมรับในด้านการผลิตอาหาร
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พลาสติกคลุมโรงเรือนสู่ภาคเอกชน

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์อาหารและการเกษตร 

ร่วมกับบริษัท ควอลิตี้ แพคพริ้นติ้ง 2000 จำกัด ดำเนินโครงการผลิตแ

ละทดสอบประสิทธิภาพแผ่นพลาสติกสำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก เ

พื่อพัฒนาการผลิตแผ่นพลาสติกสำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูกให้มีปร

ะสิทธิภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการคัดเลือกรังสีช่วงแสงที่มีปร

ะโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชให้ผ่านเข้าโรงเรือนได้ ส่งผลให้ประเ

ทศไทยสามารถผลิตพลาสติกชนิดนี้ได้เองและมีราคาถูก 

พลาสติกสำหรับคลุมโรงเรือนมีคุณสมบัติกรองและปล่อยให้คลื่นแ

สงที่พืชต้องการผ่าน พร้อมทั้งป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตหรือยูวีที่เ

ป็นอันตรายต่อพืช โดยการเคลือบสารป้องกันรังสียูวีบนเม็ดพลาสติ

ก ทำให้พลาสติกที่ได้มีประสิทธิภาพกรองรังสียูวีได้ถึง 99% ส่งผลใ

ห้พืชภายในโรงเรือนเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตในปริมาณมากขึ้

น ซึ่งการผลิตพลาสติกดังกล่าวนี้ หากเอกชนไทยสามารถผลิตได้เอง 

จะมีราคาถูกลงประมาณ 20-25 บาทต่อตารางเมตร ขณะที่พลาสติก

กันยูวีนำเข้าราคาอยู่ที่ 70-1,000 บาทต่อตารางเมตร

ทั้งนี้ ทางบริษัท ควอลิตี้ แพคพริ้นติ้ง 2000 จำกัด ได้เตรียมผลิตพล

าสติกดังกล่าวเพื่อใช้งานจริงในมูลนิธิโครงการหลวงกว่า 36 โครงการ 

หลังจากที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพของพลาสติกจากแปลงทดสอบผลผ

ลิตแล้ว 
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สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุ

ข นำ “เทคโนโลยีรากฟันเทียมแบบตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวใน” 

ผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) และศู

นย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ 

โดยได้ลงนามสัญญาอนุญาตให้บริษัท พัฒนาวิทย์ จำกัด ใช้สิทธิในก

ารผลิตและจำหน่ายรากฟันเทียมดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ ลดกา

รพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยทางทันตกรรมไ

ด้เข้าถึงเทคโนโลยีนี้มากขึ้น

งานวิจัยรากฟันเทียมแบบตัวยึดในกระดูกแบบเกลียวใน ถือเป็น

เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูงที่สามารถทดแทนการนำเข้าเทคโน

โลยีการรักษาและเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศที่มีราคาแพง 

ซึ่งราคาปัจจุบันสูงกว่า 150,000 บาทต่อซี่ เมื่อนำให้บริษัทพัฒนาวิท

ย์เป็นผู้ผลิต ได้มีการกำหนดราคาจำหน่ายในประเทศเบื้องต้นไม่เกิน 

5,000 บาท

รากฟันเทียมแบบตัวยึดในกระดูกแบบเกลียวใน มีลักษณะเป็นสกรูที่

จะถูกฝังลงในกระดูกขากรรไกรเพื่อเป็นหลักยึดในการทำฟันปลอม 

โดยผลิตจากไทเทเนียมบริสุทธิ์ ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพใ

นการกระจายความเค้นของฟัน และสามารถเชื่อมติดกับกระดูกโดยรอ

บได้ดีเทียบเท่ากับของต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบให้

มีความเหมาะสมกับขนาดและรูปร่างทางกายวิภาคของคนไทยอีกด้วย 

ขยายผลงานวิจัยรากฟันเทียม 

กระจายเอกชนช่วยผลิต
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สวทช. โดยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกร

รมไทย (iTAP) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธน

บุรี และบริษัท บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด พัฒน

าอุปกรณ์ควบคุมสภาวะอากาศภายในโรงเรือนระบบปิด ภายใต้ชื่อ 

“VENTECH” สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในโรงเรือน โดย

มีระบบบันทึกค่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด พร้อมวัดระบบความชื้น 

มีกราฟฟิกแสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และการทำงานของระบบทั้งหมด 

พร้อมต่อพ่วงกับระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่อุณหภูมิภายในโรงเรือ

นสูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด และมีระบบระบายแก๊สแอมโมเนียในขณะ

อุณหภูมิต่ำ สามารถส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุมได้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่จำ

เป็นต้องเข้าไปในฟาร์มเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภายนอก นอกจากนี้

เจ้าของฟาร์มยังสามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้ 7 ช่วง หรือตั้งค่าล่วงหน้าได้ 

100 วัน และยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้อีกด้ว

ย 

ขณะนี้ได้มีการติดตั้ง VENTECH เพื่อใช้ในฟาร์มเลี้ยงไก่และหมูจำ

นวน 6 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์ ราชบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น 

และบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังวางแผนพัฒนาอุปกรณ์นี้เพื่อใช้

ในอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ เช่น โรงเรือนพืชและดอกไม้ต่างประเทศ 

พร้อมส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 

สุดยอดนวัตกรรมควบคุมสภาวะอากาศใน

โรงเรือนระบบปิด
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เชื่อมั่น
สิทธิบัตร
โปรย...

โปรย...

โปรย....
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ผลงานที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตร 
จำนวน 17 เรื่อง

การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไตรเมทโทรพริม (Trimethoprim) เพื่อนำไ

ปพัฒนาเป็นยาต้านมาลาเรีย

ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนดินและกำจัดวัชพืชที่ใช้กับรถพรวนดินตาม

ชนิดไม่มีล้อ

อุปกรณ์ตรึงกระดูกนอกกายแกนเชื่อมเล็ก

อุปกรณ์ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม

เครื่องตรวจหาและกำจัดตำหนิหรือสิ่งปลอมปนในวัสดุยาง

อุปกรณ์พรวนจานหมุนชนิดพ่วงติดรถไถเดินตาม

อุปกรณ์เคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์จากด้านล่างโดยการไพโรไลซิสละอ

องสารละลายตั้งต้นที่เกิดจากคลื่นอัลตร้าโซนิก

วัสดุฝังในทางการแพทย์โดยตรงจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติแล

ะกรรมวิธีการผลิตวัสดุดังกล่าว

ก ร ร ม วิ ธี ก า ร แ ย ก เ นื้ อ ย า ง อ อ ก จ า ก ห า ง น้ ำ ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ  

โดยใช้โพลิเมอร์ที่ไวต่อความร้อน

กระบวนการแสดงผลข้อมูลและแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรทางภู

มิศาสตร์

อุปกรณ์วัดการสัมผัสแบบอาร์เรย์

อุปกรณ์ควบคุมแบบเวกเตอร์สำหรับควบคุมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้

วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส

เครื่องสำรองพลังงานไฟฟ้าแบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่

วิธีการหมุนอุปกรณ์โพลาไรเซชั่น

อุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดในเครื่องยนต์สันดาปภายใน

เครื่องผลิตขนมจีน

ระบบเตาเผาของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ
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ผลงานที่ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตร 
จำนวน 13 เรื่อง

กรรมวิธีการใช้น้ำตาลชนิดต่าง ๆ เพื่อชักนำการผลิตท่อนพันธุ์ขิงขนาด

เล็ก (Ginger Microrhizome)

กาวสำหรับถุงกระดาษแบบรีดปิดปากที่ใช้ห่อผลิตผลเกษตรบนต้นไม้

แผ่นซิลิโคนใสที่มีสมบัติลดการส่องผ่านของรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรั

บการลดรอยแผลเป็น

หัววัดค่าการนำไฟฟ้ากระแสตรง 4 ขั้วแบบวาน เดอ พาว (Van der 

Pauw)

ระบบจัดเก็บภาพและเล่นภาพย้อนหลังสำหรับกล้องที่ใช้พอร์ทยูเอสบี

สูตรสารผสมแร่อพาไทด์และไททาเนียมไดออกไซด์และการประยุกต์ใ

ช้กับเส้นใยและสิ่งทอ

ระบบผลิตไฟฟ้าและอากาศร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เซลล์แสง

อาทิตย์แบบอะมอร์ฟัสซิลิกอน

เครื่องช่วยอัดถุงเพาะเห็ดแบบควบคุมจังหวะ

เครื่องสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืช

สูตรเครื่องปรุงรสข้าวหมกและกรรมวิธีการผลิตข้าวหมกสำเร็จรูปแช่เยื

อกแข็ง โดยวิธีการแช่เยือกแข็งแบบแผ่นสัมผัส

กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรโดยวิธีครอสลิง (Crosslinking) 

และฟอสฟอรีเลชั่น (Phosphorylation) ในขั้นตอนเดียว

เครื่องทำน้ำร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอ

ร์ฟัสซิลิกอน ที่มีโครงสร้างด้านบนสุดเป็นกระจก

ระบบปรับอากาศและผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร (ในประเทศ) 
จำนวน 84 เรื่อง

การตรวจวินิจฉัยไวรัสแหลมสิงห์ 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนน้ำท่วมขังแบบฉับพลันและท่วม

นาน

กระบวนการสร้างกรดไขมันที่มีพันธะคู่สามพันธะใน GLA และ ALA

สูตรและกระบวนการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus Sakei และ 

Debaryomyces Hanseniiบริสุทธิ์แบบผงแห้ง

สูตรอาหารเพื่อการผลิตไบโอ-เอธานอล (Bio-ethanol) โดยใช้ส่วนป

ระกอบจากของเหลือโรงงานอุตสาหกรรม

สูตรและกระบวนการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ Pediococcus Acidilactici 

และ Staphylococcus Xylosus บริสุทธิ์แบบผงแห้ง

กรรมวิธีการผลิตชุดน้ำยาตรวจนับจำนวน CD4 Positive Lym-

phocytes ในเลือดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ 

และชุดน้ำยาดังกล่าว และการใช้ชุดน้ำยาดังกล่าว

กรรมวิธีการควบคุมความชื้นภายในภาชนะเพาะเลี้ยงพืชโดยใช้สารละ

ลายเพื่อควบคุมความชื้นร่วมกับการแลกเปลี่ยนอากาศภายใต้สภาพแ

วดล้อมควบคุม

กรรมวิธีการตรวจหาและจำแนกชนิดของเชื้อไวรัส Human Papillo-

mavirus

กรรมวิธีการตรวจกรองผู้ที่เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมียโดยชุดตรวจแบ

บแถบ Immunochnromatographic

กรรมวิธีการเตรียมสูตรตำรับแบคทีเรียปฎิปักษ์รูปแบบแกรนูลสำหรับ

ฉีดพ่นในการควบคุมโรคพืช

โปรตีนฟอติลิน (Fortilin) และการใช้

กรรมวิธีการผลิตไวรัสสังเคราะห์ชนิดที่ดัดแปลงยีนเฉพาะตำแหน่งและ

ยีนสังเคราะห์ที่ดัดแปลงแล้ว

กรรมวิธีการเตรียมสูตรตำรับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบเม็ดฟู่ในกา

รควบคุมโรคพืช

กรรมวิธีการตรวจและคัดกรองเอนไซม์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

สูตรสมุนไพรควบคุมและกำจัดไรฝุ่นที่มีสารสกัดจากกานพลูเป็นส่วน

ประกอบหลัก

สูตรสมุนไพรควบคุมและกำจัดไรฝุ่นที่มีสารสกัดจากอบเชยเป็นส่วนป

ระกอบหลัก
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ดีเอ็นเอมาร์คเกอร์และการใช้ตรวจสอบสายพันธุ์พืชวงศ์แตง

กรรมวิธีการใช้ท่อนพันธุ์ปทุมมาปลอดโรคเพื่อเป็นต้นพันธุ์ร่วมกับการเ

พิ่มจำนวนยอดอ่อน

เอนไซม์ฟอสไฟไลเปส และเอสเทอเรสชนิดใหม่

แซนโทนที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค

เครื่องหมักวัสดุชีวภาพแบบต่อเนื่อง

ก ร ร ม วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต เ อ น ไ ซ ม์ ก ลู ค า เ น ส จ า ก เ ชื้ อ ร า 

และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม

แผ่นเชื่อมต่อทางไฟฟ้าสำหรับใช้งานในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ขอ

งแข็ง (แบบที่ 1)

แผ่นเชื่อมต่อทางไฟฟ้าสำหรับใช้งานในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ขอ

งแข็ง (แบบที่ 2)

แผ่นเชื่อมต่อทางไฟฟ้าสำหรับใช้งานในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ขอ

งแข็ง (แบบที่ 3)

สูตรเนื้ออะลูมินาเซรามิกสำหรับการอัดรีดแบบท่อ

ไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ที่มีชั้นเปล่งแสงเป็นอนุพันธ์ของเฮลิซีน

กรรมวิธีการจับตัวเนื้อยางออกจากน้ำยางธรรมชาติ โดยใช้สารประกอ

บควอเตอร์นารีแอมโมเนียมร่วมกับการใช้ความร้อน

ชุดทดสอบการเก็บเกี่ยวพลังงานด้วยวัสดุเพียโซอิเล็กทริกโดยใช้การสั่

นสะเทือน

เครื่องอัดกากสบู่ดำแบบสกรูถอดทำความสะอาดง่าย

กระบวนการผลิตโฟมโลหะแบบรูเปิด (Open Pore) โดยวิธีการชุบแบ

บและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามกระบวนการนี้

อุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน

เครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนแบบอัตโนมัติ

กระบวนการผลิตโฟมโลหะแบบรูปิด (Close Pore) โดยการสร้างโฟ

มด้วยการกำจัดวัสดุประสานด้วยความร้อน และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นต

ามกระบวนการนี้

แผ่นฟิล์มพลาสติกคอมโพสิทสีคัดกรองแสงสำหรับห่อหุ้มผลิตผลทาง

การเกษตร

ฟิล์มของสารประกอบไทเทเนียมที่ใสและดัดได้ ลดการผ่านของรังสีอัล

ตร้าไวโอเล็ตและรังสีอินฟราเรด

ชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของไบโอดีเซล

ชุดอิเล็กโทรดสำหรับการวัดความชื้นของเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปร่างที่
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ไม่เป็นทรงกลม

ชุดอิเล็กโทรดสำหรับการวัดความชื้นของเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปร่างที่

เป็นทรงกลม

ชิ้นงานต้นแบบที่มีความหนาแน่นต่ำจากเครื่องพิมพ์สามมิติ

หลังคารถกระบะ (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

เครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำแบบต่อเนื่อง ชนิดสกรูอัดเดี่ยว

วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ย

นแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน (Thermal shock resistance) 

เกราะคอมโพสิทกันกระสุน

วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรียและเซริซิน (Bacterial Cellu-

lose and Sericin Composite

วัสดุเชิงประกอบของไนลอนเลขคี่กับเลตเซอร์โคเนตไทเทเนต

วั ส ดุ ป ร ะ ก อ บ เ ซ ล ลู โ ล ส จ า ก แ บ ค ที เ รี ย แ ล ะ เ ซ ริ ซิ น 

และไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Bacterial Cellulose/Sericin/Hydroxy-

apatite Composite)

วัสดุทดแทนกระดูกที่มีลักษณะเป็นรูพรุนแบบต่อเนื่องสามมิติ

กระเบื้องแกรนิตจากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการถลุงโลหะสังกะ

สีและกระบวนการผลิต

ตัวเร่งปฏิกิริยารูทิเนียมและการสังเคราะห์ตัวเร่งดังกล่าว สำหรับใช้ใน

การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเหลวผ่านกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์

เกราะกันกระสุนพอลิเมอร์คอมพอสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยทนแรงขีปนะ

และเมตริกพอลิเมอร์ผสมชนิดพอลิคาร์บอเนตและพอลิอคริโลไนไตร

ด์ บิวตะไดอีน สไตรีนโคพอลิเมอร์

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์ชนิดเลือกใช้เชื้อเพลิงได้สองชนิดและวิธีการ

ดังกล่าว

ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงคู่

ระบบตรวจจับข้อความในภาพวิดีโอ

อุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ที่สร้างจากวัสดุผสมของ Tin Oxide และ Car-

bon Nanotube และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

ระบบและวิธีการสำหรับการค้นหาคลองเส้นประสาทเบ้าฟันล่างบนชุด

ข้อมูลภาพถ่ายรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ

วิธีการเตรียมฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์ และอุปกรณ์กรองแส

งนำไฟฟ้าดังกล่าว 

วงจรดีมอดูเลชั่นสัญญาณฟรีเควนซีชิฟต์คีอิงแบบหลายระดับสัญญาณ
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ในระบบกระจายสัญญาณข้อมูลในคลื่นพาหะรองเอฟเอ็ม

อุปกรณ์ไมโครวาล์ว เทอร์โมนิวเมติก (Thermopneumatic Mi-

crovalve) สำหรับไมโครฟลูอิดดิกชิบ (Microfluidic Chip) 

ที่มีตัวทำความร้อนแบบเมมเบรนลอย (Floating Membrane) 

และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

ไบโอเซนเซอร์แบบอาร์เรย์โดยใช้เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอน

ระบบตรวจจับเท็จบุคคลแบบไม่สัมผัส และวิธีการตรวจจับ

ตำแหน่งและวิเคราะห์ ข้อมูลทางจิตสรีรวิทยาแบบไม่สัมผัส 

สำหรับใช้ตรวจจับเท็จบุคคล

เครื่องนับยาโดยใช้กล้องดิจิตอล

วิธีการดีมอดูเลชั่นสัญญาณฟรีเควนซี่ชิฟต์คีอิงในย่านความถี่เสียงด้วย

วิธีปรับเปลี่ยนค่าเธรชโฮลด์ (Threshold)

วิธีการสร้างลายวงจรแบบสามมิติบนชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงโดยเทคนิคก

ารปรับเปลี่ยนค่าพลังงานแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

กล่องบรรจุเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่

โครงสร้างของระบบตรวจวัดค่าความหน่วงเฟส และค่าการดูดซับเชิงแ

สงของวัตถุด้วยกระจกสะท้อนแบบไฟเบอร์ลูป

กระบวนการสร้างกระจกต้นแบบที่มีความหนาชั้นฟิล์มหลายระดับสำห

รับสร้างลาย 3 มิติ โดยการฉายแสงและกัดลายวงจรภายในครั้งเดียว 

ชุดสายอากาศบ่วงคู่แบบสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับระบบระบุลักษณะทาง

คลื่นวิทยุ

วิธีการวัดความหนาของวัตถุผิวโค้งและโปร่งแสงโดยใช้เทคนิคคอนโฟ

คอลไมครอสโคปี

ระบบบันทึกภาพหน้าคนอัตโนมัติ

อุปกรณ์เพริสทัลติกไมโครปั๊มแบบเทอร์โมนิวเมติก (Thermopneu-

matic peristaltic micropump) สำหรับไมโครฟลูอิดิกชิบ (Mi-

crofluidic chip) ที่มีตัวทำความร้อนแบบเมมเบรนลอย (Floating 

membrane) และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

ชุดสายอากาศแบบประกบคู่บ่วงรูปห้าเหลี่ยมและสามเหลี่ยมสำหรับระ

บบระบุลักษณะทางคลื่นวิทยุ

ชุดสายอากาศแบบบ่วงคู่ที่มีการจัดวางต่อซ้อนกันสำหรับระบบระบุลัก

ษณะทางคลื่นวิทยุ

โครงสร้างระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับวัดความขนานของพื้นผิว ความ

ตั้งฉากกันของพื้นผิวและรูปร่างของวัตถุแบบไม่สัมผัส
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ระบบนับจำนวนวัตถุขนาดใหญ่ที่มีโลหะบนถนน

อุปกรณ์กรองแสงฟิล์มบางนาโนคริสตัลอินเดียมไนไตรด์ออกไซด์

วิธีการปลูกฟิล์มออกซีไนไตรด์โดยการควบคุมเวลาก๊าซในระบบรีแอค

ทีฟอาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง

ไมโครโฟนขนาดจุลภาคชนิดคาปาซิทีปที่มีอะคูซทิคซโฮลและวิธีการส

ร้างไมโครโฟนดังกล่าว

4,9 - แนพทาลีน - 1,3,6,8 - เตตระคาร์บอกซีลิคไดอิมีด 

โคพอลิเมอร์แบบสลับ และกรรมวิธีการสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ดังกล่า

ว

กระบวนการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์และไททาเนียมออกซิ

ไนไตรด์บนแผ่นฐานรองด้วยเทคนิคสปัตเตอริงและการเผาในบรรยาก

าศปกติ

ไตรเมทิลเลทเอ็น-(4-เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลอะมิโนเบนซิล) ไคโตซานแล

ะกรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าว

สูตรเครื่องสำอางที่มีอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งและสารต้านปฏิกริยา

ออกซิเดชั่น

ตัวตรวจวัดอุณหภูมิจากพอลิไดแอเซทิลีนกับพอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้

หรือพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ที่มีตัวกลางเป็นน้ำ
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คำขอสิทธิบัตรที่ยื่นขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ 
จำนวน 8 เรื่อง

คำขอสิทธิบัตรต่างประเทศที่ได้รับคู่มือ 
จำนวน 2 เรื่อง

คำขออนุสิทธิบัตรต่างประเทศที่ได้รับคู่มือ 
จำนวน 1 เรื่อง

Method to prepare metal structure suitable for semi-solid 

metal processing

A method of recovering rubber from skim natural rubber 

latex by heat sensitive polymers

A method for preservation of natural rubber latex using 

methylol compounds

Thin Film solar cell and its Fabrication

Photovoltaic Thermal (PVT) collector

Low-cost and high performance solar cell manufacturing 

machine

Nanocrystal indium oxynitride thin film optical filter              

Gas-timing method for depositing oxynitride films by reac-

tive R.F. magnetron sputtering

Method and Apparatus for treating poor laryngeal-eleba-

tion disorder with sequential high voltage electrical stimu-

lation

Optical touch switch structures

Color recorder for measuring concentrating of element

สหรัฐอเมริกา

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, อินเดีย

ญี่ปุ่น, เยอรมนี

สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, ไต้หวัน

สหรัฐอเมริกา, ไต้หวัน, จีน

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

จีน

1

2

 

3

4

5

6

7

8

1

2

1
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ผลงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 
(ในประเทศ) จำนวน 18 เรื่อง

กรรมวิธีการเตรียมแผ่นเมมเบรนจากผงโปรตีนเคอราตินที่สกัดจากคร

าบงู

กระบวนการผลิตวอลลาสโตไนท์ (wallastonite) 

จากเถ้าแกลบและไลม์มัด (lime mud) หรือเดร็ก (dreg)

แผ่นซิลิโคนใสที่มีสมบัติลดการส่องผ่านของรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรั

บการลดรอยแผลเป็น

เครื่องสกัดน้ำมันงาแบบสกัดเย็น

หลอดบรรจุสองชั้นแบบปรับระยะความยาวได้

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับขับหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยหม้อแปลง

ไฟฟ้าแบบเพียโซอิเล็กทริก

กระบวนการเคลือบฟิล์มไฮโดรโฟบิกแบบยิ่งยวดหรือฟิล์มไม่เปียกน้ำ

บนผิววัสดุ

เม็ดทำความสะอาดน้ำ

ถุงลมจำกัดทิศทางการโป่งพองสำหรับใช้กับแผ่นรองนอนเพื่อป้องกันแ

ผลกดทับ

ชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์ของ

กรดไขมัน

แก้วยึดประสานส่วนประกอบของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง

อุปกรณ์ตรวจหาขั้วแม่เหล็กด้วยแมคนีโตรทรานซิลเตอร์

การใช้สารนาโนกับกระดาษใยพืชธรรมชาติ

ส า ร ผ ส ม ไ ท ท า เ นี ย ม ไ ด อ อ กไ ซ ด์ ส ำ ห รั บ เ ค ลื อ บ เ ซ ร า มิ ก 

และกระบวนการเคลือบ

ระบบปรับอากาศและผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

กรรมวิธีผลิตกระดาษสาทนความร้อนและกระดาษสาทนความร้อนที่ไ

ด้จากกรรมวิธีนี้

เครื่องรีดไหมขัดฟัน

เครื่องกวักไหม แบบ 2 จังหวะ

1

2

 

3

4

5

6

7

 

8

9

 

10

 

11

12

13

14

15

16

17

18
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การประชุมคณะกรรมการ

ที่ปรึกษานานาชาติ

ความร่วมมือต่างประเทศ
ด้วยความมุ่งมั่นทำงานของ สวทช. 

ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ในการเป็น “พันธมิตรร่วมทางที่ดี 

สู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สวทช. 

จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภายในประ

เทศและต่างประเทศ 

 สวทช. ได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (NSTDA In-

ternational Advisory Committee) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้บริห

ารระดับสูง 14 ท่านจากองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภา

ครัฐและเอกชน โดยล้วนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากสาขาต่าง

ๆ ทั่วโลก

จากการประชุมดังกล่าว สวทช. ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแ

นะเชิงนโยบายหลายด้าน ได้แก่  ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการกำห

นดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมตามว

าระแห่งชาติ  การสร้างความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐาน (Ba-

sic Research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) งาน

นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการวิจัยและพัฒนา ก

ารประเมินผลพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงความร่วมมื

อกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับด้านการผลิตบุคลากรด้านการวิ

จัยและพัฒนา นอกจากนี้ทางคณะกรรมการฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแน

ะเรื่องการบริหารจัดการคลัสเตอร์ การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 

สวทช. กับมหาวิทยาลัยและภาครัฐ การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 

สวทช. กับภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบุคลากร 

และความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงกลไกความร่วมมือด้านการล

งทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภาคอุตสาหกรรม
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ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของ สวทช. (NSTDA IAC) ทั้ง 

14 ท่าน ประกอบด้วย

Hiroyuki Yoshikawa Dr. Eng. (ประธานคณะกรรมการ NST-• 

DA IAC)

President, National Institute of Advanced Industrial Sci-

ence and Technology (AIST)

Prof. Rudolf Aebersold• 

Co-Founder, Institute for Systems Biology, Seattle, USA

Professor Ken-ichi Arai• 

Professor Emeritus at The University of Tokyo, Professor of 

Laboratory for Systems Biology and Medicine, Research 

Center for Advanced Science and Technology, The Uni-

versity of Tokyo.

Prof. Catherine Bréchignac • 

President, Centre National de la Recherche Scientifique 

(National Center for Scientific Research), France

Dr. Rita R. Colwell• 

Chairman, Canon US Life Sciences Inc.

Distinguished Professor, University of Maryland, College 

Park and Johns Hopkins University, Bloomberg School of 

Public Health

Harald zur Hausen• 

Member of various Prize-Committees (Körber-Preis, Bech-

er-Preis for 2005 Pezcoller-Award Committee)

Calestous Juma, PhD• 

Professor of the Practice of International Development, Di-

rector of the Science, Technology and Globalization Proj-

ect at Harvard University, Kennedy School of Government

Prof. Teruo Kishi• 

President National Institute for Materials Science (NIMS), 

Japan
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President, The Academy of Medical Sciences, UK

Dr. Johnsee Lee• 

President, Industrial Technology Research Institute (ITRI) , 

Taiwan

N. R. NARAYANA MURTHY• 

Chairman of the Board and Chief Mentor Infosys Technolo-

gies Limited

Dr. Michael Raymont• 

CEO, EnergyINet Inc.

Bert Sakmann• 

Head of the Department of Cell Physiology, Max Planck 

Institute for Medical Research in Heidelberg

Robert J. Yang, Phd• 

Honorary Professor of Chiao Tung University of Taiwan
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กิจกรรมความร่วมมือในระดับนานาชาติ

การดำเนินการให้ สวทช. มีบทบาทอย่างเข้มแข็งในองค์กรในระดับภูมิ

ภาค และนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจ

กรรมของ สวทช. โดยการเป็นสมาชิกและเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อ

ง นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการและเข้าร่วมโครงการที่สอดคล้องกับกิจ

กรรมที่ดำริขึ้นในองค์กรต่างๆ ได้แก่

ความร่วมมือกับอาเซียน

ไบโอเทค เป็นผู้แทนไทยใน ASEAN Sub Committee on • 

Biotechnology และ ASEAN Sub Committee on Food Science 

and Technology นำไปสู่การดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การร่วมกับ 

KOBIC ประเทศเกาหลี และสมาชิกอาเซียน จัดการประชุม East Asian 

Bioinformations Network ที่ประเทศไทย การเข้าร่วมการประชุม 

ASEAN Sub Committee on Biotechnology และ ASEAN Sub 

Committee on Food S&T ณ ประเทศเวียดนาม เป็นต้น

Generation Challenge Programme (GCP)  • 

ไบโอเทคร่วมมือกับ GCP ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่มีเป้าหมายพัฒน

าความสามารถด้านการเกษตรในประเทศเกษตรกรรมและประเทศอุ

ตสาหกรรม โดยคำนึงถึงการอยู่ดีมีสุขของประชากรในโลก เมื่อ GCP 

ได้มาดูงานในประเทศไทย ทำให้ GCP ตัดสินใจสนับสนุนงบประมา

ณดำเนินโครงการฝึกอบรมเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโ

ลยีชีวโมกุล (Marker-Assisted Selection) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2550–

31 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้คณะนักวิจัยไทยยังได้มีโอกาสร่วมกิจก

รรมและสร้างความร่วมมือกับนักปรับปรุงพันธ์พืชในสถาบันวิจัยชั้นนำ

ของโลกในเครือข่าย GCP อีกด้วย

โครงการ APEC Network in Materials Evaluation Tech-• 

nology (ANMET) เอ็มเทคเป็นสมาชิก ANMET ซึ่งเป็นเครือข่ายเพื่อ

การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบและประเมินผลด้านวัสดุ โดยสมา

ชิกของเครือข่ายเป็นกลุ่มประเทศสมาชิก APEC โดยการแลกเปลี่ยนค

วามรู้และให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ
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เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมอุตสาห• 

กรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATIC)  และ Asian – Oceanian 

Computing Industry Organization (ASOCIO) จัดงาน The Re-

gional Software Park Forum  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในระดับภูมิภ

าค เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างซอฟต์แว

ร์พาร์คและหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แ

วร์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และตัวอย่างความสำเร็จใ

นระดับนานาชาติของผู้บริหารซอฟต์แวร์พาร์คในแต่ละประเทศ รวมทั้ง

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศและเปิดโอกาสให้นักซ

อฟต์แวร์ได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ   
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