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สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

“สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
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โซนที่ 1: นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
โซนที่ 2: การถายทอดเทคโนโลยี
โซนที่ 3: งานวิจัยและพัฒนา
โซนที่ 4: โครงการพิเศษและหนวยบริการ
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กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
Zone 2: การถายทอดเทคโนโลยี
Zone 3: งานวิจัยและพัฒนา
Zone 4: โครงการพิเศษและหนวยบริการ

เอกสารประกอบนิทรรศการ การประชุมประจำป 2552

3

Zone 1

นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กับวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีไทย

4

โซนที่ 1:

นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กับวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีไทย
กลุ่มก ิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
เมือ่ ครัง้ ทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยีย่ มชมสถาบันเดซีในวนั ที่ 21 สิงหาคม 2545
ทางสถาบันเดซี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY Summer Student Program) เป็นเวลา 3 ปี
(2546-2548) จำนวนปีละ 1 ทุน เพื่อให้นักศึกษาไทย ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ผ่านหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้ว 3 ปี
เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัย
ส วทช. จึงได้ร ว่ มมือก บั สถาบันวิจยั แ สงซนิ โ ครตรอนแห่งชาติ ดำเนินการคดั เลือกนกั ศึกษาทม่ี ศี กั ยภาพและคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ในขั้นต้น แล้วน ำความขึ้นก ราบบังคมทูลส มเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ให้
นักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกจิ กรรมหลักใ นหอ้ งปฏิบตั กิ ารของสถาบันเ ดซี ณ เมืองฮมั บวร์ก หรือเ มืองซอยเธย์ ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผลการดำเนินโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ระยะที่ 1 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สถาบันเดซีได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุน
นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ระยะที่ 2 เป็นเวลา 5 ปี (2549-2553) จำนวนปีละ 2 ทุน สำหรับต ัวแทนเยาวชนที่ได้รับทุนรุ่นที่ 7
(ปี 2552) ได้แก่
1. นายสุทธิพงษ วรรณไพบูลย์
นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นางสาวเพียรเพ็ญ สีมา
นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. โครงการการคดั เลือกผแู้ ทนเข้าร่วมการประชุมผไู้ ด้รบั รางวัลโ นเบล ณ เมืองลินเ ดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา จัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 โดยมูลนิธิผู้ได้รับร างวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobelprize-winners Meetings at Lake Constance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย
ระหว่างผไู้ ด้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผไู้ ด้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษา
และนักว ิจัยจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมในช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต ้นเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจัดข ึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมีและสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และในปี ค.ศ. 2005
ซึ่งเ ป็นปีไอน์สไตน์ได้จัดการประชุมขึ้นทั้งสามสาขาพร้อมกัน สำหรับส าขาเศรษฐศาสตร์จัดขึ้นทุก 2 ปีเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004
ส วทช. รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ใ ห้นิสิต นักศึกษา
นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ข องไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผไู้ ด้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปิดโลกทัศน์
ทางวิชาการ อีกทั้งไ ด้มโี อกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงข องนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์
ผูเ้ คยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจ ำนวนมาก ที่จะมานำเสนอผลงานในการประชุมด ังกล่าว
คณะกรรมการสัมภาษณ์ได้มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 8 คน จากนั้นไ ด้ประสานงานกับมูลนิธิ
ลินเดาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเ บื้องต้น สวทช. นำรายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย จำนวน 6 คน ได้แก่
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ระดับปริญญาตรี
1. นางสาวศิรินันท์ กุลชาติ
นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางสาวรณพร ตันติเวชวุฒิกุล
นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวทิ ยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท-เอก
3. นายธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์
นักศึกษาปริญญาเอกปีที่ 2 ภาควิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา
4. นายณิรวัฒน์ ธรรมจักร
นักศึกษาปริญญาเอกปีที่ 1 ภาควิชาเคมีอนินทรีย มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด สหราชอาณาจักร
5. นางสาวรวิวรรณ เหล่าเจริญสุข
นักศึกษาปริญญาเอกปีที่ 5 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท สหรัฐอเมริกา
ระดับการศึกษาหลังป ริญญาเอก
6. นางสาวปาริฉัตร วนลาภพัฒนา
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส ำหรับเด็กและเยาวชน

สวทช. ร่วมกับสถาบันการศึกษา ดำเนินโ ครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตั้งแต่ป ี 2540
เพือ่ ค น้ หาเด็กแ ละเยาวชนทมี่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีเ ข้าร บั ก ารสง่ เสริมแ ละสนับสนุน ด้วยรปู แบบและวธิ กี าร
ทีห่ ลากหลายตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน เพือ่ เพิม่ พูนศกั ยภาพทางวิทยาศาสตร์อย่างตอ่ เนือ่ ง จนสามารถกา้ วสอู่ าชีพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ
การดำเนินงานที่ผ่านมา (ปี 2540-2551) ดำเนินการในกลุ่มเยาวชน 2 กลุ่ม โดยเยาวชนได้รับการบ่มเ พาะ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted and Talented Children) ได้แก่ เด็กแ ละ
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวนปีละประมาณ 100 คน กลุ่มนจี้ ะอยู่ในกระบวนการส่งเสริมประสบการณ์และ
พัฒนาศักยภาพเป็นเวลาประมาณ 1 ปี โดยมีการสนับสนุนแ ละติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้เข้าสู่อาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใ ห้มากที่สุด กิจกรรมกลุ่มน ี้ประกอบด้วย ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การให้ค ำแนะนำโดยนักวิทยาศาสตร์
พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพ ี่เลี้ยง การดำเนินการที่ผ่านมาทั้งหมด 11 รุ่น รวมเยาวชนที่ผ่านการบ่มเพาะ 1,191 คน
2. กลุ่มผมู้ แี ววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (Genius) คัดเลือกจากกลุ่มแรกปีละ ประมาณ 10 คน เข้ารับ
การสนับสนุนจ ากโครงการในระยะยาว ได้รับท ุนการศึกษาและทุนวิจัย กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ จนกว่าจะสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก และเข้าสูอ่ าชีพนักวิทยาศาสตร์และนักว ิจัย โดยมีนักว ิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง และนักเทคโนโลยีพ ี่เลี้ยงคอย
ดูแลและให้คำปรึกษา ปัจจุบัน มีเยาวชนได้รับคัดเลือกทั้งหมด 148 คน จบการศึกษา 6 คน (ปริญญาโท 4 คน ปริญญาตรี 2 คน)
กำลังศ ึกษาระดับมัธยมศึกษา 12 คน ปริญญาตรี 74 คน ปริญญาโท 34 คน และปริญญาเอก 22 คน (รวมที่กำลังศึกษาทั้งหมด
142 คน แบ่งเป็นในประเทศ 93 คน ต่างประเทศ 49 คน)

4. โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพ ลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานศึกษาและศนู ยก์ ารเรียนชมุ ชนชาวไทย
ภูเขา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากความจำเป็นของการใช้ไฟฟ้าเพือ่ การดำรงชีวติ ในพนื้ ทหี่ า่ งไกล เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนการศกึ ษาของชมุ ชน
ชาวไทยภูเขา ดังนั้นการบริหารจัดการการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมศี ักยภาพในการดำเนินงานในพื้นที่และ
ส่วนกลาง ผ่านรูปแบบความร่วมมือด้วยบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างหน่วยงานย่อมจะเป็นคำตอบให้ก ับการใช้พลังงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และยง่ั ยืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เ มือ่ ผ นวกเข้ากับการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะทำให้การใช้พ ลังงาน
ทดแทนมกี ารบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลไปยังการใช้งานในลักษณะอื่นอย่างมีประสิทธิผล
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- ตุลาคม 2549 ออกแบบและทดสอบการใช้งานระบบฯ
- พฤษภาคม 2550 สาธิตการติดตั้งแ ละอบรมการใช้งานระบบฯ ในพื้นที่จังหวัดต าก
- ตุลาคม 2550 ติดตั้งระบบฯ ในพื้นที่จังหวัดตาก รวม 17 แห่ง
- มกราคม 2551 สาธิตการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบฯ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- กุมภาพันธ 2551 ติดตั้งระบบฯ ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน รวม 19 แห่ง
- กุมภาพันธ 2551 ลงนามความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กุมภาพันธ ถึง ธันวาคม 2551 เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานระบบฯ ประสานงานระหว่างหน่วยงานในการบำรุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งที่ขัดข้อง และประสานงานระหว่างหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอน
โครงการความร่วมมือระหว่าง TERI และ สวทช. ในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแ ละน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการความร่วมมือระหว่าง The Energy and Resources Institute (TERI) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแ ห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่
1. การประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศอินเดีย
2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไ ฟฟ้าและน้ำร้อนในระบบปรับอากาศ
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจ ะได้รับ
1. ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในประเทศอินเดีย
2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผ ลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนในระบบปรับอากาศที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศประเทศอินเดีย
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและน้ำมัน
4. ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาทางด้านพลังงาน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
แผนการดำเนินงาน
1. ติดตั้งร ะบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ TERI’s Green Buildings: RETREAT (Resource
Efficient TERI Retreat for Environmental Awareness and Training) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ
แผงผลิตไฟฟ้าแ ละน้ำร้อน และเตรียมจัดส่งไปติดตั้ง
2. ร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา “Research and Development Project on PV/T Solar
Air-conditioning System” เพื่อขอรับการสนับสนุนง บประมาณ

5. โครงการความร่วมมือท างวิชาการระหว่าง สวทช. และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่งชาติ และโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เป็นการดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมมือด้าน
งานวิจัย พัฒนา และวิชาการ รวมทั้งการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีข องทั้งสองสถาบัน ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการและ
สร้างให้บุคลากรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีเส้นทางสายวิชาชีพทางงานวิจัยด ้วย
การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบัน มีค วามก้าวหน้าด้วยดีแ ละต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ส่งผลดี
โดยตรงตอ่ นกั เรียนนายร้อย (นนร.) และคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจลุ จอมเกล้าในด้านพฒ
ั นาการเรียนการสอนให้เกิดป ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการวิจัยร่วมของทั้งสองสถาบันยังก ่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีต ่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งน อกจากจะส่งเสริม
ให้เ กิดนักว ิจัยใหม่แล้ว นักเรียนนายร้อยทจี่ บการศึกษาออกไปและใช้ชีวิตอ ยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ยังส ามารถนำ
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้แ ละถ่ายทอดให้กับประชาชน อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตแ ละ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย ดังโครงการตัวอย่างต่อไปนี้
5.1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเ พื่อก ารศึกษาปัจจัยสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูง
การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงใ ห้แก่อาจารย์ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (จปร.) เพื่อศึกษาปัจจัย อุณหภูมิ สูตรวัสดุเ พาะที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตเห็ดนกยูงในพื้นที่ภาคกลาง
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษาหลังก ารเก็บเกี่ยว และเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(นนร.) สาขาวิทยาศาสตร์ส ิ่งแวดล้อม และวิชาการทหาร โดยมผี ลการดำเนินงาน ดังนี้
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1. เกิดก ารถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ดน กยูงให้แ ก่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (จปร.)
2.		ได้ข้อมูลปัจจัยอุณหภูมิ สูตรวัสดุเพาะทมี่ ีความเหมาะสม และข้อมูลการเก็บรักษาเห็ดน กยูงที่สภาวะต่างๆ
3.		เกิดเ ครือข่ายในการทำงานวิจยั ร ะหว่างศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ศช.) สวทช. และคณะอาจารย์
จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (จปร.)
4.		ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ดนกยูงใ ห้กับ นนร. ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
ของ นนร. ชั้นปีที่ 4/2548 และ นนร. ชั้นปีที่ 4/2549 ของกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5.		นนร. ได้ม คี วามชำนาญและรู้วิธีการในการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงเ องได้จริง ซึ่งสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ด
นกยูงให้ก ับหน่วยงานทหารและเกษตรกรในท้องถิ่นได้ ซึ่งสามารถเป็นอาชีพเ สริมเพื่อเพิ่มรายได้สู่ครัวเรือนได้มากขึ้น
5.2. ระบบค้นหาและระบุต ำแหน่งเ ชิงท หารบน Google Earth
ระบบค้นหาและระบุตำแหน่งเชิงการทหารบน Google Earth เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีด ้านแผนที่และ
ภูมิศาสตร์ ของ Google Map, Google Earth และเทคโนโลยี GIS มาใช้ประโยชน์ทางการทหาร โดยระยะแรกจะเป็นการศึกษา
วิจัย และพัฒนาระบบการค้นหาและระบุตำแหน่ง โดยใช้เครื่องมือระบบ GPS Tracking เพื่อปรากฏภาพบน Google Map
และ Google Earth แบบ Real Time ระบบที่พัฒนาระบบแรกคือระบบศูนย์ควบคุมการรบเสมือนจริงแบบสามมิติ (3D Virtual
Battle Command Center หรือ 3DVBCC) และใช้การนำร่องผ่านระบบเครือข่ายดาวเทียม GPS เฟสแรกของการพัฒนา
ระบบจะเป็นการพัฒนาเพื่อควบคุมการรบเสมือนจริงระดับกองร้อย โดยใช้เ ครื่อง PDA แบบพกพาที่มีเครื่องรับ GPS สัญญาณ
ดาวเทียม 3 เครื่องสำหรับนำร่อง 3 หมวดกองร้อยทหารราบ โดยระบบสามารถระบุพิกัดของหมวดทั้ง 3 หมวดและแสดงภาพ
มุมมองแบบ 3 มิตบิ นเว็บไซต์ท มี่ กี ารติดตั้ง Google Earth Plugin โดยใน Google Earth จะมีการทำสภาพภูมิประเทศ อาคาร
สิ่งก ีดขวางเป็นรูปส ามมิติเสมือนจริง ระบบจะแสดงภาพภูมิประเทศและมุมมองการเคลื่อนไหวของหมวดต่างๆ แบบเสมือนจริง
และ real-time ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจและสั่งการการเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องใช้การถ่ายภาพสถานการณ์การรบ
ผู้บังคับบัญชาสามารถส่งข้อความสั่งการหมวดต่างๆ ผ่านระบบ 3DVBCC ได้เลย ระบบจะสามารถรองรับการติดต่อสื่อสารใน
รูปแบบของข้อความ chat สั้นๆ และสามารถรับภาพถ่ายสภาพภูมิประเทศจากหมวดทหารราบได้หากต้องการ เนื่องจากระบบเป็น
แบบ Web Application การเข้าใช้ระบบสามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บไซต์แ ละอินเทอรเน็ต โดยผู้ใช้ต้องทำการ log in
ก่อนใช้ระบบทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยโดยสามารถระบุสถานะของผู้เข้าใช้ระบบได้ ระบบ 3DVBCC จะเป็นโครงงานวิจัยน ำร่องเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบควบคุมและสั่งการการรบเสมือนจริงโ ดยใช้เทคโนโลยีต ่างๆ ที่มีในปัจจุบันเ พื่อให้กองทัพบก
มีค วามทันสมัย ทันต ่อเหตุการณ์ ประหยัดง บประมาณ และก้าวเข้าสู่กองทัพบกไทยแห่งอ นาคตได้เต็มความภาคภูมิ
5.3 ระบบการส่งข่าวสารภายในองค์กรผ่านเครือข่าย SMS
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพบก ที่มขี ้อมูลข่าวสารภายในองค์กรเป็นจ ำนวนมาก ที่จะ
ต้องแจ้งใ ห้บุคลากรทราบ เพื่อที่จะปฏิบัตใิ ห้ถูกต้อง รวดเร็วฉับไว ทันเหตุการณ์ ไม่ผิดพลาด ประหยัดทรัพยากร และสามารถ
ตรวจสอบได้ การใช้ SMS เป็นแนวทางหนึ่ง ทีส่ ามารถใช้รายงานข่าวสารภายในองคกรได้เ ป็นอย่างดี เพราะทำให้ส ะดวก
รวดเร็ว อีกทั้ง อุปกรณ์เครื่องรับ SMS ก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งบ ุคลากรขององค์กรส่วนใหญ่จะมีใช้เกือบทั้งหมดทุกคน ระบบ
ส่งข่าวสารภายในองค์กรผ่านเครือข่าย SMS เป็นระบบการจัดส่งและกระจายข่าวสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์และ SMS ในรูป
ของ Web Application โดยสามารถนำไปติดตั้งในหน่วยงานใดก็ได้ที่ต้องการมีระบบกระจายข่าวสาร ระบบสามารถควบคุม
การส่งข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอรเน็ต โดยเจ้าหน้าที่สามารถกรอกข่าวสาร ส่ง และจัดเก็บข่าวสารไว้ในฐานข้อมูลของ
ระบบ และสามารถจำกัดสิทธิผู้ใช้ได้หลายระดับเ พื่อความปลอดภัยข องระบบ ข้อความทสี่ ่งผ่านระบบจะไปปรากฏยังเครื่องรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคลากรในหน่วยงานนั้นที่มีการลงลงทะเบียนเป็นสมาชิกไ ว้ก่อนแล้ว โดยผู้รับสามารถกำหนดเป็นกลุ่ม และ
ข้อความทั้งหมดถูกเก็บบันทึกไว้เพื่อใช้ตรวจสอบในฐานข้อมูลของระบบ
รายละเอียด
งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการใช้สร้างโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บ (Web Application) มาควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ส่ง
SMS แล้วนำหลักการนี้มาอำนวยความสะดวกในการรับข่าวสารของกำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยจะต้อง
มีเรื่องของระบบสมาชิกการทำงานกับฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นมา กลุ่มวิจัยได้เลือกใช้เทคโนโลยีร หัสเปิด คือ PHP ร่วมกับ MySQL ซึ่ง
มีความสามารถสูงเ ป็นที่นิยมกันทั่วไ ป มาสร้างโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บร่วมกับโปรแกรม Now SMS/MMS Gateway 2007
Edition ทีส่ ามารถทำให้เ ครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดากลายเป็น SMS Server ได้
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กลุ่มก ิจกรรมโครงการด้าน IT
1. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
โครงการที่จัดตั้งขึ้นเ พื่อว ัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านการสนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนการสอน ให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนได้เ รียนรู้เทคโนโลยีค อมพิวเตอร์เพื่อ
สร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและความเสมอภาคเบื้องต้น เพื่อให้ส ามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต รวมถึงก ารพัฒนาทักษะ
ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถใช้เครื่องมือเ ทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในปี 2552 นี้ ทางโครงการฯ ได้นำผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการฯ และ
ศูนย์กลางรวบรวมสื่อการศึกษาที่มีประโยชน์ส ำหรับค รูในโครงการฯ เข้าร่วมจัดแสดงดังนี้
1.1. ผลงานโรงเรียนในโครงการฯ ที่มีความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
1.1.1. โรงเรียนราชินี จังหวัดก รุงเทพฯ ชือ่ ผ ลงาน “เกมออนไลน์สขี าว” ผลงานผา่ นเข้ารอบ 2 โครงการการแข่งขัน
		 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
1.1.2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธ วัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อผลงาน
		 a) สื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบนิเวศ (Ecosystem) รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ			 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดสื่อด ิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest #1)
			 ครั้งที่ 1 สสส. (สำนักงานกองทุนส นับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
		 b) สื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปิโตรเลียม (Petroleum) ผลงานผ่านเข้ารอบ 2 โครงการการแข่งขันพัฒนา
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
1.1.3 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อผ ลงาน โปรแกรมจัดการข้อมูลการเงิน
		 (Manage Finance) ผลงานผ่านเข้ารอบ 2 โครงการการแข่งขันพ ัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งป ระเทศ
		
ไทย ครั้งที่ 11
1.2. ผลงานนักเรียนในโรงเรียนโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนเข้าสู่อุดมศึกษาใน
โควต้าพิเศษ จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่
1.2.1. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี ชื่อผลงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ และบ้านอัจฉริยะ
พัฒนามาจากผลงานทไี่ ด้รับรางวัลพิเศษจากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค วบคุมหุ่นยนต์
1.2.2. โรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพฯ ชื่อผ ลงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การให้อาหารสัตว์เลี้ยง ผลงาน
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการการแข่งขันพ ัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งป ระเทศไทย ครั้งที่ 11
1.3. คลังส ื่อการศึกษา Educational Media Center (EMC)
ศูนย์กลางรวบรวมสื่อการศึกษา และผลงานครู ที่เข้าร่วมในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

2. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ
2.1 ผลการทดสอบการใช้งานขาเทียมในคนพิการและการทดสอบเชิงวิศวกรรม
นำเสนอผลงานการพัฒนาขาเทียมสำหรับคนพิการของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ซึ่งเ ป็นโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดสู่ระบบบริการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยผลงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1.1 ผลการนำขาเทียมแบบปรับอัตราหน่วงได้ ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภ าคสนาม ไปทำการทดสอบการใช้งานจริง
กับคนพิการ และการทดสอบในเชิงวิศวกรรม
2.1.2 ผลการทดสอบขาเทียม ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนครในคนพิการ และการทดสอบในเชิง
วิศวกรรม
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2.2 โครงการห้องเรียนไอทีต้นแบบสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน
นำเสนอผลการดำเนินงานห้องเรียนไอทีต้นแบบของโรงเรียนโสตศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษา
อนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากและโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานรว่ มกับก ารใช้ไ อทีแ ละเทคโนโลยีส งิ่ อ ำนวยความสะดวก เพือ่ เ พิม่ ศ กั ยภาพในการเรียนรูแ้ ละความสามารถในการทำกจิ ก รรมการเรียน
ข องนกั เรียนทมี่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ โดยโรงเรียนจะนำผลงานของนกั เรียนทมี่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ท ไี่ ด้ร ว่ มกันค ดิ จ าก
การทำโครงงานมานำเสนอ พร้อมทั้งสาธิตก ารใช้สื่อไ อทีที่ครูและนักเรียนได้ส ร้างขึ้นเพื่อประกอบการทำกิจกรรมการเรียน
2.3 โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนตาบอดเรียนสาขาวิทยาศาสตร์
นำเสนอผลความกา้ วหน้าใ นการสนับสนุนน กั เรียนทมี่ คี วามบกพร่องทางการเห็นเ ข้าศ กึ ษาต่อร ะดับป ริญญาตรี คณะวทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2552

กลุ่มกิจกรรมด้านการพัฒนาชนบท
1. การพัฒนาชุมชน อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริให้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล
ให้ด ีขึ้น ดังนั้นเพื่อส่งเสริมใ ห้ราษฎรในพื้นที่มรี ายได้เพิ่มขึ้น โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จึง
ถูกจ ัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายหลังดำเนินการพัฒนาแล้ว ราษฎรในหมู่บ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาต่อไปด้วย
กลุ่มของชาวบ้านเอง
ในปี 2551 ที่ผ่านมา ได้ด ำเนิน “โครงการวิสาหกิจช ุมชน-โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร
สามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้โรงงานเป็นเครื่องมือของชุมชนในการสร้างรายได้ มีก ลุ่มเป้าหมายพื้นที่รอบภูพาน 3 จังหวัด (นครพนม
มุกดาหาร และสกลนคร) เกษตรกรจำนวน 5,000 ครัวเรือน ใน 5 หมู่บ้าน ผลการดำเนินงานพบว่า
1. เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผลิตเ มล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มีสมาชิก 11 คน ได้รับเ มล็ดข้าว
พันธุ์ กข.6 ต้านทานโรคไหม้ และขาวมะลิ 105 ทนน้ำท่วม จากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ย ีนข้าว (หน่วยวิจัยร ่วม
ระหว่างศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มีศ ูนย์ข้าวสกลนครมาอบรมเกษตรกรและ
ให้คำแนะนำในการผลิตเมล็ดพันธุ์ และได้รับผลผลิตเ มล็ดพันธุ์ข้าว กข.6 ที่มีคุณภาพดี จำนวน 3,515 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย
351.50 กิโลกรัมต่อไร่) และเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมที่มคี ุณภาพดี จำนวน 1,560 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 340
กิโลกรัมต่อไร่) โดยเมล็ดพันธุ์ทั้ง 2 สายพันธุ์ เกษตรกรสามารถจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ ในราคา 20 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า
101,500 บาท 2. กลุ่มข ้าวปลอดสารพิษ มีสมาชิก 26 คน โดยศูนย์ข ้าวสกลนครมาอบรมเกษตรกรและให้คำแนะนำในการผลิต
ข้าวปลอดสารพิษ พื้นที่ปลูก 65 ไร่ ผลผลิตทไี่ ด้รับทั้ง 2 สายพันธุ์ รวม 18,200 กิโลกรัม นำผลผลิตที่ได้ไปแปรรูปเป็นข้าวกาบา
(GABA: Gramma-Aminobuteric Acid) เพื่อเพิ่มมูลค่า จำหน่ายกิโลกรัมละ 80 บาท 3. กลุ่มแปรรูป มีสมาชิก 18 ราย มี
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปได้แก่ ข้าวแต๋น กล้วยตาก และกล้วยทอด ผลิตภัณฑ์จำหน่ายในชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งลดการ
บริโภคขนมขบเคี้ยวจากภายนอก
2. เกิดศ ูนย์การเรียนรู้ชุมชนเต่างอย วัตถุประสงค์เพือเป็นแหล่งเ รียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใ นการส่งเสริม
การพึ่งพาตนเองและเป็นศูนย์ประสานงานสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความรูใ้ นชุมชน ที่ตรงกับความต้องการของชุมชน (เรื่องข้าว มะเขือ ข้าวโพด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆฯลฯ)
ดำเนินการโดยคนในชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล จำนวน 300 คน (อนุบาล 40 คนประถมศึกษา 140 คน
และมัธยมศึกษา 120 คน) และกลุ่มเ กษตรกร กลุ่มวิสาหกิจช ุมชนหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล จำนวน 229 คน ปัจจุบัน สวทช.
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น คอมพิวเตอร์ หนังสือ สื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้และนักวิชาการที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาและให้
ความรู้เป็นระยะ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน และศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติท ่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี
3. เกิดก ารสร้างเครือข่ายชมุ ชน ในการทำงาน “โครงการวสิ าหกิจชมุ ชน-โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” สวทช. ประสานงาน
ให้เกิดการทำงานแบบเครือข่าย โดยแบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 ด้าน ด้านวัตถุดิบ มีเครือข่ายที่รับผิดชอบ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์

10
จังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล และปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเทคโนโลยี
โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์โรงงาน มีเครือข่ายที่รับผิดชอบ ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเ ทคโนโลยี
ราชมงคล และมหาวิทยาลัยเ กษตรศาสตร์ ด้านการตลาด มีเครือข่ายที่รับผิดชอบ ได้แก่ หอการค้าจ ังหวัดส กลนคร เครือข่าย YCL
(YCL = Young Community Leaders) ด้านผู้สนับสนุน ได้แก่ ประชาคมสกลนคร สวทช. สถาบันส ่งเสริมว ิสาหกิจช ุมชน (สสวช.)
และบริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด

2. เทคโนโลยีพ ัฒนาพันธุข้์ าวและพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรม
2.1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชน
2.1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ก ับเกษตรกร ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
จากการที่หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ย ีนข้าว ได้ปรับปรุงพันธุข์ ้าว กข.6 ให้ต้านทานโรคไหม้ และ
สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน ทีผ่ ่านการทดสอบในแปลงเกษตรกร เป็นที่ยอมรับในหลายพื้นที่ ในปี
พ.ศ. 2551 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร กรมการข้าวไดจัดอบรมเทคโนโลยีก ารผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้
กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ บ้านนางอย-โพนปลาโหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ดังนี้
- กลุ่มผ ลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี “พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน” เกษตรกร 4 ครอบครัว ปลูกข้าว
ในพื้นที่ 4 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 1,560 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 340 กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกรจำหน่าย
เป็นเมล็ดพันธุ์ในราคา 20 บาท/กิโลกรัม มูลค่า 31,200 บาท จากการส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุข์ ้าวให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวสกลนคร กรมการข้าว ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ มีตัวอย่างผ่านมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง
- กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี “พันธุ์ กข.6 ต้านทานโรคไหม้” เกษตรกร 8 ครอบครัว ปลูกข้าวในพื้นที่ 10 ไร่
ได้เมล็ดพันธุข์ ้าวคุณภาพดี 3,515 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกรจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์
ราคา 18 บาท/กิโลกรัม มูลค่า 63,270 บาท จากการส่งต ัวอย่างเมล็ดพันธุข์ ้าวให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
กรมการข้าว ตรวจสอบคุณภาพ มีตัวอย่างผ่านมาตรฐาน 7 ตัวอย่าง
2.1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าวคุณภาพดีให้กับเกษตรกร จังหวัดน่าน และ จังหวัดเชียงราย
ปี 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับมูลนิธิฮักเมืองน่าน โดยการสนับสนุนจากหน่วยปฏิบัติการ
ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวไดมอบเมล็ดพันธุห์ ลัก พันธุ์ กข.6 ต้านทานโรคไหม้ เพื่อแจกจ่ายให้ก ับเกษตรกรนำร่องที่
ได้รับการคัดเลือกและภายใต้การควบคุมก ารผลิตของมูลนิธิฮักเ มืองน่าน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง, ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา, ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข, ตำบลเปื้อ อำเภอเชียงกลาง,
ตำบลเมืองรี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ได้ร่วมคัดก ลุ่มเกษตรกร 19 ราย ในพื้นที่ 40 ไร่ ปลูกเ มล็ดพันธุห์ ลักเพื่อผลิต
เป็นเมล็ดพันธุ์ขยายในปีต่อไป โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารผลิตเ มล็ดพันธุ์ข้าวให้ไ ด้มาตรฐานตามหลักการผลิต
เมล็ดพันธุ์ ได้ผลผลิตข ้าวเพื่อใ ช้เป็นเมล็ดพันธุข์ ยาย 23 ตัน จากพื้นที่ 22 ไร่ ส่วนใหญ่เ กษตรกรเก็บเมล็ดพันธุไ์ ว้ทำพันธุ์
เองและจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงในราคา 15 บาท/กิโลกรัม โดยผ่านกระบวนการก่อตั้งศ ูนย์
ข้าวชุมชนนำร่อง และมูลนิธิฮักเ มืองน่านรับซื้อเ มล็ดพันธุค์ ืน 5-6 ตัน ในราคา 10 บาท/กิโลกรัม เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์และบรรจุถุงจำหน่ายไปยัง จังหวัดเลย จำนวน 500 กิโลกรัม และชุมชนใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่งเ พื่อใช้เป็น
เมล็ดพันธุ์ในฤดูถัดไป ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท และพร้อมที่จะกระจายไปสู่ชุมชนใกล้เคียงเพื่อการสร้างเครือข่ายศูนย์
ข้าวชุมชนรายใหม่ต่อไป
นอกจากนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนวัดบุญยืน อำเภอเวียงสา และวัด
ดอนมงคล อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนข้าว ไม่เพียงพอต่อส ามเณรและพระภิกษุ ฤดูท ี่ผ่านมา
ทำการปลูกข้าว 17 ไร่ ได้ผ ลผลิตรวม 13,000 กิโลกรัม ทำให้มีข้าวพอเพียงต่อก ารบริโภคทั้งสองแห่ง
จั งหวัดเชียงรายเป็น อีกพื้นที่ ที่ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าวให้กับ เกษตรกรในพื้นที่
ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง มีเกษตรกรเข้าร่วม 8 ราย ในพื้นที่ 10 ไร่ เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000
กิโลกรัม/ไร่ โดยดำเนินการผ่านองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและควบคุมการดำเนินงานโดยมูลนิธิฮักเมืองน่าน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีก ารผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าวอย่างถูกต้อง และใช้พ ันธุ์ กข.6 ต้านทานโรคไหม้ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเกษตรกร
ทำให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้นและสามารถเก็บไ ว้เป็นเชื้อพันธุห์ รือขายเป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูต่อไป
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นอกจากนี้ สวทช. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับเกษตรกร ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
และ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมเีป้าหมายให้เกิดผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ชาวนาไข่แดง/แปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย) จำนวน 200 ไร่ ทำการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุข์ ้าวคุณภาพดีให้เกษตรกรผปู้ ลูกข้าวเพื่อบริโภค
และจำหน่าย (ชาวนาไข่ขาว/แปลงผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดี) จำนวน 7,500 ไร่ ภายในปี 2554
ความสำเร็จจากการดำเนินการดงั กล่าว จะสง่ ผลกระทบตอ่ เศรษฐกิจของชมุ ชน ช่วยให้เกษตรกรกลุม่ เป้าหมายพงึ่ พา
ตัวเองในการผลิตเมล็ดพันธุด์ ีใช้ในชุมชน และพัฒนาไปสู่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ระดับช ุมชน ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และที่สำคัญค ือเกษตรกรมเีมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีราคาถูกไว้ใช้เอง ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
2.2 การดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรทไี่ด้รับพระราชทานพันธุ์ข้าว
2.2.1. ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน
เนื่องในวโรกาสทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปี พ.ศ. 2550 สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ร่วมกับม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุข์ ้าว
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลันแด่ส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 3,000 กิโลกรัม
และทรงพระราชทานเมล็ดพันธุด์ ังกล่าวแก่สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งป ระเทศไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดอ ุตรดิตถ์ เพื่อ
แจกจ่ายให้เกษตรกรใช้ปลูกและขยายพันธุ์ โดยมีผลการปลูกข้าว ดังนี้
- ในปี พ.ศ. 2550 สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร 45 ครอบครัว ใน
พื้นที่ 150 ไร่ (จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ) ได้ผลผลิตรวม 37,000
กิโลกรัม นำเข้ากองทุนเมล็ดพันธุข์ ้าวพระราชทาน 2,000 กิโลกรัม ส่วนที่เหลือเก็บไว้บริโภคและเป็นเมล็ดพันธุ์
เพื่อปลูกในฤดูต่อไป ต่อมาในปี 2551 สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งป ระเทศไทย แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร
98 ครอบครัว ในพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ (จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดชัยภูมิ) ได้ผลผลิตรวม 132,000 กิโลกรัม นำเข้ากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
4,500 กิโลกรัม ส่วนที่เหลือเก็บไว้บริโภคและเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในฤดูต่อไป
- ในปี พ.ศ. 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้ส ำนักงานเกษตรจังหวัดอ ุตรดิตถ์ แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์
ให้เกษตรกร 20 ครอบครัว ในพื้นที่ 71 ไร่ (อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา) ได้ผ ลผลิตร วม 35,500
กิโลกรัม เกษตรกรเก็บเ มล็ดพันธุเ์ พื่อปลูกในฤดูต่อไป ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ ุตรดิตถ์ แจกจ่าย
เมล็ดพันธุใ์ ห้เกษตรกร 40 ครอบครัว ในพื้นที่ 258 ไร่ (อำเภอท่าปลา อำเภอลับแล อำเภอเมือง) ได้ผลผลิต
รวม 136,056 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 527 กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกรเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ 78,000 กิโลกรัม ขาย
เป็นเมล็ดพันธุ์ 40,000 กิโลกรัม ในราคา 20 บาท/กิโลกรัม และขายเป็นข้าวเปลือก 18,056 บาท ในราคา 18
บาท/กิโลกรัม
- จากผลการดำเนินงานในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้ร ับพระราชทานพันธุ์ข้าว ทำให้เกิดก ารขยายผลไปในจังหวัด
พิจิตร โดยในปี 2551 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพ ิจิตรแจกจ่ายเมล็ดพันธุใ์ ห้เกษตรกร 14 ครอบครัว ใน
พื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน (อำเภอบางมูลนาก อำเภอตะพานหิน อำเภอโพทะเล อำเภอทับคล้อ) ได้ผลผลิตรวม
9,225 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 507 กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุเ์ พื่อปลูกในฤดูต่อไปและขายบางส่วน
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียง
2.2.2 การเผยแพร่ข้าวพันธุ์แก้วเกษตรต้านทานโรคไหม้สู่เกษตรกร
เนื่องในวโรกาสทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 สวทช. โดย
ไบโอเทคน้อมเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุข์ า้ วพนั ธุแ์ ก้วเกษตรตา้ นทานโรคไหม้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯสยามบรมราชกมุ ารี
จำนวน 1,500 กิโลกรัม และทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวแก่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปแจกให้เกษตรกรใน
พื้นที่ภาคกลางทมี่ ปี ัญหาเกี่ยวกับโรคใบไหม้หรือไหม้คอรวง
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- ปี พ.ศ. 2550 กรมส่งเสริมก ารเกษตรมอบหมายให้ส ำนักงานเกษตรจังหวัดน ครปฐม แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้
เกษตรกร 3 ครอบครัว ในพื้นที่ 57 ไร่ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม) ได้ผ ลผลิตรวม 41,600
กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 730 กิโลกรัม/ไร่) ขายเป็นข้าวเปลือกในราคา 8.60 บาท/กิโลกรัม
- จากผลการดำเนินงานในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานพันธุข์ ้าว ทำให้เกิดการขยายผลไปในจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยในปี พ.ศ. 2551 ร่วมกับส ำนักงานเกษตรจังหวัดอ ุตรดิตถ์แจกจ่ายเมล็ดพันธุใ์ห้เกษตรกร 11
ครอบครัว ในพื้นที่ 8 ไร่ (อำเภอท่าปลา อำเภอลับ อำเภอพิชัย) ได้ผลผลิตรวม 4,400 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย
530 กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกรเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ 3,500 กิโลกรัม และเก็บไว้บริโภค 900 กิโลกรัม
นอกเหนือจากพันธุ์ข้าวที่ได้รับพระราชทานแล้ว ในปี 2551 สวทช. ร่วมกับส ำนักงานเกษตรจังหวัดอ ุตรดิตถ์
แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นข้าวหอมที่ทนอยู่ใต้น้ำได้อย่างน้อย 2 - 3 สัปดาห์ โดยต้นข้าวไม่ตาย และเป็น
สายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้มากกว่า 1 ครั้งต ่อปี ให้เกษตรกร 32 ครอบครัว ในพื้นที่ 33 ไร่ 3 งาน (อำเภอ
บางมูลนากอำเภอตะพานหิน อำเภอโพทะเล อำเภอทับคล้อ) ได้ผ ลผลิตรวม 28,129 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 899
กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในฤดูต่อไปและขายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงบางส่วนในราคา 15-20
บาท/กิโลกรัม
2.3 การฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจังหวัดส กลนครและอุดรธานี
ประเทศไทยมพี ื้นที่ดินเค็มมากกว่า 21.7 ล้านไร่ การใช้พ ื้นที่ดินเค็มในการเกษตร ทำให้ผลผลิตลดลง 3-4 เท่า
จนถึงไม่ได้ผลผลิต เกษตรกรปล่อยพื้นที่รกร้างหรืออพยพออกจากพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2540 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ ร่วมกับม ูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
กรมพัฒนาที่ดิน และกรมป่าไม้ ดำเนินโครงการ “การวิจัยพื้นฐานและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าทนเค็มโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ”
ในพื้นที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเค็มสูงที่สุดในประเทศไทย ผลการดำเนินงาน ทำให้พื้นที่
ต้นแบบมีความเค็มลดลงจากร้อยละ 10 เกลือเหลือร้อยละ 0.5 ในเวลา 4 ปี มีก ารเจริญเติบโตของพืชที่ทนเค็มสูงที่ผ่าน
การคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เครือซีเมนต์ไทยสนับสนุน ดร. เฉลิมพ ล เกิดมณี ใน “โครงการนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเพื่อก ารฟื้นฟูพื้นทีด่ ินเค็มแก่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มต ั้งแต่ พ.ศ.
2551 การดำเนินการปีแรกได้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบมากกว่า 100 ไร่ ร่วมกับเกษตรกรในอำเภอ บ้านม่วง จังหวัดส กลนคร
และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี หลังการฟื้นฟูพื้นที่ พบว่ามีเกษตรกร 3 รายที่มพี ื้นที่ระดับความเค็มระหว่าง 0-2%
เพิ่มผลผลิตข้าวได้ 1-2 เท่า ทั้งนี้โดยการปรับปรุงพื้นที่โดยใช้อินทรีย์วัตถุร่วมกับปูนขาว ผลผลิตท ี่ได้ในปีแรกเทียบเท่า
ผลผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ดินไม่เค็ม หลังฤ ดูปลูกข้าว เกษตรกรได้ปลูกพืชหลังนาต่อในพื้นที่เดียวกัน เช่น ทานตะวัน
ซึ่งเป็นพืชทนเค็มปานกลาง สามารถสร้างรายได้และเสริมอินทรีย์วัตถุบนพื้นที่ นอกจากนี้ยังพัฒนาแนวทางการปลูกอ ้อย
ทนเค็มเพื่อเป็นพืชทางเลือก
การดำเนินการที่ผ่านมาในปีแรกได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทเี่ข้าร่วมโครงการ ทำให้ในปี พ.ศ. 2552 มี
เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ ในเขตจังหวัดส กลนคร และ
อุดรธานี ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯพระราชทานถ้วยรางวัลให้ก ับเกษตรกรหรือกลุ่ม
ที่มีการดำเนินการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีก ารฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็น
เลิศ จากพระมหากรุณาธิคณ
ุ ดงั กล่าว คาดว่าโครงการจะขยายการดำเนินงานให้ได้พน้ื ทีต่ น้ แบบ 4,000 ไร่ในปี พ.ศ. 2553
2.4 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นทีป่ นเปื้อนแคดเมียม
การปนเปื้อนของแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าวบริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดต าก ทำให้เกิดการสะสมของ
แคดเมียมในเมล็ดข้าวในปริมาณทสี่ ูงกว่ากำหนด ทำให้ไม่สามารถนำข้าวมาบริโภคได้ แม้มีการส่งเสริมให้มีการผลิตพืช
ที่ไม่ใช้เป็นอาหาร เช่นอ้อยพลังงาน แต่เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีอาชีพปลูกข้าวเป็นหลัก ทำให้ชาวบ้านบางกลุ่ม
หันกลับไปปลูกข้าว เพื่อจำหน่ายหรือบ ริโภค ซึ่งมีผลต่อส ุขภาพ ด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ โดยไบโอเทครว่ มกับจฬุ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัย และบริษทั ผ าแดงอนิ ดัส ตรี จำกัด ไดรว มทำการวิจยั ห าแนว
ทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปนเปื้อนในการผลิตข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์แทนการบริโภคโดยตรง ทั้งนีจ้ำเป็นต้องศึกษา
การเคลื่อนตัวของแคดเมียมในเมล็ดหลังก ารงอกสู่ส่วนต่างๆของต้นข ้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมล็ดที่สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้ง
การปลดปล่อยแคดเมียมจากเมล็ดพันธุอ์ อกสู่สิ่งแวดล้อมใหม่
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ตัวอย่างเมล็ดพันธุข์ ้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่มกี ารปนเปื้อนแคดเมียมในอำเภอแม่สอด ที่นำมาใช้ในการทดลอง มี
การสะสมแคดเมียมดังนี้ : ข้าวเจ้านาปี 8.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ข้าวเหนียวนาปี 5.1 มิลลิกรัมต ่อก ิโลกรัม (ข้าวที่ปลูก
ในที่ไม่มีการปนเปื้อนแคดเมียมมีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 0.025 มิลลิกรัมต ่อกิโลกรัม) เมื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มแี ละ
ไม่มีการสะสมของแคดเมียมไปปลูกในดินแ ละในน้ำ (ไฮโดรโปรนิกส์) ที่ไม่มแี คดเมียม เพื่อดูการปลดปล่อยแคดเมียมจาก
เมล็ดพันธุ์ออกสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ พบว่าป ริมาณแคดเมียมในน้ำและดิน ก่อนและหลังก ารปลูก มีปริมาณเท่ากัน (น้อยกว่า
0.0042 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) สรุปได้ว่าไม่มกี ารแพร่กระจายของแคดเมียมจากเมล็ดออกสสู่ ิ่งแวดล้อมใหม่ในระหว่าง
การเจริญของต้นข้าวในพื้นที่ที่ไม่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม ต้นข ้าวที่เจริญเติบโตมาจากเมล็ดที่มีและไม่มีแคดเมียมให้
เมล็ดที่มีปริมาณแคดเมียมไม่แตกต่างกันคือ 0.11 มิลลิกรัมต ่อกิโลกรัม ซึ่งต ่ำกว่าค่ามาตรฐานยุโรปที่ไม่ควรมากกว่า 0.2
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ในทางกลับกัน เมื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีและไม่มีการสะสมแคดเมียมไปปลูกในดินที่มีการสะสมของแคดเมียม
ปริมาณ 4.42 มิลลิกรัมตอ่ ก โิ ลกรัม พบวา่ ไม่วา่ เป็นเมล็ดพันธุท์ ม่ี หี รือไม่มกี ารสะสมแคดเมียม มีการเคลือ่ นตัวของแคดเมียม
จากดินไปสู่ส่วนต่างๆ ของข้าวได้ไม่แตกต่างกัน แคดเมียมในส่วนของรากมากกว่าต้น และต้นมากกว่าในเมล็ด เมล็ดข้าว
ที่ปลูกในดินที่มีแคดเมียมมกี ารสะสมแคดเมียมสูงถ ึง 0.6-1.7 มิลลิกรัมต ่อกิโลกรัม
1. การปลูกข้าวในดินที่มีการสะสมแคดเมียม 4.42 มิลลิกรัมต่อก ิโลกรัม มีการสะสมของแคดเมียมในส่วนต่างๆ
ของต้นข้าว โดยมีในรากสูงกว่าต้นแ ละในต้นสูงกว่าเมล็ด โดยการสะสมในเมล็ดสูงถึง 0.6-1.7 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม สูงกว่ามาตรฐานทกี่ ำหนด ไม่สามารถนำมาบริโภคได้
2. เมื่อน ำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกในดินที่มีแคดเมียมและมีการสะสมแคดเมียมในเมล็ดระหว่าง 5.1-8.24 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ไปปลูกในดินและในน้ำที่ไม่มีแคดเมียม พบว่าไม่มีการปลดปล่อยแคดเมียมจากเมล็ดลงสู่ดินและน้ำ
ตลอดช่วงการเจริญเติบโตของต้นข้าว เมล็ดที่ได้มีปริมาณของแคดเมียมต่ำคือ 0.11 มิลลิกรัมต ่อกิโลกรัม (ค่า
มาตรฐานยุโรปไม่มากกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ไม่แตกต่างจากเมล็ดท ี่มาจากต้นที่มาจากการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวปกติ
2.5 การใช้จุลินทรีย์ลดการสะสมแคดเมียมในต้นข้าว
การปลูกข้าวในพื้นที่ที่มกี ารปนเปื้อนของแคดเมียม ทำให้มีการสะสมของแคดเมียมในเมล็ดข้าว แคดเมียมที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมมีทั้งในรูปที่ละลายและไม่ละลายน้ำ ส่วนใหญ่พ ืชดูดซับโลหะหนักในรูปโลหะที่ละลายน้ำได้ ในการใช้จุลินทรีย์
กำจัดโลหะหนัก จุลินทรีย์อาจดูดซับโลหะหนักและสะสมไว้ในเซลล หรืออ าจทำให้เกิดปฏิกิริยาทำให้โลหะเปลี่ยนรูปจากที่
ละลายน้ำกลายเป็นไม่ละลายน้ำ ในกรณีแรกทำให้ปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน และน้ำ มีค วามเข้มข้นลดลง
และในกรณีหลัง เกิดการเปลี่ยนรูปที่ทำให้พืชไม่สามารถดูดซับเข้าไปในเซลลได้ งานวิจัยน ี้ ต้องการศึกษาการใช้จุลินทรีย์
ในการลดการดูดซับแคดเมียมของต้นข้าว หรืออีกนัยหนึ่งค ือการทำ Bioremediation ทั้งนี้เพราะถ้ามคี วามเป็นไปได้ จะ
นำไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายกว่าการใช้วิธีทางเคมี เนื่องจากพื้นที่ปนเปื้อนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดต าก มีพื้นที่มาก การใช้ส าร
เคมีส ิ้นเปลืองมาก ในขณะที่การใช้จุลินทรีย์ หลังจากการทำ inoculum และผ่านช่วง start up จุลินทรีย์สามารถ
เจริญเติบโต เพิ่มจำนวนในธรรมชาติได้เอง ทั้งนี้อาจมีการเร่งการเจริญเติบโตโดยการเติมสารอาหารให้จุลินทรีย์ เช่น
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เช่นเดียวกับการให้ปุ๋ยกับพืช
จากการคัดเลือกแบคทีเรียจากดินที่มีปริมาณแคดเมียมสูงจากพื้นที่ปนเปื้อนในอำเภอแม่สอด แยกได้แบคทีเรียท ี่ทน
ต่อแคดเมียมทรี่ะดับความเข้มข้นสูงถึง 2,500 ไมโครโมลาร์ แบคทีเรียเหล่านีย้ ังเจริญเติบโตได้แ ม้มแี คดเมียมสูง และยัง
ดูดซับแคดเมียมได้สูงด้วย ตัวอย่างแบคทีเรียท ี่แยกได้ เช่น C. taiwanensis นอกจากนั้น การเลี้ยงแบคทีเรียดังกล่าว
ในสารอาหารที่มีแคดเมียมคลอไรด์ทลี่ ะลายน้ำ ทำให้แ คดเมียมคลอไรด์เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแ คดเมียมซัลไฟด์ท ี่ไม่ละลายน้ำ
สะสมอยู่ในแบคทีเรีย ซึ่งอ าจเป็นแนวทางนำมาใช้เปลี่ยนรูปแคดเมียมเพื่อลดการสะสมแคดเมียมในต้นข้าวได้
จากการทดลองเบื้องต้นในการศึกษาการสะสมแคดเมียมในข้าวที่ผ่านการงอกมาเป็นระยะเวลา 8 วัน พบว่าข้าว
ที่งอกในสารละลายที่มีแคดเมียมคลอไรด์ที่อยู่ในรูปที่ละลายน้ำ พบการสะสมของแคดเมียมในข้าวสูงสุด (คิดเป็น 100%)
ข้าวที่งอกในสารละลายที่มีแคดเมียมซัลไฟด์ที่ไม่ละลายน้ำ พบว่าไม่มีการสะสมของแคดเมียมในต้นข้าว (0%) ข้าวที่งอก
ในสารละลายที่มีแคดเมียมคลอไรด์และแบคทีเรียสายพันธุ์ s2500-3 มีการสะสมของแคดเมียมเพียงร้อยละ 39 ต่ำกว่า
เมื่อเลี้ยงในแคดเมียมคลอไรด์ที่ไม่มีแบคทีเรียอยู่ จากผลการทดลองในเบื้องต้น อาจมีความเป็นไปได้ในการใช้แ บคทีเรีย
ในการลดการดูดซับแคดเมียมของต้นข้าว โดยการทำให้เกิด colonization หรือการเกาะติดข องแบคทีเรียในบริเวณราก
ของข้าว ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนรูปของแคดเมียมให้อยู่ในรูปท ี่ไม่ละลายน้ำ ทำให้ข้าวไม่สามารถดูดซับแ คดเมียมเข้าสู่ราก หรือ
แบคทีเรียอ าจใช้กลไกการแข่งขันในการแย่งจับแคดมียม ท ำให้ปริมาณแคดเมียมที่ให้ข้าวดูดซับได้ลดลง
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3. โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท
3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอยู่ดีมสี ุข สำหรับโรงเรียนในจังหวัดช ายแดนภาคใต้
จากสถานการณ์ค วามไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความห่างไกลของพื้นที่ ทำให้แพทย์ไม่สามารถเข้าไป
ดูแลรักษาผู้ป่วยได้เต็มที่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ทำให้มีปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จากรายงานการปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดำริ พบว่า นักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ ณ จังหวัดน ราธิวาส ส่วนใหญ่ม ปี ัญหา
สุขภาพ โรคทพี่ บส่วนใหญ่ได้แก่ โรคทางเดินห ายใจ โรคเหงือกและฟัน โรคผิวหนัง และโรคทางเดินอาหาร
ศูนย์พ ันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ
(สวทช.) โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนก ารสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอยู่ดมี ีสุขส ำหรับโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำองค์ความรู้ทไี่ด้จากการวิจัยและ
พัฒนาในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ทีส่ ่งเสริมให้นักเรียนในจังหวัดช ายแดนภาคใต้ ได้ใช้
ความรู้และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระต่างๆ และความเป็นท้องถิ่น เพื่อการพึ่งพาตัวเองในการดูแล
รักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ระยะเวลาดำเนินการการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่ ตุลาคม 2551-กันยายน 2553
แผนการดำเนินงานประกอบด้วย การสร้างความร่วมมือก ับโรงเรียนและนักวิชาการในพื้นที่ โดยรับสมัครครูจาก
20 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอยู่ดีมีสุข จัดทำแผน
การสอน สื่อและหนังสืออ่านประกอบการเรียน และการวัดประเมินผล โดยมีนักวิชาการคอยให้ค ำแนะนำ และประเมิน
คุณภาพหลักสูตร จัดพิมพ์ชุดห นังสืออ่านประกอบการเรียนให้ก ับโรงเรียนในโครงการจำนวน 2,000 ชุด เพื่อใช้ในการจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น มีการทดลองใช้หลักสูตรในโรงเรียนและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรทีม่ ี
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลรักษาสุขภาพและทัศนคติที่มตี ่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
3.2 โครงการอนุรักษ์ป่าฮ าลาบาลา (กลุ่มรางวัลลูกโลกสีเขียว)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุ ป่าดิบชื้น ฮาลาบาลา และโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับโครงการสำรวจและ
รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภ าคใต้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดก ิจก รรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ์ป่าฮาลาบาลา ป่าดิบช ื้นผืนใหญ่ที่เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของประเทศ โดยมุ่ง
เน้นการถ่ายทอดความรูแ้ ละกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส ผ่านกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสอนให้เยาวชนรู้จักคิด ได้ลงมือทำ และรู้จักวิธีแก้ปัญหา
โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) เข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์ป่าบาลา ตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2543 และได้รับเลือกเป็น
โรงเรียนต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมเพื่อก ารอนุรักษ์ผืนป่าบาลา โรงเรียนได้จัดตั้งก ลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าบาลา เพื่อดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- การเกษตรพอเพียงเพื่อการอนุรักษ์ เช่น การเลี้ยงเป็ดจ ากอาหารธรรมชาติ เช่น ต้นสาคู การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาน้ำจืดโดยมูลเป็ดและเศษวัชพืช
- กิจกรรมอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว เช่น ก่อตั้งก ลุ่มยุวมัคคุเทศน์นำชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในป่าบาลา
การแสดง “ดิเกฮูลู” ที่สอดแทรกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเข้าไปในบทเพลง
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อก ารอนุรักษ์ เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
จากกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนที่อยู่รอบป่าบาลาสนใจเข้าร่วม และเกิดเป็นเครือข่าย “รักษ์
ป่าบาลา” ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่าย 17 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 โรงเรียนและ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 โรงเรียน ร่วมกันด ำเนินกิจก รรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์หลายรูปแบบ แสดงให้เห็นถ ึงกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน
การดำเนินก จิ กรรมเพือ่ ก ารอนุรกั ษ์อ ย่างตอ่ เนือ่ ง ทำให้กลุม่ เยาวชนรกั ษ์ป า่ บาลา โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง)
จังหวัดนราธิวาส ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 ประเภทกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แ ก่
ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่
เป็นแ บบอย่างตอ่ ไป โดยคณะครูและนกั เรียน โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะ เด็ง) ได้เ ข้าร บั ร างวัลจ าก นายอานันท์ ปันย ารชนุ
ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลล ูกโลกสีเขียว ในงาน “หนึ่งท ศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว” ณ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
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3.3 โครงการความร่วมมือนำร่อง “โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า”
จากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยราษฎร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารหรือท ี่ยังไม่มีโอกาส จึงท รงให้ความช่วยเหลือและพัฒนาให้มีชีวิตท ี่ดีขึ้น โดย
ทรงเลือกเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกของการพัฒนา ด้วยทรงเห็นว่าเด็กเป็นผไู้ด้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆมากที่สุด โดย
เฉพาะปัญหาทางด้านสุขภาพซึ่งในปัจจุบันและอนาคตมีสาเหตุเกี่ยวพันกับพฤติกรรม ค่านิยม สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม
เหตุและปัจจัยเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องกันอย่างซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ความรูห้ ลายอย่างในการแก้ไข ด้วยเหตุผลดังกล่าว
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือนำร่อง “โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” โดยความร่วมมือแ ละ
สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนก ารสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นโครงการต้นแบบด้านการพัฒนาทักษะ
และการคิดแบบวิทยาศาสตร์เพื่อก ารเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน โดยผ่านการเรียนรูเ้นื้อหาสาระที่เกี่ยวกับ
การสร้างเสริมสุขภาพในด้านอาหารกับสุขภาพ ด้านการแพทย์ และด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการใช้ท ักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พิสูจน์ขอสงสัยและสร้างข้อค้นพบด้วยตนเองตามแนวทางทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งส ่งเสริมให้เด็กได้ต ระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยทดี่ ี ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของตนเองและบุคคลรอบข้าง หาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือห าวิธีสร้างเสริมสุขภาพของ
ตนเองและบุคคลรอบข้างให้ดีขึ้น ในแนวทางที่สามารถพิสูจน์คำตอบหรือวิธีที่เหมาะสมได้ด้วยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์
โดยเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนทั้งสาระหลัก คือสาระวิทยาศาสตร์ และสาระอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาระสุขศึกษาพลานามัย
หรือสาระการงานอาชีพเทคโนโลยี เป็นต้น ได้เรียนรู้และบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ
การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับ ได้รับแรงผลักดันให้เกิดความสนใจในการใช้ทักษะ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ม าศึกษาค้นคว้า และได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดความใส่ใจต่อสุขภาพด้วย
จากผลการดำเนินงานในระยะแรก ได้รับความสำเร็จอยู่ในระดับสูง ถึงแม้จะมปี ัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ประกอบกับ
เสียงสะท้อนจากโรงเรียนและกลุ่มค รูแกนนำ ต่างแสดงถึงค วามต้องการให้มีการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และ
เสนอแนะให้ขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ สวทช. โดยไบโอเทค กับ
สสส. ได้จัดทำแผนเพื่อร่วมมือกันในการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือนำร่อง โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดี
กว่า ระยะที่ 2 ต่อไป
ตัวอย่างโครงงานฯ
3.3.1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “มะแข่นสลายโฟม” เป็นการทดลองเพื่อศึกษาสารที่มีประสิทธิภาพในการสลาย
โฟม โดยการใช้น้ำมันจากเปลือกผิวส้มแ ละน้ำมันจากมะแข่น ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายและไม่ทำให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
จัดทำโดย ด.ญ.จุฑามาศ อนุสนิ์ ด.ญ. นิศมา วัชรธรรมรักษ์ และ ด.ญ.โอภาสิริ จันทร์ส ุข จากโรงเรียนบ้าน
ปรางค์ 320 หมู่ 3 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี นางอารี วัชรธรรมรักษ์ และ นางเรณู คำเทพ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
3.3.2 การศึกษาประสิทธิภาพการขจัดคราบน้ำมันและดูดซับน้ำมันจากสะกอปลือ สารสกัดจากสะกอปลือสามารถ
ขจัดคราบไขมันจากภาชนะได้ดี ไม่มีกลิ่นคาวติดภาชนะ โดยเฉพาะภาชนะที่เปื้อนคราบน้ำมันพืชแ ละน้ำมันหมู
และใบสะกอปลือสามารถกรองดักไขมันหรือคราบน้ำมันตามท่อระบายน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อ
ลดปัญหาคราบน้ำมันในแหล่งน้ำได้
จัดทำโดย น.ส.ศรีพร เดชธนกิจ น.ส.สุทธิพร เอมชลวิทย์ และ น.ส.วิไลวรรณ ปลื้มเปรมใจ ชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแ ม่ฮ่องสอน โดยมี นางสุรีพร สุดยอด
เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
3.3.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งป ระดิษฐ์ เรื่องชูชีพล อยน้ำ เพื่อหาวิธนี ำพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้
คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับทุกคน และลดปัญหาทางด้านมลพิษ โดยนำขวดน้ำอัดลม ขนาด 3.1
ลิตร มาทำเป็นชูชีพลอยน้ำได้
จัดทำโครงงานโดย ด.ช.ยุรนันท์ มูลอุดม ด.ญ.ปณิตา ท้าวไธสง และ ด.ช.รังสรรค์ ทองหิน โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี นางวิรมลนามแก้วเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
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Zone 2:

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
TT01: ชุดตรวจโรคใบขาวในไร่อ้อย
โรคใบขาวเป็นโรคที่ระบาดมากในอ้อยซึ่งปลูกในพืนที่แบบดินทราย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเกิดจาก
เชื้อไฟโตพลาสมา ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรียท์ ี่มีลักษณะคล้ายเชื้อแ บคทีเรีย มีข นาดเล็กที่สุด เป็นเซลล์ที่ไม่มผี นังเซลล์ มีเพียงเยื่อหุ้มบางๆ
รูปทรงไม่แน่นอน พบตั้งแต่ท รงกลมจนถึงรูปไข่หรือรี ขนาด 80-900 nm อาศัยอยู่ภายในกลุ่มเซลล์ท่ออาหารของอ้อย อ้อยที่ถูก
เชื้อไฟโตพลาสมาเข้าทำลาย จะแสดงอาการใบขาว เนื่องจากปริมาณและขนาดคลอโรฟิลล์ลดลงจากกิจกรรมแทรกแซงของเชื้อ
ต้นอ้อยจะแคระแกร็น ใบแคบเรียวเล็กกว่าปกติ แตกหน่อเร็ว หน่อท ี่แตกใหม่ส่วนมากจะมีสีขาว ทำให้เห็นอ ้อยแตกกอเป็นกอตะไคร้
ที่มหี น่อสีขาว ในอ้อยตอหากเป็นมากอ้อยจะตายภายใน 2-4 เดือน อ้อยที่เป็นโรคไม่รุนแรงจะสามารถเจริญต่อไปได้ โดยเฉพาะ
เมื่อได้รับปุ๋ยและน้ำ อาการของโรคใบขาวจะลดลง แต่ไม่ได้หายจากโรค เรียกว่าเกิดอาการแฝง หากนำอ้อยเหล่านี้ไปขยายพันธุ์
โรคจะติดไปกับท่อนพันธุ์ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดโรคได้กว้างขวางรวดเร็ว เนื่องจากมกี ารขนย้ายพันธุ์ข้ามเขต และแมลงพาหะ
ทีส่ ำคัญ ของโรคนี้ได้แก่ เพลี้ยจักจั่น วิธีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใบขาวที่ดีที่สุด คือการปลูกอ้อยโดยใช้ท ่อนพันธุ์ที่
ปราศจากโรค ควบคูไ่ปกับการจัดการในแปลงผลิตเพื่อเฝ้าระวังแมลงพาหะนำโรค
ชุดตรวจสอบโรคใบขาวในอ้อยแบบรวดเร็วท ี่สามารถตรวจสอบได้ในอ้อยที่จะนำไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ ซึ่งส ามารถตรวจได้ใน
แปลงปลูกและสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายโดยเกษตรกร ทั้งนีจ้ะเป็นการช่วยยืนยันค วามมั่นใจในการขยายท่อนพันธุอ์ ้อย หาก
ท่อนพันธุ์พบการติดเชื้อโรคใบขาวก็จะไม่นำไปใช้ในการขยายพันธุ์ต่อ แต่จะนำส่งเข้าโรงงานเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลต่อไป ชุดต รวจโรค
ใบขาวต้นแบบทพี่ ัฒนาขึ้นมาได้นี้สามารถตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาได้โดยตรงในน้ำอ้อย ตรวจสอบผลได้ภ ายในระยะเวลา 10 นาที
โดยใน 1 ไร่ควรใช้ชุดตรวจ 10 ชุด หากตรวจพบเพียง 1 จุด แสดงว่าแปลงนั้นมกี ารระบาดของโรคใบขาว จึงไม่ควรนำอ้อยจาก
แปลงปลูกนั้นไปขยายพันธุ์ต่อ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ตรวจได้ถูกต้องแม่นยำ
• สะดวกนำไปใช้ในไร่ได้
• วิธีการใช้ง่าย เห็นผลรวดเร็ว
• ราคาถูกเมื่อเทียบกับการส่งตัวอย่างตรวจในห้องปฏิบัติการ

TT02: ผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียป ฏิปักษ์ Bacillus Megaterium สำหรับค วบคุมโรคกาบใบแห้งในข้าว
โรคกาบใบแห้งของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia solani นับเป็นโรคหนึ่งท ี่ก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุด ต่อ
การเพาะปลูกข้าวทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก การใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราเพื่อควบคุมโรคนี้ ยังมีข้อเสียหลาย
ประการ เช่น การตกค้างในข้าวที่นำมาบริโภค การตกค้างในน้ำและดิน อันก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โรคกาบใบแห้งในข้าวเกิดขึ้นเมื่อเม็ดสืบพันธุ์สเคลอโรเทีย(scerotia) ของ R.solani ที่มีอยู่ในดิน
ลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำแ ละเคลื่อนที่ไปติดกับล ำต้นของข้าว โดยการติดเชื้อเริ่มจากบริเวณขอบน้ำทพี่ ืชสัมผัส และอาการของโรค
แพร่กระจายขึ้นไปตามลำต้น การติดเชื้อจะรุนแรงที่สุดในระยะต้นข้าวแตกกอ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความชื้นส ูงสภาพดังกล่าวเป็น
สภาวะเหมาะสมกับการแพร่กระจายของโรค ทั้งในกอข้าวกอเดียวกันแ ละระหว่างกอข้าวข้างเคียง
แบคทีเรีย Bacillus megaterium มีฤทธิ์ในการเป็นปฏิปักษ์ต ่อเชื้อรา R. solani โดยการสร้างสารที่มีผลต่อก ารเจริญ
เติบโตของเชื้อรา ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พัฒนาสูตรตำรับเชื้อแบคทีเรียป ฏิปักษ์ B. megaterium ให้อยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ท ี่เกษตรกร
สามารถใช้ได้ง่าย มีความคงตัว และมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
จุดเด่นของเทคโนโลยี
นักวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 สูตรคือ แกรนูลละลายน้ำ แกรนูลฟู่ และเม็ดฟู่
• จากผลงานวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์สูตรแกรนูลฉีดพ่นและแกรนูลฟ ู่ มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคกาบใบแห้งข องข้าวได้
ดีกว่าสารฆ่าเชื้อรา
•ผลิตภัณฑ์ส ตู รแกรนูลฉดี พ่นแ ละแกรนูลฟู่ สามารถเก็บท อ่ี ณ
ุ หภูมหิ อ้ งได้น านกว่า 15 เดือน โดยยงั มีปริมาณเชือ้ สงู ถงึ 109 CFU/g
•รูปแบบผลิตภัณฑ์เหมาะและสะดวกในการใช้งานระดับไร่นา
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TT03: น ํ้ายาชนิดใหมสำหรับส กัดโปรตีนจากจุลชีพใหไดหลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสตและราโดย
ไมตองใชวิธีทางเครื่องกล (mechanical disruption) ที่ทำใหเซลลแตก
การสกัดโปรตีนออกจากเซลล์จุลชีพเป็นขั้นต อนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัย เพื่อนำโปรตีนทไี่ด้ไปทำการ
ศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ที่สนใจต่อไป ปัจจุบันวิธีการสกัดโปรตีนออกจากเซลล์สามารถทำได้โดยวิธีการทางกายภาพ (physical
method) เช่น การใช้ความดัน (French press) การใช้การบด (homogenization) หรือการใช้คลื่นค วามถี่สูง (sonication)
แต่วิธีการดังกล่าว มักต้องอาศัยก ารใช้เครื่องมือราคาแพง และต้องอาศัยค วามชำนาญทางเทคนิค ส่วนวิธีการเคมีน ั้น ปัจจุบัน
มีการจำหน่ายน้ำยาสกัดโปรตีนส ำหรับจุลินทรีย์ต่างๆ ซึ่งต ้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง
น้ำยาที่พัฒนาขึ้นเป็นการสกัดโปรตีนด้วยวิธีการทางเคมี โดยอาศัยการทำให้เซลล์แตกด้วยสารเคมีจำพวกสารลดแรงตึงผิว
(surfactant) เนื่องจากสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• สามารถใช้ในการสกัดโปรตีนได้จากทง้ั แ บคทีเรีย ยีสต์ และราในขณะทีน่ ำ้ ยาทน่ี ำเข้าม กั ใช้ได้กบั จุลนิ ทรียเ์ พียงบางชนิดเท่านัน้
• สามารถใช้กับจุลินทรีย์ที่สำคัญได้หลากหลายชนิด โดยทีย่ ังคงรักษากิจกรรมทางชีวเคมีข องโปรตีนไว้เพื่อให้ได้โปรตีนที่มี
คุณสมบัติทดี่ ี ในการนำไปศึกษาวิจัยต่อไป
• สามารถผลิตได้ในราคาทถี่ ูกกว่าน ้ำยาทนี่ ำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก (ถูกกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบราคาขาย)
• น้ำยาสกัดโปรตีนท ี่พัฒนาขึ้น สามารถใช้ในการสกัดจีโนมิกสดีเอ็นเอ (Genomic DNA) ของพวกจุลินทรีย์ต่างๆ ได้ โดย
เพิ่มขั้นตอนการตกตะกอนดีเอ็นเอเข้าไป

TT04: ชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์
วิธีการวินิจฉัยโรคไวรัสในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งที่มีความไว และใช้กันอ ย่างแพร่หลายที่สุดในช่วง 10 ปีท ี่ผ่านมาคือ
วิธี PCR ซึ่งต้องอาศัยเครื่อง PCR ที่ราคาแพง การตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิค PCR แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
คณะผู้วิจัยน ำโดยคุณวรรณสิกา เกียรติป ฐมชัย จึงท ำการพัฒนาเทคนิคท างอณูช ีววิทยาอีกแบบขึ้นมา เพื่อลดเวลาในการตรวจ
และประหยัดต้นทุนในการตรวจ โดยไม่ต้องใช้เครื่อง PCR และมีความไวที่เทียบเท่ากับเทคนิค PCR หรือมากกว่า ซึ่งเทคนิค
นี้เรียกว่า แลมป์ (LAMP, Loop-mediated DNA amplification) ซึ่งเป็นเทคนิคท ี่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ โดยอาศัย
การทำงานของเอ็นไซม์ที่อุณหภูมิเดียวคือ 63 Cํ เป็นเวลา 70 นาที เกษตรกรหรือห ้องปฏิบัติการในภาคสนามสามารถใช้เพียง
heating block ซึ่งราคาถูกกว่าเครื่อง PCR หลายเท่า และใช้ primer ที่ออกแบบอย่างจำเพาะต่อ target sequence ถึง 4
ตัว ซึ่งป ระกอบด้วย 6 ตำแหน่งข อง target sequence นั้น ทำให้วิธีนี้เป็นวิธีที่จำเพาะอย่างยิ่ง โอกาสการเกิด false positive
จึงน้อยมากจนแทบไม่มีเลย มีการนำเทคนิคนไี้ปใช้พ ัฒนาการตรวจไวรัสทั้งในคนและสัตว์ รวมทั้งในกุ้ง ซึ่งเทคนิค LAMP นีไ้ด้
ถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาการตรวจไวรัสต ัวแดงดวงขาวและไวรัสทอร่า
ชุดตรวจสอบโรคกงุ้ แบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์เป็นวิธที ดสอบโรคกงุ้ ที่มีความไวและความจำเพาะสงู อีกทัง้ วิธีการทดสอบ
ง่าย เกษตรกรสามารถทดสอบได้ด ้วยตนเอง โดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ความไวในการทดสอบสงู กว่าวธิ ี PCR ทีใ่ ช้อยูเ่ ดิม
• ใช้เครือ่ งมือราคาไม่แพง
• ไม่ต อ้ งการผเู้ ชีย่ วชาญในการทดสอบ
• ขัน้ ตอนในการทดสอบไม่ยงุ่ ยาก
• ให้ผลทดสอบภายในเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
• ราคาถูกก ว่าชดุ ตรวจทน่ี ำเข้ามาจากตา่ งประเทศ

เอกสารประกอบนิทรรศการ การประชุมประจำป 2552
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TT05: เอนไซม์สำหรับย่อยแป้งดิบ
ในปัจจุบันกระบวนการแปรสภาพชีวมวล (biomass conversion) เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) และสารชีวเคมี (biochemicals) ด้วยกระบวนการหมัก (fermentation) หรือการเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพด้วยเอนไซม์ (biocatalysis) มีบ ทบาทสำคัญ
มากขึ้น เนื่องจากความต้องการเชื้อเพลิงและสารเคมีจากวัตถุดิบทางเลือกที่เพิ่มขึ้น วัตถุดิบจากมันสำปะหลังประเภทต่างๆ ซึ่ง
ได้แก่ หัวมันสด มันเส้น และกากมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง จัดเป็นวัตถุดิบตั้งต้นท ี่
มีศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีต่างๆ โดยวัตถุดิบประเภทต่างๆ จะมีแป้งและเส้นใย (fiber) เป็นอ งค์ประกอบ
หลักในสัดส่วนที่แตกต่างกัน โดยทั้งแป้งและเซลลูโลสรวมถึงเฮมิเซลลูโลส ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเส้นใยสามารถเป็นแหล่งข อง
น้ำตาลได้ โดยทั่วไปกระบวนการเปลี่ยนแป้งในมันสำปะหลังเป็นน้ำตาล สามารถทำได้โดยการย่อยด้วยกรดที่อุณหภูมิสูง หรือก าร
ใช้กระบวนการทางเอนไซม์ ด้วยการเจลาติไนซ์แป้งที่อุณหภูมิสูง ในสภาวะที่มเีอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส และย่อยเด็กซ์ทรินที่ได้
เป็นน้ำตาลโดยเอนไซม์กลูโคอะไมเลส แต่กระบวนการดังกล่าวใช้พลังงานในการให้ความร้อน รวมถึงการเกิดสารยับยั้งการทำงาน
ของจุลินทรีย์ในกระบวนทใี่ช้กรด การพัฒนากระบวนการทางเอนไซม์ใหม่ซึ่งม ีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเชิงพ ลังงาน เศรษฐศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงเป็นงานวิจัยที่มคี วามน่าสนใจ และมีสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และ
กระบวนการแปรสภาพชีวมวลในประเทศ
ENZ_Cas เป็นมัลติเอนไซม์ ซึ่งป ระกอบด้วยกิจกรรมของเอนไซม์ก ลุ่มย่อยโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่แ ป้ง (non-starch polysaccharide hydrolyzing enzyme) ซึ่งรวมถึงเซลลูเลส เพคติเนส และเฮมิเซลลูเลส และเอนไซม์ย่อยแป้งด ิบ (raw starch
degrading amylolytic enzyme) จากสายพันธุ์ราในสกุล Aspergillus ซึ่งคัดเลือกจาก BIOTEC Culture Collection เอนไซม์
นี้สามารถย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังประเภทต่างๆได้แก่ หัวมันส ดบด มันเส้น และกากมันสำปะหลัง ให้เป็นน้ำตาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ความร้อนในการเจลาติไนซ์แป้ง (non-thermal hydrolysis and saccharification process) ซึ่ง
กระบวนการนี้อาศัยการทำงานร่วมกันของเอนไซม์ต่างๆ ในมัลติเอนไซม์ในการย่อยสลายองค์ประกอบของผนังเซลล์ที่กักเม็ดแป้งไว้
และย่อยเม็ดแ ป้งทปี่ ลดปล่อยออกมา น้ำตาลทไี่ด้สามารถนำมาใช้เพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีต่างๆ ด้วย
กระบวนการหมักโดยเฉพาะเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล
จุดเด่นข องเทคโนโลยี
• มัลติเอนไซม์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ สามารถยอ่ ยวตั ถุดบิ จากมนั สำปะหลังท กุ ประเภทให้เป็นนำ้ ตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปริมาณ
น้ำตาล >80% (>800 mg ของนำ้ ตาลรดี วิ ซ์/กรัมของวตั ถุดบิ โดยนำ้ หนักแห้ง) ของคา่ ทีไ่ ด้ทางทฤษฎีภายในเวลา 48 ชัว่ โมง
ภายใต้สภาวะทเ่ี หมาะสม
• ไม่ตอ้ งใช้ความรอ้ นในการเจลาตไิ นซ์แป้งในวตั ถุดบิ กอ่ น จึงเป็นการชว่ ยลดพลังงานทต่ี อ้ งใช้ในกระบวนการผลิต และไม่เกิด
สารยับยัง้ ประเภท dehydration product
ั นากระบวนการหมักแ บบขน้ั ตอนเดียว
• สามารถทำงานได้ดใี นช่วงอณ
ุ หภูมิ 35-50oc และ pH 4-5 ซึง่ เหมาะสมกับการพฒ
ร่วมกับจลุ นิ ทรียต์ า่ งๆ
• การยอ่ ยแป้งดบิ สามารถเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการยอ่ ยเฮมเิ ซลลูโลสและเซลลูโลสบางส่วน ทำให้ได้ทง้ั นำ้ ตาล
กลูโคสและไซโลส
• มีผ ลในการชว่ ยลดความหนืด (viscosity) ของวตั ถุดบิ ในระบบการหมัก ทำให้สามารถใช้ได้กบั ระบบทใ่ี ช้ปริมาณวตั ถุดบิ ส งู ได้
(high solid loading fermentation)

TT06: อาหารเม็ดเพื่อพัฒนาความสมบูรณพันธุของพ่อแม่กุ้งท ะเล
1) อาหารเม็ดเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์พ ันธุ์ของพ่อแม่กุ้งทะเล สูตรกรดไขมันไม่อิ่มตัวส ูง
แม่เพรียงได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์พันธุข์ องพ่อแม่กุ้งทะเล เนื่องจากมกี รดไขมันไม่
อิ่มตัวสูง (HUFA) คือกรดอะราชิโดนิก (Arachidonic acid, AA) สูงกว่าก รดไอโคสะเพนทาอีโนอิก (Eicosapentaenoic acid:
EPA) และกรดโดโคสะเฮกซาอีโนอิก(Docosahexaenoic acid : DHA) ในอัตราส่วน 5.8:5.6:1 ในเพรียงโคลน และ12:7:1 ใน
เพรียงทราย แตกต่างจากปลาหมึก (1:1.6:2.4) และปลาทะเล ที่จะประกอบด้วย DHA เป็นหลัก
คุณภาพของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำเป็นปัจจัยสำคัญอ ย่างหนึ่งต่อก ารเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่แหล่ง
พันธุ์จะได้จากธรรมชาติซึ่งนับวันจะลดน้อยลง จึงมคี วามพยายามที่จะสร้างพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากการเพาะเลี้ยง ความสมบูรณ์เพศ
ของพ่อแม่พันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งจากธรรมชาติหรือจากการเพาะเลี้ยง ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งได้แก่
อาหาร ซึ่งโดยทั่วไปผู้เลี้ยงจะเน้นการให้อาหารมีชีวิต ได้แก่ หอยกะพง หอยแมลงภู่ ปลาหมึก และแม่เพรียง ซึ่งสามารถเสริมสร้าง
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พัฒนาการของไข่ และน้ำเชื้อเพศผู้กุ้งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอาหารเหล่านี้มรีะดับของกรดไขมันสูง โดยเฉพาะกรดอะราชิโดนิก
แต่คุณภาพทางโภชนาการ และปริมาณของอาหารธรรมชาติที่หาได้ มีความผันแ ปรตามสถานที่และฤดูกาล ทำให้เกิดก ารขาดแคลน
ได้ในบางช่วง ฉะนั้น การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งด้วยอาหารเม็ดที่พัฒนาขึ้น จะทำให้กุ้งได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้าง
ความสมบูรณ์
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• อาหารเม็ดส ำเร็จรูปทผ่ี ลิตได้สามารถนำมาใช้ทดแทนอาหารจากธรรมชาติได้ 50% และทำให้แม่กงุ้ มไี ข่แก่ใกล้เคียงกบั ธรรมชาติ
และพอ่ กงุ้ ม คี ณ
ุ ภาพของเซลล์สบื พันธุใ์ กล้เคียงกบั ธรรมชาติ
2) อาหารเม็ดเพื่อพ ัฒนาความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่กุ้งท ะเล สูตรผสมเม็ดแคปซูลฮอร์โมน
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการตรึงฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนไว้ภายในไมโครแคปซูลที่ทำจากพอลิเมอร์ทางชีวภาพ
(ไคโตซาน :มอลโทเดกซ์ทริน) ด้วยเทคนิคก ารทำแห้งแ บบพ่นฝอย (spray drying) เพื่อผ สมภายในเม็ดอาหาร และศึกษาผลของ
การใช้อาหารผสมฮอร์โมนต่อการพัฒนาการระบบสืบพันธุข์ องแม่พันธุก์ ุ้งทะเล
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• เป็นอ าหารเม็ดกง่ึ หมาดทป่ี ระกอบด้วยแคปซูลฮอร์โมน ทีผ่ า่ นกระบวนการผลิตทใ่ี ช้เทคโนโลยีก ารทำแห้งแบบพน่ ฝอย ซึง่ เป็น
วิธที ส่ี ะดวก รวดเร็ว และสามารถขยายการผลิตได้จำนวนมาก โดยใช้พอลิเมอร์ทางชวี ภาพเป็นวตั ถุดบิ ในการผลิต เพือ่ 
ส่งเสริมการเจริญของไข่และรงั ไข่ของแม่กงุ้ ทะเล ช่วยกระตุน้ การผสมพันธุว์ างไข่ จำนวนไข่และจำนวนลกู กงุ้ ได้ดกี ว่าการ
ทีแ่ ม่กงุ้ ท ก่ี นิ อาหารมชี วี ติ

TT07: สารสีแดงจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
Cordyceps unilateralis BCC 1869 เป็นเชื้อราแมลงทีส่ ามารถให้ผลผลิตสารแนพโทควิโนน (napthoquinone) ใน
ปริมาณสูงท สี่ ดุ เมือ่ เลีย้ งเชือ้ ในสภาวะมปี ริมาณไนโตรเจนจำกัด naphthoquinone เป็นกลุม่ ข องสารทสี่ ามารถพบได้ท วั่ ไปในธรรมชาติ
สารกลุ่มนี้มีฤทธิท์ างชีวภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคได้ในขอบเขตที่กว้าง เช่น มีค ุณสมบัตทิ ี่เป็นสารต้านแบคทีเรีย
(antibacterial) และสารฆ่าเชื้อรา (fungicidal) และมีความเป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxicity) ต่ำ มีการศึกษาพบว่าสาร naphthoquinone ของเชื้อ C. unilateralis BCC 1869 มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับสารจำพวกอัลคานิน(Alkanin) และชิโคนิน(Shikonin)
ที่สกัดได้จากพืช และในจำนวน naphthoquinone 6 ชนิดท ี่สร้างจากเชื้อราชนิดนี้ สาร 3,5,8-trihydroxy-6-methoxy-2-(5oxohexa-1,3-dienyl)-1,4-nahpthoquinone มีค วามน่าสนใจมากที่สุด เนื่องจากไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์และมีเสถียรภาพสูงมาก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ได้สภาวะการเลีย้ ง C. unilateralis ทีใ่ ห้ผลผลิต naphthoquinone สูงและคงที่ โดยการปรับอตั ราส่วนของคาร์บอนและ
ไนโตรเจนในอาหารเลีย้ ง
• ได้สภาวะการเลีย้ ง แหล่งและชนิดของอาหารทเ่ี หมาะตอ่ การเป็นแหล่งคาร์บอน และแหล่งไนโตรเจน รวมถึงสารเร่งก าร
เจริญเติบโต
• ทราบสภาวะอตั ราการให้อากาศ อัตราการกวน และสภาวะความเป็นกรด –ด่าง (pH) ทีเ่ หมาะแก่การเลีย้ งเพือ่ ให้เชือ้ ราสร้าง
naphthoquinone ซึง่ เป็นสารสแี ดงทค่ี วามเข้มข้นส ูงสูด

TT08: เครื่องหีบปาล์มระดับช ุมชน
จากการส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มในพื้นที่ต่างๆ นอกเหนือจากภาคใต้ที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกปาล์มอยู่แล้ว แนวทาง
การพัฒนาชุมชน เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและแปรรูปส ินค้าการเกษตรกำลังได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจาก
สามารถสร้างชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน พร้อมสร้างความแข็งแกร่งด ้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับชุมชน
การพัฒนาระบบการผลิตน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาดเล็ก (กำลังการผลิตไม่เกิน 2 ตันท ะลายต่อชั่วโมง) สามารถ
ตอบสนองแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่ชุมชนซึ่งม กี ารปลูกสวนปาล์ม และต้องเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร
ด้วยการแปรรูปเป็นน้ำมันปาล์มก่อนส่งจำหน่ายต่อไป นอกจากนี้สามารถผลิตพลังงาน เช่น ไบโอดีเซล เพื่อใช้ภายในชุมชน
พร้อมกับการเพิ่มมูลค่าให้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร ระบบการสกัดน้ำมันป าล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาด 1 ตันผ ลปาล์มต่อชั่วโมง ถูก
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พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในระดับชุมชน ซึ่งกระบวนการสกัดน้ำมันป าล์มแบบดั้งเดิม ไม่สามารถตอบสนองกับเงื่อนไข
และข้อจำกัดของการใช้งาน โดยมีการยื่นคำขอรับก ารคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของระบบการสกัดน ้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ
ขนาด 1 ตันผ ลปาล์มต่อชั่วโมงนี้ และได้สิทธิบัตรการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแ บบไม่ใช้ไอน้ำยังมีข้อเด่น คือ ใช้พ ื้นที่ตั้งโรงงานเล็ก ลดการใช้พลังงาน ดูแล
รักษาง่าย ไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย สามารถเคลื่อนย้ายได้ ผลิตน ้ำมันปาล์มเกรดเอ และกากเหลือจากกระบวนผลิตส ามารถใช้เป็น
อาหารสัตว์ได้ เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตน้ำมันปาล์มระดับชุมชน มีกำลังการผลิตป ระมาณ 1.0 ตันผลปาล์มต่อช ั่วโมง หรือ
รองรับพื้นที่การเพาะปลูกปาล์มข นาดประมาณ 1,500 ไร่ ปราศจากอุปกรณ์กำเนิดไอน้ำใช้งานในระบบ ทำให้ช่วยเพิ่มความสะดวก
ในการควบคุมก ารทำงานของระบบผลิต และไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ ยังเป็นระบบการสกัดน ้ำมันปาล์ม
ที่มีการทำงานต่อเนื่องแบบกึ่งอ ัตโนมัติ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ใช้ผลิตน้ำมันปาล์มระดับชุมชนได้ เพราะใช้พื้นที่ตั้งโรงงานเล็ก ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก ประหยัดพ ลังงาน ดูแลรักษา
ง่าย ไม่มีน้ำเสีย ผลิตน้ำมันปาล์มเกรดเอ และได้กากใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์
• เป็นเทคโนโลยีซง่ึ พฒ
ั นาขึน้ ภายในประเทศ เหมาะสมกับเงือ่ นไขการใช้งานในแต่ละทอ้ งถิน่ และเพิม่ ศกั ยภาพให้อตุ สาหกรรม
การผลิตเครื่องจักรในประเทศ
• ลดการใช้พลังงานในการขนส่งวัตถุดิบ และการผลิตน้ำมันปาล์ม

TT09: พลาสติกย่อยสลายได้
ปัญหาการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะบรรจุภัณฑ์ นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกถือเป็นป ัจจัย
สำคัญหนึ่ง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ช นิดที่ใช้ค รั้งเดียวแล้วทิ้ง เนื่องจากมีสัดส่วนปริมาณการใช้สูง แนวทางการจัดการเพื่อปกป้อง
สภาวะแวดล้อมจากขยะบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ สามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น จัดให้มีระบบเรียกคืนบ รรจุภัณฑ์ การใช้ซ้ำ และ
การรีไซเคิล การมีข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงก ารทปี่ ระชาชนเริ่มตื่นตัวและรับรู้ในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะเพิ่มมาก
ขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยเพื่อพ ัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตใหม่ๆที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พลาสติก
ยุคใหม่จึงถูกออกแบบมาให้มีสมบัติทดี่ ีเหมาะสมต่อการใช้งานด้านต่างๆ โดยคงสมบัติที่ดนี ี้ไว้ได้ตลอดการใช้งาน แต่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีแ ละย่อยสลายได้ ภายใต้สภาวะแวดล้อมทเี่หมาะสมภายหลังการทิ้ง ทำให้พลาสติกม ีสมบัติต่างๆ
เช่น ความแข็งแรง ความเหนียว น้ำหนักโมเลกุล หรือม วลลดลง และสลายตัวไปในที่สุด
ปัจจุบัน มีการศึกษาวิจัยการผลิตพลาสติกจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตหรือปลูกท ดแทนขึ้นใหม่ได้ (renewable) แทน
การใช้น้ำมันดิบท ี่มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ วัตถุดิบทนี่ ิยมใช้ได้แก่ โพลิเมอร์
จากสิ่งมีชีวิต (biopolymer) ทั้งจากพืช เช่น แป้ง เซลลูโลส และจากสัตว์ เช่น โปรตีน เคราติน หรือโพลิเมอร์ที่ได้จาก
แบคทีเรีย เช่น Polyhydroxyalkanoates (PHAs) วัสดุทผี่ ลิตจากโพลิเมอร์เหล่านี้ สามารถย่อยสลายได้ท างธรรมชาติโดย
จุลินทรีย์ (biodegradable polymer) ในสภาวะที่มีการควบคุม ได้ผลิตภัณฑ์ค ือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ แร่ธาตุ และวัสดุ
คอมโพสต์ ซึ่งเป็นสารอินทรียส์ ีดำ สามารถนำกลับมาใช้ทางการเกษตรได้ เป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ให้น้อยลงกว่าที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน การใช้พลาสติกย ่อยสลายได้เหมาะสมกับสถานที่ หรือชุมชนที่มกี ารกระจายตัวไมสูง และมีระบบการควบคุมที่ดี
เช่น โรงเรียน ร้านอาหาร เรือท่องเที่ยว คุกหรือสถานกักกัน และแหล่งท่องเที่ยว บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกย่อยสลายที่ดีต้องมคี วาม
คงทน มีสมบัตทิ ดี่ ีในขณะถูกเก็บ และใช้งาน และเกิดการย่อยสลายทางธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่เหมาะสม ภายหลัง
การใช้งานเสร็จสิ้น การใช้กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกท ี่ใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกย่อยสลายได้ ทำให้
สามารถลดต้นทุน และก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา ให้เกิดกระบวนการขึ้นรูปใหม่ๆที่เหมาะสมในอนาคต
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• พลาสติกย ่อยสลายได้โดยเทคโนโลยีท ี่พัฒนาโดยคนไทย ลดปัญหาการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ข้อก ีดกันทางการค้า สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของภาคเอกชน หรือข ้อกำหนดของลูกค้า
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TT11: การพฒ
ั นาแผน่ ฟลิ ม์ ยอ่ ยสลายได้ ทีส่ ามารถคดั เลือกชว่ งแสง เพือ่ ใช้ในการเพิม่ คณ
ุ ภาพของผลไม้
สำหรับต ลาดโลกของผลิตผลทางการเกษตรนนั้ นับได้วา่ ป ระเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศผผู้ ลิตแ ละสง่ ออกทสี่ ำคัญ ประเทศไทย
มีผลไม้เมืองร้อนหลากหลายชนิดทเี่ป็นที่นิยมในต่างประเทศ อาทิ กล้วย มังคุด ทุเรียน มะม่วง เป็นต้น ปัจจุบัน มะม่วงน้ำดอกไม้
มีมูลค่าการส่งออกไปขายยังต่างประเทศสูงกว่า 1,000 ตันหรือ 1,000,000 กิโลกรัมต ่อปี จากการสำรวจพบว่า การส่งออกผลิตผล
สดของไทยกลับมีปริมาณการส่งออกเพียง 5% ของปริมาณการผลิตเท่านั้น โดยมสี าเหตุหลักมาจากการขาดการบริหารจัดการการ
เพาะปลูก และการดูแลเอาใจใส่ผ ลิตผลสดขณะกำลังเจริญเติบโตที่ดีพอ ทำให้ผลผลิตสดที่ได้ไม่มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการส่งออก
เกษตรกรจึงพยายามหาทางเพิ่มมาตรฐานของผลิตผลสด วิธีหนึ่งท ี่เป็นที่นิยมของเกษตรกรก็คือ การใช้ถุงห ่อหุ้มชนิดต ่างๆ มาห่อหุ้ม
ขณะผลไม้กำลังเจริญเติบโต โดยมีวัตถุประสงค์ห ลัก ก็เพื่อลดการเข้าทำลายของแมลงอันตราย และเพลี้ยชนิดต ่างๆ ผลลัพธ์ท ี่ได้
จากการห่อ ก็ค ือ การพัฒนาสีผิวทดี่ ีขึ้น
วัสดุห่อที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้คือ กระดาษ 2 ชั้น ซึ่งต ้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น จากการห่อผลไม้ข ณะ
กำลังเติบโตด้วยกระดาษ 2 ชั้น ทำให้ผลไม้มีสีผิวที่เหลือง และเรียบเนียนสวย ไม่มีจุดด ่างดำ เป็นที่ต้องการของตลาดส่งออก
ปัจจุบันพบว่าไทยมีปริมาณการนำเข้าถ ุงห่อสูงกว่า 2,000 ล้านใบต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าเกินกว่า 27,000 ล้านบาท/ปี จากปัญหาที่
พบดังกล่าว ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาถุงห่อช นิดใหม่ขึ้นจากพลาสติกที่มสี ่วนผสมของไบโอพอลิเมอร์ สามารถกำจัดทิ้งหลังใช้งานได้ เพื่อ
มาทดแทนการนำเข้าถ ุงห่อมะม่วงจากต่างประเทศ ซึ่งถุงห ่อที่พัฒนาขึ้นน ี้ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อสำหรับห่อผ ลไม้ชนิดอื่นๆ
ได้อีกอย่างหลากหลาย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• จากกระบวนการผลิตทม่ี กี ารใช้สาร photo-selective pigment เพือ่ ปรับปรุงสมบัตขิ องถงุ ให้สามารถคดั เลือกแสง ในช่วง
ความยาวคลืน่ ทเ่ี หมาะสมตอ่ การทำงานของเอ็นไซม์ dechlorophyllase ซึง่ ไปกระตุน้ การสลายตัวของ chlorophyll ส่งผลให้
สามารถพฒ
ั นาสผี วิ ของมะม่วง ให้ม สี ผี วิ ทเ่ี หลืองและเรียบเนียนสวย ไม่มจี ดุ ดา่ งดำ
• ถุงพลาสติกทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ นอกจากจะชว่ ยพฒ
ั นาสผี วิ ให้มสี ผี วิ ทเ่ี หลืองและเรียบเนียนสวย ไม่มจี ดุ ด า่ งดำแล้ว ช่วงความยาวคลืน่ 
ทีเ่ หมาะสมน้ี (450-550 nm) ยังกระตุ้นให้กระบวนการในการเจริญเติบโตของมะม่วงเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทำให้มะม่วง
สามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างเต็มที่

TT12: วัสดุธ รรมชาติบ่งชี้ความปลอดภัยในการบริโภคแหนม
ผลิตภัณฑ์อ าหารหมักไทยเป็นอ าหารพนื้ เมือง ซึง่ ม หี ลากหลายชนิดข นึ้ กับวฒ
ั นธรรมการบริโภคของผบู้ ริโภคในแต่ละภมู ภิ าค
ของประเทศไทย มีท ั้งผลิตภัณฑ์อาหารหมักประเภทเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารหมักท ี่เตรียมมาจากผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อ าหาร
หมักเหล่านี้มีการบริโภคอย่างแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแ นวโน้มที่จะมีการส่งออกไปยังผู้บริโภคที่
เป็นคนไทยในต่างประเทศ หรือชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักต ่างๆ นั้น ยังไม่ได้
มีการพัฒนาไปมากกว่าอ ุตสาหกรรมพื้นบ้าน จึงทำให้อาหารหมักต ่างๆ ยังมีภ าพพจน์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพราะการหมักน เี้กิดขึ้น
จากเชื้อที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ ซึ่งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนเข้ามาด้วย ทั้งนีอ้ าหารหมักแ ต่ละชนิด จะมีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ทีบ่ ่งชี้ถึงความปลอดภัยต่อการบริโภคที่แตกต่างกัน
จากการวิจัยของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พบว่า แหนมที่มีค่าความเป็นกรดสูง คือ
มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ำกว่า 4.6 ไม่พ บจุลินทรีย์ทกี่ ่อโรค โครงการนี้จึงม ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และออกแบบวิธีที่สามารถชี้
วัดค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับท ี่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แ หนม ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่สามารถเพิ่มความมั่นใจให้ก ับ
ผู้ที่นิยมบริโภคแหนมแบบไม่ปรุงสุกว่าแหนมที่กำลังจะบริโภคนั้นอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่ำ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• วัสดุธรรมชาติบง่ ชีค้ วามปลอดภัยในการบริโภคแหนม เตรียมจากสารสกัดจากธรรมชาติผ สมกบั สารสังเคราะห์ โดยใช้สาร
ไบโอโพลเิ มอร์ทเ่ี ป็นมิตรกบั ธรรมชาติเป็นตัวจบั ยดึ และสามารถบง่ ชีค้ า่ ค วามเป็นกรด-ด่าง ได้อ ย่างถกู ต้องถงึ ระดับทศนิยม
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TT13: ฟิล์มเคลือบอิฐประดับและวัสดุก่อสร้าง เพื่อล ดการเกิดตะไคร่น้ำและคราบสกปรก
วัสดุก่อสร้างที่ใช้ทั่วไป มีทั้งที่เป็นวัสดุเชิงโครงสร้างและประดับตกแต่ง ซึ่งอ ายุการใช้งานของวัสดุเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมด้วย โดยเฉพาะวัสดุประดับตกแต่งนั้น พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆ ปี จะมคี ราบสกปรก หรือคราบตะไคร่สีเขียว
หรือสีดำเกิดขึ้น ทำให้สิ่งก่อสร้างดูไม่สวยงาม
	
ฟิล์มเคลือบอิฐประดับและวัสดุก่อสร้างเพื่อล ดการเกิดตะไคร่น้ำและคราบสกปรก เป็นฟิล์มปรับสภาพพื้นผิววัสดุเพื่อลด
การเปียกและซึมน้ำ ทำให้ช ่วยลดการเกิดคราบสกปรก และยับยั้งการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำและแบคทีเรีย ส่งผลให้วัสดุค งสีสัน
สวยงาน ฟิล์มนี้เคลือบโดยการทาน้ำ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ต้นทุนต ำ่ ม าก
• การเคลือบทำได้งา่ ย ไม่ตอ้ งใช้ค วามชำนาญ

TT14: สูตรเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบไร้สารตะกั่ว
โดยปกติ สารเคลือบอุณหภูมิต่ำสำหรับผ ลิตภัณฑ์เซรามิก ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800-1100 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่
ได้แก่ สารเคลือบที่มีส่วนผสมหลักเป็นพวกฟริตซึ่งมักจะมีสารตะกั่วเป็นส่วนผสม และฟริตเป็นวัตถุดิบสำหรับสารเคลือบที่มรีาคา
แพง ในปัจจุบันสารเคลือบประเภทนี้ไม่เหมาะสมกับการนำมาเคลือบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เพราะสารตะกั่ว
มีความเป็นพิษสูง ซึ่งอาจจะหลุดออกมาปะปนกับอาหารได้ การพัฒนาสารเคลือบไร้สารตะกั่วจึงม คี วามจำเป็นอย่างยิ่งต่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค แต่สารเคลือบไร้สารตะกั่วม ักจะเผาที่อุณหภูมิสูง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่ว
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สารเคลือบที่สามารถเผาได้ที่อุณหภูมิต่ำลง และใช้วัสดุทดแทนที่มรีาคาไม่แพง เพื่อประหยัดพ ลังงาน และ
ลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งเป็นความต้องการอย่างยิ่งของผู้ประกอบการ
สูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว สำหรับก ารเผาเคลือบเซรามิกท ี่อุณหภูมิต่ำ คืออุณหภูมิต่ำกว่า 950 องศาเซลเซียส ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารตะกั่วที่เป็นอันตราย ผู้ประกอบการต้องการ
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้มีคุณภาพทดี่ ีขึ้น และส่งเสริมภ าพลักษณ์ของสินค้า เพิ่มโอกาสในการส่งออก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ต้นทุนก ารผลิตตำ่
• สามารถใช้เผาเคลือบเซรามิกทอ่ี ณ
ุ หภูมติ ำ่ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยดา้ นพลังงาน
• สามารถผลิตสารเคลือบได้งา่ ย ไม่ยงุ่ ยาก

TT15: สารจับตัวน้ำยางสกิมประสิทธิภาพสูงช่วยลดมลภาวะ
ในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นจากน้ำยางสด โดยเทคนิคการปั่นเหวี่ยง นอกจากจะได้น้ำยางข้นแล้ว ยังมีน ้ำยางสกิมแ ยก
ออกมาด้วย น้ำยางสกิมม ีเนื้อยางอยู่ร้อยละ 3-8 โดยน้ำหนัก และมีส่วนประกอบที่ไม่ใช่ย าง เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรทน้ำตาล
และสารอนินทรีย์ในปริมาณสูง การที่น้ำยางสกิมมีปริมาณเนื้อยางต่ำมาก ประกอบกับอนุภาคของยางในน้ำยางสกิมมีขนาดเล็ก
ทำให้การจับตัวเนื้อยางออกจากน้ำยางสกิมทำได้ยาก ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นนิยมใช้ก รดซัลฟูริกเข้มข้นในการจับตัว
เนื้อยางออกจากน้ำยางสกิม วิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายต่ำ แต่มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการจับตัวยาง ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงหรือ
หลายวันขึ้นกับอายุของน้ำยางสกิม และปริมาณแอมโมเนียในน้ำยางสกิม นอกจากนี้ยังก ่อให้เกิดปัญหามลพิษ น้ำทิ้งที่เหลือมีการ
ปนเปื้อนของซัลเฟตสูง มีค่าค วามเป็นกรดสูง (pH~4.5) สามารถก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก ๊าซไข่เน่า ส่งกลิ่นเหม็นเป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นจึงต ้องมีขั้นตอนการบำบัดเป็นพิเศษก่อนปล่อยลงสู่บ่อน้ำทิ้ง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ป ัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทเี่กิดขึ้นในโรงงานผลิตน ้ำยางข้น จึงได้มีการพัฒนาสารจับตัวน้ำยางสกิมที่มี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อทดแทนการใช้กรดซัลฟูริก
ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาสารจับตัวน้ำยางสกิมประสิทธิภาพสูง ชื่อว่า A704 ซึ่งม ีสมบัติพิเศษ คือ สามารถเตรียมเป็นสารละลาย
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ที่มีความเข้มข้นสูงกว่าส ารละลายของโพลิเมอร์ของแข็งทั่วไป ทีใ่ช้ในการจับตัวน้ำยางสกิมได้ถึง 10 เท่า จับตัวน้ำยางสกิมได้อย่าง
สมบูรณ์และรวดเร็ว ทำให้ได้เนื้อยางมากกว่าก ารใช้กรดซัลฟูริก และใช้ปริมาณน้อย ทำให้มตี ้นทุนการผลิตต่ำ หรือแข่งขันได้ก ับ
การใช้กรดซัลฟูริกสามารถใช้ได้ดีทั้งกับน้ำยางสกิมใหม่และน้ำยางสกิมเก่า ปราศจากการปนเปื้อนของซัลเฟตในน้ำทิ้ง ทำให้บำบัด
ได้ง่ายขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เนื้อยางสกิมแห้งท ี่ได้มีปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า และปริมาณไนโตรเจน
ต่ำกว่าเนื้อยางสกิมแห้งที่ได้จากการจับตัวน้ำยางสกิมโดยใช้กรดซัลฟ ูริก และมสี ีอ่อนกว่า แสดงว่าเนื้อยางที่ได้ส ะอาดมากขึ้น มี
การปนเปื้อนของสารที่ไม่ใช่ยาง (Non-rubber) น้อยลง ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก (P0) และค่าความหนืดม ูนน ี่ต่ำ แสดงว่าเนื้อ
ยางแห้งที่ได้ม ีลักษณะนิ่มขึ้น สามารถลดพลังงานทใี่ช้ในการบดผสมยางกับสารเคมียางในขั้นตอนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางได้
นอกจากนี้ เนื้อยางแห้งทไี่ด้ยังมีค่าด ัชนีความอ่อนตัว (PRI) สูงขึ้น หมายความว่า ยางสกิมที่ได้มีความทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ดีขึ้น น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจับตัวน้ำยางสกิมด้วยสาร A704 มีค ่าซีโอดีและบีโอดี ใกล้เคียงกับน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
จับตัวน ้ำยางสกิมด้วยกรดซัลฟูริก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• สามารถเตรียมเป็นสารละลายท่ีมีความเข้มข้นสูงกว่าสารละลายของโพลิเมอร์ของแข็งท่วั ไปท่ีใช้ในการจับตัวน้ำยางสกิมได้ถึง
10 เท่า
• ปราศจากการปนเปือ้ นของซลั เฟตในนำ้ ทิง้ และไม่มกี ลิน่ เหม็นของกา๊ ซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซพิษ)
• ใช้ได้ดที ง้ั กบั นำ้ ยางสกิมใหม่และนำ้ ยางสกิมเก่า
• ได้ยางสกิมแห้งทม่ี คี ณ
ุ ภาพสงู ขึน้

TT16: เครื่องยกผู้ป่วย
ผู้ป่วยทมี่ ีปัญหาในการเคลื่อนไหว เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ต้องอาศัยผู้ดูแลช่วยยกตัวในการขึ้นลงเตียงหรือเก้าอี้เข็น
เพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผ ู้ดูแลมีปัญหาปวดหลัง หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ เครื่องยกผู้ป่วยมีใช้กันแ พร่หลายใน
ต่างประเทศ แต่ในเมืองไทย มีใช้ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากเครื่องยกผู้ป่วยมรีาคาสูง และแรงงานในประเทศยังมีราคาถูก แต่
แนวโน้มสังคมที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เครื่องยกผู้ป่วยจะมีประโยชน์ในการช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต และ
เพิ่มความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของผู้ป่วย เครื่องยกผู้ป่วยที่ใช้ระบบไฟฟ้ามปี ระโยชน์ส ำหรับการยกผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่
ได้สะดวก เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ขณะขึ้นลงเตียงหรือเก้าอี้เข็น เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• เครือ่ งยกผปู้ ว่ ยไฟฟ้าน้ี สามารถยกเคลือ่ นย้ายผปู้ ว่ ยนำ้ หนักม ากถงึ 120 กิโลกรัม สามารถถอดประกอบได้ ใช้เทคโนโลยีท ไ่ี ม่สงู
และผลิตได้เองในประเทศ

TT17: จมูกอิเล็กทรอนิกส์
จมูกอ เิ ล็กทรอนิกส์ค อื อ ปุ กรณ์ท ใี่ ช้ในการดมกลิน่ เพือ่ จดจำกลิน่ ต ามทีต่ อ้ งการได้ โดยเมือ่ ผ า่ นการฝกึ จะสามารถจำกลิน่ ท เี่ คย
ดมแล้วได้ จมูกอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม อาจใช้เพื่อบ่งชี้ว่าการปรุงกลิ่นเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการแล้วหรือยัง หรือก ารหมักบ่มผลิตภัณฑ์ได้ที่แล้ว
หรือไม่ ในอุตสาหกรรมเกษตร อาจใช้เพื่อบ่งชี้การสุกของผลไม้ และในอุตสาหกรรมน้ำหอม อาจใช้เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญในการผสม
กลิ่นน้ำหอมให้ได้ตามกลิ่นต้นแบบ เป็นต้น
จมูกอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือส่วนฮาร์ดแวร์และส่วนซอฟตแวร์ ส่วนฮาร์ดแวร์ได้แก่
เซ็นเซอร์วัดสารเคมีระเหยหรือสารส่งกลิ่น ระบบการส่งสารเคมีระเหย ระบบการเก็บข้อมูล ในส่วนซอฟตแวร์ได้แก่ โปรแกรมใน
ส่วนรับและบันทึกตลอดจนประมวลผลข้อมูล โดยการประมวลผลข้อมูลจะใช้วิธีการที่เรียกว่าการจดจำรูปแบบ ซึ่งในที่นี้มสี องวิธีที่
ถูกเลือกใช้ คือวิธี principal component analysis (PCA) และ artificial neural network (ANN) โดยวิธีแรกแสดงผลเป็นภาพ
กราฟิกส่วนวิธีหลังแสดงผลเป็นตัวเลข
คณะนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้วิจัยและพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดสร้างทั้งส่วนฮาร์ดแวร์
และซอฟตแวร์ขึ้นมา ทั้งนี้ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์คือเซ็นเซอร์ซึ่งต้องมีความหลากหลาย กล่าว

เอกสารประกอบนิทรรศการ การประชุมประจำป 2552

25
โดยสรุป ทางทีมวิจัยได้จัดสร้างต้นแบบของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส ามารถทำงานได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะส ำหรับห้องปฏิบัติการและแบบ
เคลื่อนที่ได้สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่
ตัวอย่างการทดสอบการทำงานของจมูกอิเล็กทรอนิกส์มีดังต่อไปนี้
1. การดมกลิ่นสารเคมี (สารทำละลายทั่วไป) 10 ชนิด จมูกฯสามารถจดจำกลิ่นได้เป็นอย่างดี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ความสามารถในการจดจำกลิ่น และความเร็วในการประมวลผลหลังการดมกลิ่น ทำให้เหมาะกับงานที่ต้องการพิสูจน์กลิ่น
โดยทันที    

TT18: โครงการพัฒนาเพิ่มคุณค่าผ้าฝ้าย-ผ้าไหมศิลปาชีพ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผ้าฝ้ายและผ้าไหมเป็นโครงการในพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดย
ทรงให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ทำการทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม และทรงให้กองศิลปาชพี รับซื้อผ้าดังกล่าวจากราษฎร ซึ่งป ัจจุบัน
ผ้าจำนวนมากได้ถูกเก็บไว้ในคลัง โดยมิได้ใช้ประโยชน์ นาโนเทคโนโลยีจึงม บี ทบาทช่วยในการพัฒนาผ้าศิลปาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่า
และสามารถพัฒนาให้ผ้ามีคุณสมบัตเิพิ่มเติมตามความต้องการในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดรายได้กลับคืนมาสู่มูลนิธสิ ่งเสริม
ศิลปาชีพและกลับสู่ราษฎรต่อไป คุณสมบัติเพิ่มเติมด ังกล่าว เช่น
1. การพัฒนาคุณสมบัตผิ ้าฝ้ายในการยับยั้งแบคทีเรีย
2. การพัฒนาคุณสมบัตผิ ้าฝ้ายให้มีกลิ่นหอม
3. การพัฒนาคุณสมบัตผิ ้าฝ้ายแบบ 2 คุณสมบัติ (Duo Function) ได้แก่ คุณสมบัติกันน้ำร่วมกับก ันเชื้อแบคทีเรีย และ
คุณสมบัติกันเชื้อแบคทีเรียร่วมกับมีกลิ่นหอม
4. การพัฒนาคุณสมบัตผิ ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ให้ม ีคุณสมบัติที่ให้สีติดทนสีไม่ตก
5. การพัฒนาคุณสมบัตผิ ้าไหมให้มีคุณสมบัติดูแลรักษาง่าย นุ่มแ ละไม่ยับ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• เป็นครั้งแรกที่มีการการพัฒนาคุณสมบัติผ้าฝ้ายแบบ 2 คุณสมบัติ อีกทั้งการพัฒนาที่เกิดขึ้นทุกคุณสมบัติสามารถ
นำไปใช้ได้จริง เกิดผลิตภัณฑ์ต ้นแบบเพื่อต ่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณสมบัติผ้าไหมย้อม
ด้วยสีธรรมชาติ สามารถถ่ายทอดผ่านการฝึกอบรมสู่กลุ่มสมาชิกท อผ้าศิลปาชีพในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งยังเป็นการลด
การใช้สารเคมีในการย้อมสี

TT19: โครงการพอลิเมอร์เคลือบผิวที่มีการเติมอนุภาคนาโนของเงิน เพื่อเพิ่มสมบัตกิ ารยับยั้ง
การเจริญเติบโต และฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับร ถพยาบาล
การเปลีย่ นแปลงทรี่ วดเร็วของสภาวะอากาศโลกในปจั จุบนั ส่งผลให้การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคในรถพยาบาลและโรงพยาบาล
มีความรุนแรงมากขึ้น การกระจายของเชื้อโรคเกิดจากการสัมผัส และการสะสมของแบคทีเรียตามที่ต่างๆ ซึ่งรอเวลาและสภาวะที่
เหมาะสมในการแพร่ระบาด ผนังและพื้นผิวของรถพยาบาลจึงเป็นหนึ่งในพื้น ทีม่ ีความเป็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
ได้ หากไม่ได้รับการดูแลทำความสะอาดอย่างเหมาะสม ปัจจุบันน าโนเทคโนโลยีส ามารถช่วยในการพัฒนาวิธีการแบบ Polymeric
Antibacterial Coating ได้ โดยการผสมอนุภาคนาโนของเงินลงในขั้นตอน Polymeric Coating สำหรับเคลือบผิวช ั้นนอกสุด
ภายในรถพยาบาล เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตราย กอปรกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบสำหรับการผลิตอนุภาคนาโนของเงินในปริมาณมาก เพื่อการประยุกต์ใช้งาน
จริงในอุตสาหกรรมได้ จึงทำให้ส ามารถพัฒนาสูตร Polymeric Antibacterial Coating สำหรับรถพยาบาลได้ในระยะเวลาอันสั้น
และมคี า่ ใช้จา่ ยในการพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ไม่สงู มาก เนือ่ งจากเป็นการวจิ ยั ต อ่ ย อด และพฒ
ั นานวัตกรรมจากผลงานวิจยั พ น้ื ฐานทม่ี อี ยูแ่ ล้ว
การพัฒนา Polymeric Antibacterial Coating สำหรับก ารเคลือบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก
ภายในรถพยาบาล ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญคือ
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•	 การพฒ
ั นาวธิ กี ารเติมอนุภาคนาโนของเงินลงในระบบ Polymeric Coating โดยไม่ตอ้ งเปลีย่ นแปลงระบบการทำงานเดิม
•	 การพัฒนาสูตรและส่วนผสมที่เหมาะสมในการทำ Polymeric Antibacterial Coating สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล าส
ที่มอี นุภาคนาโนของเงินเป็น Active Ingredient ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนผิวของผลิตภัณฑ์
•	 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบปริมาณอนุภาคนาโนของเงินใน Polymeric Antibacterial Coating เพื่อการควบคุม
คุณภาพ และการ Regeneration หลังจากการใช้งานและทำความสะอาดเป็นเวลานาน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• อนุภาคนาโนของเงิน และ/หรืออนุภาคนาโนเงินคลอไรด์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีท ี่พัฒนาขึ้นเอง
• อนุภาคนาโนของเงินทผี่ ลิตได้ เป็นคอลลอยด์ที่มีความเข้มข้นสูง และมีเสถียรภาพสูง สามารถเก็บไว้ได้น านมากกว่า 6
เดือนที่อุณหภูมิห้อง
• มีศักยภาพในการยังยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เทียบเท่าหรือด ีกว่าอนุภาคนาโนที่นำเข้าจากต่างประเทศ
• สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆ ได้ ตามความต้องการของอุตสาหกรรม
• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่สูงมาก

TT20: ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารที่มฤี ทธิไ์ล่ยุงจ ากสารสกัดสมุนไพร
ดังทีท่ ราบกันดีว่า “ยุง” นับเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก เท้าช้าง ไข้สมอง
อักเสบ เป็นต้น โดยในแต่ละปี จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อเหล่านีเ้ป็นจำนวนมาก ดังนั้น ยุงจึงน ับเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของ
ประชากรโลก โดยเฉพาะประชากรในประเทศเขตร้อน เนื่องจากมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ ซึ่งวิธีป้องกันไม่ให้ยุงก ัด
ที่ได้รับความนิยมคือ การใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงที่ประกอบด้วยสารมีฤทธิ์ไล่ยุงอย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์กันยุงในปัจจุบัน นิยมใช้สารเคมี
ที่มีฤทธิไ์ล่ยุงเป็นส่วนประกอบ ซึ่งหากใช้ในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผ ิวหนังแ ละ
ตา อาการทางสมอง ชัก และเสียชีวิตได้ อีกทั้งยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นการใช้สารที่มฤี ทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัด
สมุนไพร แทนการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์กันยุงจึงนับเป็นทางเลือกสำคัญ เทคโนโลยีก ารผลิตผลิตภัณฑ์กันยุงรูปแบบนาโนอิมัลชัน
นี้ บรรจุน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพรทมี่ ีฤทธิ์ไล่ยุง3 ชนิด คือ น้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันแมงลัก และน้ำมันห ญ้าแฝก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีก ารผลิตผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชันที่พัฒนาขึ้น มีจุดเด่นดังนี้
• ใช้สารทมี่ ีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี
• มีฤทธิ์ป้องกันยุงได้นานสูงสุดถึง 4.7 ชั่วโมง ซึ่งม รีะยะเวลาออกฤทธิ์นานกว่าผลิตภัณฑ์ก ันยุงชนิดอ ิมัลชัน
• สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การผลิตผ ลิตภัณฑ์ในรูปแบบอิมัลชันได้ กล่าวคือ มีความเสถียร
และความคงตัวของสูตรผลิตภัณฑ์ทพี่ ัฒนาได้ อีกทั้งย ังสามารถควบคุมการปลดปล่อยน้ำมันจากสารสกัดส มุนไพรได้
อีกด้วย

TT21: วิธีการตรวจจับก ลิ่นและเครื่องตรวจวัดกลิ่นท ใี่ช้วิธีการดังกล่าว
จมูกมนุษย์มีข้อจำกัดในการรับรู้กลิ่นหลายประการ จึงเกิดแนวคิดในการจำลองระบบการดมกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูกม นุษย์
ด้วยการสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่า จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) ขึ้นมา และในปัจจุบันได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ห ลายด้าน
เช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ในการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของอาหาร การปนเปื้อนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่าง
กระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพและจำแนกกลิ่นของผลิตภัณฑ์ หรือท างด้านสิ่งแวดล้อม ก็สามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ จากการจำแนกก๊าซมลพิษที่เจือปนในอากาศ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การทำงานของจมูกอ ิเล็กทรอนิกส์ ยังพบปัญหาเรื่องความชื้นและอุณหภูมิขณะทำการวัดซึ่งส่งผลต่อ
การตอบสนองของก๊าซเซ็นเซอร์ทใี่ช้ทำจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผลการวัดเกิดความผิดพลาด ได้มีการพยายามแก้ปัญหานี้ ด้วย
การติดตั้งระบบปั๊ม เพื่อควบคุมรูปแบบการเคลื่อนที่ของกลิ่นทดสอบขณะผ่านหัววัด หากแต่วิธีการนี้ทำให้การรับกลิ่นนั้น ไม่เป็น
ไปตามการรับรู้กลิ่นของจมูกมนุษย์ต ามสภาพจริง
ส่วนประกอบพื้นฐานของจมูกอิเล็กทรอนิกส์คือ หัวก ๊าซเซ็นเซอร์ที่มีความไวต่อสารเคมีระเหยแต่ละชนิดต ่างกันห ลายตัว
เมื่อโมเลกุลของสารเคมีระเหยเกาะกับหัววัด สัญญาณไฟฟ้าในวงจรจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความต้านทานที่เปลี่ยนไปของหัววัด
จากนั้นหน่วยประมวลผลทำการวิเคราะห์ส ัญญาณ โดยระบบคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลจากการทดสอบกับกลิ่นตัวอย่าง เพื่อกำหนด
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ข อบเขต และทำการบันทึกไว้ เมื่อนำไปใช้งานระบบจะหาระยะขจัดของกลิ่นที่นำมาทดสอบ จากค่าเฉลี่ยของกลิ่นที่บันทึกไว้ และ
สรุปว่า กลิ่นที่นำมาทดสอบนั้นเป็นกลิ่นเดียวกับข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้หรือไม่
จุดเด่นของเทคโนโลยี
วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (Principle Component Analysis: PCA) ในการประมวลผล การวิเคราะห์วิธีนี้
ช่วยเลือกความสำคัญของข้อมูล และทำการตัดป ัจจัยที่มีตัวแปรความชื้นแ ละอุณหภูมิ ออกไปจากองค์ประกอบที่คำนวณได้ ทำให้
ความชื้นและอุณหภูมิไม่มีผลกระทบต่อผลการตรวจสอบกลิ่น จากนั้นทำการสร้างเงื่อนไขหรือขอบเขตในการวิเคราะห์ขึ้นมา เพื่อ
ใช้ในการตัดสินว่ากลิ่นที่กำลังตรวจสอบเป็นกลิ่นทจี่ดจำไว้หรือไม่ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์นี้ การนำพากลิ่นจะเป็นไปตามลักษณะ
จำเพาะของกลิ่นเอง ผลการวัดจึงใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงท ี่จมูกมนุษย์ได้รับ ทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการควบคุมการนำ
พากลิ่นจากระบบปั๊มอีกด้วย

TT22: Alignbracket 3D
Alighbracket 3D จัดทำขึ้นเพื่อ
1. ช่วยวางแผนแก้ไขโครงสร้างใบหน้าห รือการสบฟันที่ผิดปกติ ซึ่งพ บเห็นได้ทั่วไป
- กลุ่ ม ที่มีความจำเป็นต้องได้รับ การรั ก ษาเพื่ อ แ ก้ ไ ขโครงสร้ า งใบหน้ า หรื อ การ สบฟั น ที่ ผิ ด ปกติโดยด่ ว นเพื่อให้ 
ผู้ป่วยมีพัฒนาการของโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร ตลอดจนการสบฟันที่ถูกต้อง
- กลุ่มที่ควรได้รับการรักษา ได้แก่กลุ่มที่มีฟันซ้อนเกมาก ฟันห ่าง หรือ ฟันย ื่นมาก
- กลุ่มที่ต้องการได้รับการรักษาเพื่อความสวยงาม ผู้ป่วยอาจมีการสบฟันที่ผิดปกติเพียงเล็กน้อย แต่มีความต้องการ
ให้ฟันเรียง ตัวเป็นระเบียบ หรือต้องการให้ใบหน้าส วยงามขึ้น จึงม าขอรับการจัดฟ ัน
2. ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน สำหรับท ันตแพทย์ฝึกหัด ช่วยในการฝึกการวางแผน
การรักษา การถอนฟัน ก่อนการรักษาจริง
จุดเด่นข องเทคโนโลยี
สามารถนำมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยวางแผนการติดเหล็กจัดฟัน และจำลองผลการจัดเรียงฟันใน 3 มิติ

TT23: ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนผ่าตัดร ากฟัน DentiPlan
ปัจจุบัน ทันตกรรมรากฟันเทียมได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น จากทีม่ ีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติมากว่า
50 ปีแล้วในต่างประเทศ สำหรับป ระเทศไทยนั้น การฝังรากฟันเทียมยังเป็นงานที่ยุ่งยาก และจำเป็นต้องใช้ทันตแพทย์ที่มีความ
ชำนาญสูง การมีเครื่องมือทชี่ ่วยในการวางแผนที่ดี ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการผ่าตัดซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัด
รากฟันหรือเดนตีแ้ พลน (DentiPlan) เกิดจากความต้องการของกลุ่มทันตแพทย์ ที่อยากจะพัฒนาซอฟต์แวร์ด ้วยฝีมือคนไทย ให้
เหมาะกับงานทันตกรรมรากฟันเทียมในประเทศไทย เนื่องจากยังขาดเครื่องมือในการวางแผนที่ดี ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการผ่าตัด
โดยทั่วไปทันตแพทย์จะทำการถ่ายภาพฟันและขากรรไกรของผู้ป่วยจากเครื่อง X-Ray ซึ่งเป็นภ าพสองมิติเท่านั้น และมี
การบิดเบือนจากขนาดของวัตถุจริง ทำให้การวางแผนเป็นเพียงการคาดคะเนคร่าวๆ โดยอาศัยประสบการณ์ของทันตแพทย์ ดังนั้น
จึงมกี ารพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม (Dental Implant Planning Software หรือ DentiPlan) โดยจะใช้
ภาพทไี่ด้จากเครื่อง X-Ray CT ซึ่งเป็นข้อมูลสามมิติ และมีความถูกต้องมากกว่าเครื่อง X-Ray แบบธรรมดามาใช้ในการวางแผน
ก่อนการผ่าตัดบนคอมพิวเตอร์ หลังจากทำการวางแผนเสร็จ ทันตแพทย์จะทราบตำแหน่งที่ต้องการจะฝัง ซึ่งส ามารถนำไปใช้
ในการผ่าตัดได้โดยตรง หรือนำแผนที่วางไว้ไปออกแบบเป็น Drill Guide หรือใช้แ ผนที่วางไว้ร่วมกับระบบนำทาง (Navigation
System) ระหว่างการผ่าตัด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการผ่าตัดรากฟันเทียม
• ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ทันตแพทย์ในการฝังรากฟันเทียม
• ช่วยร่นระยะเวลาในการรักษาให้กับผู้ป่วย
• ใช้เป็นสื่อในการสื่อสารกับผู้ป่วย และระหว่างทีมทันตแพทย์
• ลดการนำเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศซึ่งม รีาคาสูงมาก
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TT24: CephSmile V 2.0
CephSmile เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยวาดรอยของรูปร่างกระโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้าง ทั้งส ่วนที่เป็นโครงสร้าง
กระดูก และเนื้อเยื่อแบบ Soft tissue จากจุดสำคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริกที่กำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile
ยังช่วยคำนวณค่าข องมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Cephalometric Analysis) ที่มีความสำคัญ และใช้วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะ
ใบหน้าด้านข้าง เพื่อเป็นเครื่องมือช ่วยให้ทราบถึงปัญหาความผิดปกติข องโครงสร้างกระโหลกศรีษะใบหน้าและฟัน สามารถทำการ
เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละช่วงของการดัดฟันว่า มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างไร และสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใบหน้าของ
ผู้ป่วยว่าจะมแี นวโน้มของใบหน้าเป็นอย่างไรภายหลังการดัดฟัน วัตถุประสงค์ห ลักของโครงการนโี้ดยรวมก็เพื่อที่จะพัฒนาซอฟตแวร์
ทางการแพทย์ ที่เหมาะสมกับข ้อมูลคนไทยโดยเฉพาะ และเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถที่จะดูแลและพัฒนาให้
เหมาะสมกับการใช้งานตามความต้องการของแพทย์ในประเทศเป็นหลัก
ขณะนี้ CephSmile Version 1.0 ได้เข้าสู่เชิงพาณิชย์แ ล้ว ส่วน CephSmile Version 2.0 จะเป็นการพัฒนาปรับปรุง
CephSmile V.1.0 ในเรื่องของ Graphics User Interface (GUI) ให้ส วยงาม ใช้งานง่าย สามารถขยายขนาดได้ตามหน้าจอ
มี Image Dialog Viewer ทีส่ ามารถดูภาพ และคัดเลือกเฉพาะภาพที่ต้องการวิเคราะห์ใน CephSmile นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาฟังก์ชันเพิ่มจากที่มอี ยู่เดิม โดยจะมีฟังก์ชันการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ด้านหน้า (Postero-Anterion View) เพื่อดู
ความสมมาตรของใบหน้า ด้านหน้า ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านข้าง การพัฒนา CephSmile ให้เป็น Expert system
ทีส่ ามารถให้ผลการวิเคราะห์ก ะโหลกศีรษะของผู้ป่วย เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดฟ ัน และการผ่าตัดขากรรไกรให้แก่ทันตแพทย์ได้
มีฟ ังก์ชันพิเศษในการวิเคราะห์ภาพแบบจำลองฟัน เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างที่ใช้ในการเคลื่อนฟันอีกด้วย (Model Analysis 2 มิติ)
สามารถจำลองการตัดฟ ัน ถอนฟัน และจำลองการเคลื่อนที่ฟันใน 2 มิติ และฟังก์ชันท ี่เป็นจุดเด่นของ CephSmile V.2.0 นี้
ได้แก่ ฟังก์ชันก ารจำลองกะโหลกใน 3 มิติ จากภาพถ่ายรังสีด้านหน้าแ ละด้านข้าง พร้อมลายเส้นเซฟาโลเมทริกซ์ ด้วยเทคนิค 3D
Image Warping จากภาพกะโหลกมาตราฐานใน 3 มิติ
จุดเด่นข องเทคโนโลยี
สามารถพัฒนาซอฟตแวร์ช ่วยวางแผนการจัดฟันใน 2 มิติ จำลองใบหน้าห ลังการจัดฟ ัน และจำลองกะโหลก 3 มิตจิาก
ภาพ X-ray ด้านข้างและหน้า

TT25: T-box
เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณเครื่องควบคุมระยะไกล เพื่อให้เกิดการระงับหรือต ัดขาดการใช้งาน
โทรศัพท์เคื่อนที่และสัญญาณเครื่องควบคุมระยะไกล ภายในบริเวณรัศมีทำการของเครื่องรบกวน
1. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-box 3.0 เป็นเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดกลางมีกำลัง
ส่ง 15 วัตต์ต่อช่องสัญญาณมีความเหมาะสมสำหรับก ารใช้ภายในอาคาร ในห้องโถง หรือ บริเวณจำกัดที่ต้องการตัด
การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลือกแหล่งจ่ายได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง 24 VDC หรือ กระแสสลับ 220 VAC 50 Hz มี
แบตเตอรี่ 24 VDC บรรจุภ ายในตัวเครื่อง
2. เครื่องรบกวนเครื่องควบคุมระยะไกล T-box 3.0R เป็นเครื่องรบกวนสัญญาณควบคุมระยะไกลขนาดเล็กมกี ำลัง
ส่งผ่าน 300-350 MHz และ 400-450 MHz ย่านละ 7 วัตต์ ต่อช่องสัญญาณ มีความเหมาะสมสำหรับใชใน
ภายในอาคาร ในห้องโถง หรือบ ริเวณที่ต้องการตัดการใช้งานของเครื่องควบคุมระยะไกล เลือกแหล่งจ่ายได้ทั้ง
ไฟฟ้ากระแสตรง 12 VDC หรือ กระแสสลับ 220 VAC 50 Hz มีแ บตเตอรี่ 12 VDC บรรจุภ ายในตัวเครื่อง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่/เครื่องรบกวนสัญญาณเครื่องควบคุมระยะไกล ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
มีแบตเตอรีอยู่ในตัวเครื่อง เพียงเปิดส วิตซ์ก็ใช้งานได้ทันที ทนต่อส ภาพแวดล้อมที่ทรหดทนกระแทก ทนความร้อนและชื้นหรือ
น้ำฝนได้ โดยตัวเครื่องมีน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม
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TT26: CNC Controller for Milling Machine
ปัจจุบันการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่าเครื่องซีเอ็นซี (CNC, Computer Numerical Control) ภายใน
ประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และทำให้คุณภาพของชิ้นงานดีขึ้น แต่เครื่องจักรซีเอ็นซี
ส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนเงินสูงมากทุกปี ซึ่งเครื่องจักรซีเอ็นซีท ี่นำเข้ามา
ใช้งาน จะมอี ายุการใช้งานประมาณ 5–10 ปี เมื่อเครื่องจักรซีเอ็นซีห มดอายุ ก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเรียกว่า รีโทรฟิต
(Retrofit) จากการสำรวจของสมาคมเครื่องจักรกลไทย มีเครื่องจักรซีเอ็นซีที่ต้องการรีโทรฟิตอยู่ประมาณ 40,000 เครื่องภายใน
ประเทศ ซึ่งม ีบริษัทในประเทศที่มีความสามารถในการรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี แต่ก ็ยังต ้องนำเข้าระบบควบคุมส่วนใหญ่จาก
ต่างประเทศ ในการรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีมีส่วนประกอบที่สำคัญที่จะต้องถอดเปลี่ยนอยู่ 3 ส่วนได้แก่ ส่วนระบบควบคุม (CNC
Controller) ส่วนมอเตอร์ และส่วนระบบเครื่องกล ส่วนประกอบ 3 ส่วนนี้ยังไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ในส่วนของระบบ
ควบคุมทนี่ ำเข้ามาจากต่างประเทศ มีราคาอยู่ในช่วง 120,000 บาท ถึง 300,000 บาท ขึ้นอยู่กับค วามสามารถของระบบควบคุม
อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีระบบควบคุมท ี่นำเข้ามาส่วนมากจะเป็นระบบปิด ทำให้ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงส ูง เครื่องจักร
ในสถาบันการศึกษาก็ประสบกับปัญหานี้เช่นกัน
ในปี พ.ศ. 2551 ศูนย์เทคโนโลยีอ ิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับส ถาบันไทย-เยอรมัน และสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ร่วมกันพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมเครื่องซีเอ็นซีส ำหรับเครื่องกัดอ ัตโนมัติ แบบ 3 แกน โดย
มุ่งเน้นพัฒนาระบบควบคุมทมี่ ีราคาถูก และมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม การนำระบบควบคุมไปติดตั้งก ับเครื่องจักร สามารถทำได้
ง่าย เหมือนระบบควบคุมที่ซื้อจากต่างประเทศ สามารถนำไปติดตั้งได้ทั้งเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรเก่า ภายในตัวช ุดควบคุม
มีหน้าจอแสดงผล (MMI) สำหรับแ สดงผลการทำงานของเครื่องจักร และแผงคีย์บอร์ดควบคุม ชุดค วบคุมจะมีสัญญาณควบคุม
มอเตอร์ด้วยสัญญาณแอนะล็อก (+/-10 V) และรับสัญญาณ Encoder จากมอเตอร์ ในชุดควบคุมจะมสี ่วนติดต่อก ับ I/O ภายนอก
เช่น ลิมิตสวิตซ์สปินเดิลหรือส่วนน้ำหล่อเย็น เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• การส ร้ า งร ะบบค วบคุ ม ในโครงการที ม วิ จั ยได้ ท ำการพั ฒ นาฮาร์ ด แวร์ แ ละซ อฟต์ แ วร์ ส่ ว นใหญ่ ขึ้ น มาเองเป็ น แ บบ
สถาปัตยกรรมเปิด ซึ่งม ีข้อดีคือ สามารถหาฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้ในท้องตลาด เมื่อระบบควบคุมเสีย ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่
ทั้งชุด ผู้ใช้ส ามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสียเท่านั้น ฮาร์ดแวร์ที่สำคัญของระบบได้แก่ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
การ์ด DSP Motion และโมดุล I/O ถ้าส่วนใดเสีย ผู้ใช้ส ามารถเลือกเปลี่ยนเป็นส่วนได้ อีกทั้ง เนื่องจากทางทีมวิจัย
ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเอง เมื่อฮาร์ดแวร์ใดในตลาดเลิกผลิตไปแล้ว ทางทีมวิจัยสามารถนำเอาซอฟต์แวร์ไปปรับปรุง
เพื่อใช้งานในฮาร์ดแวร์ใหม่ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยประหยัดค ่าใช้จ่ายให้ก ับผใู้ช้ได้

TT27: Enhanced Machine Control (EMC) โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ปัจจุบัน มีการพัฒนาโปรแกรมจำนวนมาก ที่นำมาใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกลให้ทำงานแบบอัตโนมัติ แต่ย ังมีราคาสูง
ทำให้ผู้ทตี่ ้องการสร้างเครื่องเครื่องกัด (milling) เครื่องกลึง (turning) ฯลฯ ให้ท ำงานแบบอัตโนมัติสำหรับใช้ในการผลิตชิ้นส่วน
ต่างๆ ภายในบริษัท หรือผู้ประกอบการที่ต้องการสร้าง เพื่อจำหน่วยในเชิงพาณิชย์นั้น ประสบปัญหาด้านต้นทุนทางซอฟตแวร์
ด้วยเหตุนี้ ทางหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม หรือ ICA จึงได้ศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ที่มีอยู่แล้วทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเน้นไปทางด้านซอฟตแวร์ที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้
ลิขสิทธิ์แบบ General Public License (GPL) เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการภายในประเทศ รวมถึงลด
การนำเข้าซ อฟต์แวร์จากต่างประเทศ
โปรแกรม Enhanced Machine Control (EMC) สามารถนำมาใช้ในการสร้างเครื่องกัดอัตโนมัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีข้อดีตรงที่ว่าโปรแกรม EMC ถูกพ ัฒนาขึ้นให้ตรงตามข้อกำหนดของตัวควบคุมสถาปัตยกรรมเปิด โดยเป็นไปในแนวทาง
เปิดเผยต้นรหัส (open source) หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ผู้ใช้ส ามารถใช้โปรแกรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากโปรแกรม
EMC ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้ล ิขสิทธิแ์ บบ GPL ดังนั้นทีมวิจัยจึงเห็นว่าโปรแกรม EMC นี้ จะสามารถลดต้นทุนทางด้านซอฟต
แวร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทมี่ ีความต้องการสร้างเครื่องกัดอัตโนมัติ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี โดยไมต้อง
เสียค ่า ลิขสิทธิ์ใดๆEMC เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับค วบคุมเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น ใช้ในงานกัด (mill-
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ing) งานกลึง (turning) หรือลักษณะงานอื่นๆ ที่คล้ายกัน เป็นต้น โปรแกรม EMC เริ่มต้นจากทีมพัฒนาของแผนก Intelligent
Systems มหาวิทยาลัย National Institute of Standards and Technology (NIST) ประเทศสหรัฐอเมริกา NIST ได้ร่วมมือ
กับกลุ่ม OMAC เพื่อพัฒนาซอฟตแวร์ขึ้นมาใช้ สำหรับงานควบคุมเครื่องจักรกล ให้ม ีการทำงานแบบตามเวลาจริง (real-time
system) เช่น การสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล (machine tools) แขนกล (robots) และเครื่องวัดที่มกี ารทำงานสอดคล้องกัน
(coordinate measuring machines) ฯลฯเป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ทำงานบนระบบปฏับัติการลินุกซ์แบบเวลาจริง
2. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลได้สูงสุด 6 แกน
3. แต่ละแกนมกี ารทำงานที่สอดคล้องกัน
4. ส่งสัญญาณควบคุมผ่านพอร์ตขนาน หรือพอร์ตปรินเตอร์
5. มีก ารแสดงผลทางด้านกราฟิกเพื่อค วามสะดวกในการใช้งาน
6. มีโหมดการทำงาน 3 โหมดคือ Manual Auto และ MDI
7. มีโหมดจำลองการเคลื่อนที่ของ tool
8. ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆในการนำไปใช้งาน

TT29: ล่ามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Translator)
เป็นระบบแปลภาษาที่สามารถแปลเสียงพูดในภาษาหนึ่งไปสู่เสียงในอีกภาษาหนึ่งได้ ซึ่งป ระกอบด้วยองค์ประกอบย่อยถึง
3 ส่วนด้วยกันคือ 1. ระบบรู้จำเสียงพูด 2. ระบบแปลภาษา 3. ระบบสังเคราะห์เสียงพูด เทคโนโลยีน ี้เป็นต้นแบบที่ช่วยให้
การสื่อสารระหว่างผู้ทสี่ นทนากันคนละภาษาทำความเข้าใจคำสนทนาของฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายขึ้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นระบบแปลภาษาจากเสียงสู่เสียงไฟล์ เสียงในภาษาต้นทางจะถูกแปลออกมาแล้วส ังเคราะห์เป็นเสียงในภาษาปลายทาง
ซึ่งบริการนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บเซอร์วิส ใช้เป็นระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์ บริการแปลจากเสียงในภาษาต้นทางไปเป็นเสียง
ในภาษาปลายทาง

TT30: ระบบบริการช่วยเหลือออนไลน์ (Online Help Desk System) สำหรับใช้ถามตอบข้อมูล
องค์กร
ปัจจุบัน นับเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวช่วย ทำให้ทุกคนสามารถสร้าง ถ่ายทอด และ
เข้าถึงข ้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วกว่าในอดีต แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศก็ทำให้เกิดปัญหาการท่วมล้นของข้อมูล
ที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร ซึ่งในเบื้องต้นหากผู้ใช้ไม่ทราบถึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้
ย่อมเสียเวลาไปจำนวนหนึ่งกับการใช้เครื่องมือสืบค้นที่มีอยู่ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทีมวิจัยจึงพ ัฒนาระบบบริการช่วยเหลือ
ออนไลน์ โดยเริ่มจากการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการหาข้อมูลภายในองค์กร เช่น สอบถามเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ของพนักงาน
ภายในองค์กร การหาแบบฟอร์มต ่างๆ ภายในองค์กรเป็นต้น โดยผู้ใช้ของระบบนี้สามารถถามคำถามที่ต้องการ โดยใช้ภาษา
ธรรมชาติ (Natural Language) ผ่านระบบสนทนาในแบบต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้คำสำคัญ (keyword) ในการค้นสืบคำ
จากระบบสืบค้น (Search Engine) ทั่วๆ ไป และระบบสามารถที่จะเรียนรู้ และทำความเข้าใจคำถามนั้นๆ และจัดหาคำตอบที่
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นระบบทผี่ ู้ใช้สามารถถามคำถามโดยการใช้ภาษาธรรมชาติ เสมือนกับการสนทนากับมนุษย์ และระบบสามารถตอบ
คำถาม ซึ่งเป็นข้อมูลภายในองค์กรได้ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้
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TT31: เครื่องวัดค วามชื้นดิน
ปัจจุบันเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินที่มีขายในท้องตลาดมีราคาสูงมาก เกษตรกรไม่สามารถจัดซื้อได้จึงทำให้การให้น้ำส ำหรับ
การทำการเกษตรในปัจจุบันขึ้นกับค วามชำนาญของเกษตรกรเป็นรายๆ และเป็นอุปสรรคต่อก ารพัฒนาระบบให้น ้ำอัตโนมัติโดย
การควบคุมความชื้นดินให้เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการประหยัดน ้ำ
เซ็นเซอร์วัดความชื้นดินโดยอาศัยหลักการเดินทางของสัญญาณไฟฟ้าในสายนำสัญญาณว่าจะมีลักษณะเปลี่ยนไปเมื่อ
คุณสมบัติสายนำสัญญาณเปลี่ยนไป โดยทีใ่ช้ดินเป็นส่วนหนึ่งข องสายนำสัญญาณ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถตรวจวัดได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นดิน และมคี วามแม่นยำเพียงพอสำหรับการใช้งานด้านการเกษตร

TT32: บอร์ดค วบคุมระบบสมองกลสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า (หม้อห ุงข้าว)
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ถูกนำมาใช้อ ย่างแพร่หลายในการควบคุมก ารทำงานภายใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า บอร์ดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวส ำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า CEDK-8 ออกแบบมาสำหรับช ่วยให้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชั่นด้านสมองกลฝังตัวทำได้รวดเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันห ม้อห ุงข้าวสมัยใหม่ม ีการควบคุม
การทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ส ามารถปรุงอาหารได้ห ลากหลายชนิด เช่น การหุงข ้าวสวย ข้าวกล้อง ข้าวผสม การปรุง
อาหาร หรือแม้แต่การทำขนมเค้ก โดยใช้วิธีการควบคุมอุณหภูมิการทำอาหารแต่ละชนิดให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้ถูกกำหนด
บอร์ดส ำหรับค วบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าแ บบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวประมวลผล ที่สามารถควบคุม
เช่น อุณหภูมิของการหุง/ปรุงอาหาร ให้เป็นไปตามรูปแบบการควบคุมอุณหภูมิที่ต้องการได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
บอร์ดส ำหรับค วบคุมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าแ บบอเิ ล็กทรอนกิ ส์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวป ระมวลผล และสามารถออกแบบ
ให้ตรงกับความต้องการที่จะใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้

TT33: เครื่องช่วยฟังดิจิทัล (Digital hearing aid)
เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) สำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยิน เป็นอ ุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้เพิ่มความสามารถ
ทางการได้ยินเสียงของผู้สูงอายุห รือผู้พิการ โดยทำหน้าทีข่ ยายและปรุงแต่งสัญญาณเสียงตามที่กำหนด โดยเครื่องช่วยฟังในรุ่น
แรกๆใช้เทคโนโลยีแ อนะล็อกที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างจำกัด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เครื่องในท้องตลาดส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนเป็นแบบดิจิทัล
ที่ใช้การประมวลผลบน DSP (Digital signal processor) ซึ่งให้ประสิทธิภาพดีกว่า แต่มีผลเสียคือ มีราคาและค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง
ค่อนข้างสูง ทำให้เป็นปัญหาหนึ่งของการให้บริการเครื่องช่วยฟัง ต้นแบบเครื่องช่วยฟังดิจิทัลของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ มุ่งเน้นให้มีราคาประหยัด โดยเฉพาะการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ที่ต้องการความทนทาน และ
ค่าใช้จ่ายต่ำ เช่น ในชนบท
คุณลักษณะอื่นๆ ของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นคือ เป็นดิจิทัล 100% ระดับค วามดัง output สูงสูด 120 dB (SPL), วงจร
ขยายแบบ Wide Dynamic Range Compression 2 ช่องสัญญาณ, กำลังขยายสูงสุด 40 dB, equalizer 5 ชุด, ปรับการขยาย
โดยใช้ปุ่มปรับ หรือผ่านคอมพิวเตอร์, โปรแกรมการทำงานได้ 4 โหมด, มี 2 รูปแบบคือ ทัดห ลังหู (BTE) และแบบพกพา
(pocket)
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ราคาประหยัด มีรูปแบบทัดหลังหูสำหรับผ ู้ต้องการเน้นเรื่องขนาด และแบบพกพาสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทาน
และค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง เช่น แบตเตอรี่ราคาต่ำ
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TT34: ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุ
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับชุมชนเป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานกับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอ ยู่ในชุมชนชนบทซึ่งยังไม่มีกำลังท รัพย์เพียงพอที่จะไปหาซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผ ู้พิการ นอกจากนีป้ ัญหา
ทางด้านการติดตั้ง ซ่อมแซม
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับชุมชนประกอบไปด้วย
1. ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า RF รีโมทคอนโทรล 1:4
2. ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อการใช้งานในชุมชน
ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของโมดูล TWS-BS-3(433.92MHz) และRWS-374-6(433.92MHz)
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่จัดทำขึ้นมานี้ใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่มีราคาถูกและสามารถที่จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปยังผู้ผลิต โดยแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีน ั้นจะมีศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ เป็น
ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณในการดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ

TT35: หัวว ัดค วามชื้นข้าวเปลือกแบบพกพา
ความชื้นของข้าวเปลือกมีผลต่อราคาขายเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการพัฒนาหัววัดความชื้นข้าวเพื่อนำไปใช้ใน
การตรวจสอบความชื้นก่อนที่จะนำไปขาย หัววัดความชื้นและอุณหภูมินี้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้วัดค วามชื้น
และอุณหภูมิของข้าวเปลือกในไซโลขณะกำลังอบข้าวได้ เนื่องจากหัววัดนี้ได้รับการออกแบบมา ให้ส ามารถทำงานในสภาวะที่มี
อุณหภูมิสูงได้
Sensor Performance Specifications
- 2 sensors for relative humidity & temperature
- Measurement range: 10-60% RH
- Absol. RH accuracy: +/- 5% RH (10...60% RH)
- Resolution: +/- 0.1% RH
- Temp. accuracy: +/- 5% ํC @ (0-85 Cํ )
- Calibrated & digital output (2-wire interface)
- Real time monitoring
- Low power consumption
- High precision sensor at low cost
- Very easy-to-use due to calibration & digital 2 - wire interface
จุดเด่นของเทคโนโลยี
วัดในขณะกำลังอบข้าวได้ พกพาสะดวก นำไปใช้ในสถานทีต่ ่างๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องมกี ารสุ่มตัวอย่างออกมา

TT36: Magnetic sensor for speed sensing
เป็นการนำหัววัดสนามแม่เหล็กไปประยุกต์ใช้ในการวัดความเร็วรอบ ซึ่งท ำให้สามารถบอกสภาพของอุปกรณ์ได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับจุดที่จะนำไปใชได้
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TT39: Magnetic sensor สำหรับง านตรวจนับร ถยนต์
เซ็นเซอร์แม่เหล็กตรวจวัดข้อมูลรถยนต์ (จำนวน, ความเร็ว, ประเภท), สื่อสารข้อมูลไร้สายผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 433 MHz
โดยอาศัยก ารตรวจวัดส ญ
ั ญาณแม่เหล็กโลกทมี่ กี ารเบีย่ งเบนไปเมือ่ ม รี ถยนต์ท มี่ โี ครงสร้างเป็นเหล็กวงิ่ ผ่านจดุ ต ดิ ตัง้ เซ็นเซอร์แ ม่เหล็ก
สามารถทำการตรวจวัดข้อมูลจราจรคือ
•จำนวนรถ
•ความเร็ว
•เวลาการครอบครอง
•ประเภทของรถ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
อุปกรณ์เซ็นเซอร์แม่เหล็กไร้สายใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และสามารถทำงานอยู่ได้เป็นเวลานานมากกว่า 1 ปี การติดตั้ง
และการถอดย้ายทำได้สะดวก ไม่เสียเวลา เนื่องจากไม่มีสายไฟและสายข้อมูล ขนาดเล็ก ติดตั้งใช้งานง่าย เก็บข้อมูลได้แม่นยำ

TT40: ระบบบริหารจัดการเครือข่าย VoIP
ปัจจุบัน การใช้งานโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP) แพร่ห ลายอย่างมาก เนื่องด้วยประโยชน์ด ้านค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายวิธี Asterisk เป็นซอฟตแวร์แบบ open source ที่นิยมใช้ชนิดห นึ่ง ซึ่งส ามารถ
นำมาใช้งานเป็นระบบ IP-PBX เพื่อบริการระบบชุมสายโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งระบบนี้ช่วยให้ป ระหยัดค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้ง และใช้งานได้มากกว่าระบบ PBX ธรรมดา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ ผู้ดูแลระบบจำเป็นจะต้อง
มีระบบการจัดการ ที่สามารถวิเคราะห์ก ารใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างครอบคุม และมรีายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต ่อการพัฒนาระบบ
ให้ด ียิ่งขึ้นได้ ปัจจุบัน มีซอฟตแวร์ประเภทนี้จากต่างประเทศอยู่หลายชนิด ซึ่งม ีราคาสูงมาก นอกจากนี้ ยังไม่สามารถรองรับระบบ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในประเทศได้
จากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP) เราได้พัฒนาระบบ VoIP Manager
(Vman) ซึ่งส ามารถเชื่อมต่อกับระบบ Asterisk เพื่อนำเสนอข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อผู้ใช้งาน
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานในประเทศไทย เพราะสามารถรายงานผลที่เกี่ยวกับระบบหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทยได้
อย่างครบถ้วน ซึ่งโปรแกรมจากต่างประเทศไม่สามารถรองรับได้ นอกจากนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นม ีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าซอฟตแวร์จาก
ต่างประเทศมาก และยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่าย เพื่อเพิ่มความต้องการเฉพาะทางต่างๆ ระบบที่พัฒนาขึ้นจึงเหมาะอย่างยิ่ง
สำหรับธุรกิจ SME ในประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในด้านการติดต่อสื่อสาร และการบริหารจัดการ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• สามารถรายงานผลโดยสรุป ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ ทั้งในระดับชั่วโมง วัน เดือน และปี
• สามารถแสดงผลให้เห็นภาพรวมของการใช้งานระบบโทรศัพท์เช่น จำนวนครั้งที่มีการเชื่อมต่อสำเร็จ หรือจำนวนครั้งที่
มีการติดต่อไปยังองค์กรอื่น เป็นต้น
• สามารถแสดงผลการใช้งานระบบโทรศัพท์ โดยแยกตามกลุ่มหรือแผนก เช่น กลุ่มท ี่มีการใช้งานบ่อยที่สุด
• สามารถแสดงผลการใช้งานระบบโทรศัพท์ โดยแยกตามบุคคล เช่น คนที่มีการใช้งานนานที่สุด
• สามารถรายงานการเชื่อมต่อระหว่างระบบโทรศัพท์ VoIP กับระบบอื่นๆ ได้ เช่น การโทรฯ ไปยังป ลายทางที่เป็น
โทรศัพท์ธรรมดา หรือโทรศัพท์มือถือ
• สามารถแสดงผลการใช้งานระบบโทรศัพท์ เป็นกราฟแบบต่างๆ ได้ เช่น กราฟแท่ง หรือก ราฟเส้น เป็นต้น
• สามารถแสดงรายละเอียดการใช้งานระบบโทรศัพท์ ซึ่งจะแสดงทุกบันทึก (record) ของการโทรฯ เข้า-ออก
• สามารถออกรายงานการใช้งานระบบโทรศัพท์ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ PDF และ CSV ได้
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TT41: สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์ม EVA สำหรับห ่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์
ปริมาณความต้องการแผ่นฟิล์มบางโพลิเมอร์โปร่งแสง มีแ นวโน้มท ี่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการขยายตัวของธุรกิจ
การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีตลาดรองรับการผลิตแผ่นฟิล์มบางโพลิเมอร์โปร่งแสงในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทท ี่ประกอบธุรกิจ
การผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยที่แผ่นฟิล์มบางโพลิเมอร์โปร่งแสง มีหน้าที่หลักในการห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ ปกป้องเซลล์แสง
อาทิตย์ และป้องกันความชื้น ปัจจุบันผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ต้องนำแผ่นฟ ิล์มบางโพลิเมอร์โปร่งแสงจาก
ต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งต ้องสั่งจองล่วงหน้าเป็นเวลานาน และเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของสินค้าที่เกิดจากการเก็บรักษาและ
การขนส่ง
กระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มบางโพลิเมอร์โปร่งแสงสำหรับห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ เริ่มต้นจากการผสมโพลิเมอร์ EVA กับ
สารเคมีช นิดต่างๆ ตามปริมาณที่กำหนด โดยใช้เครื่องผสมแบบ dry spinner จากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ไปผ่านเครื่องผสมโพลิเมอร์
แบบอัดรีด หรือ เครื่องจักรแบบอัดรีด (Sheet Extrusion Machine) เพื่อรีดโพลิเมอร์คอมปาวด์ออกมาเป็นแผ่นฟ ิล์มบางโพลิเมอร์
โปร่งแสง ชนิด EVA ที่มีขนาดตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถป้องกันความชื้นจากภายนอก และสามารถแก้ไขปัญหา
 การเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อนและแสงแดดได้
เป็นผลสำเร็จ แผ่นฟ ิล์มบางโพลิเมอร์โปร่งแสงทผี่ ลิตโดยเทคโนโลยีข อง สวทช. มีค ุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับที่
นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่
- มีความใสหรือการส่องผ่านแสงได้มาตรฐาน (ประสิทธิภาพเกิน 90%)
- สามารถยึดเกาะกับกระจกได้ดี
- ป้องกันความชื้นได้ตลอดอายุการใช้งาน
- สามารถทนความร้อนและแสงอัลตราไวโอเลตทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ (Power Output) ไม่ลดลง
- สามารถผา่ นกระบวนการขน้ึ รปู ได้รวดเร็ว ซึง่ จะชว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทัง้ ประหยัดเวลาและพลังงาน เป็นต้น

TT42: น้ำปลาผง
จากการสำรวจข้อมูลการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการส่งออกเครื่องปรุงรส เห็นได้ว่ามูลค่าของผงปรุง
แต่งรสและเครื่องแกงสำเร็จรูปม ีมูลค่าก ารส่งออกในแต่ละปีคิดป็นพ ันล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออกน้ำปลามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
ทุกปี เช่น ในปี 2548 กว่า 1,000 ล้านบาท แต่อ ย่างไรก็ตามการส่งออกในรูปของน้ำปลานั้นม ียังค วามยุ่งยากในการขนส่งและ
ส่งออก ไม่สะดวกต่อการใช้งาน เมื่อเปิดใช้แล้วอายุการใช้งานก็จะสั้นลง ซึ่งโดยทั่วไปสารที่มีกลิ่นจะมีคุณสมบัติในการระเหยได้ง่าย
และมีการคงตัวท ี่ต่ำ โดยเฉพาะในสภาวะทมี่ ีแสง อากาศ ความชื้น รวมถึงค วามร้อน ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลให้ป ริมาณกลิ่น
ลดลงเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน รวมถึงอาจเกิดการเปลี่ยนรูปไปเป็นสารอนุพันธ์อ ื่นที่ไม่ต้องการ รวมถึงก ารตกตะกอนของเกลือเมื่อ
ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลานาน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาผง ที่สามารถละลายคืนรูปได้ดี ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบใกล้เคียงน้ำปลา
สด เช่น ยังมีกลิ่นของน้ำปลาและมีปริมาณไนโตรเจนในปริมาณที่ไม่สูงเกินกำหนด

TT43: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว
การวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาสูตรตำรับชนิดที่สามารถละลายหรือขจัดแป้ง
เด็ก เครื่องสำอางแต่งรองพื้น หรือลิปสติกจากผิวหน้ารวมทั้งฝุ่นละอองและสารเคมีต่างๆ เช่น ไนโตรเจน (N), คลอรีน (Cl),
ฟอสฟอรัส (P), ซัลเฟอร์ (S), ซิลิกอน (Si) และดีบุก (Sn) ที่อาจจะหลงเหลืออยู่ได้อย่างหมดจดในระดับไมโคร ซึ่งค ุณสมบัติ
ความสะอาดระดับน ี้มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ต ่างๆ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ดังนั้น บริษัท ฟูจิตสึประเทศไทย จำกัด และ สวทช. ได้ร่วมมือกันพ ัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ท ำความสะอาดผิว
ประเภทเจล สำหรับพนักงานในโรงงานบริษัท ฟูจิตสึ ประเทศไทย จำกัด เพื่อให้ได้ประสิทธิศ ักย์ในการทำความสะอาดผิวที่กำจัด
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สิ่งสกปรกออกจากผิวได้หมดจด ปราศจากอนุภาคฝุ่นละออง หรือส ารตกค้างปนเปื้อนในระดับไมโครที่จะทำความเสียหายต่องาน
รวมทั้งมีก ารทดสอบคุณสมบัตใินการทำความสะอาดผิว ความคงตัวทางกายภาพ และการระคายเคืองต่อผิวหนังข องผู้ใช้อ ีกด้วย
โครงการพัฒนาสูตรตำรับเจลทำความสะอาดผิวนี้ ได้มีการคัดเลือกและปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว
สารเพิ่มค วามหนืด และสารก่อให้เกิดฟอง มาแล้วก ว่า 90 สูตร เพื่อให้ได้เจลทำความสะอาดผิวท ี่มีความคงตัว และมีคุณสมบัติ
ทำความสะอาดผิวต ามทีต่ ้องการ สำหรับการทดสอบประสิทธิศักย์ในการทำความสะอาดนั้น มีก ารเก็บตัวอย่างสิ่งตกค้างบนผิวหน้า
และถูกตรวจสอบโดยเครื่อง Fourier Transform Infared Spectroscopy (FTIR) หลังจากเลือกสูตรเจลทำความสะอาดผิวที่มี
คุณสมบัติตามทีต่ ้องการได้แล้ว จะนำเจลทำความสะอาดมาทำการทดสอบระดับการระคายเคืองต่อผิวหนังในมนุษย์ต ่อไป
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวประเภทเจล ที่มีประสิทธิศักย์ในการทำความสะอาดได้ 100% ไม่มฝี ุ่นละออง หรือส ารเคมี
ตกค้างอยู่บนผิวในระดับไมโครหลังทำความสะอาด ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (ไม่น้อยกว่า 95%) และลดปริมาณน้ำประปาที่ใช้

TT44: สารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อร ักษาสิว
ไททาเนียมไดออกไซด์จดั เป็นสารเร่งปฏิกริ ยิ าเชิงแสงทม่ี ปี ระสิทธิภาพในการเป็นตวั เร่งปฏิกริ ยิ าดว้ ยแสงสงู (photocatalyst)
ดังจะเห็นได้จากมีการประยุกต์ใช้ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดสารอินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆ มากมาย โดยไททาเนียม
ไดออกไซด์จะถูกกระตุ้นด้วยแสงที่ช่วงความยาวคลื่นน ้อยกว่า 385 นาโนเมตร เพื่อกระตุ้นให้เกิดอิเลคตรอนคู่อิสระที่สามารถทำ
ปฏิกิริยากับโมเลกุลน้ำ และเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นสารอนุมูลอิสระเช่น hydroxyl ions และ superoxide ions ซึ่งม ปี ระสิทธิภาพ
ในการกำจัดสารอินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่พบการประยุกต์ใช้ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อ
การกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อยู่บริเวณผิวหนังแ ละเป็นสาเหตุสำคัญของ
การก่อให้เกิดสิว โดยเชื้อแบคทีเรีย P. acnes จะปล่อยเอนไซม์ไลเปส(lipase) เพื่อย่อยไขมันจากต่อมไขมันให้เป็นกรดไขมันอิสระ
และปล่อยเอนไซม์โปรตเีอส (protease) เอนไซม์ไฮยาลูโลนิเดส(hyaluronidase) และสารเคมีที่มผี ลทำให้เกิดการอักเสบและเกิด
ตุ่มหนองที่ผิวหนังในที่สุด ดังนั้น การนำคุณสมบัติของไททาเนียมไดออกไซด์และสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแ สงชนิดอ ื่นๆเพื่อประยุกต์ใช้
ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย P. acnes ที่ก่อให้เกิดสิว จึงนับเป็นทางเลือกสำคัญ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการพัฒนาสูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงภายใต้รังสีอัลตร้าไวโอเลตและแสง
ที่ตามองเห็น เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาสิวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย P. acnes เทคโนโลยีก ารพัฒนาสูตรสารผสมไททาเนียม
ไดออกไซด์เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาสิวที่เกิดจากเชื้อแ บคทีเรีย P. acnes ที่พัฒนาได้มจีุดเด่น ดังนี้
1. สามารถพัฒนาสูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการป้องกันและรักษาสิวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย P.acnes ได้
โดยสารผสมดังกล่าวประกอบด้วยสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่เป็นสารไททาเนียมไดออกไซด์และ
ประกอบด้วยสารเร่งป ฏิกิริยาเชิงแสงชนิดอ ื่น เช่น อนุภาคนาโนเงิน อีกทั้งยังประกอบด้วยโซเดียมเปอร์บอเรตแมกนีเซียม
ซิลิเกต กรดซิตริก เพื่อช่วยสนับสนุนการทำปฏิกิริยาของสารไททาเนียมไดออกไซด์ในช่วงรังสีอุลตร้าไวโอเลตและช่วง
แสงที่ตามองเห็นได้อีกด้วย
2. ผลจากการศึกษาในอาสาสมัครพบว่า เมื่อทดลองใช้สารผสมไททาเนียมไดออกไซด์ที่พัฒนาได้จำนวน 2 ครั้ง/วัน เป็น
เวลา 28 วัน จะสามารถลดจำนวนและความรุนแรงของสิวที่เกิดขึ้นได้จริงอย่างมนี ัยสำคัญ นอกจากนี้ สารผสม
ไททาเนียมไดออกไซด์ทพี่ ัฒนาได้ดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดก ารระคายเคืองต่อผิวหนังอ ีกด้วย
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TT45: การพัฒนาเทคนิกLAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
LAMP หรือ Loop mediated DNA amplification เป็นเทคนิคที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยอาศัยการทำงานของ
เอ็นไซม์ Bst DNA polymerase ที่อุณหภูมิคงทีเ่พียงอุณหภูมิเดียว 60oC ถึง 65oC และใช้ primer ที่ออกแบบอย่างจำเพาะ
ต่อ target sequence ถึง 4 ตัว ซึ่งป ระกอบด้วย 6 ตำแหน่งข อง target sequence นั้น ทำให้วิธีนเี้ป็นวิธีที่จำเพาะอย่างยิ่ง
วิธีนี้จะใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาสั้นมากไม่เกิน 1 ชั่วโมง ความขุ่น (turbidity) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจับกันของ pyrophosphate ions กับ magnesium ions เกิดเป็นตะกอน magnesium pyrophosphate สีขาวขึ้นในสารละลายเป็นข้อได้เปรียบ
ของปฏิกิริยา LAMP กล่าวคือ ความขุ่นที่เกิดขึ้นเป็นตัวชี้ให้เห็นว่ามีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง การสังเกตความขุ่นที่
เกิดขึ้นนี้เป็นตัวตรวจสอบคร่าวๆ ได้ว่ามีการติดเชื้อไวรัสที่เรากำลังสนใจอยู่ในตัวอย่างของเราหรือไม่ อย่างไรก็ตามการสังเกตความ
ขุ่นด ้วยตาเปล่าม ักจะมคี วามลำเอียง (bias) ในการรายงานผล จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการวัดค่าการดูดกลืนแสงของความขุ่นของ
สารละลายทเี่กิดขึ้น นอกจากนี้เครื่องมือวัดความขุ่นของปฏิกิริยา LAMP ทีผ่ ลิตขึ้นจากประเทศญี่ปุ่นก็มีราคาแพง ทำให้คณะผู้วิจัย
เล็งเห็นว่า ถ้าเกษตรกรจะมีเครื่องมือเล็กๆ เครื่องหนึ่งเพื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้งโดยเทคนิค LAMP แล้วสามารถอ่านผล
การติดเชื้อไวรัสได้ทันทีกจ็ะเป็นประโยชน์โดย ทั่วไปการตรวจสอบผลผลิต LAMP จะยังใช้วิธีการ run gel electrophoresis ซึ่ง
จะใช้เวลานานและต้องทำในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจที่ไว (sensitive) ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายน้อย
และสะดวกในการใช้ในภาคสนาม อีกทั้งไม่ต้องสั่งซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือเครื่องตรวจวัดราคาแพงจากต่างประเทศ ทำให้ลด
ต้นทุนการผลิต และยังเป็นการเพิ่มข ีดความสามารถในการแข่งขัน
เครื่องวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้งโดยใช้ห ลักการวัดทางแสงมาใช้ร่วมกับเทคนิค LAMP ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ม ี
ราคาถูกแ ละสามารถพกพาได้ส ะดวก การทำงานของเครือ่ งเริม่ จากสว่ นควบคุมอ ณ
ุ หภูมทิ สี่ ามารถโปรแกรมอณ
ุ หภูมไิ ด้โดยจะควบคุม
อุณหภูมิของสารละลาย ในสารละลายนี้จะมีตัวอย่าง DNA ของกุ้งที่ต้องการตรวจสอบบรรจุอ ยู่ในหลอดทดลองโปร่งแสง (PCR
tube) ในปริมาตร 25 ml ให้อยู่ที่ 63oC เป็นเวลา 30 นาที เมื่อสารละลายอยู่ในอุณหภูมิที่ต้องการแล้ว ส่วนต่อไปก็คือส่วน
ตรวจวัดความขุ่นของสารละลายก็จะทำงานโดยการยิงแสงสีแดงจากหลอด LED ซึ่งเป็นแสงหาซื้อง่ายและมรีาคาถูก แสงจะถูกย ิง
ผ่านสารละลายมาตกกระทบตัวรับแสงโดยปริมาณแสงที่ตกกระทบนี้จะขึ้นอยู่กับความขุ่นข องสารละลาย ถ้าสารละลายมคี วามขุ่น
เกิดขึ้นแสดงว่าตัวอย่าง DNA ของกุ้งติดโรค ส่วนวัดแสงและประมวลผล (Microcontroller) ส่วน Microcontroller จะทำงาน
2 โหมด คือ โหมด Calibration คือโหมดที่จะต้องทำการวัดค่าเมื่อสารละลายมีค่าความเข้มมากที่สุดและเมื่อสารละลายมีค่า
ความเข้มน้อยที่สุดเก็บไว้ เพื่อทำการคำนวณเทียบกับค่าที่วัดได้ ส่วนอีกโหมดคือ โหมด Normal เมื่อได้ข้อมูลดิจิตอลของแรงดันที่ตก
คร่อมตัวรับแสงหรือก็คือค่าค วามเข้มของสารละลายแล้วข้อมูลดังกล่าวจะถูกประมวลผลด้วย Microcontroller เพื่อหาเปอร์เซ็นต์
ความเข้มข องแสงที่วัดได้เมื่อเทียบกับค่าข องสารละลายที่เข้มที่สุดและแสดงผลบนหน้าจอ LCD

TT46: ชุดทดสอบไบโอดีเซลอย่างง่าย
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลกันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับช ุมชน แต่ยังคง
มีปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการนำไบโอดีเซลไปใช้กับเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม วิธีการ
ตรวจสอบสมบัติเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบที่มรีาคาสูง จึงเป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล โดย
เฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและระดับช ุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแ ห่งชาติ ได้ด ำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดทดสอบไบโอดีเซลอย่างง่ายขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพของไบโอดีเซลทผี่ ลิตได้ โดยได้ท ำการพัฒนาชุดทดสอบไบโอดีเซล 2 ชุด คือ ชุดท ดสอบความหนาแน่นและ
ความหนืดของไบโอดีเซล และชุดท ดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซล ชุดท ดสอบไบโอดีเซลนี้เป็นนวัตกรรมที่ช่วยแสดงผลเบื้องต้น
ได้ว่าน ้ำมันไบโอดีเซลทผี่ ลิตมคี ุณภาพผ่านมาตรฐานหรือไม่ สะดวกต่อการใช้งาน ทดสอบได้ง่าย โดยมกี ลุ่มเป้าหมายสำหรับ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และชุมชน สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งต ัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ
1. ชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของไบโอดีเซล
ความหนาแน่นและความหนืดข องไบโอดีเซลมีความสำคัญต่อการนำไบโอดีเซลไปใช้ในเครื่องยนต์ด ีเซล เนื่องจากมีผล
โดยตรงกับระบบหัวฉ ีดในเครื่องยนต์ เช่น ถ้าน้ำมันมคี วามหนืดม ากเกินค่ามาตรฐาน น้ำมันจะถูกฉีดเป็นฝอยได้ยาก หยดน้ำมันมี
ขนาดใหญ่ท ำให้การเผาไหม้ไม่ดี ชุดท ดสอบนสี้ ามารถใช้การตรวจสอบความหนาแน่น และความหนืดข องไบโอดีเซลที่ผลิตได้เทียบ
ตามมาตรฐานไทย เนื่องจากไบโอดีเซลที่มนี ้ำ น้ำมันพืช เมทานอล หรือกลีเซอรีนปนเปื้อนอยู่ จะมีค่าความหนาแน่น และความหนืด
เปลี่ยนไปจากค่ามาตรฐาน
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2. ชุดท ดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซล
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอาจมีสิ่งปนเปื้อนต่างๆ อยู่ในน้ำมันไบโอดีเซล สำหรับป ริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยู่นั้นเกิดจาก
การไฮโดรไลซ์ของกรดไขมัน ทำให้ค ุณภาพน้ำมันที่ได้ไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในเครื่องยนต์ เนื่องจากอาจก่อให้เกิด
การกัดกร่อนของชิ้นส่วนโลหะโดยทั่วไปแล้วในการวิเคราะห์ตรวจสอบปริมาณกรดในไบโอดีเซลสามารถทำได้ด้วยวิธีการไทเทรตกับ
ด่างทที่ ราบค่าความเข้มข้นแน่นอน จุดสมมูลของปฏิกิริยาสามารถใช้เป็นตัวบ่งชีไ้ด้ว่า ไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีปริมาณกรดที่ปนเปื้อน
อยู่ใน เกณฑ์ม าตรฐานหรือไม่ โดยอาศัยหลักการดังกล่าว จึงได้พ ัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซลขึ้น โดยชุดท ดสอบ
ค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซลนี้ เป็นชุดทดสอบชนิดพร้อมใช้ส ำหรับวัดสมบัติความเป็นกรดของไบโอดีเซล ประกอบด้วย สารเคมี
ประเภทด่าง ตัวทำละลาย และใช้ฟินอล์ฟธาลีนเป็นสารเคมีบ่งชี้จุดส มมูลของปฏิกิริยา (Indicator)

TTX01: เครื่องรีดใยไหมขัดฟัน นวัตกรรมจากธรรมชาติฝ
 ีมือคนไทย
โรคฟันผุ นับเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่น่าห่วงเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนไทย ผลการสำรวจของกรมอนามัยล ่าสุดพบ
เด็กไทยอายุ 12 ปี ฟันผุเฉลี่ยร้อยละ 57 โดยกลุ่มอายุ 3 ขวบ ฟันผุร้อยละ 66 อายุ 5 ขวบ ผุร้อยละ 87 คือผทุ ุก 9 ใน 10
คน โดยเด็ก 1 คน ฟันผุเฉลี่ย 6 ซี่ ซึ่งจัดว่าม ีฟันผุอยู่ในระดับที่สูงมาก ทั้งนี้สาเหตุส ่วนหนึ่งม าจากคนไทยยังมีวิธีการดูแลสุขภาพ
ช่องปากที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ หลายคนเชื่อว่าการแปรงฟันอ ย่างถูกวิธี คือก ารทำความสะอาดฟันที่เพียงพอ หากแต่ความจริงแล้ว
การแปรงฟันจะทำความสะอาดได้ดีเฉพาะบริเวณด้านนอกและด้านในของตัวฟันเท่านั้น ไม่สามารถทำความสะอาดในส่วนของซอก
ฟันได้อย่างทั่วถึง เป็นเหตุให้คราบจุลินทรีย์และเศษอาหารที่ตกค้างสะสมนานวันจะทำปฏิกิริยากันจนเกิดกรดที่มฤี ทธิ์กัดกร่อนผิว
เคลือบฟันและทำลายตัวฟันในที่สุด อีกทั้งแม้ปัจจุบันจะมี “ไหมขัดฟัน” สิ่งป ระดิษฐ์ท ี่ช่วยทำความสะอาดบริเวณซอกฟันได้ม ากขึ้น
แต่ในประเทศไทย กลับยังไม่มีการผลิตเส้นใยขัดฟันในท้องตลาด ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ จึงทำให้มีราคาสูง กระจายได้ไม่
ทั่วถึง ซึ่งน ับเป็นอุปสรรคและลดแรงจูงใจในการใช้เส้นใยขัดฟันในคนไทยเป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ดีในอดีตไหมขัดฟันในธรรมชาตินั้นทำมาจาก เส้นไหมในธรรมชาติ ก่อนที่จะมกี ารพัฒนามาใช้เส้นใยสังเคราะห์
เช่น ไนล่อน ดังปัจจุบัน ซึ่งในประเทศไทยเองนับเป็นแหล่งขึ้นชื่อในการผลิตเส้นไหม อีกทั้งย ังมีส มุนไพรไทยและเครื่องหอมที่ไม่
เพียงมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แต่ยังประกอบไปด้วยคุณสมบัตทิ างการแพทย์อีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ นายชัยพร พัฒนจักร อาจารย์
จากโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพของเส้นไหมไทยที่สามารถนำมาทำไหมขัดฟัน
ได้ จึงริเริ่มท ำการประดิษฐ์ “เครื่องรีดใยไหมขัดฟัน” ขึ้นภายใต้การสนับสนุนท ุนวิจัยพ ัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ชนบท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ (สวทช.)
ปัจจุบันนี้ได้ทำการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ไหมขัดฟันรุ่นใหม่ ให้ม ีความเหนียวและทนแรงดึงส ูงสุดได้ทัดเทียมกับเส้น
ใยไหมขัดฟันช นิดค วบคุมท ผี่ ลิตจากตา่ งประเทศ มีป ระสิทธิผลในการกำจัดเศษอาหารและคราบจลุ นิ ทรียไ์ ด้ดใี นการกำกับแ ละควบคุม
การทดลองโดยทันตแพทย์หญิง พวงทอง เล็กเฟื่องฟู จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผรู้่วมวิจัยในครั้งนี้
ต้นแบบเครื่องรีดใยไหมขัดฟันและกระบวนการผลิตเส้นใยไหมขัดฟัน ได้จดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรไว้กับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่พัฒนาใช้เครื่องจักรที่ไม่ยุ่งยาก ใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ และ
เป็นต้นแบบเครื่องแรกในประเทศไทย เพื่อผลิตไหมขัดฟันที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งในด้านการมปี ระสิทธิผลในการขจัดคราบจุลินทรีย์
มีความเหนียวเพียงพอ รวมทั้งเคลือบขี้ผึ้งที่ปรุงแต่งด้วยเครื่องหอมสมุนไพรเอกลักษณ์ไทยให้น่าใช้ เป็นการช่วยให้คนไทยได้ม ี
ไหมขัดฟันใช้อย่างทั่วถึง ราคาไม่แพง นำไปสู่การป้องกันโรคในช่องปากที่ได้ผล และทำใหคนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดีเท่าเทียมกัน
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โซน 3:

งานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานวิจัยด้านการเกษตร
AG01: ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
ยางเทอร์โมพลาสติก คือ ยางที่สามารถนำไปขึ้นรูปได้เหมือนเทอร์โมพลาสติก ฉะนั้น จึงสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
รูปร่างต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทำเป็นสีสันต่างๆ ได้ และสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ปัจจุบันจึงมีความสนใจนำยาง
เทอร์โมพลาสติกมาใช้มากขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนยางต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน แต่
ยางเทอร์โมพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันผลิตมาจากโพลิเมอร์สังเคราะห์
ประเทศไทยเป็ น ประเทศผู ้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกยางธรรมชาติ ม ากเป็ น อั น ดั บ หนึ ่ ง ของโลก การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยาง
ธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทย การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติได้ 2-3 เท่า อีกทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตการใช้งานของยางธรรมชาติ ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการนำ
ยางธรรมชาติไปใช้มากขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติตรงตามแนวโน้มความต้องการด้านวัสดุของ
โลกที่พยายามลดการใช้วัสดุที่ผลิตจากปิโตรเลียม

AG02: การผลิตน้ำยางข้นไร้แอมโมเนีย
น้ำยางสดหลังกรีดจากต้นคงสภาพเป็นน้ำยางอยู่ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง เนื่องจากแบคทีเรีย เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วโดย
ใช้สารอาหารในน้ำยาง ทำให้เกิดกรด น้ำยางเกิดการเสียสภาพ อนุภาคยางรวมตัวกันเป็นก้อน และเกิดการบูดเน่ามีกลิ่นเหม็น ใน
การผลิตน้ำยางข้นจึงต้องใช้สารรักษาสภาพ ทั้งในส่วนของน้ำยางสดก่อนการแปรรูปและน้ำยางข้นหลังการแปรรูป
สารเคมีที่ใช้ในการรักษาสภาพน้ำยาง คือ แอมโมเนีย ซึ่งระเหยง่ายและมีกลิ่นรุนแรงมาก เมื่อระเหยสู่บรรยากาศทำให้
เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม น้ำยางที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษามีคุณสมบัติ ไม่คงที่ นอกจากนี้ต้องใช้แอมโมเนียปริมาณมากใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการแปรรูปน้ำยางอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การพัฒนาหาสารเคมีที่ช่วยใน
การรักษาสภาพของน้ำยางชนิดใหม่ทดแทนแอมโมเนียจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
จากการศึกษาทดลองการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ในการรักษาสภาพของน้ำยางพาราอย่างจริงจัง ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนา
ระบบการรักษาสภาพน้ำยาง เพื่อการผลิตน้ำยางข้นโดยพัฒนาสาร TAPP เพื่อใช้แทนแอมโมเนียในการรักษาสภาพน้ำยางข้น
ทำให้ได้น้ำยางข้นที่มีคุณภาพ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

AG03: ยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน
ยางธรรมชาติเป็นยางที่มีสมบัติเชิงกลและเชิงพลวัตที่ดีเยี่ยม แต่มีข้อเสียที่ไม่ทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจาก
ความร้อน ออกซิเจนและโอโซน ข้อด้อยดังกล่าวทำให้การใช้งานของยางธรรมชาติมีข้อจำกัด ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะปรับปรุง
สมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อที่จะทำให้สามารถนำยางธรรมชาติไปใช้งานได้
อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพโดยความร้อน ออกซิเจนและโอโซนของยางธรรมชาติ อาจทำได้โดย
การทำปฏิกริ ยิ าไฮโดรจิเนชัน่ เพือ่ ลดปริมาณพันธะคูใ่ นโมเลกุลของยางธรรมชาติ แต่วธิ กี ารดังกล่าวยุง่ ยากและมีราคาแพง อีกทัง้ สมบัติ
ความยืดหยุ่นของยางธรรมชาติอาจเปลี่ยนไป วิธีที่นิยมทำกันในอุตสาหกรรม คือ การผสมยางสังเคราะห์ที่ทนความร้อน ออกซิเจน
และโอโซน ได้แก่ ยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) แต่เทคโนโลยีที่ทำได้ในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ยางสังเคราะห์ในสัดส่วนที่มากกว่ายาง
ธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถใช้ยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทนความร้อน ออกซิเจนและโอโซนในปริมาณสูงได้ เพื่อเป็น
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การส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติให้มากขึ้นและหลากหลายมากขึ้น ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้พัฒนายางธรรมชาติทนความร้อน ออกซิเจน
และโอโซนขึ้น ยางที่พัฒนาได้ถึงปัจจุบันมีสมบัติเชิงกลและสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพได้ดี

AG04: ฟิล์มนาโนคอมโพสิท ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนสำหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร
ข้าวเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ปัญหาสำคัญของข้าวคือ มีการเจริญเติบโตของมอด
และแมลง เกิดการเปลี่ยนสีและรส การเหม็นหืนเนื่องจากเกิดออกซิเดชันระหว่างออกซิเจนและไขมัน ปัจจุบันการแก้ปัญหาดังกล่าว
คือ การใช้การบรรจุแบบสุญญากาศเพือ่ ลดปริมาณออกซิเจน แต่รปู แบบบรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่สามารถเรียงซ้อนได้งา่ ย ผูป้ ระกอบการ
จึงแก้ปัญหาโดยการเจาะรู ทำให้ระบบการบรรจุดังกล่าวเสียคุณสมบัติ
ดร. ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มุ่งเน้นพัฒนาฟิล์มนาโนคอมโพสิทป้องกันการซึมผ่า
นของออกซิเจน โดยดัดแปลงไปใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการกำจัดมอดและแมลงอื่นๆ ในข้าวได้ วิธีนี้เป็นการกำจัดแมลง ตัวอ่อน
และไข่แมลงภายในบรรจุภัณฑ์โดยไม่ต้องมีการรมสารเคมี แต่ใช้การควบคุมปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ในการกำจัดแมลง ซึ่งให้
ผลดีกว่าการรมสารเคมีที่ไม่สามารถกำจัดไข่แมลงที่อยู่ในเมล็ดข้าวได้ดีนัก และช่วยลดการเหม็นหืนได้

AG05: ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนในระดับอุตสาหกรรมสำหรับผักและผลไม้สด
ก๊าซเอทิลีน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของผลิตผล เช่น การเน่าเสีย การสุกง่ายก่อนเวลาอันสมควร ทำให้อายุ
การเก็บรักษาและวางจำหน่ายในท้องตลาดสั้น ก๊าซเอทิลีนเป็นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืชที่ส่งผลให้ผลิตผลสดเสื่อมสภาพ
อย่างต่อเนื่องและรุนแรง การเก็บรักษาผลิตผลให้คงความสดอยู่จึงเป็นไปได้ยาก การกำจัดก๊าซเอทิลีนในบรรยากาศจึงเป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ช่วยชะลอการสุกและการเน่าเสียก่อนเวลาได้
ดร. อศิรา เฟือ่ งฟูชาติ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาฟิลม์ พลาสติกทีช่ ะลอการสุกและการเสือ่ มสภาพ
ของผลิตผล โดยการผสมอนุภาคของสารดูดซับที่มีกลไกเลือกดูดซับและซึมผ่านก๊าซเอทิลีนเข้ากับพอลิเมอร์ผสม ปัจจุบันได้ยื่นจด
สิทธิบัตรและพัฒนาเทคนิคการเตรียมเม็ดพลาสติกให้เหมาะสมกับการผลิตฟิล์มในระดับอุตสาหกรรมฟิล์มต้นแบบถูกพัฒนาให้อยู่
ในรูปของบรรจุภัณฑ์ผลิตผลสดประเภทต่างๆ สามารถลดการสะสมของก๊าซเอทิลีนในบรรจุภัณฑ์ลงได้มากกว่า 2 เท่า ยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตผลสดได้นานขึ้น

AG06: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการกระจายสินค้าสำหรับผลผลิตเกษตร
ภายหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลสดทางการเกษตรยังมีกระบวนการเปลีย่ นแปลงทางชีวภาพเกิดขึน้ ตลอดเวลา เช่น การหายใจ
การคายน้ำ และการสุกของผลไม้ นำไปสู่การเสื่อมสภาพในที่สุด ในการบรรจุเพื่อการขนส่งจึงต้องมีภาชนะบรรจุที่เหมาะสมกับ
ผลิตผลนัน้ ๆ เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา การกระทบกระเทือนในการขนส่ง และการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิและความชื้น ปัจจุบันในระหว่างการขนส่ง สินค้าถูกเรียงซ้อนและปนกับสินค้าที่
อื่นๆ ทำให้ผลิตผลสดภายในบรรจุภัณฑ์สูญเสียจากการกดทับของการเรียงซ้อนกล่อง
จากปัญหาดังกล่าว ดร.สุพจน์ ประทีปถิน่ ทอง จากศูนย์การบรรจุหบี ห่อไทย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) ได้พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์มาตรฐานจากกล่องกระดาษลูกฟูก ตามข้อกำหนด Common Footprint (มิติฐาน
มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์) รวมถึงวัสดุช่วยบรรจุที่เหมาะสมต่อการกระจายผลิตผลทางการเกษตร
บรรจุภัณฑ์มาตรฐานดังกล่าวไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการลำเลียงขนส่งสินค้าเกษตรทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่ยงั ช่วยลดความสูญเสียทีเ่ กิดจากการจัดเรียงซ้อนกล่องของสินค้าต่างชนิด การปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เหมาะสมต่อสินค้าและลด
ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบ
ที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ เนื่องจากกล่องมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง ทำให้ได้จำนวนกล่อง
ในการเรียงซ้อนบนแท่นรองรับสินค้ามากขึ้น
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AG07: ระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนส่งและกระจายสินค้าของผลิตผลเกษตรเขตร้อน
ผลไม้เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยทั้งด้านการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ในปี
พ.ศ. 2551 มีมูลค่าการส่งออก 5,449,314 ล้านบาท แต่มักพบปัญหาความเสียหายของผลไม้ในระหว่างการจำหน่าย ส่งผลให้
มูลค่าการจำหน่ายลดลงและเป็นข้อจำกัดด้านการแข่งขันกับต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายดังกล่าวคือแรงกระทำ
เชิงกล เนื่องจากสรีรวิทยาของผลไม้แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันส่งผลให้การตอบสนองต่อแรงกระทำเชิงกลแตกต่างกันด้วย
รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการทดสอบวิเคราะห์การตอบสนองของผลิตผลเกษตรเขตร้อน
ต่อแรงกระทำเชิงกลในสภาวะจำลอง โดยพิจารณาปริมาณและลักษณะความเสียหายของผลิตผลเกษตรเขตร้อน 7 ชนิด ได้แก่
ส้มสายน้ำผึ้ง มะละกอแขกดำ มะละกอฮอลแลนด์ ฝรั่งแป้นสีทอง มังคุด มะม่วงน้ำดอกไม้และสับปะรด ภายใต้สภาวะการสั่น
สะเทือนจำลองตามมาตรฐาน ASTM 999 method B ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิธีการบรรจุ และ
การประยุกต์ใช้วัสดุกันกระแทกเพื่อลดความเสียหายของผลิตผลเกษตรเขตร้อนที่สำคัญของไทยในแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม

AG08: การพัฒนาข้าวลูกผสม
ข้าวมีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เมล็ดข้าวจึงเกิดจากการผสมตัวเอง การปลูกข้าวในปัจจุบันใช้เมล็ดพันธุ์
ทีม่ าจากการผสมตัวเอง จากความต้องการเพิม่ ผลผลิตต่อพืน้ ทีจ่ งึ มีการพัฒนาข้าวลูกผสมทีใ่ ห้ผลผลิตต่อพืน้ ทีส่ งู กว่าการใช้เมล็ดพันธุท์ ่ี
มาจากการผสมตัวเอง เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้สองสายพันธุ์ (พันธุ์พ่อและแม่) จาก
การทีข่ า้ วมีเกสรตัวผูแ้ ละตัวเมียอยูใ่ นดอกเดียวกัน ดังนัน้ การผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วลูกผสมจึงต้องทำให้ตน้ พันธุแ์ ม่เป็นหมัน (ทำลายเกสร
ตัวผู้) หรือเลือกพันธุ์แม่ที่มีลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันก่อนนำมาผสมกับพันธุ์พ่อ
ปัจจุบันได้พัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดหลายพันธุ์ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา
ด้านผลผลิต ลักษณะทางกายภาพและเคมีของเมล็ด ความต้านทานโรคและแมลง และต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นหลัก เช่น
พันธุ์ PFT1/PM152, พันธุ์ PFT1/PM68, พันธุ์ PFT1/PM42 เป็นต้น
ผลผลิต: ผลผลิตข้าวเฉลี่ยของเกษตรกรไทยประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนข้าวลูกผสมที่พัฒนาขึ้นให้ผลผลิตสูงกว่า
พันธุ์เดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ลักษณะคุณภาพเมล็ด: พันธุ์ข้าวลูกผสมถูกคัดเลือกให้มีลักษณะเมล็ดเรียวยาวคล้ายเมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ส่วน
ใหญ่มีลักษณะแป้งแข็งปานกลาง เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์อะมิโลสสูง
ความต้านทานโรคและแมลง: พันธุ์ข้าวลูกผสมทุกพันธุ์พัฒนามาจากฐานพันธุกรรมที่คัดเลือกให้ต้านทานต่อโรคที่สำคัญ
ของไทย เช่น โรคใบไหม้ โรคขอบใบแห้ง และต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พันธุ์ข้าวลูกผสมที่พัฒนาขึ้นให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมที่เกษตรกรปลูกอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยไม่
ต้องเพิ่มพื้นที่ปลูก นอกจากนี้ยังให้ลักษณะทางเกษตรที่ดี มีความต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญของไทย แม้ว่าจะให้ลักษณะแป้ง
แข็งแต่ก็เหมาะที่จะใช้ในอุตสาหกรรมแป้งข้าวเจ้า

AG09: อ้อยอาหารสัตว์
อาหารหยาบมีความสำคัญต่อการผลิตโคเนื้อ-โคนม ซึ่งเป็นทั้งแหล่งของพลังงานสำหรับสัตว์ และมีบทบาทในการรักษา
สมดุลความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะสมต่อการทำงานของจุลนิ ทรียใ์ นกระเพาะหมัก ในปัจจุบนั หญ้าและพืชอาหารสัตว์และผลพลอยได้
จากการเกษตร เช่น ฟางข้าว นับวันจะมีการแข่งขันรุนแรง เนื่องจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบพลังงาน ดังนั้นอ้อยอาหารสัตว์จึงเป็น
พืชทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตโคเนื้อและโคนม เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ปลูกง่าย ดูแลน้อยและทนแล้ง รวมทั้งให้ผลผลิตในเกณฑ์
ที่ดี ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการเพาะปลูกได้มาก เนื่องจากอ้อยสามารถไว้ตอได้และช่วยเพิ่มการกินและการย่อยได้ของโคอีกด้วย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกันศึกษา
ศักยภาพของผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะและค่าความย่อยได้และพัฒนาเป็นอ้อยหมัก พบว่าอ้อยอาหารสัตว์เก็บเกี่ยว
ได้มากกว่า 6 ครัง้ ต่อการปลูก 1 ครัง้ ให้ผลผลิตสูงสุดถึง 18-20 ตันต่อไร่ตอ่ ปี และจากการศึกษาคุณค่าทางโภชนะและการย่อย
ได้พบว่า ควรตัดอ้อยเพื่อนำมาให้โคในช่วงอายุ 120-163 วัน ทำให้ได้โภชนะและค่าการย่อยได้สูงสุด โดยมีค่าการย่อยได้สูงสุด
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ทีร่ อ้ ยละ 51 ระดับโปรตีนประมาณร้อยละ 5.2 ระดับไขมันประมาณร้อยละ 1.45 ปริมาณเยือ่ ใยทัง้ หมด (NDF) ร้อยละ 73.1 และ
ปริมาณเยื่อใยชนิดที่ย่อยได้อย่างช้าๆ (ADF) ร้อยละ 39.7 นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบอาหารสูตรรวมที่ใช้อ้อยสด ข้าวโพดหมัก
และฟางข้าว เป็นแหล่งอาหารหยาบในโคนมสาว พบว่าอาหารโคที่มีอ้อยสดเป็นส่วนประกอบในอาหารทำให้โคมีการกินต่ำสุด แต่มี
การเพิม่ น้ำหนักสูงสุดและมีประสิทธิภาพในเปลีย่ นอาหารเป็นเนือ้ ได้สงู สุดอีกด้วย การใช้ออ้ ยสดในอาหารโคจึงมีศกั ยภาพในเกณฑ์ที่ดี
มาก และควรแนะนำต่อไป

AG10: เทคโนโลยีการผลิตพืชหัวเพื่อเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
ปัจจุบันไม้ดอกกลุ่มปทุมมา (Curcuma sp.) และหงส์เหิน (Globba sp.) จากประเทศไทยได้รับความนิยมและสนใจในตล
าดโลก เนื่องจากมีลักษณะรูปทรงแปลกใหม่และสีสันหลากหลายสวยงาม มีอายุการใช้งานนาน ดอกปทุมมามีสีสันหลากหลายและ
สวยงาม เช่น ชมพูอ่อน ชมพูแก่ ชมพูอมม่วง และม่วงเข้ม มีประโยชน์ในการใช้เป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถาง ส่วนหงสเหินมีกลีบ
ประดับขนาดใหญ่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามตามช่อโดยรอบจากโคนถึงปลาย สีขาวจนถึงสีม่วงเข้ม มีก้านดอกย่อยยาวชู
ดอกออกมาเห็นชัดเจน ดอกจริงมีสีเหลืองลักษณะคล้ายรูปตัวหงส์เหิรบิน ซึ่งไม้ดอกทั้งสองกลุ่มนี้ขยายพันธุ์โดยใช้หัวพันธุ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับบริษัทไพร์มออนาเม้นทัล จำกัด ได้พัฒนาระบบ
การผลิตหัวพันธุ์ขนาดเล็กปลอดโรคของปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ซึ่งเป็นพันธุ์การค้าที่สำคัญ ด้วยระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่ง
ช่วยร่นระยะเวลาการขยายจำนวนต้นปลอดโรคโดยใช้หวั พันธุ์ และลดการปลูกขยายในแปลงปลูกซึง่ เป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค โดยสามารถชักนำให้เกิดท่อนพันธุ์ปทุมมาขนาดเล็กจากต้นพันธุ์เริ่มต้นเป็นต้นเดี่ยวๆ ได้ จำนวน 3-5 ต้นต่อกอ และ
สามารถชักนำให้เกิดท่อนพันธุ์ขนาดเล็กได้ 5-6 ท่อนพันธุ์ต่อกอ ผลิตต้นพันธุ์ที่มีความแข็งแรง และมีหัวพันธุ์โตสม่ำเสมอ เหมาะสม
สำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรมปริมาณมาก และได้รับสิทธิบัตรเลขที่ 030300612 เรื่อง กรรมวิธีการใช้ท่อนพันธุ์ปทุมมา
ปลอดโรคเพื่อเป็นต้นพันธุ์ร่วมกับการเพิ่มจำนวนยอดอ่อน
จากความสำเร็จในการพัฒนาระบบการผลิตหัวพันธุข์ นาดเล็กปลอดโรคของปทุมมา ทีมวิจยั ได้ตอ่ ยอดเทคโนโลยีเพือ่ การผลิต
หัวพันธุ์จากต้นพันธุ์ขนาดเล็กปลอดโรคจากปทุมมาและหงส์เหินสายพันธุ์ไม้กระถาง เพื่อลดระยะเวลาการผลิตหัวพันธุ์ และศึกษา
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการผลิตหัวพันธุป์ ทุมมาและหงส์เหินให้สอดคล้องกับระยะเวลาทีต่ ลาดต้องการเพือ่ เพิม่ ระยะเวลาการส่งออก
ไปยังต่างประเทศ โดยในปีแรกศึกษาการผลิตไม้กระถางหัวพันธุ์และในแปลงปลูกในประเทศไทยและปีที่สองศึกษาการผลิตใน
โรงเรือนของประเทศเนเธอร์แลนด์

AG11: การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
โรคที่เป็นปัญหาสำคัญในการผลิตข้าวโพด คือ โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคราสนิม และโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
ในการเพาะปลูกจึงมักมีการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันโรคต่างๆ การคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีมีผลต่ออายุการเก็บรักษา
คุณภาพความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ เช่น เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ได้นานเพียง 3 เดือน และคุณภาพความงอกและความ
แข็งแรงต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้นเกษตรกรจะทำการคลุกสารเคมีป้องกันโรคก่อนปลูก การคลุกเมล็ดพันธุ์เองนั้น หากเมล็ดพันธุ์ได้
รับสารเคมีที่ไม่สม่ำเสมอ หรือมีสารเคมีบางส่วนหลุดร่วงในระหว่างการนำไปใช้ มีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันโรค การใช้สาร
เคมีป้องกันโรคในปริมาณที่มากเกินไปทำให้เหลือพิษตกค้างในสภาวะแวดล้อม เป็นอันตรายต่อเกษตรกร เพราะในระหว่างการคลุก
สารเคมีอาจมีการฟุ้งกระจาย
ปัจจุบันมีการนำกรรมวิธีการเคลือบเมล็ด (seed coating) มาใช้ในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ วิธีการนี้ทำให้สารเคลือบ
และสารเคมีป้องกันโรคจับติดกับเมล็ดอย่างสม่ำเสมอ สารเคลือบทำหน้าที่หุ้มติดกับเมล็ดในลักษณะบางเบามีความหนาสม่ำเสมอ
ไม่หลุดร่วง และการเคลือบด้วยสารเคลือบซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารจากธรรมชาติยังเป็นการป้องกันการสัมผัสของเมล็ดพันธุ์กับสาร
เคมีปอ้ งกันโรคโดยตรง เนือ่ งจากการสัมผัสของสารเคมีปอ้ งกันโรคกับเมล็ดพันธุโ์ ดยตรงนัน้ มีผลด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เกษตรกร
สามารถใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาคลุกเมล็ดหรือได้รับความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุน รศ.ดร. บุญมี ศิริ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการวิจัยสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีคุณสมบัติการกระจายตัวบนผิวเมล็ดพันธุ์สม่ำเสมอไม่
ทำให้คณ
ุ ภาพของเมล็ดพันธุเ์ สือ่ มลง ราคาถูกเมือ่ เปรียบเทียบกับสารเคลือบทีข่ ายทัว่ ไป ผลจากการดำเนินงานได้สตู รสารเคลือบที่มี
การกระจายตัวดี คุณภาพความงอกและความแข็งแรงอยู่ในระดับมาตรฐานหลังเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคมีป้องกัน
โรคนาน 6-7 เดือน
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AG13: การพัฒนาแอนติบอดีอะเรย์สำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยิ่ง อาหารไม่ว่าที่จะส่งออกไปยัง
ต่างประเทศหรือบริโภคภายในประเทศ จะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดให้ปราศจากเชื้อที่ก่อโรค
ต่างๆ เช่น อีโคไล (E. coli), ซาลมอนเนลล่า (Salmunella) และลิสทีเรีย (Listeria) เชือ้ เหล่านีท้ ำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพผูบ้ ริโภค
และอุตสาหกรรมอาหารอย่างมหาศาล ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้อาหารและน้ำ ห้ามพบเชื้อดังกลาว ซึ่งการตรวจพิสูจน์มีหลายวิธี
เช่น การเพาะเชื้อ อีไลซ่า พีซอี าร์ ไบโอเซ็นเซอร์ แถบทดสอบ โดยแต่ละวิธมี ขี อ้ ดีขอ้ เสียแตกตางกันวิธกี ารเดิมนัน้ ใช้เวลานาน
และเสียค่าใช้จา่ ยมาก จึงมีการพัฒนาการตรวจครั้งละมากๆ เพื่อลดเวลาในการตรวจให้ครอบคลุมเชื้อหลายชนิด ได้แก่ ไมโครอะเรย์
เซ็นเซอร์ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายก็สูงตามไปด้วย เพราะฉะนั้นวิธีการตรวจที่รวดเร็ว มีความแม่นยำถูกต้องและราคาไม่แพง และ
ตรวจเชื้อได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ และคณะ ได้มีการพัฒนาแอนติบอดีอะเรย์
สำหรับตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร 3 ชนิดคือ E. coli 0157:H7, Salmonella และ Listeria monocytogenes แอนติบอดีอะเรย์ เป็น
วิธีการที่นำแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อก่อโรคแต่ละเชื้อ พิมพ์ลงบนแผ่นสไลด์ในตำแหน่งที่ต่างกัน เมื่อนำตัวอย่างที่ต้องการตรวจ
การปนเปื้อนเติมลงบนแผ่นสไลด์ เชื้อที่ปนเปื้อนจะถูกจับโดยแอนติบอดีที่อยู่บนสไลด์ แล้วจึงเติมแอนติบอดีรวมที่จำเพาะต่อเชื้อ
ทั้งสามที่ติดฉลากด้วยเอนไซม์เฉพาะ เติมสับสเตรทของเอนไซม์ วัดแสงที่ปล่อยจากระบบปฏิกิริยาเรืองแสงด้วยแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์
หรือเครื่องวัดความเข้มของแสง ถ้ามีการปนเปื้อนของเชื้อหนึ่งในสามชนิดนี้ ก็จะมีจุดขึ้นที่ตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งสามารถแปลผลได้ว่ามี
การปนเปื้อนของเชื้ออะไรบ้าง
แอนติบอดีอะเรย์ที่พัฒนามีความไวต่อเชื้อเทียบเท่าวิธีมาตรฐานเช่น อีไลซ่า แต่ใช้เวลาในการตรวจเพียงแค่ 1 ชั่วโมง
จากเดิมต้องใช้เวลา 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังใช้แอนติบอดีในปริมาณที่น้อยมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลง สามารถตรวจเชื้อหลาย
ชนิด ในเวลาเดียวกัน มีความถูกต้องสูง มีความแม่นยำ เนื่องจากไม่มีปฏิกิริยาไขว้ระหว่างเชื้อที่ศึกษา โดยสรุปแล้วข้อดีของวิธีการ
ดังกล่าว คือ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและการตรวจวัด ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจ ลดเวลาในการตรวจแต่ละครั้ง สามารถ
รู้ผลสำหรับเชื้อหลายชนิดในเวลาเดียวกัน สามารถพัฒนาเป็นชิปสำหรับการตรวจปริมาณมาก

AG14: น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสและแบคทีเรียของพืช
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยเฉพาะไวรัสในกลุ่มเจมินีไวรัสที่มีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะนำโรค และทอสโพไวรัสที่มี
เพลีย้ ไฟ เป็นแมลงพาหะ เป็นปัญหาสำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรในทัว่ ทุกภาคของ
ประเทศไทย การตรวจวินิจฉัยไวรัสทั้งในแมลงพาหะและในต้นพืชที่เป็นโรค เป็นสิ่งที่จำเป็นในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรค
การจัดการควบคุมโรคในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ต้านทานโรค
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตน้ำยาสำหรับตรวจ
วินิจฉัยโรคไวรัสในกลุ่มเจมินีไวรัส และทอสโพไวรัส รวมทั้งได้พัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาชนิดต่างๆ เช่นวิธี ELISA (EnzymeLinked Immunosorbent Assay), dot blot analysis, western blot analysis และ tissue printing immunoassay ที่
ตรวจสอบเชื้อไวรัสดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้ง่าย มีความถูกต้องแม่นยำ และราคาถูกกว่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสพืชที่ไบโอเทคผลิตขึ้นมีดังนี้
• โมโนโคลนอลแอนติบอดีทจ่ี ำเพาะต่อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ใช้ตรวจสอบในพืชประเภทมะเขือเทศ พริก ถัว่ เหลือง
วัชพืช
• โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวรัสในกลุ่มเจมินีไวรัสที่ถ่ายทอดโดยแมลงหวี่ขาว ใช้ตรวจสอบในพืชตระกูลแตง
มะเขือเทศ พริก กระเจี๊ยบเขียว ฝ้าย วัชพืช
• โมโนโคลนอลแอนติบอดี และโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อทอสโพไวรัสซีโรกรุ๊ปสี่ ใช้ตรวจสอบในพืชตระกูลแตง
ถั่วลิสง มะเขือเทศ พริก วัชพืช
• โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ melon yellow spot virus ใช้ตรวจสอบในพืชตระกูลแตง
• โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ watermelon mosaic virus ใช้ตรวจสอบในพืชตระกูลแตง
• โมโนโคลนอลแอนติบอดี และโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งทอสโพไวรัสซีโรกรุ๊ปสี่ และ melon
yellow spot virus ใช้ตรวจสอบในพืชตระกูลแตง ถั่วลิสง มะเขือเทศ พริก วัชพืช
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ปัจจุบนั แอนติบอดีเหล่านีม้ จี ำหน่ายเป็นการค้าแล้ว โดยมีบริษทั เมล็ดพันธุต์ า่ งๆ สัง่ ซือ้ น้ำยาแอนติบอดีเหล่านีไ้ ปใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากการพัฒนาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคพืชแล้ว ได้มีการพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดี รวมถึงชุดตรวจแบบง่าย
Strip test โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมวิชาการเกษตร เพื่อใช้ในการตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax
avenae subsp. Citrulli ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุของโรคผลเน่า (Bacterial fruit blotch) ในพืชกลุ่มแตง เช่น แตงโม เมล่อน และสคว๊อช
ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชในกลุ่มแตง ชุดตรวจแบบง่ายที่ได้พัฒนา พบว่ามีความจำเพาะเจาะจงสูง
และมีราคาถูกกว่าชุดตรวจจากต่างประเทศ โดยสามารถจำหน่ายชุดตรวจดังกล่าวได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 เป็นต้นไป

AG15: แถบวัดการสุกของทุเรียน
ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก และมีศักยภาพทาง
การตลาดสูง มีปริมาณการส่งออกเป็นอันดับสองรองจากลำไย ในปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 4,090 ล้านบาท (กรมศุลกากร, 2552)
ปัญหาที่สำคัญของตลาดทุเรียนในปัจจุบัน คือ ผู้ส่งออกขาดการประกันคุณภาพและระดับการสุกของทุเรียน ส่งผลให้เกิดการกดราคา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ
นวพร ศรีนวกุล ดร.วรรณี ฉินศิริกุล และทีมวิจัย จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) พัฒนาแถบ
ตรวจวัดระดับการสุกของทุเรียนในรูปแบบสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสี โดยอาศัยหลักการทำงานของปฏิกิริยาเคมี ระหว่างสารเปลี่ยนสี
ที่เคลือบบนสติ๊กเกอร์ ที่สามารถตรวจวัดปริมาณก๊าซเอทิลีนหรือฮอร์โมนกระตุ้นการสุกที่หลั่งจากผลไม้ (Ripening Hormone)
และเกิดการเปลี่ยนสีที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า
ต้นแบบสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสี ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ สารเคมีเปลี่ยนสี และวัสดุรองรับพร้อมสติ๊กเกอร์ใส การตรวจ
วัดระดับการสุกด้วยแถบตรวจวัด หรือสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีเป็นวิธีที่ไม่ทำลายตัวอย่าง (non-destructive) ง่ายต่อการใช้งาน เชื่อถือได้
และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค การประยุกต์ใช้สติ๊กเกอร์ตรวจวัดระดับการสุก มุ่งเน้นการใช้งานในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวกับ
ผลไม้ที่ไม่สามารถบ่งชี้การสุก จากการสังเกตลักษณะภายนอก และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก

AG16: เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเพื่อการตรวจคัดกรองผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
การตรวจหาสารตกค้าง สารปนเปื้อน หรือเชื้อโรคที่ปนมากับอาหารและผลผลิตทางการเกษตร ตลอดห่วงโซ่อาหาร (จาก
ฟาร์มสูโ่ ต๊ะอาหาร) มีความสำคัญต่อการดำเนินงานเรือ่ งอาหารปลอดภัย จากกฏเกณฑ์ทต่ี อ้ งตรวจสอบย้อนกลับได้ (traceability)
ในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต ทำให้จำนวนตัวอย่างที่ต้องตรวจสอบมีเป็นจำนวนมากและต้องการความรวดเร็ว การตรวจคัดกรองใน
เบื้องต้นก่อนส่งตัวอย่างที่สงสัยไปทดสอบโดยวิธีมาตรฐานที่กำหนด นอกจากช่วยลดจำนวนตัวอย่างแล้ว ยังช่วยในการสุ่มตรวจ
เพื่อการตัดสินใจ เช่น การสุ่มตรวจเพื่อป้องกันการระบาดของโรคพืชและสัตว์
ไบโอเซ็นเซอร์โดยใช้เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอน (Surface Plasmon Resonance Biosensors) เป็นเทคนิคการตรวจ
วัดที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดที่มีความไวสูง ตรวจวัดได้อย่างรวดเร็วและหลายตัวอย่างพร้อมกัน ในแต่ละตัวอย่างวิเคราะห์สาร
ได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน สามารถใช้งานร่วมกับระบบอัตโนมัติสำหรับจ่ายสารตัวอย่าง ทำให้ไบโอเซ็นเซอร์ดังกล่าวเหมาะสม
กับการตรวจคัดกรองตัวอย่างที่มีจำนวนมาก เช่น การตรวจหาเชื้อโรคและสารตกค้างในอาหารเพื่อออกใบรับรองความปลอดภัย หรือ
การตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ เป็นตน
โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยศูนย์แห่งชาติ 4 ศูนย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาเครื่องมือเอสพีอาร์แบบ
ภาพแผ่นเซ็นเซอร์ชปิ เทคนิคการสร้างเซ็นเซอร์ชปิ แบบอะเรย์ และอยูร่ ะหว่างการทดลองการประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคกุ้ง
หลายชนิด ตรวจหาเชื้อโรคพืช ฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในน้ำนมเป็นต้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่นักวิจัยนิยมใช้ในการศึกษากลไก
พื้นฐานการทำงานของโปรตีนด้วย

เอกสารประกอบนิทรรศการ การประชุมประจำป 2552
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AG17: Ultrasensitive Detection Platforms for Foodborne Pathogens
เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่มีความไวสูง (Ultrasensitive detection platform) เป็นการนำนาโนเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความไวในการตรวจวัด เช่น อนุภาคนาโนของทอง คาร์บอนนาโนทูบส์ และควอนตัมดอท ตรึงหรือติดฉลากกับสารชีวภาพ
(เอนไซม์ แอนติบอดี ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ) ซึ่งจะทำปฏิกิริยาอย่างจำเพาะเจาะจงกับสารเป้าหมายที่มีอยู่ในตัวอย่าง โดยปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นปฏิกิริยาทางชีวเคมีหรือปฏิกิริยาทางชีวฟิสิกส์ จากนั้นจะวิเคราะห์ผลปฏิกิริยาดังกล่าวในลักษณะทางเคมีไฟฟ้า
(electrochemical) และแสง (optical) เป็นต้น ซึง่ เทคนิคดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชือ้ ก่อโรคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3.2 กลุ่มงานวิจัยด้าน Software, Microchip and Electronics
SM01: โครงการการพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บและระบบควบคุมสำหรับชุดดัดแปลงยานยนต์
ก๊าซธรรมชาติ : NGV
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของระบบควบคุม (ECU) ให้สอดคล้องกับความต้องการจริงในท้องตลาด ดังนัน้ นวัตกรรม
ของโครงการจึงเกิดขึน้ สองด้านคือ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการตลาด เพือ่ นำส่งเทคโนโลยีสภู่ าคประชาชน ในด้าน
เทคโนโลยีนั้น ระบบจะไม่หยุดนิ่ง จะได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง บนพื้นฐานรูปแบบทางวิศวกรรมของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ใน
ตลาดโลกกล่าวคือเป็นไปตามขีดความสามารถและองค์ประกอบทางวัสดุอุปกรณ์ที่นำมารวมเป็นระบบควบคุมได้แก่ CPU, Signal
condition IC, Signal Condition Amplifier ฯลฯ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมนั้น นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นไปตามกลไกตลาดโลกแล้ว อีกส่วน
หนึ่งทีมวิจัยของโครงการได้จากการนำส่ง ECU ให้กับนักเรียนนักศึกษา หรือสถาบันการศึกษาเพื่อนำไปใช้งานหรือทดสอบหรือเข้า
ทำการแข่งขันจริง เช่น การนำเทคโนโลยี ECU-NN1 เข้าใช้ในการแข่งขัน Student F1 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์
ประเทศไทย (TSAE) โจทย์ของการแข่งขันเป็นการใช้เชื่อเพลิงก๊าซโซฮอล์ และเป็นรถยนต์ที่นักศึกษาสร้างขึ้นเอง

SM02: โครงการต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับเฝ้าระวังตรวจสอบยางพารา
ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือในการเฝ้าระวังและเก็บ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพาะปลูกและเก็บเกีย่ วผลผลิตจากยางพารา เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ ในดินและอากาศ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูก
รวบรวมผ่านระบบเครือข่ายและส่งต่อให้แก่นกั วิชาการเกษร เพือ่ นำไปศึกษาและวิเคราะห์เกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเติบโตของยาง
หรือคาดการณ์โรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และส่งผลให้ตน้ ยางได้รบั ความเสียหาย โดยในโครงการวิจยั นีจ้ ะเน้นการพัฒนาระบบการสือ่ สาร
ข้อมูลของระบบเครื อ ข่ า ยเซ็น เซอร์ ไ ร้ ส ายและต้ น แบบเซ็ น เซอร์ โ หนดไร้ ส ายของไทยสำหรั บใช้ ใ นสวนยางพาราเพื่ อ ทดแทน
การนำเข้าจากต่างประเทศ

SM03: โครงการการออกแบบและสร้างหลอดกำเนิดแสงแบบเลือกความยาวคลื่น/ความเข้มแสง/
ระยะเวลาของการเปล่งแสงได้เพื่อใช้ทดสอบการตอบสนองของพืช
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างหลอดให้กำเนิดแสงที่สามารถปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นและ/หรือความเข้ม
ของแสงได้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาผลของความยาวคลื่นและ/หรือความเข้มของแสง รวมทั้งระยะเวลาการให้แสงต่อ
การเจริญเติบโตและคุณภาพของพืช/ผัก/ผลไม้ชนิดต่างๆ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากโครงการนีจ้ ะนำไปสูก่ ารสร้างหลอดไฟฟ้าทีใ่ ห้พลังงานแสง ณ
ความยาวคลื่น/ความเข้มแสงที่แน่นอนและเหมาะสมต่อพืชชนิดนั้นๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและคุณภาพของพืช/ผัก/ผลไม้ ในช่วง
เวลาหรือในแหล่งผลิตที่ปราศจากแสงจากดวงอาทิตย์ ผลพลอยได้ของโครงการวิจัยนี้คือ การสร้างเทคโนโลยีของคนไทยในกลุ่มของ
ระบบควบคุมแบบฝังตัว (Embedded System) สำหรับใช้ในงานด้านการเกษตรในอนาคต ซึ่งช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ
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SM04: โครงการการพัฒนาระบบการประเมินความชื้นลำไยแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ
การพัฒนาต้นแบบระบบการประเมินความชื้นของลำไยแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยและ
การศึกษาเกีย่ วกับเทคโนโลยีการอบแห้ง อุตสาหกรรมและเอกชนผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับการเกษตรกรรมสวนลำไย การศึกษาวิจยั นี้
ประกอบด้วยการวิจยั เอกสารและเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง การศึกษาทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ขิ องการตรวจวัดความชืน้ ด้วยคลืน่ ไมโครเวฟ
การออกแบบ สร้าง และทดสอบสมรรถนะการทำงานของระบบต้นแบบซึ่งประกอบด้วย เซ็นเซอร์น้ำหนัก ตัวปรับแต่งสัญญาณ
ตัวแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล และไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับวิธีตรวจสอบแบบมาตรฐาน

SM05: โครงการพัฒนาชุดสมองกลเพื่อควบคุมเตาอบแห้งลำไยแบบสลับทิศทางลมร้อน
โครงการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมกระบวนการอบแห้งลำไยโดยใช้เตาอบแบบสลับทิศทาง
ลมร้อนขนาดความจุลำไยสด 2,100 กก จำนวน 4 เตา ที่พ่วงต่อเข้ากับเตากำเนิดลมร้อนแบบใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 1 เตา
เป้าหมายของโครงการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวของเตาอบแห้งลำไยจำนวน 4 ชุด และชุด
ควบคุมเตากำเนิดลมร้อนแบบใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอีก 1 ชุด มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต้นแบบเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอด
ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในราคาทีไ่ ม่แพงมากนัก และได้บทความวิชาการ นำเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้เตาอบแห้งลำไยที่ควบคุมด้วยสมองกลนี้ คือ 1) การได้ลำไยอบแห้งที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ 2) มีเปอร์เซ็นต์การบุบน้อย
3) มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการอบแห้งสูง และ4) ลดแรงงานในการควบคุมเตาอบแห้งลำไยลงทำให้เพิ่มความสม่ำเสมอ
ของคุณภาพลำไยได้

SM06: การบริหารจัดการฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี:
ระยะที่ 1 กรณีศึกษากุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลาดุก
ในปัจจุบันนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะสัตว์น้ำทั้ง 3 ชนิด มีรูปร่างที่แตกต่างกันจึงใช้เป็นกรณีตัวอย่างของ
การศึกษาในครั้งนี้ ประกอบกับมูลค่าที่ส่งออกไปต่างประเทศกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าประชากรโลกมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ผลผลิตสัตว์น้ำจากธรรมชาติที่มีปริมาณไม่แน่นอน เนื่องมาจากปัญหาการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ แหล่งน้ำเสื่อมโทรมลง
ในขณะที่ผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงมีแนวโน้มเพิ่มสูงและมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดการพ่อแม่พันธุ์ประกอบกับ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนากิจกรรมทางการประมงในอนาคต
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการฟาร์มแบบยั่งยืน ด้วยการศึกษาอัตราการรอดตาย อัตราการ
เติบโต ผลกระทบเกี่ยวกับความเครียดและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ (พยาธิสภาพ) เมื่อมีการฝัง RFID Tags ขนาด 1.0 x 0.2
เซนติเมตร ในสัตว์น้ำชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและในขนาดที่มีขนาดตัวเริ่มต้นแตกต่างกัน การออกแบบโปรแกรมบริหาร
จัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มแบบบันทึกน้ำหนักอัตโนมัติในสัตว์น้ำ เพือ่
ให้สามารถติดตามรายตัวสำหรับสัตว์นำ้ เศรษฐกิจทีป่ ล่อยเลีย้ งในขนาดเริม่ ต้นโดยทัว่ ๆ ไป และทีส่ ำคัญอย่างยิง่ จะเป็นการถ่ายโอนข้อมูล
ที่สำคัญในห่วงโซ่การผลิตในการตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ระดับฟาร์ม เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจได้นำองค์ความรู้
จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

SM07: โครงการออกแบบสายอากาศ RFID สำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ (phase1) และ
การเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศ RFID สำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ (phase2)
สายอากาศเป็นอุปกรณ์ทส่ี ำคัญสำหรับระบบ RFID เพราะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของการสือ่ สารระหว่างเครือ่ งอ่าน
ข้อมูลและแท็กทีต่ ดิ อยูก่ บั ตัวสัตว์ ดังนัน้ ในโครงการนีเ้ ป็นการออกแบบและเพิม่ ประสิทธิภาพของสายอากาศสำหรับเครือ่ งอ่านข้อมูล
(Reader) ของระบบ RFID ในย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency) ความถี่ 134.2 kHz สำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบการบ่งชี้
และติดตามสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น กระบือ พ่อและแม่พันธุ์ของโค เป็นต้น โดยจะทำการนำเสนอทฤษฎี การคำนวณและวิเคราะห์
ออกแบบ สร้าง และทดสอบสายอากาศเพื่อให้ได้สายอากาศที่มีคุณสมบัติที่ดี คือ มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมากและเหมาะสมกับ
สถานที่ที่จะนำไปใช้ สามารถติดต่อกับ RFID แท็กชนิดโบลัส (Bolus Tag) และแท็กชนิดติดหู (Ear Tag) ที่มีการจัดวางในทิศทางต่างๆ
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และได้ระยะทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องอ่านและ RFID แท็ก ได้ไกลอย่างน้อย 1 เมตร โดยติดตั้งสายอากาศแบบประตู
เดินผ่าน รวมทั้งทำการทดสอบสายอากาศตามมาตรฐานของกำลังส่งสูงสุด (Maximum Transmit Power) ที่ระยะ 10 เมตร
และมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ (RF exposure requirements) จากการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องวิทยุ
โทรคมนาคมทีอ่ ยูห่ า่ งจากร่างกายไม่นอ้ ยกว่า 20 เซนติเมตร ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทดสอบโดยผูใ้ ห้บริการทดสอบภายในประเทศ เช่น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

SM08: โครงการนำร่อง การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหาร
จัดการยางรถยนต์
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจขนส่งมีความผันผวนมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงสูงขึ้น และต้นทุนหลักของธุรกิจ
ขนส่ง คือ ค่าใช้จา่ ยน้ำมันเชือ้ เพลิง และค่าใช้จา่ ยยางรถยนต์ ซึง่ ค่าใช้จา่ ยน้ำมันเชือ้ เพลิงนับเป็นต้นทุนทีส่ งู ทีส่ ดุ และมีอปุ สรรคมากใน
การบริหารเนือ่ งจากการแปรผันของราคาตามตลาดโลก ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ยยางรถยนต์ ทีเ่ ป็นต้นทุนลำดับสองรองจากน้ำมันเชือ้ เพลิง จึงมี
บทบาทสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองของธุรกิจขนส่ง
แต่จากการศึกษาพบว่า บริษัทขนส่งส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนยางของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ขาดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรวจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการ
ยางรถยนต์ จึงสามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บ
ประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการตรวจสภาพของยางรถยนต์อย่างเป็นระบบ และยังทำให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้ยางรถยนต์
ได้อย่างคุ้มค้าที่สุด โดยการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ เนื่องจากยาง recycle ด้วยการหล่อดอกมีต้นทุนเพียง 25-30% ของ
ยางใหม่เท่านั้น

SM09: ป้ายวัดอุณหภูมิฉลาด
ธรรมชาติของอาหารแช่เย็นแช่แข็ง เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีได้ง่ายหากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอาหารแช่เย็น เช่น เนื้อ โดยพบว่า ทุกๆ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
ที่สามารถก่อให้เกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นและอายุการเก็บรักษาลดต่ำลง ผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวจากต้นแล้วยังคงกระบวนการ
หายใจและคายก๊าซอยู่ จึงจำเป็นต้องมีการเก็บไว้ในอุณหภูมิควบคุมจำเพาะ เพื่อลดอัตราการหายใจลง ซึ่งผักผลไม้แต่ละชนิด
ต่างก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมของตัวเอง หากเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำเกินไป และเก็บไว้นานเกินไป ผักและผลไม้สดอาจเกิดอาการที่
เรียกว่า สะท้านหนาว (Chilled injuries) ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายได้
ดังนั้น การควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่งจนถึงมือลูกค้า (Supply
chain) จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญและงานวิจัยฉบับนี้ก็ได้เสนอแนวทางในการตรวจสอบแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี
RFID ที่ชื่อว่า “Smart sensing tag”
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจยั ฉบับนี้ ไม่เพียงแต่จะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการเก็บข้อมูลและสือ่ สารผ่านคลืน่ วิทยุเพือ่ กระบวนการตรวจสอบ
ย้อนกลับเท่านัน้ แต่ยงั สามารถวัดค่าและบันทึกอุณหภูมพิ ร้อมวัน-เวลาได้อกี ด้วย นอกจากนัน้ ยังถูกออกแบบให้ทำงานในห้องเย็น ซึ่ง
สามารถมีอุณหภูมิต่ำได้ถึง -20 ํC ในราคาที่ถูกกว่าสินค้าทดแทนในต่างประเทศอย่างมาก

SM10: โครงการออกแบบและพัฒนาไมโครชิป RFID อเนกประสงค์ราคาถูกที่มีตัวเก็บประจุ
Reso nator สำหรับสายอากาศภายในที่ย่านความถี่การใช้งาน 100-150 kHz
การออกแบบและพัฒนาไมโครชิพ RFID ที่ทำงานในย่านความถี่ต่ำ (100-150 kHz) ซึ่งไมโครชิปที่ได้จากโครงการจะ
มีราคาถูกกว่าไมโครชิปที่มีขายอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถลดต้นทุนให้กับผลิตแท็ก RFID ย่านความถี่ต่ำได้มากกว่า 50%
(เมื่อมีปริมาณการสั่งมากกว่า 50,000 ชิ้น) และมีหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนภายในชิปสำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้ และสามารถ
อ่านอย่างเดียวผ่านอากาศ และเขียนได้ผ่านทางหน้าสัมผัสไฟฟ้าของไมโครชิปได้
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กลุ่มงานวิจัยด้านการแพทย์
MD01: ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์
(ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (Medical Rapid Prototyping) เพื่อ
ช่วยประสิทธิภาพในการผ่าตัดแก้ไขความบกพร่องบริเวณกะโหลกศีรษะ ใบหน้า ขากรรไกร และกระดูกรยางค์ตา่ งๆ ของร่างกาย
ให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนลดเวลาและความเสี่ยงโดยเฉพาะในการศัลยกรรมที่ซับซ้อน เพื่อช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไทย
ในปัจจุบันทางห้องปฏิบัติการต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (Medical RP Lab) ร่วมกับห้องปฏิบัติการวัสดุทางแพทย์
(Biomaterials Lab) ในการพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ ที่สามารถสร้างขึ้นรูปวัสดุฝังในประเภทอะคริลิกได้
โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีการทำแม่พิมพ์ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาเรซินเหลวสำหรับการสร้างขึ้นรูปด้วยเทคนิคการสร้าง
ต้นแบบรวดเร็วโดยการบ่มตัวด้วยแสงเลเซอร์ (Stereolithography: SLA) ซึ่งเรซินนี้เมื่อผ่านการบ่มตัวด้วยแสงแล้ว จะให้วัสดุที่
มีสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และมีสมบัติทางกายภาพ เชิงกลหรือสมบัติทางความร้อนที่เหมาะสมต่อสภาวะการใช้งานใน
ร่างกาย ต้นแบบชิ้นงานที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุฝังใน (Implant) สำหรับงานศัลยกรรมได้

MD02: การพัฒนาแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยกายวิภาคของคนไทย
ด้วยวัสดุไทเทเนียม (Ti-6Al-4V) ที่มีการปรับคุณภาพผิว
แกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขา (Trochanteric Nail) เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ยดึ ตรึงรอยหักบริเวณกระดูกต้นขาโดยไม่เปิดรอยหัก
(Closed nailing technique) ซึ่งช่วยลดอุบัติการของการเสียเลือด รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยสามารถทำได้รวดเร็ว สำหรับแกน
ดามยึดตรึงกระดูกดังกล่าวที่มีใช้ในปัจจุบันล้วนเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น และอาศัยข้อมูลรูปทรงโครงกระดูกชาว
ตะวันตก เป็นพื้นฐานในการออกแบบ ทำให้การนำมาใช้รักษาผู้ป่วยคนไทยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย เนื่องจากผู้ป่วยคนไทย
มีขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาเล็กกว่า
วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาไทเทเนียม โดยอาศัยข้อมูลทางกายวิภาค
ของต้นขาในคนไทยเป็นพื้นฐานในการออกแบบ และวิเคราะห์และทดสอบความแข็งแรงตามหลักชีวกลศาสตร์ที่จำลองสภาวะ
เสมือนจริงด้วยเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์ จากนั้นนำไปผลิตด้วยกรรมวิธีการกลึงด้วยเครื่องมือพิเศษที่สามารถผลิตได้ในประเทศ และ
นำไปทดสอบทางกลเพื่อตรวจสอบผลเทียบกับผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์ จากนั้นนำไปปรับสภาพผิวด้วย
เทคนิคทางไฟฟ้าเคมี เพื่อให้สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีภายใต้สภาวะการใช้งานในร่างกาย ซึ่งพบว่าสามารถผ่านมาตรฐาน
การกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำไปทดสอบความเป็นพิษด้วยการเลี้ยงเซลล์ในห้องทดลองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าเซลล์
สามารถเจริญเติบโตบนพื้นผิวของวัสดุไทเทเนียมหลังจากปรับสภาพผิวได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันอยู่ในระหว่างขอยื่นคณะกรรมการ
จริยธรรมเพื่อทดสอบในผู้ป่วยคนไทย ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MD03: วัสดุทดแทนกระดูกรูปทรงซับซ้อนโดยเครื่องพิมพ์สามมิติ
โครงการวิจยั นีเ้ ป็นการพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกทีผ่ ลิตด้วยเทคโนโลยีเครือ่ งพิมพ์สามมิติ โดยมีจดุ ประสงค์ทีจ่ ะพัฒนาสูตร
วัสดุที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติได้โดยไม่ต้องมีการดัดแปลงเครื่อง ทำให้สามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนของวัสดุทดแทน
กระดูกจากเครื่องมือได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีการผ่านขั้นตอนของการหล่อแบบด้วยแม่พิมพ์เช่นในอดีต ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้
ลดขั้นตอนการทำงานลง ลดระยะเวลาในการทำงานและส่งผลถึงค่าใช้จ่ายที่ลดลง รวมทั้งสามารถผลิตวัสดุฝังในรูปร่างซับซ้อน
ได้รวดเร็วและเหมาะสมกับกายวิภาคของแต่ละบุคคลได้ โดยมีเป้าหมายในการผลิตชิ้นส่วนวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัด
ศัลยกรรมบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้คือสูตรวัสดุทางการแพทย์ที่
เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติในกลุ่มของเซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุเชิงประกอบ ตัวอย่างเช่น ไฮดรอกซีแอปาไทต์ กลาสเซรามิกส์ พอลิเอทิลีน พอลิเมทิลเมทาคริเลต เป็นต้น โดยชิ้นงานที่ผลิตขึ้นจากสูตรวัสดุการแพทย์ดังกล่าว
ได้ผ่านการทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล ความเป็นพิษต่อเซลล์กระดูก การศึกษาในสัตว์ทดลองเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาทางคลินิกในมนุษย์
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MD04: ซิลิโคนเจลเพื่อการรักษาแผลเป็น
ปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก มีการพัฒนาค่อนข้างสูง ทำให้อัตราการตายจาก
การติดเชื้อรุนแรงที่บาดแผลลดลงอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ตามมาของผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกคือ ความพิการจากแผล
เป็นดึงรั้ง (scar contractures) หรือแผลปูดนูน (hypertrophic scars or keloids) ดังนั้นเพื่อแก้ไขความพิการทางร่างกายและ
ลดปมด้อยของผู้ป่วย จึงมีการคิดค้นวิธีรักษาแผลเป็นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การผ่าตัดโดยการทำ skin graft การฉีดสารสเตียรอยด
(steroid) เข้าที่บาดแผล การใช้ผ้ายืดรัดที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ (pressure garments) และการใช้ซิลิโคนเจล เช่น แผ่นซิลิโคนเจล
(silicone gel sheet) ปิดรักษาแผลเพื่อลดการเกิดแผลเป็น (scars) โดยทั่วไปวิธีการรักษาแผลเป็นนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะ
แผลเป็นที่เกิดขึ้น การใช้หลายวิธีร่วมกันจะก่อให้เกิดผลดีที่สุด คณะผู้วิจัยได้พัฒนาซิลิโคนเจลเพื่อการรักษาแผลเป็นขึ้น โดยเตรียม
ในรูปของแผ่นซิลิโคนเจลและผ้ายืดรัดที่มีซิลิโคนเจลเคลือบอยู่ ซิลิโคนเจลที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นกาวในตัวเอง สามารถสัมผัส
และยึดติดกับผิวหนังบริเวณแผลเป็นได้ดี การใช้ผ้ายืดรัดทับด้านบนซิลิโคนเจลอีกชั้นหนึ่งจะช่วยเพิ่มสร้างแรงกดทับและช่วยจัด
ระเบียบการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อที่จะเจริญเป็นแผลเป็นได้ดียิ่งขึ้น แผ่นซิลิโคนเจลและผ้ายืดรัดที่มีซิลิโคนเจลเคลือบอยู่สามารถ
นำมาล้างทำความสะอาด ใช้สบู่ฟอก ใช้น้ำสะอาดล้าง แล้วผึ่งให้แห้ง นำมาใช้ปิดแผลเป็นได้จนกว่าจะปิดไม่อยู่ วัสดุได้ผ่าน
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์เรียบร้อยแล้ว ผลการทดสอบพบว่า วัสดุไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง

MD05: เจลรักษาแผลจากสารไคติน-ไคโตซาน
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวัสดุรักษาแผลให้อยู่ในรูปของเจลเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และเพื่อให้การสัมผัสระหว่างแผล
และวัสดุดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้กับแผลที่มีลักษณะเป็นหลุมร่อง เจลจะทำหน้าที่ดูดซับสารที่หลั่งออกจากแผลได้อย่างทั่วถึง ไม่เกิด
การท่วมขังของสารขับหลั่งซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย สมบัติของเจลโดยเฉพาะในด้านเร่งการหายของแผลก็ถูกพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้นเช่นกัน โดยมีการเพิ่มกลุ่มประจุบวกของควอเทอนารี แอมโมเนียม ซึ่งมีสมบัติยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย ลดการติดเชื้อ
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมการหายของแผล
เจลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในโครงการนี้ สามารถดูดซับสารขับหลัง่ พร้อมทัง้ มีฤทธิใ์ นการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย และกระตุน้
การสร้างเนื้อเยื่อบริเวณแผลได้ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเร่งการหายของแผลให้เร็วขึ้น จัดว่ามีสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้รักษา
แผลกดทับหรือแผลเบาหวานซึ่งมีอัตราการหายของแผลที่ค่อนข้างช้า และเป็นแผลที่พบมากในผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้

MD06: โครงยึดที่สลายตัวทางชีวภาพชนิดใหม่สำหรับการซ่อมแซมเส้นประสาท
การพัฒนาท่อนำเส้นประสาททีส่ ลายตัวทางชีวภาพ (absorbable nerve guides) จากพอลิเอสเทอร์สงั เคราะห์ ซึง่ เป็น
เทคโนโลยีล่าสุดและเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและศัลยแพทย์ในการรักษาเส้นประสาทฉีกขาดจากอุบัติเหตุ จุดเด่นคือใช้ท่อเป็น
โครงยึดชั่วคราว เพื่อควบคุมทิศทางการงอกของเส้นประสาท ให้สามารถงอกเชื่อมติดกันได้เองตามธรรมชาติ หลังจากนั้นจะ
เกิดการสลายตัวโดยไม่ต้องผ่าตัดออก และไม่ก่ออันตรายต่อเนื้อเยื่อ งานวิจัยเริ่มจาก การออกแบบโครงสร้างระดับโมเลกุล
ของพอลิเอสเทอร์ตัวใหม่ การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะ การขึ้นรูปเป็นท่อขนาดเล็ก ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการศึกษา
สมบัติต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการนำไปใช้งาน เช่น สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน และสมบัติเชิงกล ซึ่งมีความสำคัญต่อ
การประยุกต์เฉพาะทาง หลังจากนั้นได้ทำการประเมินผลทางชีววิทยา เช่น การทดสอบการสลายตัวแบบไฮโดรไลติกภายนอก
ร่างกาย สมบัติความเป็นพิษ สมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพ การทดสอบภายในร่างกายของสัตว์ทดลอง (หนูและสุกร) และ
การทดสอบในคนไข้ เป็นขั้นตอนสุดท้าย

MD07: ไหมละลายผลิตเอง
โครงการที่นำเสนอนี้เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตไหมละลายโมโนฟิลาเมนต์ชนิดใหม่ สำหรับใช้ในงานด้านศัลยกรรม
จากพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นเองเพื่อให้มีราคาถูกกว่าที่มีอยู่แล้วเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มตั้งแต่ สังเคราะห์พอลิเมอร์จากมอนอเมอร์
ที่มีราคาถูกเป็นองค์ประกอบหลัก จนมีน้ำหนักโมเลกุลสูงพอที่จะสามารถปั่นเป็นเส้นใยได้ เส้นใยปั่นหลอมที่ได้จะถูกปรับปรุงสมบัติ
เชิงกลให้มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับใช้เย็บแผล โดยผ่านกระบวนการดึงยืดขณะร้อน และการแอนนีล ด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสม
นอกจากความแข็งแรงแล้ว เส้นใยหลังการปรับปรุงจะต้องมีผิวเรียบ ขนาดสม่ำเสมอตามต้องการ
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หลังจากการพัฒนากระบวนการผลิตจนได้เส้นใยทีม่ สี มบัตเิ ชิงกลและกายภาพทีเ่ หมาะสมแล้ว จะต้องทดสอบความเป็นพิษ
ต่อร่างกาย (cytotoxicity test) ศึกษาสมบัติการสลายตัวทางชีวภาพภายนอกร่างกาย (in vitro) และภายในสัตว์ทดลอง (in vivo)
ของเส้นใยที่ผลิตได้ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการประยุกต์เส้นใยที่ผลิตได้เป็นไหมละลายในงานศัลยกรรม

MD08: ด้ามสลายต้อกระจกแบบระบบสั่นด้วยคลื่นอัลตราโซนิก
การรักษาต้อกระจกทำได้โดยการผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาที่ขุ่นมัวออก และใส่เลนส์แก้วตาเทียมทดแทน ซึ่งปัจจุบันการรักษา
นิยมใช้การสลายต้อกระจกแทนการผ่าตัด เนื่องจากแผลจะมีขนาดเล็กลงมาก ไม่จำเป็นต้องเย็บติดแผลและมีการหายที่เร็วกว่า
หลักการสลายต้อกระจกจะใช้เข็มที่ต่อกับแหล่งกำเนิดคลื่นอัลตราโซนิก ซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปสลายเนื้อเลนส์แก้วตาที่
ขุ่นมัวให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆ พร้อมกับดูดออกมา การใช้งานของด้ามสลายต้อกระจก มักมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัด และจำเป็น
ต้องได้รับการเปลี่ยนทดแทนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น
ทีมวิจยั ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ ออกแบบและสร้างต้นแบบด้ามสลายต้อกระจกแบบระบบสัน่ ด้วยคลืน่ อัลตราโซนิก
พร้อมตรวจสอบสมบัติต่างๆ เช่น ความถี่ในการสั่น ระยะการสั่น เทียบกับอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเครื่องเปนต้นแบบที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบไหลเวียนของเหลวสำหรับทำความสะอาดแผล

MD09: การออกแบบและพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้
โครงการนี้จะมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า
(Manual Standing Wheelchair) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้เริ่มต้นการวิจัยและพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้มาบ้างแล้ว โดยได้มี
การออกแบบเบื้องต้นและจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ จากนั้นได้ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ ซึ่งในส่วนของกลไกการเปลี่ยน
จากนั่งเป็นยืน ผู้ทดสอบซึ่งเป็นคนพิการสามารถปรับยืนได้อย่างรวดเร็วและไม่ยากนัก แต่ตัวรถเข็นคนพิการยังต้องการการออกแบบ
และปรับปรุงอีกหลายส่วนเพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้งานจริง เช่น ขนาดและน้ำหนักของรถเข็น ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในการใช้งาน

MD10: วัคซีนไข้เลือดออก
Chimeric dengue vaccine สำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออกมีจุดเด่นกว่าวัคซีนอื่นตรงที่ใช้สารพันธุกรรมที่ให้ protective
immunity จากไวรัสเด็งกี่สายพันธุ์ปัจจุบันซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันไวรัสสมัยใหม่ได้ดีกว่า

MD11: การพัฒนาและประเมินชุดตรวจสอบเชื้อวัณโรคจากสิ่งส่งตรวจในระดับห้องปฏิบัติการโดย
อาศัยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่ของเอนไซม์โพลิเมอเรส
ชุดตรวจวินิจฉัยวัณโรคแบบทราบผลเร็ว ใช้ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย และพิสูจน์ชนิดเชื้อโดยวิธีพีซีอาร์
มีข้อดีคือทราบผลเร็ว มีความไว และความจำเพาะสูง และสามารถแยกชนิดของเชื้อมัยโคแบคทีเรียมได้อย่างแม่นยำ

MD12: การตรวจหาสารยับยั้งเอ็นไซม์ pf DHFR จากสารสังเคราะห์ โดยเทคนิค Combinatorial
Chemistry
งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนายาต้านเชื้อมาลาเรียประเภทแอนติโฟเลตที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อมาลาเรีย
ทั้งสายพันธุ์ที่ไวต่อยา และดื้อต่อยาสูงและมีความเป็นพิษต่ำ
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กลุ่มงานวิจัยด้านยานยนต์และพลังงาน
EG01: โครงการวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC) ได้วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ คือ เซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye sensitized solar cell) บนพื้นที่ขนาด 0.36 ตารางเซนติเมตร ประสิทธิภาพ 10.4%
ตลอดจนการร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาสารสีย้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์ฯ และการผลิตไปสู่ต้นแบบ
สายการผลิตเชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการฯ ในเบื้องต้นเป็นนวัตกรรมจากการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีและกลไกทางเคมี
ไฟฟ้าผสมผสานกับความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาการสร้างพลังงานด้วยการสังเคราะห์แสงของพืชทำให้เราสามารถประดิษฐ์เซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ด้วยการใช้สีจากสารที่มีในธรรมชาติของพืช โดยเฉพาะพืชที่มีสีเข้มจัดและมีปฏิกิริยาไวต่อแสงอาทิตย์
เช่น ดอกอัญชัน ดอกกระเจี๊ยบ ผักคะน้า แครอท เราจึงเรียกสารสีของพืชประเภทนี้ว่า “สีย้อมไวแสง”

EG02: การสาธิตรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานต่างๆ รวมทั้งพลังงานไฟฟ้า
“รถพลังงานไฟฟ้า” พลังงานทางเลือกใหม่แห่งอนาคต ซึง่ ตอบโจทย์เรือ่ งของการใช้พลังงานทดแทนทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ในประเทศให้ความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนารถยนต์ในแบบนี้
ขึ้น การที่มีเชื้อเพลิงที่สามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย ถือเป็นเรื่องดีที่ไม่ต้องเสี่ยงฝากชีวิตไว้กับเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดเดียว ที่ผ่านมา
การพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าโดยคนไทย มีความก้าวหน้าไม่แพ้ของต่างประเทศเลยทีเดียว

3.6 ยานยนต์
AU01: Intelligent Transport Systems สำหรับการเดินทางอย่างอัจฉริยะ
ปัญหาจราจรเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวและมีผลกระทบในวงกว้างทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันหลายหน่วยงานพยายาม
เร่งแก้ปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาความคับคั่งของการจราจรดูเหมือนจะยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งที่มีการตัดสะพานข้ามแยกหรือถนนเพิ่ม หรือมีทางสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางที่ดีขึ้น หลายประเทศใน
โลกจึงได้หันมาใช้เทคโนโลยี ICT (Information and Communication Technology) เข้ามาช่วยแก้ปัญหาจราจรและพิสูจน์แล้ว
ว่าได้ผลดี ระบบดังกล่าวมีชื่อว่า ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transport Systems (ITS) ระบบนี้มิได้มุ่งเน้น
การแก้ปัญหาจราจรติดขัดแต่อย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสินค้า
หรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ดังนั้นในการพัฒนาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
ของ ITS จึงให้มีความสอดคล้อง กับโครงสร้างความสัมพันธ์ของ ITS ระหว่าง คน – รถ – ถนน
โดยการนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้โปรแกรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ รวบรวมนำมาแสดงเป็นภาพรวมให้สามารถ
เห็นได้และมีความเข้าใจ รวมทั้งเห็นประโยชน์ของผลงานได้อย่างชัดเจน
1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมการเดินทางอัตโนมัติสำหรับรถยนต์โดยสาร
2. โครงการ Traveler Information System (TIS) Generic Box Project : G-Box
3. ระบบเตือนภัยสำหรับการเบรครถอย่างแรง (Harsh Braking Warning System for Automobiles)
4. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการสื่อสารระยะใกล้ระหว่างเครื่องเซ็นเซอร์ไร้สายโดยใช้มาตรฐานสากล
5. กล้องระบบฝังตัวรู้จำป้ายทะเบียนรถ
6. พัฒานระบบรู้จำประเภทยานพาหนะ โดยใช้กล้องโทรทัศน์ CCTV
7. ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ IVR เพื่อการรายงานข้อมูลแก่ผู้เดินทาง
8. ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร
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AU02: การพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค์
รถบรรทุกเพื่อการเกษตรหรือที่เรียกว่ารถอีแต๋นที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นรถที่ประกอบขึ้นจากโรงงานในท้องถิ่น
โดยการซื้อชิ้นส่วนโครงฐานรถที่สำคัญหรืออะไหล่เก่ามือสองของรถปิคอัพที่ไม่ใช้งานแล้วจากต่างประเทศหลายยี่ห้อ เช่น ดุมล้อ
และระบบเบรก เพลาหน้า ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้าย เป็นต้น มาประกอบกันขึ้นเป็นรถ จึงทำให้รถบรรทุกเพื่อการเกษตรไม่มี
ความปลอดภัยในการใช้งานและไม่สามารถจดทะเบียนรถได้ และวิธีการประกอบรถของผู้ผลิตก็ไม่มีมาตรฐานเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนใ
ดเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานเลย
โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างโครงฐานรถอเนกประสงค์สามารถประกอบเป็นรถเพื่อการเกษตร รถขนขยะ หรือรถบรรทุก
น้ำ โดยใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมของโครงฐานรถที่สำคัญ 5 ชิ้นส่วนจาก 5 โครงการได้แก่ แชชซี ดุมล้อและระบบเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้าย และระบบกันสะเทือน มาประกอบเป็นรถอเนกประสงค์ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาชิ้นส่วนโครงฐานที่ไม่ได้
มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเนื่องจากใช้ชิ้นส่วนโครงฐานที่ผลิตใหม่ รวมไปถึงอาจจะสามารถขอจดทะเบียนรถได้
เนื่องจากมีการคำนวณตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง

AU03: การพัฒนาต้นแบบโครงสร้างของรถปิคอัพแบบลีมูซีน ที่ปรับปรุงสมรรถนะด้านเสียง
รบกวน การสั่นสะเทือน และความกระด้าง
จากการใช้งานรถยนต์ประเภทปิคอัพที่ต่างไปจากอดีตที่เน้นการใช้งานบรรทุกขนาดเล็กถึงกลาง มาเป็นการใช้งานกึ่งอเนกประสงค์มากขึ้น รวมทั้งการเน้นใช้เป็นรถยนต์โดยสารที่เน้นความสบายในการขับขี่โดยสาร หรือแม้แต่การพัฒนาเป็นรถสำหรับ
ผู้บริหาร การพัฒนารถยนต์เพื่อการโดยสารที่มีพื้นฐานจากรถปิคอัพจำเป็นต้องมุ่งเน้นประเด็นสมรรถนะทางด้าน เสียงรบกวน
การสั่นสะเทือน และความกระด้าง (Noise, Vibration and Harshness, NVH)
ในการศึกษาและพัฒนาของโครงการได้นำโจทย์ความต้องการจากบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการ
พัฒนารถยนต์พื้นฐานปิคอัพให้เป็นรถสำหรับผู้บริหาร โดยเริ่มจากการดัดแปลงให้ตัวรถยนต์มีฐานล้อที่ยาวขึ้น 52.5 เซนติเมตร
จากรถยนต์ที่จำหน่ายอยู่เดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของที่นั่งส่วนกลาง ซึ่งการดัดแปลงรถดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องศึกษา คือ
ความแข็งแรงของโครงสร้างเฟรมคัสซีทร่ี องรับน้ำหนัก และการเป็นรถยนต์ทเ่ี น้นความสบายในการโดยสาร การพัฒนาระบบรองรับ
ช่วงล่าง และการลดเสียงรบกวนในห้องโดยสาร

AU04: วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ตลอดจนชนิดของวัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศที่เหมาะสมต่อก
ารผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ เพื่อทดแทนการใช้วัสดุเส้นใยธรรมชาตินำเข้าจากต่างประเทศ (Canfor)
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตวัสดุเส้นใยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ วัตถุดิบที่ไม่ใช่เนื้อไม้อันได้แก่ ไผ่ตง (Dendrocalamus
asper Backer) และทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis jacq.) และวัตถุดิบที่เป็นเนื้อไม้อันได้แก่ไม้ยูคาลิปตัส
(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) วัสดุเส้นใยจากวัตถุดิบทั้งสามชนิดจะมีสมบัติที่ใกล้เคียงกับวัสดุเส้นใย Canfor วัสดุเส้นใย
ไผ่ตงเป็นวัสดุเส้นใยทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการเลือกใช้ผลิตเป็นชิน้ งานคร่าวฝาประตูดา้ นในของยานยนต์โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีการใช้วสั ดุ
เส้นใยไผ่ตงทดแทนวัสดุเส้นใย Canfor ร่วมกับวัสดุเส้นใยปอกระเจาและกาวผงฟีนอลในสัดส่วน 20:25:42:13

AU05: การวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับงานขึ้นรูปโลหะแผ่น Body Booster
หม้อลมเบรก จัดเป็นส่วนประกอบชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งถูกติดตั้งอยู่ในรถยนต์ ทั้งนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทาง
ด้านความปลอดภัย ตัวแปรต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินในเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ช่น ความหนาของผนังชิ้นงาน (Wall
Thickness) ชิ้นงาน รอยแตก (Crack) และรอยขอด (Necking) เป็นต้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาและทำการควบคุม
แต่เดิมนั้นทางโรงงานจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) ซึ่งพบว่าเสียค่าใช้จ่ายและเวลา
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ รวมทั้งการปรับตั้งพารามิเตอร์ของกระบวนการ
ขึ้นรูปที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ดังนั้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าวจึงได้นำเทคนิคการทำแบบจำลองเชิง
ตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) ได้รับการยอมรับว่า
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เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ทั้งสำหรับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานแบบ Drawing และ Stamping โดยในการประยุกต์ใช้
นัน้ สามารถทำนายพฤติกรรมการเปลีย่ นรูปของวัสดุชน้ิ งานตลอดจนแม่พมิ พ์ภายใต้การขึน้ รูป นอกจากนีย้ งั สามารถทำนายจุดเสียหาย
ที่น่าจะเกิดขึ้นในระหว่างและหลังจากการขึ้นรูป โดยการพิจารณาจาก FLD (Forming Limit Diagrams) รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัย
การขึ้นรูปต่างๆ กล่าวคือ อัตราส่วนการลดลงของขนาดมิติ รูปร่างทางเรขาคณิต คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ เช่น r และ n ratio
ความเสียดทาน รวมทั้งอัตราความเร็วในการขึ้นรูป เป็นต้น

กลุ่มงานวิจัยด้านวัสดุ
MT01: กระเบื้องจากเศษแก้วที่ผลิตโดยกรรมวิธีการอบไอน้ำที่ความดันสูง
เศษแก้ว เป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ เพราะสามารถนำกลับมาหลอมรีไซเคิลใหม่ได้หลายครั้ง
โดยที่คุณสมบัติไม่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่ยังมีเศษแก้วบางชนิด เช่น แก้วสี แก้วจากชิ้นส่วนจอภาพ แก้วจากหลอดไฟ หรือแก้ว
จากองค์ประกอบของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ไม่สามารถมาหลอมใหม่ได้ เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีที่ซับซ้อนและ/หรือ
การปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย ดังนั้นการนำเศษแก้วเหล่านี้ไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องหลอมขึ้นรูปใหม่จึงเป็นอีกทาง
เลือกทีก่ ำลังได้รบั ความสนใจอยู่ โดยในปัจจุบนั มีการใช้วธิ กี ารเผาผนึกเศษแก้วทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 750 ถึง 1000 องศาเซลเซียส แต่
วิธกี ารดังกล่าวต้องใช้เชือ้ เพลิงปริมาณมากในการให้พลังงานความร้อน และยังปล่อยก๊าซมลพิษทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวิธีการนำเศษแก้วชนิดโซดาไลม์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าโดยผลิตเป็นวัสดุประเภท
กระเบื้องโดยการเลือกชนิดวัตถุดิบที่ราคาถูก หาง่าย และใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม คือ ผงแก้วจากเศษแก้วเหลือใช้ และปูนขาว
ซึ่งมีคุณสมบัติพอซโซลานิก เป็นส่วนผสม และใช้กระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและความดันสูง ซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไป
ที่ต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมาก โดยการนำเศษแก้วมาบดให้เป็นผงละเอียด (Glass Powder) แล้วผสมเข้ากับปูนขาว (Ca(OH)2)
จากนั้นเติมน้ำแล้วนำไปขึ้นรูปโดยการอัดด้วยแรงดันและนำมาบ่มด้วยการให้ความร้อนด้วยไอน้ำอิ่มตัวยิ่งยวดที่อุณหภูมิและ
ความดันสูง ได้เป็นกระเบื้องจากเศษแก้วที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการต้านทานแรงดัดประมาณ 8.12 – 12.21 เมกะปาสคาล
น้ำหนักเบา นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานในการผลิต รวมถึงการลดปัญหามลพิษที่ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย

MT02: จอแสดงผลแบบไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์
จอแสดงผลแบบไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ (Organic Light-Emitting Diode, OLED) เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการ
แสดง ผลสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ โดยพัฒนาจากสารอินทรีย์ ซึ่งรวมทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและโพลิเมอร์ที่สามารถเรืองแสงได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้กระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีนี้จะทำให้สามารถผลิตจอภาพความละเอียดสูง มีน้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน ตัวอย่าง การใช้
ประโยชน์ เช่น การนำไปใช้เป็นหน้าปัดแสดงข้อมูลในรถยนต์และเครื่องบิน คอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรทัศน์ กล้องวิดีโอ
ระบบระบุตำแหน่ง รวมทั้งสามารถใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม เป็นต้น

MT03: Advanced Ceramic
ผลิตภัณฑ์เซรามิกขั้นสูงมีความทนทานกว่าผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไป จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ความทนทานจากการสึกหรออันเกิดจากสนิม หรือใช้เป็นฉนวนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

MT04: เสื้อเกราะกันกระสุน
การผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนคุณภาพสูงต้นแบบ มีคุณสมบัติสามารถป้องกันภัยคุกคามระดับ 3 หรือ กระสุนปืนระดับ
7.62 มม. และปืนอาก้า แต่ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าเกือบเท่าตัว และมีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศ เสื้อเกร
าะกันกระสุนที่ผลิตขึ้นนี้เป็นเสื้อเกราะชนิดแข็ง ใช้แผ่นกันกระสุนที่ทำจากแผ่นกระจายแรงและแผ่นดูดซับแรงที่มีความแข็งแรงสูง
มาประกบกัน ในลักษณะเป็นแผ่นโค้งที่ออกแบบให้รับกับสรีระของคนไทย นับเป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต การนำ
วัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศมาใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์
ของประเทศ
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MT05: ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
โครงการวิจัยนี้เราได้พัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยือแลกเปลี่ยนโปรตอน หรือ Proton Exchange Membrane
Fuel Cell โดยได้ทำการออกแบบระบบควบคุม พัฒนาซอฟต์แวร์ในการควบคุมและมอนิเตอร์ทั้งที่ทำงานบน PC และ PLC
รวมทั้งระบบย่อยต่างๆ ซึ่งจำเป็นในการทำงานของ Stack ของเซลล ระบบย่อยเหล่านี้ประกอบไปด้วย ระบบควบคุมการจ่ายอากาศ
ระบบควบคุมการจ่ายไฮโดรเจน ระบบควบคุมอุณหภูมิของ Stack ระบบแลกเปลี่ยนความชื้น ระบบปรับสภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้า
รวมถึงระบบมอนิเตอร์ และระบบติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อให้ต้นแบบที่ได้มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงในภาค
สนามหรื อใกล้ เ คี ย งกั บ ต้ น แบบที่ส ามารถจะนำไปใช้ ผ ลิ ตในเชิ ง พาณิ ช ย์ ต้น แบบเซลล์ เ ชื้อ เพลิ ง รวมถึ ง ถั ง บรรจุ ไ ฮโดรเจนที่อ ยู่
ภายใน จึงถูกออกแบบมาให้มีขนาดเท่ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ เรายังได้ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เพื่อจำลองการไหลของก๊าซภายในช่องนำก๊าซเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการไหลของก๊าซ
ภายในเซลลเชื้อเพลิงอีกด้วย

กลุ่มงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
EV01: ระบบบำบัดไนเตรทแบบท่อยาว
ระบบบำบัดไนเตรทแบบใหม่ เรียกว่า “ระบบดีไนตริฟิเคชันแบบท่อยาว” ใช้วิธีผ่านน้ำจากบ่อเลี้ยง (หรือบ่อบำบัด
ไนตริฟิเคชัน) ซึ่งมีปริมาณออกซิเจนสูงไปตามลักษณะของถังปฏิกรณ์ (reactor) แบบท่อยาวจะเป็นลักษณะของ PFR (Plug flow
reactor) โดยมีสองส่วนที่ต้องพิจารณาคือ ส่วนต้นของท่อที่จะเกิดการลดออกซิเจนในน้ำโดยเกิดจากอัตราการใช้ออกซิเจนโดย
แบคทีเรีย และในส่วนท้ายของท่อทีเ่ ป็นส่วนของการบำบัดไนเตรทโดยปฏิกริยาดีไนตริฟเิ คชันในสภาวะทีม่ อี อกซิเจนต่ำ ซึง่ ทัง้ สองส่วนเกิด
ต่อเนื่องกันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม ณ จุดต่างๆ ตามระยะความยาวของท่อ
ระบบดังกล่าวมีข้อดีคือการบำบัดไนเตรตจะช่วยลดความต้องการในการเปลี่ยนถ่ายน้ำทะเลในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำให้
เหลือเพียง 1-2 ปีต่อครั้ง ระบบท่อยาวสามารถบำบัดไนเตรตได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อกำจัดออกซิเจนออกจากน้ำ ช่วยลด
ปริมาณไนไตรต์ที่อาจพบในระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไปพร้อมกันในกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน มีต้นทุนค่าจัดสร้างและค่าเดินระบบต่ำ
มาก และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าและค่าสารอินทรีย์คาร์บอน (เมธานอล) เพียงวันละประมาณ 2 บาท ปัจจุบันระบบดังกล่าว
ได้ถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร

EV02: ระบบผลิตคีโตเซอรอสแบบต่อเนื่อง
สาหร่ า ยเซลล์ เ ดี ย วจำพวกไดอะตอมที่ ใ ช้ เ ป็ น อาหารลู ก กุ้ ง วั ย อ่ อ นที่ มี คุ ณ ภาพปราศจากการปนเปื้ อ นของแบคที เ รี ย
สาหร่ายชนิดอื่น และโปรโตซัว จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกกุ้ง ซึ่งปัญหาการขาดแคลนหัวเชื้อไดอะตอมที่มีคุณภาพดีสำหรับ
นำมาใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งนั้นยังคงเป็นปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงลูกกุ้งกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน
ระบบผลิตไดอะตอม หรือ สาหร่ายเซลล์เดียวแบบต่อเนื่องใช้สำหรับผลิตหัวเชื้อสาหร่ายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้พัฒนา
ระบบเลี้ยงไดอะตอม Chaetoceros sp. ขนาด 10 ลิตร ที่มีตุ้นทุนต่ำ สามารถผลิตหัวเชื้อได้ 7-10 ลิตร/วันและต่อเนื่องอย่างน้อย
30 วัน โดยไม่ต้องทำการนึ่งฆ่าเชื้ออาหารเพาะเชื้อที่จะเติมเข้าสู่ระบบ และสามารถผลิตหัวเชื้อที่มีความหนาแน่นเซลล์เฉลี่ย 1 x
106 cells/ml
ระบบผลิตไดอะตอมนี้ประกอบไปด้วยการฆ่าเชื้อโดยการกรองร่วมกับความร้อน การเติมอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยเครื่องสูบน้ำ
สำหรับนำอาหารเพาะเชื้อเข้าสู่ขวดเลี้ยง ขวดวัดอัตราการไหลของอาหารเพาะเชื้อ ขวดเลี้ยงสาหร่ายและขวดเก็บเกี่ยวผลผลิต
ขนาด 10 ลิตร ขวดเก็บผลผลิตและถังเก็บหัวเชื้อส่วนเกินที่ไหลทิ้งจากระบบ และส่วนของระบบการเติมอากาศประกอบด้วยเครื่องปั๊ม
อากาศและระบบกรองอากาศ ปัจจุบันได้มีโรงเพาะฟักเอกชนสนใจนำระบบต้นแบบไปติดตั้งเพื่อผลิตเป็นหัวเชื้อใช้ในการเพาะ
อนุบาลลูกกุ้งแล้ว
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EV03: วัสดุพรุนบำบัดน้ำเสีย
การบำบัดน้ำทางชีวภาพเป็นการบำบัดน้ำวิธีหนึ่งที่ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในน้ำ รูพรุนใน “เอ็มเทคไบโอฟิลเตอร์”
เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ ทำให้จุลินทรีย์สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนให้เพียงพอที่จะย่อยของเสียที่เกิดในระบบ

EV04: ธนาคารจุลินทรีย์
จัดตั้งและดำเนินการในปี พ.ศ.2540 ให้เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์สายพันธุ์จุลินทรีย์ของชาติ สนับสนุนและประสานงาน
การจัดเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีการให้บริการจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆ
แก่นักวิจัย-บริษัท ด้วยระบบการบริหารจัดการจุลินทรีย์ที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
นานาชาติ และได้รับมอบหมายจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นที่รับบริการฝากเก็บเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นหลักฐานวัตถุส่วนหนึ่งของ
การขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพระดับโมเลกุล ที่จัดเก็บจำนวนกว่า 30,000
สายพันธุ์นี้ ถือว่าเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพด้านจุลินทรีย์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศ และมีความสำคัญระดับโลกทั้งใน
ด้านจำนวนและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เช่น ราก่อโรคบนแมลง ที่มีการจัดเก็บเป็นจำนวนมากชนิดเป็นอันดับหนึ่งของโลก สำหรับ
เป็นแหล่งการร่วมมือวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

EV05: ความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรวิจัยและใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์
นอกจากจะเป็นแหล่งเก็บจุลินทร์ที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างในการพัฒนาเทคโนโลยีนำจุลินทรีย
เหล่านี้ไปประเมินและใช้ประโยชน์ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้าง
ความสามารถของประเทศไทย วิจัยหากลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ๆ อาทิ กลุ่มจุลินทรีย์ myxobacteria ซึ่งเป็นแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะ
สวยงามและสร้างสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพน่าสนใจสำหรับการพัฒนาเป็นยาต่อไป

EV06: เทคโนโลยีคัดกรองหาสารฆ่าหมัดสุนัข
ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมีความสนใจที่จะคัดเลือกหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเห็บ
สุนัข จากจุลินทรีย์ที่มีเก็บอยู่ ณ ห้องปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ “โครงการการพัฒนาวิธีการทดสอบหาสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเห็บสุนัข” กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานใน
ระดับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งทำการทดสอบเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเห็บ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่
ในการทดแทนการใช้สารเคมีในอนาคต

EV07: Myxobacteria
มิกโสแบคทีเรีย (Myxobacteria) เป็นจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่รับความสนใจเนื่องจากมีความแตกต่างจากแบคทีเรียอื่นๆ ทั่วไป
คือย่อยสลายสารเคมีโมเลกุลใหญ่หรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์ชนิดอื่นเป็นอาหาร เคลื่อนที่ไปด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อหาอาหารโดยมี
การสื่อสารระหว่างกันด้วยสารเคมี และมีการสร้างโครงสร้าง ฟรุตติ้งบอดี้ (Fruiting body) ที่แบคทีเรียส่วนใหญ่ไม่มี เพื่อให้อยู่
รอดเมื่อขาดแคลนอาหาร พบมิกโสแบคทีเรียส่วนใหญ่ในดินหรือซากย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุ
นอกจากด้านกายภาพที่มีความน่าสนใจแล้ว ความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพก็น่าสนใจกว่าจุลินทรีย์อีก
หลายกลุ่มเช่นกัน มีการค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดในแบคทีเรียกลุ่มนี้ โดยประมาณ ร้อยละ 29 ของสารที่พบมีฤทธิ์
ต่อต้านแบคทีเรีย และร้อยละ 54 มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อรา ส่วนร้อยละ 17 ที่เหลือพบสารฤทธิ์ที่มีความหลากหลาย เช่น ต่อต้านมาลาเรีย
กดภูมิคุ้มกัน ต่อต้านแมลงและวัชพืช เป็นต้น ยังพบว่าสารที่สร้างยังมีหลากหลายทางโครงสร้างสูง บางสารพบน้อยมากในแบคทีเรีย
กลุ่มอื่น แต่พบบ่อยในมิกโสแบคทีเรีย
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EV08: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นเชื้อจุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus sp. สำหรับใช้เป็นสารเสริมใน
อาหารสัตว์
เทคโนโลยีในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์จากจุลินทรีย์ต้นแบบ ซึ่งผลงานวิจัยได้ถ่ายทอดสู่การผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม แบคทีเรียต้นเชื้ออาหารหมักสำหรับสุกร ทำให้สุกรมีอัตราการแลกเนื้อสูงขึ้น ลดการใช้ยาในสุกร รวมทั้งช่วยลดค่าใช้
จ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้อีกด้วย

EV09: เทคโนโลยีการเพิ่มการผลิตเอนไซม์อาหารสัตว์
เอนไซม์ช่วยย่อยธัญพืชในอาหารไก่และสุกร ทำให้สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้มากขึ้น ลดการใช้สารเสริมอื่นๆ
(สารเคมี) ในอาหารสัตว์

EV10: เชื้อราทำลายเพลี้ยอ่อนลูกท้อ
จากงานวิจัยของห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioassay Laboratory) ร่วมกับห้องปฏิบัติการวิศวกรรม
จุลนิ ทรีย์ (Microbial Engineering Laboratory) และห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology Laboratory)
ในการคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อราทำลายแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการทำลายเพลี้ยอ่อนลูกท้อ พบว่าสปอร์ของเชื้อราแมลงสายพันธุ์ Beauveria bassiana และ Paecilomyces fumosoroseus เป็นเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายเพลี้ยอ่อน
ลูกท้อ ในระดับห้องปฏิบตั กิ าร โดยมีงานวิจยั ทีก่ ำลังทำต่อเนือ่ งในปัจจุบนั คือการพัฒนาสายพันธุเ์ ชือ้ ราทัง้ 2 ชนิดนีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพสูง
ขึ้นในการทำลายแมลง รวมทั้งการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณสปอร์เพื่อการทดสอบในระดับโรงเรือนและในแปลงต่อไป

EV11: การเพิ่มการแสดงออกโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุง
นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ หน่วยปฏิบัติการ Bioresources Technology ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาเทคนิคที่ทำให้แบคทีเรีย Bti สามารถสร้างโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่า
เดิมจนทำให้แบคทีเรียชนิดนี้ฆ่าลูกน้ำยุงมากกว่าสายพันธุ์มาตรฐานถึง 6 เท่า หมายความว่าใช้ปริมาณ BT น้อยกว่าเดิมก็
สามารถฆ่าลูกน้ำยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิจยั ได้พฒ
ั นาเทคนิคจากการค้นพบจากชิน้ ส่วนทีก่ ระตุน้ การทำงานของยีนโปรตีนพิษใน
แบคทีเรีย BT ที่เรียกว่า “โปรโมเตอร์” ซึ่งกระตุ้นการทำงานของยีนได้กว่าโปรโมเตอร์อื่นๆ นอกจากนี้แล้วได้พัฒนานำโปรโมเตอร์
ไปใช้ผลิตโปรตีนพิษชนิดอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ในแบคทีเรียสายพันธุ์อื่นๆ เช่น Bti มียีน cyt1Ca แต่ไม่สร้างโปรตีนชนิดนี้
เมื่อนำระบบโปรโมเตอร์นี้มาใช้ ก็ทำให้แบคทีเรีย B. thuringiensis สายพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่มีหรือมีการผลิตน้อย กลับทำให้สร้างโปรตีนพิษ
Cyt1Ca ได้ในปริมาณสูง ด้วยเทคโนโลยีสามารถนำไปปรับปรุงให้แบคทีเรีย BT สายพันธุ์ฆ่าหนอนแมลงศัตรูพืชมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

EV12: ทดสอบจุลินทรีย์ในสภาพไร่
คณะนักวิจัย บริษัทผู้ผลิตชีวินทรีย์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ได้ร่วมกันดำเนินงาน
วิจัยเรื่อง“การควบคุมหนอนแมลงศัตรูพืชในสภาพไร่ขนาดใหญ่โดยชีวินทรีย์” โดยมุ่งเน้นให้นำเอาผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ไปทดสอบใน
แปลงปลูกพืขต่างๆ ของเกษตรกร ได้แก่ ไร่องุ่น แปลงหน่อไม้ฝรั่ง ต้นหอม ซึ่งได้ทำการทดลองฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์
ที่สามารถผลิตได้เองแล้วในประเทศไทยอันได้แก่ Bacillus thuringiensis (Bt) จากบริษัททีเอฟไอ กรีนไบโอเทค NPV จาก
โรงงานต้นแบบของ สวทช. การใช้ไส้เดือนฝอยที่พัฒนาจากกรมวิชาการเกษตร และรา Nomuraea rileyi จากงานวิจัยของ
รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ และคณะ นำมาฉีดพ่นในไร่ของเกษตรกรในสัดส่วนต่างๆ กัน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมแมล
งศัตรูพืชเมื่อใช้สารชีวินทรีย์มากกว่าหนึ่งชนิด
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EV13: พิฆาตไรฝุ่นด้วย สเปรย์น้ำมันหอมระเหยพืช
สเปรย์น้ำมันหอมระเหยจากพืชกำจัดไรฝุ่น ได้ผ่านการวิจัยพัฒนาจากนักวิจัยในประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กำจัด
ไรฝุ่นได้ 100% และยังสามารถเติมแต่งกลิ่นหอมได้ตามชอบ เช่น กลิ่นมะลิ กาแฟ ลาเวนเดอร์ ยูคาลิปตัส ที่สำคัญปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ไม่มีปัญหาเรื่องสีติดที่นอน หรือสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และมีภาคธุรกิจนำไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์จำหน่าย จึงนับเป็นทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม และยังช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิด
ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

EV14: เทคโนโลยีการผลิตชีวินทรีย์เอ็นพีวี (NPV) ในเชิงอุตสาหกรรมต้นแบบ
การดำเนิน ”โรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช” ในพื้นที่ขนาด 800 ตารางเมตร โดยมี
เทคโนโลยีที่สำคัญ คือ การผลิตและจัดการพ่อแม่พันธุ์ผีเสื้อปลอดโรค ระบบเลี้ยงขยายหนอนกระทู้หอมวัย 1 ถึง 5 ในปริมาณ
มากใช้ผลิตผลึกไวรัส โรงงานต้นแบบฯ มีกำลังผลิตตั้งแต่ 1,000-5,000 ลิตรต่อปี ในรูปผลิตภัณฑ์ไวรัสเข้มข้น ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำ
บรรจุในขนาดต่างๆ ซึ่งได้แสดงเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต้นแบบ และหาผู้ลงทุนนำกระบวนการไปขยายผลเป็น
อุตสาหกรรมผลิตชีวินทรีย์เอ็นพีวี (NPV) ของประเทศในอนาคตต่อไป

กลุ่มเทคโนโลยีสิ่งทอ
GM01: ระบบเส้นใยอิเล็กโตรสปันพอลิเมอร์ เพื่อนำส่งสารออกฤธิ์จากสมุนไพรไทย
Ultra-fine cellulose acetate fiber mats containing either curcumin or asiaticoside, widely known for
anti-tumor, antioxidant, anti-inflammatory, and wound healing properties, were successfully prepared by
electrospinning. Incorporation of herbal substances in the neat CA solution did not affect the morphology
of the resulting fibers, as both the neat and the herb-loaded CA fibers were smooth. The average diameters of these fibers ranged between 301 and 545 nm. Chemical integrity of the herbal substance within the
herb-loaded CA fiber mats, mechanical integrity, and swelling and weight loss behavior of neat and herb-loaded
CA fiber mats were studied. Moreover, the investigation of the release characteristics of herbal substances
from herb-loaded CA fiber mats was carried out by the total immersion and the transdermal diffusion through
a pig skin method in buffer solution. The potential for use of these electrospun fiber mats as wound dressings
was further assessed in vitro with human dermal fibroblast (NHDF) cells in terms of the indirect cytotoxicity,
the antioxidant activity, the cell attachment, the cell proliferation, and the collagen quantification. In addition, the
morphological observation of cultured cells on these electrospun fiber mats was also investigated by scanning
electron microscopy (SEM).

GM02: การพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใย พอลิพรอพิลีน
เส้นใยพอลิพรอพิลีนเป็นเส้นใยที่มีราคาถูก น้ำหนักเบา ทนต่อสารเคมี แต่ในขณะเดียวกันมีข้อจำกัดการใช้งานในแง่
ของการบิดเบี้ยวเสียรูปได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนเพียง 80-90 องศาเซลเซียส รวมทั้งการไม่สามารถดูดซับสีย้อม ซึ่งในการพัฒนา
เส้นใยพอลิพรอพิลีนเพื่อเพิ่มความหลากหลายการใช้งานนี้ได้อาศัยนาโนเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงสมบัติ โดยใช้เคลย์ซึ่งเป็นวัสดุ
ธรรมชาติที่มีโครงสร้างเป็นชั้นแผ่น และแต่ละชั้นแผ่นมีความหนาประมาณ 1 นาโนเมตร
กระบวนการที่พัฒนาขึ้น ทั้งในส่วนของกระบวนการเตรียมเม็ดพอลิพรอพิลีน-เคลย์นาโนคอมพอสิตความเข้มข้นสูง
(master batch) และกระบวนการผลิตเส้นใยยาวพอลิพรอพิลีน-เคลย์นาโนคอมพอสิตที่มีสมบัติการย้อมติดสีนี้มีความเป็นไปได้ใน
การผลิต ระดับอุตสาหกรรม หากมีการศึกษาปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้กระบวนการเตรียม master batch
สามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ได้
สำหรับเส้นใยที่ได้นี้สามารถย้อมติดสีได้โดยใช้ปริมาณสีเพียงเล็กน้อย ทำให้ช่วยลดปริมาณการใช้สีย้อมที่เป็นมลพิษต่อสิ่ง
แวดล้อมได้เป็นอย่างดี และเทคนิคนี้จะช่วยลดปริมาณการสูญเสียเส้นใยสีจากกระบวนการเตรียมที่ใช้เม็ดสีมาสเตอร์แบช
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GM03: การพัฒนาหน้ากากป้องกันมลพิษทางอากาศ
การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันสุขภาพของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปยังการจัดทำ
หน้ากากผ้าที่สามารถป้องกันมลพิษทางอากาศสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก โดยหน้ากากป้องกันมลพิษทางอากาศจากงานวิจัยนี้
จะช่วยในการลดการได้รับก๊าซพิษ เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นต้น รวมทั้งสารอินทรีย์ที่อาจพบทั่วไป เช่น ฟีนอล เป็นต้น การผลิต
หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันก๊าซพิษในงานนี้ ประกอบด้วย การสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์ที่สามารถใช้งานได้ดีในช่วงแสงวิซิเบิล
การนำไททาเนียมไดออกไซด์มายึดติดบนหน้ากากผ้า และการทดสอบการกำจัดก๊าซพิษและสารอินทรีย์ โดยกลไกในการกำจัดก๊าซ
พิษหรือสารอินทรีย์เกิดขึ้นจากกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส โดยเมื่อไททาเนียมไดออกไซด์บนหน้ากากผ้าเมื่อได้รับพลังงานจากแสง
วิซิเบิลจากแสงแดดหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ จะทำปฏิกิริยากับก๊าซพิษ ทำให้เกิดการย่อยสลายก๊าซพิษ หรือสารอินทรีย์ขึ้น ผลจาก
การวิจัยพบว่าไททาเนียมไดออกไซด์ที่ยึดติดบนหน้ากากนั้น สามารถย่อยก๊าซพิษ และสารอินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดการผลิตของภาคอุตสาหกรรมต่อไป
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Zone 4

โครงการพิเศษและหนวยบริการ
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Zone 4:

Special Projects and Services
SP01: ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็น
หน่วยงานที่รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมไทยมีโครงการริเริ่มที่เป็นฐานความรู้ เช่น “คลัง
ศัพท์ไทย (Thai Word Repository)” ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการคำศัพท์ ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงฐานควมรู้ที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง
“การทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)” ซึ่งช่วยติดตามความเคลื่อนไหวการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม
เพื่อกำหนดแนวทางนโยบาย กลยุทธ์งานวิจัย และทิศทางการลงทุน

SP02: ยาแอนด์ยู & ฤาษีดัดตน
“Ya & You” เว็บไซต์สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้เรื่องยาและสุขภาพทางอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนเปิดให้
ใช้งานแล้วอย่างเป็นทางการ ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านยาและสุขภาพที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย รวดเร็วและ
ครอบคลุมกว่าสือ่ อืน่ ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด เปิดให้บริการ
ระบบเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2551 ที่ http://www.yaandyou.net/ และกำลังดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติม ต้องการ
ความร่วมมือสำหรับ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญยา ในการรวมกลุ่มจัดทำ Wiki เพื่อเพิ่มเติมและปรับปรุงคลังข้อมูล
กลุ่มสอง นักวิทยาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญในเรื่อง Natural Language Processing/ Image Processing/ Data Mining/ Wiki
ฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ท่าการออกกำลังกายเหล่านี้ให้สู่สาธารณชนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จัดทำเป็น animation สามมิติ ทำให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และสามารถออกกำลังกายท่าฤาษีดัดต
นตามไปด้วยได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ห้องทำงาน หรือห้องนอนได้โดยสะดวก ปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้วสำหรับท่าพื้นฐาน 15
ท่าหลักและ 7 ท่าย่อย ต้องการเอกชนผู้สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่าฤาษีดัดตนที่เหลืออยู่อีกประมาณ 60 ท่า
และผู้สนใจรับทำ hosting เพื่อการเผยแพร่ท่าฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัลต่อไป

SP03: Genome Institute
In 2008, a center of non-profit instrumental service, named as Genome and Proteomic Service (GPS)
was established under the financial support from the Genome Institute (GI) of the National Genetic Engineering
and Biotechnology (BIOTEC). The unit was aimed to facilitate and strengthen the capability of biotechnology
research in both private and public institutes by providing biomolecular resources and the reliably masterful
services of biological analysis and synthesis with newly advanced instruments and technologies. Due to
considerable expertise in instrumental operation and maintenance of GPS’s staffs, the unit powerfully assists
Thai scientists with saving time and budget. The instrumental management in GPS, as a one-stop service
center, can also encourage the scientists to conveniently innovate and extent their bioscience researches.
Currently,
-

the GPS has 5 major services:
Automated DNA Sequencing
Fluorescence Activated Cell Sorter (FACS) Analysis
1D and 2D Electrophoresis
Robotic Spot Handling Workstation
Mass Spectrometry and Data Analysis
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งานวิจัยจีโนมสไปรูลิน่า (Spirulina genome project)
Spirulina platensis (สไปรูลิน่า) ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพ อาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง เนื่องจากสไปรูลิน่าประกอบด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าสูงได้แก่ โปรตีน b-carotene ไวตามิน
B12 โพลีแซคคาไรด์ ซัลโฟลิปิด และรงควัตถุที่มีบทบาทในการเพิ่มระบบคุ้มกัน เช่น ไฟโคไซยานิน คลอโรฟิลล์เอ กรดไขมันจำเป็น
คือ กรดแกมม่าลิโนเลนิค (GLA) ที่เป็นสารตั้งต้นของกระบวนการสังเคราะห์ prostaglandin ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรม
สไปรูลิน่าสามารถเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีในประเทศไทยและประเทศเขตร้อน ในบ่อเปิดกลางแจ้งในที่มีการดูแลเป็นอย่างดี และ
ปัจจุบันทั่วโลกมีการผลิตสไปรูลิน่ารวมประมาณ 3,000 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศที่มีการผลิตสูงที่สุด รองลงมาคือ จีน ไทยและอินเดีย
การพัฒนาและการใช้สไปรูลนิ า่ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด จำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเข้าใจบทบาทและหน้าทีข่ องยีนในกระบวนการ
ทางชีววิทยา การควบคุมการสังเคราะห์สารมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตสไปรูลิน่าในระดับอุตสาหกรรม คณะนักวิจัย
ของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
Kazusa DNA Research Institute จึงได้ดำเนินงานโครงการวิจัย จีโนมสไปรูลิน่าสายพันธุ์ S. platensis สายพันธุ์ C1 (Arthrospira
sp. PCC 9438) ผลจากการหาลำดับเบสด้วยเทคนิค Sanger และ Pyrosequencing พบว่าสไปรูลิน่ามีจีโนมขนาดประมาณ
6.1 ล้านเบสที่จัดเรียงต้วบนโครโมโซม 1 เส้น ปัจจุบันลำดับเบสบนโครโมโซมที่หาได้คิดเป็นร้อยละ 97 ของขนาดจีโนมทั้งหมด
จากการทำนายหายีนที่สร้างโปรตีนบนจีโนมด้วย similarity search พบว่ามี ORF ประมาณ 6,360 ORF และพบว่าประมาณร้อยละ
43 ของ ORF เป็นยีนที่ทราบหน้าที่แล้ว เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย pathway tools พบว่าวิถีเมตาบอลิซึ่มที่มียีนที่เกี่ยวข้อง
ครบสมบูรณ์ 107 วิถี เช่น วิถี glycolysis วิถี pentose phosphate การสังเคราะห์กรดอะมิโน การสังเคราะห์กรดไขมัน
และกระบวนการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้ยังพบยีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสารมูลค่าสูงต่างๆ อีกด้วย

SP04: PTEC
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) นำเครื่องมือทดสอบด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และมีการจำลอง
การทดสอบของผลิตภัณฑ์ในด้านการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กทางอากาศตามมาตรฐาน รวมทั้งแสดงความสามารถการบริการใน
ด้านอื่นๆ เช่น การทดสอบด้านความปลอดภัย การทดสอบโซลาร์เซลล์ และการสอบเทียบเครื่องมือทางด้าน RF ในรูปแบบ
โปสเตอร์และวีดีทัศน์

SP05: Cell Factory
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้ใช้เซลล์จุลินทรีย์เป็นโรงงานผลิตสาร (Cell Factory) ทำให้สามารถผลิต Recombinant
protein เอนไซม์ต่างๆ โปรตีนเพื่อการรักษา (biological drug) ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีดีเอ็นเอทำให้ยีนแสดงออกได้มากขึ้น และ
กระบวนการผลิตโปรตีนจากโรงงานเซลล์ในระดับห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งถึงการผลิตในระดับขนาดโรงงานต้นแบบตามมาตรฐาน
การผลิตที่ดี (Current Good Manufacturing Practices) ผลิตโปรตีนเพื่อการรักษา (biological drug) ที่ได้พัฒนาขึ้น สำหรับ
การทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลองและมนุษย์ต่อไป

SP06: Size Thailand
มาตรฐาน ‘SizeThai’ คือ ขนาดไซส์ต่างๆ (Size Chart) ที่เป็นมาตรฐานสำหรับรูปร่างของคนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งได้
จากการทำการสำรวจวัดเรือนร่างด้วยเทคโนโลยี “3D Body Scanning” ที่ทันสมัย กับกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงไทย จำนวน
13,442 คน ทั่วประเทศ พร้อมวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งในภูมิภาคเอเชีย มีเพียงญี่ปุ่นและประเทศไทยเท่านั้น
ที่ใช้เทคโนโลยี 3D Body Scanning นี้เพื่อทำไซส์มาตรฐานได้สำเร็จ
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SP07: โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเชื่อมโยงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนอุปถัมภ์และเร่งเร้าให้เกิด
นวัตกรรมและเกิดผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ให้คำตอบเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของการพัฒนา
(Development Paradigm Shift) ขึ้นในประเทศจากระบบเศรษฐกิจฐานแรงงานไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Labor Based
to Knowledge Based Economy)
ปัจจุบัน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) อัน
ประกอบด้วยศูนย์บริหารจัดการ เทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติทั้งสี่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้หน่วยงานภาคเอกชนเช่าเพื่อ
ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมกับให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้บังเกิดผลเชิงพาณิชย์
การจัดตัง้ อุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมภิ าคเป็นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสำหรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนากำลังคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้สู่ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดย สวทช. เป็นพี่เลี้ยงให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งใน
ปีที่ผ่านมาอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีผลงานของเอกชนที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อาทิ
1. เครื่องแก้วและกระจกเพ้นท์ลาย : NBG PAINTING HOUSE Co., Ltd
2. ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน : หจก.ไทยชนะ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
3. น้ำส้มควันไม้เคียงมูล และถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น : โครงการจัดตั้ง บจ.เคียงมูลพลังงาน
4. ปลาส้มแม่ริม : โครงการจัดตั้ง บจ.ปลาส้มแม่ริม
5. เครื่องจักรผลิตยางแผ่นดิบแบบต่อเนื่อง : โครงการจัดตั้ง บจ.ทณิษาวิศวกรรม
6. ชุดทดสอบปริมาณสบู่ในน้ำยาง : C Science & Consultants Co,.Ltd.
7. อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ : หจก.เกรซ เซอร์วิส

SP08: International Collaboration and Hiroshima University
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานสากลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มุ่งมั่น
ที่จะสร้างชื่อเสียงและบทบาทในเวทีโลกและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิจัยรวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ
ต่างๆ ด้วยความเชื่อมโยงดังนี้ ทำให้ สวทช. สามารถกำหนด ทิศทางการวิจัยและเทียบเคียงผลงานกับงานวิจัยชั้นเลิศของโลกใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ สวทช. ยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากเครือข่ายต่างๆ ที่ สวทช.
เข้าร่วม สวทช. ได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีกับหลายหน่วยงานและสถาบันทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ โดยใช้การลงนามในบันทึกตกลงเป็นกลสำคัญ
ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่าจากประเทศญี่ปุ่นได้ส่งโปสเตอร์และนิทรรศการเข้าร่วมงาน โดยนำเสนอเรื่องกิจกรรม
ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า (Industry-Academia Collaboration Activities
at Hiroshima University) โดยอาจารย์ Fusahito Yoshida จาก Collaborative Research Center, Hiroshima University,
Japan โดยกล่าวถึงโครงสร้างองค์กรและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการของศูนย์ความร่วมมือในการวิจัยเป็นสำคัญ โดยกล่าวว่าในปี 2006
ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยได้แบ่งเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนก International & Industry-Academia Collaboration แผนก
Education & Venture Business Creation และ czod Intellectual Property กิจกรรมหลักของแผนก International & IndustryAcademia Collaboration คือการส่งเสริมการร่วมวิจัยและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า
มีการให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี มีการจัดนิทรรศการเกีย่ วกับสิทธบัตรและการจัดการเยี่ยม
บริษัทต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงอุสาหกรรมและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ส่วนกิจกรรมของแผนก Education & Venture Business
Creation คือการสอนวิชาที่เน้นความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนและมีการจัดบรรยายให้กับบุคคลทั่วไป นอกจาก
นี้ยังมีการให้บริการด้านห้องทดลองพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยและภาคธุรกิจที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ส่วนแผนก Intellectual Property มีกิจกรรมหลักคือการบริหารจัดการการสร้างสรรค์การปกป้องและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
และให้การศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการนำความรู้ ความชำนาญด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สั่งสมมา
แต่อดีต มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและหวังว่าจะได้นำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับสถาบันชั้นนำใน
โพ้นทะเล นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้นำตัวอย่างงานวิจัยมานำเสนอด้วย 2 เรื่อง คือ 1) High Speed and High Yield
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Conversion of Excess Sludge to Electric Power by Microbial Fuel Cell โดย Toshihide Kakizono, Department of
Molecular Biotechnology, Graduate School of Advanced Sciences of Matter และ 2) Inactivation of noroviruses
with persimmon tannin and development of antiviral disinfectants โดย Tadashi Shimamoto, Laboratory of Food
Microbiology and Hygiene, Graduate School of Biosphere Science.

SP09: ศูนย์หนังสือ สวทช.
ศูนย์หนังสือ สวทช. ฝายสื่อสิงพิมพและมัลติมีเดีย แหล่งรวมหนังสือและสื่อวิทยาศาสตร์คุณภาพจาก สวทช. เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับคนไทยทุกคน
พบกับหนังสือด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพวัสดุศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงานทางเลือก อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ นาโนเทคโนโลยี คู่มือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครูอาจารย์ รวมทั้งวรรณกรรมและเรื่องน่ารู้ทาง
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ศูนย์หนังสือ สวทช. มีบริการจัดจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/

SP10: หุ่นยนต์การเรียนรู้
หุ่นยนต์กู้ภัย
Plasma-RX เป็นทีมหุ่นยนต์กู้ภัยจากชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Plasma-RX ประกอบด้วย
หุ่นยนต์สองตัวที่ทำงานต่างกัน ได้แก่ RX ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าทำหน้าที่ค้นหาเลือกโดยมีคนขับ และ Xiphias ซึ่งทำงานแบบอัตโนมัติ
หุน่ ยนต์ทงั้ สองตัวมีอปุ กรณ์ตรวจวัดและคอมพิวเตอร์อยูภ่ ายในสำหรับตรวจจับสัญญาณชีพของผูป้ ระสบภัย เช่น คาร์บอนไดออกไซน์
ความร้อน และภาพ ในปีที่ผ่านมาทีม Plasma-RX ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Robocup 2008 Robot
Rescue League ที่เมือง Suzhou สาธารณรัฐประชาชนจีนและครองตำแหน่งชนะเลิศได้สำเร็จ
หุ่นยนต์สู่การเรียนรู้
การประดิษฐ์หุ่นยนต์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์หุ่นยนต์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะ อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในถิ่นที่ห่างไกล ได้คิดเป็น ทำเป็น และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้โดยอาศัยความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ในชั้นเรียนมาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ และให้นักเรียนสามารถสร้างความได้เปรียบในอนาคตของนักเรียน
และเพื่อเป็นการวางรากฐานให้เด็กนักเรียนในถิ่นที่ห่างไกลเกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้น และไม่ซับซ้อนใน
เรื่องกลไก กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีให้กับอนาคตของเด็กชาวเขาต่อไป ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ศรีสมวงศ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ ระบบการทำงาน และนำมาบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ของนักเรียนให้มีความคิดใน
การทำกิจกรรมหุ่นยนต์ให้มีความหลากหลาย และพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าและใช้ประโยชน์ได้จริง

