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เอกสารประกอบนิทรรศการ
การประชุมวิชาการประจำป 2552

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
“สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ

ฝาวิกฤตดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”

ผังนิทรรศการการประชุมวิชาการประจำป 2552

โซนที่ 1: นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย

โซนที่ 2: การถายทอดเทคโนโลยี

โซนที่ 3: งานวิจัยและพัฒนา

โซนที่ 4: โครงการพิเศษและหนวยบริการ
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ผังนิทรรศการการประชุมประจำป 2552

Zone 1: นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย

Zone 2: การถายทอดเทคโนโลยี

Zone 3: งานวิจัยและพัฒนา

Zone 4: โครงการพิเศษและหนวยบริการ
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Zone 1
นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
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โซนที่ 1: 
นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
กลุมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

 เม่ือคร้ังท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเย่ียมชมสถาบันเดซีในวันท่ี 21 สิงหาคม 2545 
ทางสถาบันเดซี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY Summer Student Program) เป็นเวลา 3 ปี 
(2546-2548) จำนวนปีละ 1 ทุน เพื่อให้นักศึกษาไทย ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ผ่านหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้ว 3 ปี 
เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัย 
 สวทช.  จึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ  ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสม
ในขั้นต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ให้
นักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมหลักในห้องปฏิบัติการของสถาบันเดซี ณ เมืองฮัมบวร์ก หรือเมืองซอยเธย์ ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 ผลการดำเนินโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ระยะที่ 1 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สถาบันเดซีได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุน 
นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ระยะที่ 2 เป็นเวลา 5 ปี (2549-2553) จำนวนปีละ 2 ทุน สำหรับตัวแทนเยาวชนที่ได้รับทุนรุ่นที่ 7  
(ปี 2552) ได้แก่ 

1. นายสุทธิพงษ วรรณไพบูลย 
 นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นางสาวเพียรเพ็ญ สีมา 
 นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

 กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา จัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 โดยมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล            
ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobelprize-winners Meetings at Lake Constance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษา 
และนักวิจัยจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมในช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจัดขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมีและสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และในปี ค.ศ. 2005 
ซึ่งเป็นปีไอน์สไตน์ได้จัดการประชุมขึ้นทั้งสามสาขาพร้อมกัน สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์จัดขึ้นทุก 2 ปีเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 
 สวทช. รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา 
นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปิดโลกทัศน์
ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์
ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวนมาก ที่จะมานำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว 
 คณะกรรมการสัมภาษณ์ได้มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 8 คน จากนั้นได้ประสานงานกับมูลนิธิ 
ลินเดาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 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 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท-เอก
3. นายธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์
 นักศึกษาปริญญาเอกปีที่ 2 ภาควิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา
4. นายณิรวัฒน์ ธรรมจักร
 นักศึกษาปริญญาเอกปีที่ 1 ภาควิชาเคมีอนินทรีย์ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด สหราชอาณาจักร
5. นางสาวรวิวรรณ เหล่าเจริญสุข
 นักศึกษาปริญญาเอกปีที่ 5 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท สหรัฐอเมริกา
ระดับการศึกษาหลังปริญญาเอก
6. นางสาวปาริฉัตร วนลาภพัฒนา 
 อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน 

 สวทช. ร่วมกับสถาบันการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตั้งแต่ปี 2540 
เพือ่คน้หาเดก็และเยาวชนที่มีความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารบัการสง่เสรมิและสนบัสนนุ ดว้ยรปูแบบและวธิกีาร
ที่หลากหลายตามความถนดัและความสนใจของแตล่ะคน เพือ่เพิม่พนูศกัยภาพทางวทิยาศาสตร์อยา่งตอ่เนือ่ง จนสามารถกา้วสู่อาชพี 
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ
 การดำเนินงานที่ผ่านมา (ปี 2540-2551) ดำเนินการในกลุ่มเยาวชน 2 กลุ่ม โดยเยาวชนได้รับการบ่มเพาะ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมต่างๆ ดังนี้
 1. กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted and Talented Children) ได้แก่ เด็กและ
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวนปีละประมาณ 100 คน กลุ่มนี้จะอยู่ในกระบวนการส่งเสริมประสบการณ์และ
พัฒนาศักยภาพเป็นเวลาประมาณ 1 ปี โดยมีการสนับสนุนและติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้เข้าสู่อาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มากที่สุด กิจกรรมกลุ่มนี้ประกอบด้วย ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การให้คำแนะนำโดยนักวิทยาศาสตร์
พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง การดำเนินการที่ผ่านมาทั้งหมด 11 รุ่น รวมเยาวชนที่ผ่านการบ่มเพาะ 1,191 คน
 2. กลุ่มผู้มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Genius) คัดเลือกจากกลุ่มแรกปีละ ประมาณ 10 คน เข้ารับ 
การสนับสนุนจากโครงการในระยะยาว ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ จนกว่าจะสำเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาเอก และเข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย โดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง และนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงคอย
ดูแลและให้คำปรึกษา ปัจจุบัน มีเยาวชนได้รับคัดเลือกทั้งหมด 148 คน จบการศึกษา 6 คน (ปริญญาโท 4 คน ปริญญาตรี 2 คน) 
กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา 12 คน ปริญญาตรี 74 คน ปริญญาโท 34 คน และปริญญาเอก 22 คน (รวมที่กำลังศึกษาทั้งหมด 
142 คน แบ่งเป็นในประเทศ 93 คน ต่างประเทศ 49 คน) 

4. โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ในสถานศึกษาและศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 จากความจำเปน็ของการใช้ไฟฟา้เพือ่การดำรงชวีติในพืน้ทีห่า่งไกล เพือ่เปน็แหลง่เรยีนรู ้และสนบัสนนุการศกึษาของชมุชน 
ชาวไทยภูเขา ดังนั้นการบริหารจัดการการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีศักยภาพในการดำเนินงานในพื้นที่และ 
ส่วนกลาง ผ่านรูปแบบความร่วมมือด้วยบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างหน่วยงานย่อมจะเป็นคำตอบให้กับการใช้พลังงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือผนวกเข้ากับการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะทำให้การใช้พลังงาน 
ทดแทนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลไปยังการใช้งานในลักษณะอื่นอย่างมีประสิทธิผล
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- ตุลาคม 2549 ออกแบบและทดสอบการใช้งานระบบฯ
- พฤษภาคม 2550 สาธิตการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบฯ ในพื้นที่จังหวัดตาก
- ตุลาคม 2550 ติดตั้งระบบฯ ในพื้นที่จังหวัดตาก รวม 17 แห่ง
- มกราคม 2551 สาธิตการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบฯ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- กุมภาพันธ์ 2551 ติดตั้งระบบฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 19 แห่ง
- กุมภาพันธ์ 2551 ลงนามความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2551 เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานระบบฯ ประสานงานระหว่างหน่วยงานในการบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมสิ่งที่ขัดข้อง และประสานงานระหว่างหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอน

โครงการความร่วมมือระหว่าง TERI และ สวทช. ในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย 

 โครงการความร่วมมือระหว่าง The Energy and Resources Institute (TERI) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่
 1. การประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศอินเดีย 
 2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนในระบบปรับอากาศ
ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในประเทศอินเดีย 
 2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนในระบบปรับอากาศที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศประเทศอินเดีย 
 3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและน้ำมัน
 4. ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาทางด้านพลังงาน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
แผนการดำเนินงาน 
 1. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ TERI’s Green Buildings: RETREAT (Resource 

Efficient TERI Retreat for Environmental Awareness and Training) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ
แผงผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อน และเตรียมจัดส่งไปติดตั้ง 

 2. ร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา “Research and Development Project on PV/T Solar            
Air-conditioning System” เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 
5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สวทช. และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) 
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เป็นการดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมมือด้าน
งานวิจัย พัฒนา และวิชาการ รวมทั้งการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีของทั้งสองสถาบัน ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการและ
สร้างให้บุคลากรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีเส้นทางสายวิชาชีพทางงานวิจัยด้วย 
 การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบัน มีความก้าวหน้าด้วยดีและต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ส่งผลดี
โดยตรงต่อนักเรียนนายร้อย (นนร.) และคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในด้านพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการวิจัยร่วมของทั้งสองสถาบันยังก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งนอกจากจะส่งเสริม
ให้เกิดนักวิจัยใหม่แล้ว นักเรียนนายร้อยที่จบการศึกษาออกไปและใช้ชีวิตอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ยังสามารถนำ
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับประชาชน อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย ดังโครงการตัวอย่างต่อไปนี้
 5.1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปัจจัยสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูง

 การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงให้แก่อาจารย์ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) เพื่อศึกษาปัจจัย อุณหภูมิ สูตรวัสดุเพาะที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตเห็ดนกยูงในพื้นที่ภาคกลาง 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว และเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(นนร.) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิชาการทหาร โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้



7

 1. เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดนกยูงให้แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) 
 2.  ได้ข้อมูลปัจจัยอุณหภูมิ สูตรวัสดุเพาะที่มีความเหมาะสม และข้อมูลการเก็บรักษาเห็ดนกยูงที่สภาวะต่างๆ  
 3.  เกิดเครือข่ายในการทำงานวิจัยระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สวทช. และคณะอาจารย์ 

จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
 4.  ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดนกยูงให้กับ นนร. ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ของ นนร. ชั้นปีที่ 4/2548 และ นนร. ชั้นปีที่ 4/2549 ของกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 5.  นนร. ได้มีความชำนาญและรู้วิธีการในการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงเองได้จริง ซึ่งสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด

นกยูงให้กับหน่วยงานทหารและเกษตรกรในท้องถิ่นได้ ซึ่งสามารถเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้สู่ครัวเรือนได้มากขึ้น
 5.2. ระบบค้นหาและระบุตำแหน่งเชิงทหารบน Google Earth

 ระบบค้นหาและระบุตำแหน่งเชิงการทหารบน Google Earth เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีด้านแผนที่และ
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 โดยใช้เครื่อง PDA แบบพกพาที่มีเครื่องรับ GPS สัญญาณ
ดาวเทียม 3 เครื่องสำหรับนำร่อง 3 หมวดกองร้อยทหารราบ โดยระบบสามารถระบุพิกัดของหมวดทั้ง 3 หมวดและแสดงภาพ
มุมมองแบบ 3 มิติบนเว็บไซต์ที่มีการติดตั้ง Google Earth Plugin โดยใน Google Earth จะมีการทำสภาพภูมิประเทศ อาคาร 
สิ่งกีดขวางเป็นรูปสามมิติเสมือนจริง ระบบจะแสดงภาพภูมิประเทศและมุมมองการเคลื่อนไหวของหมวดต่างๆ แบบเสมือนจริง
และ real-time ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจและสั่งการการเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องใช้การถ่ายภาพสถานการณ์การรบ 
ผู้บังคับบัญชาสามารถส่งข้อความสั่งการหมวดต่างๆ ผ่านระบบ 3DVBCC ได้เลย ระบบจะสามารถรองรับการติดต่อสื่อสารใน
รูปแบบของข้อความ chat สั้นๆ และสามารถรับภาพถ่ายสภาพภูมิประเทศจากหมวดทหารราบได้หากต้องการ เนื่องจากระบบเป็น
แบบ Web Application การเข้าใช้ระบบสามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้ต้องทำการ log in 
ก่อนใช้ระบบทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยโดยสามารถระบุสถานะของผู้เข้าใช้ระบบได้ ระบบ 3DVBCC จะเป็นโครงงานวิจัยนำร่องเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบควบคุมและสั่งการการรบเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีในปัจจุบันเพื่อให้กองทัพบก
มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ประหยัดงบประมาณ และก้าวเข้าสู่กองทัพบกไทยแห่งอนาคตได้เต็มความภาคภูมิ
 5.3 ระบบการส่งข่าวสารภายในองคกรผ่านเครือข่าย SMS

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพบก ที่มีข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรเป็นจำนวนมาก ที่จะ 
ต้องแจ้งให้บุคลากรทราบ เพื่อที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง รวดเร็วฉับไว ทันเหตุการณ์ ไม่ผิดพลาด ประหยัดทรัพยากร และสามารถ
ตรวจสอบได้ การใช้ SMS เป็นแนวทางหนึ่ง ที่สามารถใช้รายงานข่าวสารภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี เพราะทำให้สะดวก 
รวดเร็ว อีกทั้ง อุปกรณ์เครื่องรับ SMS ก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งบุคลากรขององค์กรส่วนใหญ่จะมีใช้เกือบทั้งหมดทุกคน ระบบ
ส่งข่าวสารภายในองค์กรผ่านเครือข่าย SMS เป็นระบบการจัดส่งและกระจายข่าวสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์และ SMS ในรูป
ของ Web Application โดยสามารถนำไปติดตั้งในหน่วยงานใดก็ได้ที่ต้องการมีระบบกระจายข่าวสาร ระบบสามารถควบคุม
การส่งข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเจ้าหน้าที่สามารถกรอกข่าวสาร ส่ง และจัดเก็บข่าวสารไว้ในฐานข้อมูลของ
ระบบ และสามารถจำกัดสิทธิผู้ใช้ได้หลายระดับเพื่อความปลอดภัยของระบบ ข้อความที่ส่งผ่านระบบจะไปปรากฏยังเครื่องรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคลากรในหน่วยงานนั้นที่มีการลงลงทะเบียนเป็นสมาชิกไว้ก่อนแล้ว โดยผู้รับสามารถกำหนดเป็นกลุ่ม และ
ข้อความทั้งหมดถูกเก็บบันทึกไว้เพื่อใช้ตรวจสอบในฐานข้อมูลของระบบ 
 รายละเอียด

 งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการใช้สร้างโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บ (Web Application) มาควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ส่ง 
SMS แล้วนำหลักการนี้มาอำนวยความสะดวกในการรับข่าวสารของกำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยจะต้อง
มีเรื่องของระบบสมาชิกการทำงานกับฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นมา กลุ่มวิจัยได้เลือกใช้เทคโนโลยีรหัสเปิด คือ PHP ร่วมกับ MySQL ซึ่ง
มีความสามารถสูงเป็นที่นิยมกันทั่วไป มาสร้างโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บร่วมกับโปรแกรม Now SMS/MMS Gateway 2007 
Edition ที่สามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดากลายเป็น SMS Server ได้ 
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กลุมกิจกรรมโครงการดาน IT

1. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านการสนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนการสอน ให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
สร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและความเสมอภาคเบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยในปี 2552 นี้ ทางโครงการฯ ได้นำผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการฯ และ
ศูนย์กลางรวบรวมสื่อการศึกษาที่มีประโยชน์สำหรับครูในโครงการฯ เข้าร่วมจัดแสดงดังนี้

1.1. ผลงานโรงเรียนในโครงการฯ ที่มีความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
 1.1.1. โรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพฯ ช่ือผลงาน “เกมออนไลน์สีขาว” ผลงานผ่านเข้ารอบ 2 โครงการการแข่งขัน 
  พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 
 1.1.2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อผลงาน 
  a) สื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบนิเวศ (Ecosystem) รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ- 
   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest #1)  
   ครั้งที่ 1 สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) 
  b) สื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปิโตรเลียม (Petroleum) ผลงานผ่านเข้ารอบ 2 โครงการการแข่งขันพัฒนา
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 
 1.1.3 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อผลงาน โปรแกรมจัดการข้อมูลการเงิน 
  (Manage Finance) ผลงานผ่านเข้ารอบ 2 โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ
  ไทย ครั้งที่ 11 

1.2. ผลงานนักเรียนในโรงเรียนโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนเข้าสู่อุดมศึกษาใน 
โควต้าพิเศษ จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่
1.2.1. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี ชื่อผลงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ และบ้านอัจฉริยะ

พัฒนามาจากผลงานที่ได้รับรางวัลพิเศษจากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ 
1.2.2. โรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพฯ ชื่อผลงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การให้อาหารสัตว์เลี้ยงผลงาน

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 
1.3. คลังสื่อการศึกษา Educational Media Center (EMC)
 ศูนย์กลาง รวบรวม สื่อการศึกษา และ ผลงาน ครู ที่ เข้าร่วม ใน โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม พระ ราช ดำริ  

สมเด็จพระ เทพรั ตน ราช สุดาฯ  สยาม บรม ราช กุมารี

2. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

   2.1 ผลการทดสอบการใช้งานขาเทียมในคนพิการและการทดสอบเชิงวิศวกรรม

 นำเสนอผลงานการพัฒนาขาเทียมสำหรับคนพิการของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดสู่ระบบบริการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยผลงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1.1 ผลการนำขาเทียมแบบปรับอัตราหน่วงได้ ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ไปทำการทดสอบการใช้งานจริง
กับคนพิการ และการทดสอบในเชิงวิศวกรรม

2.1.2 ผลการทดสอบขาเทียม ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในคนพิการ และการทดสอบในเชิง
วิศวกรรม
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    2.2 โครงการห้องเรียนไอทีต้นแบบสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน 

 นำเสนอผลการดำเนินงานห้องเรียนไอทีต้นแบบของโรงเรียนโสตศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษา 
อนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากและโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานรว่มกบัการใช้ไอทีและเทคโนโลยีสิง่อำนวยความสะดวก เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเรยีนรู้และความสามารถในการทำกจิกรรมการเรยีน 
ของนกัเรยีนที่มีความบกพรอ่งทางการไดย้นิ โดยโรงเรยีนจะนำผลงานของนกัเรยีนที่มีความบกพรอ่งทางการไดย้นิที่ได้รว่มกนัคิดจาก
การทำโครงงานมานำเสนอ พร้อมทั้งสาธิตการใช้สื่อไอทีที่ครูและนักเรียนได้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการทำกิจกรรมการเรียน
    2.3 โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนตาบอดเรียนสาขาวิทยาศาสตร 

 นำเสนอผลความกา้วหนา้ในการสนบัสนนุนกัเรยีนที่มีความบกพรอ่งทางการเหน็เขา้ศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาตร ี คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2552

กลุมกิจกรรมดานการพัฒนาชนบท

1. การพัฒนาชุมชน อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริให้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล 
ให้ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จึง
ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายหลังดำเนินการพัฒนาแล้ว ราษฎรในหมู่บ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาต่อไปด้วย
กลุ่มของชาวบ้านเอง
 ในปี 2551 ที่ผ่านมา ได้ดำเนิน “โครงการวิสาหกิจชุมชน-โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร
สามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้โรงงานเป็นเครื่องมือของชุมชนในการสร้างรายได้ มีกลุ่มเป้าหมายพื้นที่รอบภูพาน 3 จังหวัด (นครพนม 
มุกดาหาร และสกลนคร) เกษตรกรจำนวน 5,000 ครัวเรือน ใน 5 หมู่บ้าน ผลการดำเนินงานพบว่า
 1. เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มีสมาชิก 11 คน ได้รับเมล็ดข้าว
พันธุ์ กข.6 ต้านทานโรคไหม้ และขาวมะลิ 105 ทนน้ำท่วม จากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (หน่วยวิจัยร่วม
ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มีศูนย์ข้าวสกลนครมาอบรมเกษตรกรและ
ให้คำแนะนำในการผลิตเมล็ดพันธุ์ และได้รับผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.6 ที่มีคุณภาพดี จำนวน 3,515 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 
351.50 กิโลกรัมต่อไร่) และเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมที่มีคุณภาพดี จำนวน 1,560 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 340 
กิโลกรัมต่อไร่) โดยเมล็ดพันธุ์ทั้ง 2 สายพันธุ์ เกษตรกรสามารถจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ ในราคา 20 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 
101,500 บาท 2. กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ มีสมาชิก 26 คน โดยศูนย์ข้าวสกลนครมาอบรมเกษตรกรและให้คำแนะนำในการผลิต
ข้าวปลอดสารพิษ พื้นที่ปลูก 65 ไร่ ผลผลิตที่ได้รับทั้ง 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. เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเต่างอย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการส่งเสริม     
การพึ่งพาตนเองและเป็นศูนย์ประสานงานสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความรู้ในชุมชน ที่ตรงกับความต้องการของชุมชน (เรื่องข้าว มะเขือ ข้าวโพด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ) 
ดำเนินการโดยคนในชุมชน 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล จำนวน 300 คน (อนุบาล 40 คนประถมศึกษา 140 คน 
และมัธยมศึกษา 120 คน) และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล จำนวน 229 คน ปัจจุบัน สวทช. 
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น คอมพิวเตอร์ หนังสือ สื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้และนักวิชาการที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาและให้
ความรู้เป็นระยะ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน และศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี

 3. เกิดการสร้างเครือข่ายชุมชน ในการทำงาน “โครงการวิสาหกิจชุมชน-โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” สวทช. ประสานงาน 
ให้เกิดการทำงานแบบเครือข่าย โดยแบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 ด้าน ด้านวัตถุดิบ มีเครือข่ายที่รับผิดชอบ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์
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จังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเทคโนโลยี
โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์โรงงาน มีเครือข่ายที่รับผิดชอบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการตลาด มีเครือข่ายที่รับผิดชอบ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดสกลนคร เครือข่าย YCL 
(YCL = Young Community Leaders) ด้านผู้สนับสนุน ได้แก่ ประชาคมสกลนคร สวทช. สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) 
และบริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

2. เทคโนโลยี พัฒนา พันธุ ข้าว และ พัฒนา พื้นที่ เสื่อมโทรม

2.1 การ ผลิต เมล็ดพันธุ ข้าวของ ชุมชน

2.1.1 การ ถ่ายทอด เทคโนโลยี การ ผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าว คุณภาพดี ให้ กับ เกษตรกร ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
 จาก การ ที่ หน่วย ปฏิบัติการ ค้นหา และ ใช้ประโยชน์ ยีน ข้าว ได้ ปรับปรุง พันธุ์ ข้าว กข .6 ให้ ต้านทาน โรค ไหม้ และ 
สายพันธุ์ ขาว ดอกมะลิ 105 ทน น้ำท่วม ฉับพลัน ที่ ผ่านการทดสอบ ใน แปลง เกษตรกร เป็นที่ยอมรับ ใน หลาย พื้นที่ ใน ปี 
พ.ศ. 2551 สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ( สวทช.) โดย ศูนย์ พันธุวิศวกรรม และ เทคโนโลยีชีวภาพ 
แห่งชาติ (ไบโอ เทค ) ร่วมกับ ศูนย์ วิจัย ข้าว สกลนคร กรมการ ข้าวได้จัดอบรม เทคโนโลยี การ ผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าว คุณภาพดี ให้ 
กับ กลุ่ม เกษตรกร ใน พื้นที่ บ้านนา งอย -โพน ปลาโหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ดังนี้

- กลุ่ม ผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าว คุณภาพดี “พันธุ์ ขาว ดอกมะลิ 105 ทน น้ำท่วม ฉับพลัน”  เกษตรกร 4 ครอบครัว ปลูกข้าว 
ใน พื้นที่ 4 ไร่ ได้ เมล็ดพันธุ์ ข้าว คุณภาพดี 1,560 กิโลกรัม (ผลผลิต เฉลี่ย 340 กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกร จำหน่าย 
เป็น เมล็ดพันธุ์ ใน ราคา 20 บาท/กิโลกรัม มูลค่า 31,200 บาท จาก การ ส่ง ตัวอย่าง เมล็ดพันธุ์ ข้าว ให้ ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ 
ข้าว สกลนคร กรมการ ข้าว ตรวจสอบ คุณภาพ เมล็ดพันธุ์ มี ตัวอย่าง ผ่าน มาตรฐาน 2 ตัวอย่าง

- กลุ่ม ผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าว คุณภาพดี “พันธุ์ กข .6 ต้านทาน โรค ไหม้” เกษตรกร 8 ครอบครัว ปลูกข้าว ใน พื้นที่ 10 ไร่  
ได้ เมล็ดพันธุ์ ข้าว คุณภาพดี 3,515 กิโลกรัม (ผลผลิต เฉลี่ย 350 กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกร จำหน่าย เป็น เมล็ดพันธุ์ 
ราคา 18 บาท/กิโลกรัม มูลค่า 63,270 บาท จาก การ ส่ง ตัวอย่าง เมล็ดพันธุ์ ข้าว ให้ ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ ข้าว สกลนคร 
กรมการ ข้าว ตรวจสอบ คุณภาพ มี ตัวอย่าง ผ่าน มาตรฐาน 7 ตัวอย่าง

2.1.2 การ ถ่ายทอด เทคโนโลยี การ ผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าว คุณภาพดี ให้ กับ เกษตรกร จังหวัดน่าน และ จังหวัดเชียงราย
 ปี 2551 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล ล้าน นา ร่วมกับ มูลนิธิฮัก เมืองน่าน โดย การ สนับสนุน จากหน่วย ปฏิบัติการ 
ค้นหา และ ใช้ประโยชน์ ยีน ข้าวได้มอบ เมล็ดพันธุ์ หลัก พันธุ์ กข .6 ต้านทาน โรค ไหม้ เพื่อ แจกจ่าย ให้ กับ เกษตรกร นำร่อง ที่ 
ได้รับ การ คัดเลือก และ ภายใต้การควบคุม การ ผลิตของมูลนิธิฮักเมืองน่าน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลฝายแก้ว 
อำเภอภูเพียง, ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา, ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข, ตำบลเปื้อ อำเภอเชียงกลาง, 
ตำบลเมืองรี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ได้ร่วมคัดกลุ่มเกษตรกร 19 ราย ในพื้นที่ 40 ไร่ ปลูกเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อผลิต
เป็นเมล็ดพันธุ์ขยายในปีต่อไป โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานตามหลักการผลิต
เมล็ดพันธุ์ ได้ผลผลิตข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ขยาย 23 ตัน จากพื้นที่ 22 ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์
เองและจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงในราคา 15 บาท/กิโลกรัม โดยผ่านกระบวนการก่อตั้งศูนย์
ข้าวชุมชนนำร่อง และมูลนิธิฮักเมืองน่านรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืน 5-6 ตัน ในราคา 10 บาท/กิโลกรัม เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์และบรรจุถุงจำหน่ายไปยัง จังหวัดเลย จำนวน 500 กิโลกรัม และชุมชนใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้เป็น
เมล็ดพันธุ์ในฤดูถัดไป ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท และพร้อมที่จะกระจายไปสู่ชุมชนใกล้เคียงเพื่อการสร้างเครือข่ายศูนย์
ข้าวชุมชนรายใหม่ต่อไป 
 นอกจากนี้ ได้ ถ่ายทอดความรู้ การ ผลิต ข้าว ให้ กับ โรงเรียน พระ ปริยัติธรรม โรงเรียน วัด บุญ ยืน อำเภอเวียงสา และ วัด 
ดอน มงคล อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ่ง ประสบปัญหา ขาดแคลน ข้าว  ไม่ เพียงพอ ต่อ สามเณร และ พระภิกษุ ฤดู ที่ผ่านมา 
ทำการ ปลูกข้าว 17 ไร่ ได้ ผลผลิต รวม 13,000 กิโลกรัม ทำให้มีข้าวพอเพียงต่อการบริโภคทั้งสองแห่ง
 จังหวัดเชียงราย เป็น อีก พื้นที่ ที่ดำเนินการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี การ ผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าว ให้ กับ เกษตรกร ใน พื้นที่ 
ตำบลหนอง ป่า ก่อ อำเภอดอยหลวง มี เกษตรกร เข้าร่วม 8 ราย ในพื้นที่ 10 ไร่ เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 
กิโลกรัม/ไร่ โดยดำเนินการผ่านองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและควบคุมการดำเนินงานโดยมูลนิธิฮักเมืองน่าน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างถูกต้อง และใช้พันธุ์ กข.6 ต้านทานโรคไหม้ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเกษตรกร 
ทำให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้นและสามารถเก็บไว้เป็นเชื้อพันธุ์หรือขายเป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูต่อไป 
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 นอกจากนี้  สวทช. ได้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ วิจัย ข้าว ชุมแพ กรมการ ข้าว ธนาคาร เพื่อ การ เกษตร 
และสหกรณ์ การ เกษตร (ธ.ก.ส.) และ ส่วน ราชการ ใน พื้นที่ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร จังหวัด เกษตร อำเภอ องค์การ บริหาร 
ส่วน ตำบล ถ่ายทอด เทคโนโลยี การ ผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าว คุณภาพดี ให้ กับ เกษตรกร ตำบลธาตุ ทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
และ ตำบลบ้าน บัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดย มี เป้าหมาย ให้ เกิด ผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าว (ชาวนา ไข่แดง/แปลง 
ผลิต เมล็ดพันธุ์ ขยาย) จำนวน 200 ไร่ ทำการ ผลิต และ จำหน่าย เมล็ดพันธุ์ ข้าว คุณภาพดี ให้ เกษตรกร ผู้ ปลูกข้าว เพื่อ บริโภค 
และ จำหน่าย (ชาวนา ไข่ขาว/แปลง ผลิต ข้าวเปลือก คุณภาพดี) จำนวน 7,500 ไร่ ภายใน ปี 2554

 ความ สำเรจ็ จาก การ ดำเนนิการ ดงักลา่ว จะ สง่ผลกระทบ ตอ่ เศรษฐกจิ ของ ชมุชน ชว่ย ให้ เกษตรกร กลุม่เปา้หมาย พึง่พา 
 ตัวเอง ใน การ ผลิต เมล็ดพันธุ์ ดี ใช้ ใน ชุมชน และ พัฒนา ไปสู่ ธุรกิจ เมล็ดพันธุ์ ระดับ ชุมชน ชาวบ้าน มี รายได้ เพิ่มขึ้น จาก       
การ จำหน่าย เมล็ดพันธุ์ และ ที่ สำคัญ คือ เกษตรกร มี เมล็ดพันธุ์ ข้าว คุณภาพดี ราคาถูกไว้ใช้เอง ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 

2.2 การ ดำเนินการ ของ กลุ่ม เกษตรกร ที่ ได้ รับพระราชทาน พันธุ ข้าว

2.2.1. ข้าว พันธุ์ ขาว ดอกมะลิ 105 ทน น้ำท่วม ฉับพลัน

เนื่อง ใน วโรกาส ที่ พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรง เจริญ พระ ชนมพรรษา 80 พรรษา ใน ปี พ.ศ. 2550 สำนักงาน 
พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ( สวทช.) โดย ศูนย์ พันธุวิศวกรรม และ เทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ (ไบโอ เทค ) 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรมการ ข้าว และ มูลนิธิ ข้าว ไทย ใน พระ บรม ราชูปถัมภ์ น้อมเกล้าฯ ถวาย เมล็ดพันธุ์ ข้าว 
พันธุ์ ขาว ดอกมะลิ 105 ทน น้ำท่วม ฉับพลัน แด่ สมเด็จพระ เทพรั ตน ราช สุดาฯ  สยาม บรม ราช กุมารี จำนวน 3,000 กิโลกรัม 
และ ทรง พระราชทาน เมล็ดพันธุ์ ดังกล่าว แก่ สมาพันธ์ เกษตร อินทรีย์ แห่ง ประเทศ ไทย และ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ เพื่อ 
แจกจ่าย ให้ เกษตรกร ใช้ ปลูก และ ขยายพันธุ์ โดย มี ผล การ ปลูกข้าว ดังนี้

- ใน ปี พ.ศ. 2550 สมาพันธ์ เกษตร อินทรีย์ แห่ง ประเทศ ไทย แจกจ่าย เมล็ดพันธุ์ ให้ เกษตรกร 45 ครอบครัว ใน 
พื้นที่ 150 ไร่ (จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรี สะเกษ ) ได้ ผลผลิต รวม 37,000 
กิโลกรัม นำเข้า กองทุน เมล็ดพันธุ์ ข้าว พระราชทาน 2,000 กิโลกรัม ส่วนที่เหลือ เก็บ ไว้ บริโภค และ เป็น เมล็ดพันธุ์ 
เพื่อ ปลูก ใน ฤดู ต่อไป ต่อมา ใน ปี 2551 สมาพันธ์ เกษตร อินทรีย์ แห่ง ประเทศ ไทย แจกจ่าย เมล็ดพันธุ์ ให้ เกษตรกร 
98 ครอบครัว ใน พื้นที่ ประมาณ 400 ไร่ (จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรี สะเกษ  
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดชัยภูมิ) ได้ ผลผลิต รวม 132,000 กิโลกรัม นำเข้า กองทุน เมล็ดพันธุ์ ข้าว พระราชทาน 
4,500 กิโลกรัม ส่วนที่เหลือ เก็บ ไว้ บริโภค และ เป็น เมล็ดพันธุ์ เพื่อ ปลูก ใน ฤดู ต่อไป 

- ใน ปี พ.ศ. 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์
ให้เกษตรกร 20 ครอบครัว ในพื้นที่ 71 ไร่ (อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา) ได้ผลผลิตรวม 35,500 
กิโลกรัม เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในฤดูต่อไป ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แจกจ่าย
เมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร 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 

- จากผลการดำเนินงานในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าว ทำให้เกิดการขยายผลไปในจังหวัด
พิจิตร โดยในปี 2551 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร 14 ครอบครัว ใน
พื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน (อำเภอบางมูลนาก อำเภอตะพานหิน อำเภอโพทะเล อำเภอทับคล้อ) ได้ผลผลิตรวม 
9,225 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 507 กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในฤดูต่อไปและขายบางส่วน
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียง

2.2.2 การ เผยแพร่ ข้าว พันธุ์ แก้ว เกษตร ต้านทาน โรค ไหม้ สู่ เกษตรกร

 เนื่อง ใน วโรกาส ที่ พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรง เจริญ พระ ชนมพรรษา 80 พรรษา ใน ปี 2550  สวทช. โดย 
ไบโอ เทค  น้อมเกล้าฯ ถวาย เมล็ดพันธ์ุ ข้าว พันธ์ุ แก้ว เกษตร ต้านทาน โรค ไหม้ แด่ สมเด็จพระ เทพรั ตน ราช สุดาฯ  สยาม บรม ราช กุมารี 
จำนวน 1,500 กิโลกรัม และ ทรง พระราชทาน เมล็ดพันธุ์ ดังกล่าว แก่กรม ส่งเสริม การ เกษตร เพื่อ นำไป แจก ให้ เกษตรกร ใน 
พื้นที่ ภาค กลาง ที่ มี ปัญหา เกี่ยวกับ โรค ใบ ไหม้ หรือ ไหม้ คอรวง 
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- ปี พ.ศ. 2550 กรม ส่งเสริม การ เกษตร มอบหมายให้ สำนักงาน เกษตร จังหวัด นครปฐม แจกจ่าย เมล็ดพันธุ์ ให้ 
เกษตรกร 3 ครอบครัว ใน พื้นที่ 57 ไร่ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม) ได้ผลผลิตรวม 41,600 
กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 730 กิโลกรัม/ไร่) ขายเป็นข้าวเปลือกในราคา 8.60 บาท/กิโลกรัม

- จาก ผลการดำเนินงาน ใน พื้นที่ ของ กลุ่ม เกษตรกร ที่ ได้ รับพระราชทาน พันธุ์ ข้าว ทำให้เกิด การ ขยายผล ไป ใน จังหวัด 
อุตรดิตถ์ โดย ใน ปี พ.ศ. 2551 ร่วมกับ สำนักงาน เกษตร จังหวัด อุตรดิตถ์ แจกจ่าย เมล็ดพันธุ์ ให้ เกษตรกร 11 
ครอบครัว ใน พื้นที่ 8 ไร่ (อำเภอท่าปลา อำเภอลับ อำเภอพิชัย) ได้ ผลผลิต รวม 4,400 กิโลกรัม (ผลผลิต เฉลี่ย 
530 กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกร เก็บ ไว้ เป็น เมล็ดพันธุ์ 3,500 กิโลกรัม และ เก็บ ไว้ บริโภค 900 กิโลกรัม

 นอกเหนือจาก พันธุ์ ข้าว ที่ ได้ รับพระราชทาน แล้ว ใน ปี 2551  สวทช. ร่วมกับ สำนักงาน เกษตร จังหวัด อุตรดิตถ์ 
แจกจ่าย เมล็ดพันธุ์ ข้าว หอม ชล สิทธิ์ ซึ่ง เป็น ข้าว หอม ที่ ทน อยู่ ใต้ น้ำ ได้ อย่าง น้อย 2 - 3 สัปดาห์ โดย ต้น ข้าว ไม่ ตาย และ เป็น 
สายพันธุ์ ข้าว ไม่ ไว ต่อ ช่วง แสง ปลูก ได้ มากกว่า 1 ครั้ง ต่อ ปี ให้ เกษตรกร 32 ครอบครัว ใน พื้นที่ 33 ไร่ 3 งาน (อำเภอ 
บาง มูล นากอำเภอตะพานหิน อำเภอโพทะเล อำเภอทับคล้อ) ได้ ผลผลิต รวม 28,129 กิโลกรัม (ผลผลิต เฉลี่ย 899 
กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกร เก็บ เมล็ดพันธุ์ เพื่อ ปลูก ใน ฤดู ต่อไป และ ขาย ให้ กับ เกษตรกร ใน พื้นที่ ใกล้เคียง บาง ส่วนใน ราคา 15-20 
บาท/กิโลกรัม

2.3 การ ฟื้นฟู พื้นที่ ดินเค็ม จังหวัด สกลนคร และ อุดรธานี

 ประเทศ ไทย มี พื้นที่ ดินเค็ม มากกว่า 21.7 ล้าน ไร่ การ ใช้ พื้นที่ ดินเค็ม ใน การ เกษตร ทำให้ ผลผลิต ลดลง 3-4 เท่า 
จนถึง ไม่ได้ ผลผลิต เกษตรกร ปล่อย พื้นที่ รกร้าง หรือ อพยพ ออกจาก พื้นที่ ใน ปี พ.ศ. 2540 ศูนย์ พันธุวิศวกรรม และ เทคโนโลยี 
ชีวภาพ แห่งชาติ (ไบโอ เทค ) สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิ สถาบัน ราชพฤกษ์    
กรม พัฒนา ที่ดิน และ กรม ป่าไม้ ดำเนิน โครงการ “การวิจัยพื้นฐาน และ พัฒนา พันธุ์ไม้ ป่า ทน เค็ม โดย ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ” 
ใน พื้นที่ อำเภอบรบือ จังหวัด มหาสารคาม ซึ่ง เป็น พื้นที่ ที่ มี ความ เค็ม สูง ที่สุด ในประเทศ ไทย ผลการดำเนินงาน ทำให้ พื้นที่ 
ต้นแบบ มี ความ เค็ม ลดลง จาก ร้อยละ 10 เกลือ เหลือ ร้อยละ 0.5 ใน เวลา 4 ปี มี การ เจริญเติบโต ของ พืช ที่ ทน เค็ม สูง ที่ ผ่าน 
การ คัดเลือก มา เป็น อย่าง ดี

 จาก ผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ทำให้เครือ ซีเมนต์ ไทย สนับสนุน ดร. เฉลิม พล เกิด มณี ใน “โครงการ นวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยี เพื่อ การ ฟื้นฟู พื้นที่ ดินเค็ม แก่ เกษตรกร ใน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็น ระยะเวลา 3 ปี เริ่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 
2551 การ ดำเนินการ ปี แรก ได้ พัฒนา พื้นที่ ต้นแบบ มากกว่า 100 ไร่ ร่วมกับ เกษตรกร ใน อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร 
และอำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี หลัง การ ฟื้นฟู พื้นที่ พบ ว่า มี เกษตรกร 3 ราย ที่ มี พื้นที่ ระดับ ความ เค็ม ระหว่าง 0-2% 
เพิ่มผลผลิต ข้าว ได้ 1-2 เท่า ทั้งนี้ โดย การ ปรับปรุง พื้นที่ โดย ใช้ อินทรีย์ วัตถุ ร่วมกับ ปูนขาว ผลผลิต ที่ ได้ ใน ปี แรก เทียบเท่า 
ผลผลิต ข้าวของ เกษตรกร ใน พื้น ที่ดิน ไม่ เค็ม หลัง ฤดู ปลูกข้าว เกษตรกร ได้ ปลูกพืช หลัง นา ต่อ ใน พื้นที่ เดียวกัน เช่น ทานตะวัน 
ซึ่ง เป็น พืช ทน เค็ม ปานกลาง สามารถ สร้างรายได้ และ เสริม อินทรีย์ วัตถุ บน พื้นที่ นอกจากนี้ ยัง พัฒนา แนว ทางการ ปลูก อ้อย 
ทน เค็ม เพื่อ เป็น พืช ทางเลือก

การ ดำเนินการ ที่ผ่านมา ใน ปี แรก ได้รับ การ ยอมรับ จาก เกษตรกร ที่ เข้าร่วม โครงการ ทำให้ ใน ปี พ.ศ.  2552  มี  
เกษตรกร สมัคร เข้าร่วม โครงการ มากกว่า 100 ครัวเรือน ครอบคลุม พื้นที่ มากกว่า 500 ไร่ ในเขต จังหวัด สกลนคร และ 
อุดรธานี ทั้งนี้ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระ เทพรั ตน ราชสุดา ฯ  พระราชทาน ถ้วยรางวัล ให้ กับ เกษตรกร หรือกลุ่ม 
 ที่ มี การ ดำเนินการเพื่อ การ พัฒนา เทคโนโลยี การ ฟื้นฟู พื้นที่ ดินเค็ม ที่ มี ผลกระทบ สูง ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เป็น 
เลิศ จาก พระมหากรุณาธิคุณ ดังกล่าว คาดว่า โครงการ จะ ขยาย การ ดำเนินงาน ให้ ได้ พ้ืนท่ี ต้นแบบ 4,000 ไร่  ในปี พ.ศ. 2553

2.4 การ ผลิต เมล็ดพันธุ ข้าว ใน พื้นที่ ปนเปื้อน แคดเมียม

การ ปนเปื้อน ของ แคดเมียม ใน พื้นที่เพาะปลูก ข้าว บริเวณอำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก ทำให้เกิด การ สะสม ของ 
แคดเมียม ใน เมล็ดข้าว ใน ปริมาณ ที่ สูงกว่า กำหนด ทำให้ ไม่ สามารถ นำ ข้าว มา บริโภค ได้ แม้ มี การ ส่งเสริม ให้ มี การ ผลิต พืช  
ที่ ไม่ ใช้ เป็น อาหาร เช่น อ้อย พลังงาน แต่ เนื่องจาก วิถี ชีวิต ของ ชาวบ้าน ที่ มี อาชีพ ปลูกข้าว เป็นหลัก ทำให้ ชาวบ้าน บาง กลุ่ม  
หันกลับ ไป ปลูกข้าว เพื่อ จำหน่าย หรือ บริโภค ซึ่ง มีผลต่อ สุขภาพ ด้วย เหตุ ดังกล่าว สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิโดย ไบโอ เทค รว่มกบั จฬุา ลง กรณ ์มหาวทิยาลยั และ บรษิทั ผา แดง อนิด ัสตร ีจำกดั ไดร่้วมทำการวจิยั หา แนว 
ทางการ ใช้ประโยชน์ จาก พื้นที่ ปนเปื้อน ใน การ ผลิต ข้าว เพื่อ ใช้ เป็น เมล็ดพันธุ์ แทน การ บริโภค โดย ตรง ทั้งนี้ จำเป็นต้อง ศึกษา 
การ เคลื่อนตัว ของ แคดเมียม ใน เมล็ด หลัง การ งอก สู่ ส่วน ต่างๆ  ของ ต้น ข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน เมล็ด ที่ สร้างขึ้น ใหม่ รวมทั้ง
การปลดปล่อยแคดเมียมจากเมล็ดพันธุ์ออกสู่สิ่งแวดล้อมใหม่
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 ตัวอย่าง เมล็ดพันธุ์ ข้าว ที่ ปลูก ใน พื้นที่ ที่ มี การ ปนเปื้อน แคดเมียม ใน อำเภอ แม่สอด ที่ นำมาใช้ ใน การ ทดลอง มี  
การ สะสม แคดเมียม ดังนี้ : ข้าวเจ้า นาปี 8.24 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม ข้าวเหนียว นาปี 5.1 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม (ข้าว ที่ ปลูก 
ในที่ ไม่มี การ ปนเปื้อน แคดเมียม มี ปริมาณ แคดเมียม น้อยกว่า 0.025 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม) เมื่อ นำ เมล็ดพันธุ์ ข้าว ที่ มี และ 
ไม่มี การ สะสม ของ แคดเมียม ไป ปลูก ใน ดิน และ ใน น้ำ (ไฮโดร โปรนิกส์ ) ที่ ไม่มี แคดเมียม เพื่อ ดู การ ปลดปล่อย แคดเมียม จาก 
เมล็ดพันธุ์ ออก สู่ สิ่งแวดล้อม ใหม่ พบ ว่า ปริมาณ แคดเมียม ใน น้ำ และ ดิน ก่อน และ หลัง การ ปลูก มี ปริมาณ เท่ากัน (น้อยกว่า 
0.0042 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม) สรุปได้ว่า ไม่มี การ แพร่กระจาย ของ แคดเมียม จาก เมล็ด ออก สู่ สิ่งแวดล้อม ใหม่ ใน ระหว่าง 
การ เจริญ ของ ต้น ข้าว ใน พื้นที่ ที่ ไม่มี การ ปนเปื้อน ของ แคดเมียม ต้น ข้าว ที่ เจริญ เติบ โต มาจาก เมล็ด ที่ มี และ ไม่มี แคดเมียม ให้ 
เมล็ด ที่ มี ปริมาณ แคดเมียม ไม่ แตกต่างกัน คือ 0.11 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม ซึ่ง ต่ำกว่า ค่ามาตรฐาน ยุโรป ที่ ไม่ ควร มากกว่า 0.2 
มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม

 ในทางกลับกัน เมื่อ นำ เมล็ดพันธุ์ ข้าว ที่ มี และ ไม่มี การ สะสม แคดเมียม ไป ปลูก ใน ดิน ที่ มี การ สะสม ของ แคดเมียม 
ปริมาณ 4.42 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม พบ ว่า ไม่ว่า เป็น เมล็ดพันธ์ุ ท่ี มี หรือ ไม่มี การ สะสม แคดเมียม มี การ เคล่ือนตัว ของ แคดเมียม 
 จาก ดิน ไปสู่ ส่วน ต่างๆ  ของ ข้าว ได้ ไม่ แตกต่างกัน แคดเมียม ใน ส่วน ของ ราก มากกว่า ต้น และ ต้น มากกว่า ใน เมล็ด เมล็ดข้าว 
ที่ ปลูก ใน ดิน ที่ มี แคดเมียม มี การ สะสม แคดเมียม สูง ถึง 0.6-1.7 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม

1. การปลูกข้าวในดินที่มีการสะสมแคดเมียม 4.42 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีการสะสมของแคดเมียมในส่วนต่างๆ
ของต้นข้าว โดยมีในรากสูงกว่าต้นและในต้นสูงกว่าเมล็ด โดยการสะสมในเมล็ดสูงถึง 0.6-1.7 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด ไม่สามารถนำมาบริโภคได้

2. เมื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกในดินที่มีแคดเมียมและมีการสะสมแคดเมียมในเมล็ดระหว่าง 5.1-8.24 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ไปปลูกในดินและในน้ำที่ไม่มีแคดเมียม พบว่าไม่มีการปลดปล่อยแคดเมียมจากเมล็ดลงสู่ดินและน้ำ 
ตลอดช่วงการเจริญเติบโตของต้นข้าว เมล็ดที่ได้มีปริมาณของแคดเมียมต่ำคือ 0.11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค่า 
มาตรฐานยุโรปไม่มากกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ไม่แตกต่างจากเมล็ดที่มาจากต้นที่มาจากการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวปกติ   

2.5 การ ใช้ จุลินทรีย ลด การ สะสม แคดเมียม ใน ต้น ข้าว

การ ปลูกข้าว ใน พื้นที่ ที่ มี การ ปนเปื้อน ของ แคดเมียม ทำให้ มี การ สะสม ของ แคดเมียม ใน เมล็ดข้าว แคดเมียม ที่อยู่ ใน  
สิ่งแวดล้อม มี ทั้ง ใน รูป ที่ ละลาย และ ไม่ ละ ลายน้ำ ส่วนใหญ่ พืช ดูดซับ โลหะหนัก ใน รูป โลหะ ที่ ละ ลายน้ำ ได้ ใน การ ใช้ จุลินทรีย์ 
กำจัด โลหะหนัก จุลินทรีย์ อาจ ดูดซับ โลหะหนัก และ สะสม ไว้ ใน เซล ล์ หรือ อาจ ทำให้ เกิดปฏิกิริยา ทำให้ โลหะ เปลี่ยนรูป จากที่ 
ละ ลายน้ำ กลายเป็น ไม่ ละ ลายน้ำ ในกรณี แรก ทำให้ ปริมาณ โลหะหนัก ใน สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน และ น้ำ มี ความ เข้มข้น ลดลง 
และ ในกรณี หลัง เกิด การ เปลี่ยนรูป ที่ ทำให้ พืช ไม่ สามารถ ดูดซับ เข้าไป ใน เซลล์ ได้ งานวิจัย นี้ ต้องการ ศึกษา การ ใช้ จุลินทรีย์ 
ใน การ ลด การ ดูดซับ แคดเมียม ของ ต้น ข้าว หรือ อีกนัยหนึ่ง คือ การ ทำ Bioremediation ทั้งนี้เพราะ ถ้า มี ความ เป็นไปได้ จะ 
นำไปสู่ การ ปฏิบัติ ได้ ง่าย กว่า การ ใช้ วิธี ทาง เคมี เนื่องจาก พื้นที่ ปนเปื้อน ที่ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก มี พื้นที่ มาก การ ใช้ สาร 
เคมี สิ้นเปลือง มาก ในขณะที่ การ ใช้ จุลินทรีย์ หลังจาก การ ทำ inoculum และ ผ่าน ช่วง start up จุลินทรีย์ สามารถ 
เจริญเติบโต เพิ่มจำนวน ใน ธรรมชาติ ได้ เอง ทั้งนี้ อาจ มี การ เร่ง การ เจริญเติบโต โดย การ เติม สารอาหาร ให้ จุลินทรีย์ เช่น 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เช่นเดียวกับ การ ให้ปุ๋ย กับ พืช

จาก การ คัดเลือก แบคทีเรีย จาก ดิน ที่ มี ปริมาณ แคดเมียม สูง จาก พื้นที่ ปนเปื้อน ใน อำเภอ แม่สอด แยก ได้ แบคทีเรีย ที่ ทน 
 ต่อ แคดเมียม ที่ ระดับ ความ เข้มข้น สูง ถึง 2,500 ไมโคร โมลาร์ แบคทีเรีย เหล่านี้ ยัง เจริญเติบโต ได้ แม้ มี แคดเมียม สูง และ ยัง 
ดูดซับ แคดเมียม ได้ สูง ด้วย ตัวอย่าง แบคทีเรีย ที่ แยก ได้ เช่น C. taiwanensis นอกจากนั้น การ เลี้ยง แบคทีเรีย ดังกล่าว 
ใน สารอาหาร ที่ มี แคดเมียม คลอไรด์ ที่ ละ ลายน้ำ ทำให้ แคดเมียม คลอไรด์เปลี่ยนไป อยู่ ใน รูป แคดเมียม ซัลไฟด์ ที่ ไม่ ละ ลายน้ำ 
สะสม อยู่ ใน แบคทีเรีย ซึ่ง อาจ เป็น แนวทาง นำมาใช้ เปลี่ยนรูป แคดเมียม เพื่อ ลด การ สะสม แคดเมียม ใน ต้น ข้าว ได้

จาก การ ทดลอง เบื้องต้น ใน การ ศึกษา การ สะสม แคดเมียม ใน ข้าว ที่ ผ่าน การ งอก มา เป็น ระยะเวลา 8 วัน พบ ว่า ข้าว 
ที่ งอก ใน สารละลาย ที่ มี แคดเมียม คลอไรด์ ที่อยู่ ใน รูป ที่ ละ ลายน้ำ พบ การ สะสม ของ แคดเมียม ใน ข้าว สูงสุด (คิด เป็น 100%) 
ข้าว ที่ งอก ใน สารละลาย ที่ มี แคดเมียม ซัลไฟด์ ที่ ไม่ ละ ลายน้ำ พบ ว่า ไม่มี การ สะสม ของ แคดเมียม ใน ต้น ข้าว (0%) ข้าวที่งอก  
 ใน สารละลาย ที่ มี แคดเมียม คลอไรด์ และ แบคทีเรีย สายพันธุ์ s2500-3 มี การ สะสม ของ แคดเมียม เพียง ร้อยละ 39  ต่ำกว่า 
เมื่อ เลี้ยง ใน แคดเมียม คลอไรด์ ที่ ไม่มี แบคทีเรีย อยู่ จาก ผล การ ทดลอง ในเบื้องต้น อาจ มี ความ เป็นไปได้ใน การ ใช้ แบคทีเรีย 
ใน การ ลด การ ดูดซับ แคดเมียม ของ ต้น ข้าว โดย การ ทำให้เกิด colonization หรือ การ เกาะ ติด ของ แบคทีเรีย ใน บริเวณราก  
 ของ ข้าว ซึ่ง จะ ช่วย เปลี่ยนรูป ของ แคดเมียม ให้ อยู่ ใน รูป ที่ ไม่ ละ ลายน้ำ ทำให้ ข้าว ไม่ สามารถ ดูดซับ แคดเมียม เข้าสู่ ราก หรือ 
แบคทีเรีย อาจ ใช้ กลไก การ แข่งขัน ใน การ แย่ง จับแคด มียม  ทำให้ ปริมาณ แคดเมียม ที่ ให้ ข้าว ดูดซับ ได้ ลดลง
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3. โครงการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ใน โรงเรียน ชนบท

3.1 โครงการ พัฒนา หลักสูตร วิทยาศาสตร ท้องถิ่นเพื่อ การ อยู่ ดี มี สุข สำหรับ โรงเรียน ใน จังหวัด ชายแดน ภาคใต้

จาก สถานการณ์ ความ ไม่ สงบ ใน จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ และ ความ ห่างไกล ของ พื้นที่ ทำให้ แพทย์ ไม่ สามารถ เข้าไป 
ดูแลรักษา ผู้ป่วย ได้ เต็มที่ เหมือนกับ จังหวัด อื่นๆ  ทำให้ มี ปัญหา ด้าน สุขอนามัย ของ ประชาชน และ เยาวชน ใน พื้นที่ จังหวัด   
ชายแดน ภาคใต้ จาก ราย งานการ ปฏิบัติงาน โครงการ หน่วย แพทย์ พระราชทาน ตาม แผน พัฒนา เด็ก และ เยาวชน ใน ถิ่น 
ทุรกันดาร ตาม พระ ราช ดำริ พบ ว่า นักเรียน ใน โรงเรียน โครงการ พระ ราช ดำริ ณ จังหวัด นราธิวาส ส่วนใหญ่ มี ปัญหา 
สุขภาพ โรค ที่ พบ ส่วนใหญ่ ได้แก่ โรค ทางเดิน หายใจ โรค เหงือก และ ฟัน โรคผิวหนัง และ โรค ทางเดินอาหาร 

ศูนย์ พันธุวิศวกรรม และ เทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ (ไบโอ เทค ) สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ 
( สวทช.) โดย การ สนับสนุน ของ สำนักงาน กองทุน สนับสนุน การ สร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) จัดทำ โครงการ พัฒนา หลักสูตร 
 วิทยาศาสตร์ ท้องถิ่น เพื่อ การ อยู่ ดี มี สุข สำหรับ โรงเรียน ใน จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ เพื่อ นำ องค์ความรู้ ที่ ได้ จาก การ วิจัยและ 
พัฒนา ใน ท้องถิ่น มา ใช้ ใน การ พัฒนา หลักสูตร วิทยาศาสตร์ ท้องถิ่น ที่ ส่งเสริม ให้ นักเรียน ใน จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ได้ ใช้ 
ความรู้ และ เหตุผล ทางวิทยาศาสตร์ บูรณาการ เข้ากับ กลุ่ม สาระ ต่างๆ และ ความ เป็น ท้องถิ่น เพื่อ การ พึ่งพา ตัวเอง ใน การ ดูแล 
รักษา สุขอนามัย ใน ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ระยะเวลา ดำเนินการ การ พัฒนา หลักสูตร ตั้งแต่ ตุลาคม 2551-กันยายน 2553

แผนการ ดำเนินงาน ประกอบด้วย การ สร้าง ความ ร่วมมือ กับ โรงเรียน และ นัก วิชาการ ในพื้นที่ โดย รับสมัคร ครู จาก 
20 โรงเรียน เข้าร่วม โครงการ พัฒนา ศักยภาพ ครู ใน การ พัฒนา หลักสูตร วิทยาศาสตร์ ท้องถิ่น เพื่อ การ อยู่ ดี มี สุข จัดทำ แผน 
การ สอน สื่อ  และ หนังสือ อ่าน ประกอบการ เรียน และ การ วัด ประเมินผล โดย มี นัก วิชาการ คอย ให้ คำ แนะนำ และ ประเมิน 
คุณภาพ หลักสูตร จัดพิมพ์ ชุด หนังสือ อ่าน ประกอบการ เรียน ให้ กับ โรงเรียน ใน โครงการ จำนวน 2,000 ชุด เพื่อ ใช้ ใน การ จัด 
การ เรียน การ สอน ตาม หลักสูตร ที่ พัฒนาขึ้น มี การ ทดลอง ใช้ หลักสูตรใน โรงเรียน และ ติดตาม ประเมินผล การ ใช้ หลักสูตรที่ มี 
ต่อ การ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ใน การ ดูแลรักษาสุขภาพและทัศนคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

3.2 โครงการ อนุรักษ ป่า ฮา ลาบา ลา (กลุ่ม รางวัล  ลูกโลก สีเขียว)

 หน่วย ปฏิบัติการ วิจัย ทางธรรมชาติ วิทยา ป่าพรุ  ป่าดิบ ชื้น ฮา ลาบา ลา และ โครงการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี ใน โรงเรียน ชนบท ศูนย์ พันธุวิศวกรรม และ เทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ (ไบโอ เทค ) ร่วมกับ โครงการ สำรวจ และ 
รวบรวม พันธุ์ ไม้ดอก ไม้ประดับ ภาคใต้ กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช จัด กิจ กรรมการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เพื่อ 
การ อนุรักษ์ ป่า ฮา ลาบา ลา ป่าดิบ ชื้น ผืน ใหญ่ ที่ เป็น แหล่ง รวบ รวมความ หลากหลาย ทาง ชีวภาพ ที่ สำคัญ ของ ประเทศ โดย มุ่ง 
เน้น การ ถ่ายทอดความรู้ และ กระบวนการ คิด แบบ วิทยาศาสตร์ ให้ กับ เยาวชน ใน พื้นที่ป่าบา ลา จังหวัดนราธิวาส ผ่าน กิจกรรม 
 ค่าย วิทยาศาสตร์ และ โครงงาน วิทยาศาสตร์ เพื่อ สอนให้ เยาวชน รู้จักคิด ได้ ลงมือทำ และ รู้จัก วิธีแก้ปัญหา

โรงเรียน เทพ ประทาน (บ้าน เจ๊ ะเด็ง ) เข้าร่วม ใน โครงการ อนุรักษ์ ป่าบา ลา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 และ ได้รับ เลือก เป็น 
โรงเรียน ต้นแบบ ใน การ ดำเนิน กิจกรรม เพื่อ การ อนุรักษ์ ผืนป่าบา ลา โรงเรียน ได้ จัดตั้ง กลุ่ม เยาวชน รักษ์ ป่าบา ลา เพื่อ ดำเนิน 
กิจกรรม ต่างๆ ดังนี้ 

- การ เกษตร พอเพียง เพื่อ การ อนุรักษ์ เช่น การ เลี้ยง เป็ด จาก อาหาร ธรรมชาติ เช่น ต้น สาคู การ ปลูก ผัก           
ปลอด สารพิษ การ เลี้ยง ปลาน้ำจืด โดย มูล เป็ด และ เศษ วัชพืช

- กิจกรรม อนุรักษ์ เพื่อ การ ท่องเที่ยว เช่น ก่อตั้ง กลุ่ม ยุวมัคคุ เทศน์ นำ ชม เส้น ทางเดิน ศึกษา ธรรมชาติ ใน ป่าบา ลา 
การ แสดง “ ดิเก ฮูลู” ที่ สอดแทรก การ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เข้าไป ใน บทเพลง

- กิจกรรม วิทยาศาสตร์ เพื่อ การ อนุรักษ์ เช่น กิจกรรม ค่าย วิทยาศาสตร์ โครงงาน วิทยาศาสตร์ งาน สัปดาห์ วิทยาศาสตร์

จาก กิจกรรม เพื่อ การ อนุรักษ์ ดังกล่าว ส่งผลให้ โรงเรียน ที่อยู่ รอบ ป่าบา ลา สนใจ เข้าร่วม และ เกิด เป็น เครือข่าย “รักษ์ 
ป่าบา ลา” ปัจจุบัน มี โรงเรียน ใน เครือข่าย 17 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน 5 โรงเรียน และ 
โรงเรียน ในสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การ ศึกษา ขั้นพื้นฐาน 12 โรงเรียน ร่วมกัน ดำเนิน กิจ กรรมการ เรียนรู้ เกี่ยวกับ 
การ อนุรักษ์ หลาย รูปแบบ แสดงให้เห็น ถึง กระบวนการ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ใน ท้องถิ่น อย่าง รู้คุณค่า และ ยั่งยืน

การ ดำเนนิ กจิกรรม เพือ่ การ อนรุกัษ ์อยา่ง ตอ่เนือ่ง ทำใหก้ลุม่ เยาวชน รกัษ ์ปา่บา ลา โรงเรยีน เทพ ประทาน (บา้น เจ ๊ะเดง็ ) 
จังหวัดนราธิวาส ได้รับ รางวัล ลูกโลก สีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 ประเภท กลุ่ม เยาวชน ซึ่ง เป็น รางวัล ที่ มอบให้ แก่            
ผล งานการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่
เปน็แบบอยา่งตอ่ไป โดยคณะครูและนกัเรยีน โรงเรยีนเทพประทาน (บา้นเจ๊ะเดง็) ได้เขา้รบัรางวลัจาก นายอานนัท ์ปนัยารชนุ 
ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว ในงาน “หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว” ณ บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551



15

3.3 โครงการ ความ ร่วมมือ นำร่อง “โครงงาน วิทยาศาสตร เพื่อ สุขภาพ ที่ ดีกว่า”

จาก การ ดำเนินงาน ตาม แนว พระ ราช ดำริ ใน สมเด็จพระ เทพรั ตน ราช สุดาฯ  สยาม บรม ราช กุมารี ที่ ทรง ห่วงใย ราษฎร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อาศัย ใน ท้อง ถิ่นทุรกันดาร หรือ ที่ ยัง ไม่มี โอกาส จึง ทรง ให้ ความ ช่วยเหลือ และ พัฒนา ให้ มี ชีวิต ที่ ดีขึ้น โดย 
ทรง เลือก เด็ก เป็น กลุ่มเป้าหมาย แรก ของ การ พัฒนา ด้วย ทรง เห็นว่า เด็ก เป็น ผู้ ได้รับ ผลกระทบ จาก ปัญหา ต่างๆ มากที่สุด โดย 
เฉพาะ ปัญหา ทาง ด้าน สุขภาพ ซึ่ง ใน ปัจจุบัน และ อนาคต มี สาเหตุ เกี่ยวพัน กับพฤติกรรม ค่านิยม สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม 
เหตุ และ ปัจจัย เหล่านั้น เกี่ยวเนื่องกัน อย่าง ซับซ้อน จำเป็นต้อง ใช้ ความรู้ หลายอย่าง ใน การ แก้ไข ด้วย เหตุผล ดังกล่าว 
สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ( สวทช.) ศูนย์ พันธุวิศวกรรม และ เทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ 
(ไบโอ เทค ) จึง ได้ จัดทำโครงการ ความ ร่วมมือ นำร่อง “โครงงาน วิทยาศาสตร์ เพื่อ สุขภาพ ที่ ดีกว่า” โดย ความ ร่วมมือ และ 
สนับสนุน จาก สำนักงาน กองทุน สนับสนุน การ สร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) เพื่อ เป็น โครงการ ต้นแบบ ด้าน การ พัฒนาทักษะ  
และ การ คิด แบบ วิทยาศาสตร์ เพื่อ การ เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย ของ เด็ก และ เยาวชน โดย ผ่าน การ เรียนรู้ เนื้อหาสาระ ที่ เกี่ยวกับ 
การ สร้างเสริม สุขภาพ ในด้าน อาหาร กับ สุขภาพ ด้าน การ แพทย์ และ ด้าน สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ การ ใช้ ทักษะ  และ  
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ ให้ เด็ก  และ เยาวชน ได้ พิสูจน์ ข้อสงสัย  และ สร้าง ข้อ ค้นพบ ด้วย ตน เอง ตาม แนวทาง ทฤษฎี   
คอ นสตรั คติวิ ซึม และ การ ทำ โครงงาน วิทยาศาสตร์ ซึ่ง ส่งเสริม ให้ เด็ก ได้ ตระหนักถึง ความ สำคัญ ใน การ เสริมสร้าง สุขภาพ 
อนามัย ที่ ดี ปัญหา ด้าน สุขภาพอนามัย ของ ตน เอง และ บุคคล รอบข้าง หา วิธีการ แก้ไขปัญหา หรือ หา วิธี สร้างเสริม สุขภาพ ของ 
ตน เอง และ บุคคล รอบข้าง ให้ ดีขึ้น ใน แนวทาง ที่ สามารถ พิสูจน์ คำ ตอบ หรือ วิธี ที่ เหมาะสม ได้ ด้วย กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร ์ 
โดย เปิดโอกาส ให้ ครูผู้สอน ทั้ง สาระ หลัก คือ สาระ วิทยาศาสตร์ และ สาระ อื่น ที่ เกี่ยวข้อง เช่น สาระ สุขศึกษา พลานามัย 
หรือ สาระ การ งานอาชีพ เทคโนโลยี เป็นต้น ได้ เรียนรู้ และ บูรณาการ ร่วมกัน ใน การ ดำเนินงาน ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ยกระดับ 
การ สร้างเสริม สุขภาพ ใน โรงเรียน และ เปิดโอกาส ให้ นักเรียน ทุก ระดับ ได้รับ แรงผลักดัน ให้ เกิด ความ สนใจใน การ ใช้ ทักษะ 
พื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ มา ศึกษาค้นคว้า และ ได้รับ แรงกระตุ้น ให้ เกิด ความ ใส่ใจ ต่อ สุขภาพ ด้วย

จาก ผลการดำเนินงาน ในระยะแรก ได้รับ ความ สำเร็จ อยู่ ใน ระดับสูง ถึงแม้ จะ มี ปัญหา อุปสรรค อยู่ บ้าง ประกอบ กับ 
เสียง สะท้อน จาก โรงเรียน และ กลุ่ม ครู แกนนำ ต่าง แสดงถึง ความ ต้องการ ให้ มี การ ดำเนินงาน โครงการ อย่าง ต่อเนื่อง และ 
เสนอแนะ ให้ ขยายผล ไปสู่ โรงเรียน อื่นๆ  ที่ ยัง ไม่ได้ เข้าร่วม ตั้งแต่ต้น ดังนั้น จึง จำ เป็นอย่างยิ่ง ที่  สวทช. โดย  ไบโอ เทค  กับ 
สสส. ได้ จัดทำ แผน เพื่อ ร่วมมือกัน ใน การ ดำเนินงาน โครงการ ความ ร่วมมือ นำร่อง โครงงาน วิทยาศาสตร์ เพื่อ สุขภาพ ที่ ดี 
กว่า ระยะ ที่ 2 ต่อไป

       ตัวอย่างโครงงานฯ

3.3.1 โครงงาน วิทยาศาสตร์ เรื่อง “มะแข่น สลาย โฟม” เป็นการ ทดลอง เพื่อ ศึกษา สาร ที่ มี ประสิทธิภาพ ใน การ สลาย 
โฟม โดย การ ใช้ น้ำมัน จาก เปลือก ผิว ส้ม และ น้ำมัน จาก มะแข่น ซึ่ง เป็น พืช ใน ท้อง ถิ่นที่ หาได้ ง่าย และ ไม่ ทำให้เกิด 
มลพิษ ต่อ สิ่งแวดล้อม 

จัดทำ โดย ด.ญ.จุฑามาศ อนุ สนิ์  ด.ญ. นิศ มา วัชร ธรรม รักษ์ และ ด.ญ.โอภา สิริ จันทร์ สุข จาก โรงเรียน บ้าน 
ปรางค์ 320 หมู่ 3 ตำบลปัว  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน โดย มี นาง อารี วัชร ธรรม รักษ์ และ นาง เรณู คำ เทพ เป็น 
อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน 

3.3.2 การ ศึกษา ประสิทธิภาพ การ ขจัดคราบ น้ำมัน และ ดูดซับ น้ำมัน จาก สะกอ ปลือ สาร สกัด จาก สะกอป ลือ สามารถ 
ขจัดคราบ ไขมัน จาก ภาชนะ ได้ดี ไม่มี กลิ่นคาว ติด ภาชนะ โดย เฉพาะ ภาชนะ ที่ เปื้อน คราบ น้ำมันพืช และ น้ำมันหมู 
และ ใบ สะกอป ลือ สามารถ กรอง ดัก ไขมัน หรือ คราบ น้ำมัน ตาม ท่อระบายน้ำ ทิ้ง ก่อน ปล่อย ลง สู่ แม่น้ำลำคลอง เพื่อ 
ลด ปัญหา คราบ น้ำมัน ใน แหล่งน้ำ ได้ 

จัดทำ โดย น.ส.ศรี พร เดชธน กิจ น.ส.สุทธิ พร เอม ชล วิทย์  และ น.ส.วิไลวรรณ ปลื้มเปรม ใจ ชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ราช ประชานุ เคราะห์ 21 อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน โดย มี นางสุ รี พร สุดยอด 
เป็น ที่ปรึกษา โครงงาน

3.3.3 โครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภท สิ่ง ประดิษฐ์ เรื่อง ชูชีพ ลอยน้ำ เพื่อ หา วิธี นำ พลาสติก ที่ ใช้แล้ว มา ใช้ประโยชน์ ให้ 
คุ้มค่า มากที่สุด เพื่อ ลดค่าใช้จ่าย ให้ กับ ทุกคน และ ลด ปัญหา ทาง ด้าน มลพิษ โดย นำ ขวด น้ำอัดลม ขนาด 3.1 
ลิตร มา ทำเป็น ชูชีพ ลอยน้ำ ได้

  จัดทำ โครงงาน โดย ด.ช. ยุรนันท์  มูล อุดม ด.ญ.ปณิ ตา ท้าว ไธสง  และ ด.ช.รังสรรค์ ทอง หิน โรงเรียน ราช 
ประชานุ เคราะห์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย มี นาง วิรมล  นาม แก้ว เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน
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Zone 2: 
การ ถายทอด เทคโนโลยี

TT01: ชุด ตรวจโรค ใบ ขาว ใน ไร ออย
โรค ใบ ขาว เป็น โรค ที่ ระบาด มาก ใน อ้อย ซึ่ง ปลูก ในพื้นที่แบบ ดินทราย โดย เฉพาะ ใน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย เกิด จาก 

เชื้อไฟ โต พลาสมา ซึ่ง เป็น เชื้อจุลินทรีย์ ที่ มี ลักษณะ คล้าย เชื้อ แบคทีเรีย มี ขนาดเล็ก ที่สุด เป็น เซลล์ ที่ ไม่มี ผนัง เซลล์ มี เพียง เยื่อหุ้ม บางๆ  
รูปทรง ไม่แน่นอน พบ ตั้งแต่ ทรงกลม จนถึง รูปไข่ หรือ รี ขนาด 80-900 nm อาศัยอยู่ ภายใน กลุ่ม เซลล์ ท่อ อาหาร ของ อ้อย อ้อย ที่ ถูก  
เชื้อไฟ โต พลาสมา เข้า ทำลาย จะ แสดงอาการ ใบ ขาว เนื่องจาก ปริมาณ และ ขนาด คลอโรฟิลล์ ลดลง จาก กิจกรรม แทรกแซง ของ เชื้อ 
ต้น อ้อย จะ แคระแกร็น ใบ แคบ เรียว เล็กกว่าปกติ แตกหน่อ เร็ว หน่อ ที่ แตก ใหม่ ส่วนมาก จะ มี สีขาว ทำให้ เห็น อ้อย แตกกอ เป็น กอตะ ไคร้  
ที่ มี หน่อ สีขาว ใน อ้อยตอ หาก เป็น มาก อ้อย จะ ตาย ภายใน 2-4 เดือน อ้อย ที่ เป็น โรค ไม่ รุนแรง จะ สามารถ เจริญ ต่อ ไปได้  โดย เฉพาะ  
เมื่อ ได้รับ ปุ๋ย และ น้ำ อาการ ของ โรค ใบ ขาว จะ ลดลง แต่ ไม่ได้ หาย จาก โรค เรียกว่า เกิด อาการ แฝง หาก นำ อ้อย เหล่านี้ ไป ขยายพันธุ์ 
โรค จะ ติด ไปกับ ท่อน พันธุ์ ทำ ให้เกิดการ แพร่ระบาด โรค ได้ กว้างขวาง รวดเร็ว เนื่องจาก มี การ ขนย้าย พันธุ์ ข้ามเขต และ แมลง พาหะ 
ที่ สำคัญ  ของ โรค นี้ ได้แก่ เพลี้ย จักจั่น วิธีการ ควบคุม การ แพร่ระบาด ของ โรค ใบ ขาว ที่ ดีที่สุด คือ การ ปลูก อ้อย โดย ใช้ ท่อน พันธุ์ ที่ 
ปราศจาก โรค ควบคู่ ไปกับ การ จัดการ ใน แปลง ผลิต เพื่อ เฝ้าระวัง แมลง พาหะ นำ โรค 

ชุด ตรวจสอบ โรค ใบ ขาว ใน อ้อย แบบ รวดเร็ว ที่ สามารถ ตรวจ สอบได้ ใน อ้อย ที่จะ นำไปใช้ เป็น ท่อน พันธุ์ ซึ่ง สามารถ ตรวจ ได้ ใน 
แปลง ปลูก และ สามารถ ดำเนินการ ได้ อย่าง ง่าย โดย เกษตรกร ทั้งนี้ จะ เป็นการ ช่วย ยืนยัน ความ มั่นใจ ใน การ ขยาย ท่อน พันธุ์ อ้อย หาก 
ท่อน พันธุ์ พบ การ ติด เชื้อโรค ใบ ขาว ก็ จะ ไม่ นำไปใช้ ใน การ ขยายพันธุ์ ต่อ แต่ จะ นำ ส่งเข้า โรงงาน เพื่อ ผลิต เป็น น้ำตาล ต่อไป ชุด ตรวจโรค 
ใบ ขาว ต้นแบบ ที่ พัฒนา ขึ้นมา ได้ นี้ สามารถ ตรวจ เชื้อไฟ โตพลาสมา ได้ โดย ตรง ใน น้ำอ้อย ตรวจสอบ ผลได้ ภายใน ระยะเวลา 10 นาที 
โดย ใน 1 ไร่ ควร ใช้ ชุด ตรวจ 10 ชุด หาก ตรวจ พบ เพียง 1 จุด แสดงว่า แปลง นั้น มี การ ระบาด ของ โรค ใบ ขาว จึง ไม่ ควร นำ อ้อย จาก 
แปลง ปลูก นั้น ไป ขยายพันธุ์ ต่อ

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
 • ตรวจ ได้ ถูกต้อง แม่นยำ
 • สะดวก นำไปใช้ ใน ไร่ ได้
 • วิธีการใช้ ง่าย เห็น ผล รวดเร็ว
 • ราคาถูก เมื่อเทียบกับ การ ส่ง ตัวอย่าง ตรวจ ใน ห้องปฏิบัติการ

TT02: ผลิตภัณฑ เชื้อ แบคทีเรีย ปฏิปักษ Bacillus Megaterium สำหรับ ควบคุม โรคกาบ ใบ แหง ใน ขาว
โรคกาบ ใบ แห้ง ของ ข้าว ที่เกิด จาก เชื้อรา Rhizoctonia solani นับเป็น โรค หนึ่ง ที่ ก่อให้เกิด ความ เสียหาย มากที่สุด ต่อ          

การ เพาะ ปลูกข้าว ทั้ง ในประเทศ ไทย และ ประเทศ อื่นๆ  ทั่วโลก การ ใช้ สารเคมี กำจัด เชื้อรา เพื่อ ควบคุม โรค นี้ ยังมี ข้อ เสียหลาย 
ประการ เช่น การ ตกค้าง ใน ข้าว ที่ นำมา บริโภค การ ตกค้าง ใน น้ำ และ ดิน อัน ก่อให้เกิด ผลกระทบ กับ สิ่งแวดล้อม และ ระบบนิเวศน์ 
ทั้ง ใน ระยะสั้น และ ระยะยาว โรคกาบ ใบ แห้ง ใน ข้าว เกิดขึ้น เมื่อ เม็ด สืบพันธุ์ส เค ลอโรเทีย  (scerotia) ของ R.solani ที่ มี อยู่ ใน ดิน 
ลอยขึ้นมา ที่ ผิวน้ำ และ เคลื่อนที่ ไป ติดกับ ลำต้น ของ ข้าว โดย การ ติดเชื้อเริ่มจาก บริเวณ ขอบ น้ำ ที่ พืช สัมผัส และ อาการ ของ โรค 
แพร่กระจายขึ้น ไปตาม ลำต้น การ ติดเชื้อ จะ รุนแรง ที่สุด ใน ระยะต้น ข้าวแตกกอ  ซึ่ง เป็นช่วง ที่ มี ความชื้น สูงสภาพ ดังกล่าว เป็น 
สภาวะ เหมาะสมกับ การ แพร่กระจาย ของ โรค ทั้ง ในกอ ข้าวกอ เดียวกัน และ ระหว่างกอ ข้าว ข้างเคียง

แบคทีเรีย Bacillus megaterium มี ฤทธิ์ ใน การ เป็นปฏิปักษ์ ต่อเชื้อรา R. solani โดย การ สร้าง สาร ที่ มีผลต่อ การ เจริญ 
เติบโต ของ เชื้อรา ซึ่ง งานวิจัย นี้ ได้ พัฒนา สูตร ตำรับ เชื้อ แบคทีเรีย ปฏิปักษ์ B. megaterium ให้ อยู่ ใน รูปแบบ ผลิตภัณฑ์ ที่ เกษตรกร 
สามารถ ใช้ได้ ง่าย มี ความ คงตัว และ มี ประสิทธิภาพ ใน การ ควบคุม โรคกาบ ใบ แห้ง ของ ข้าว

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
   นัก วิจัย ได้ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ 3 สูตร คือ แก รนูล ละ ลายน้ำ แก รนูล ฟู่ และ เม็ด ฟู่

•  จาก ผลงานวิจัย พบ ว่า ผลิตภัณฑ์ สูตร แก รนูล ฉีดพ่น และ แก รนูล ฟู่ มี ประสิทธิภาพ ใน การ ควบคุม โรคกาบ ใบ แห้ง ของ ข้าว ได้ 
ดีกว่า สาร ฆ่า เชื้อรา

•  ผลิตภัณฑ์ สูตร แก รนูล ฉีดพ่น และ แก รนูล ฟู่ สามารถ เก็บ ท่ี อุณหภูมิ ห้อง ได้ นาน กว่า 15 เดือน โดย ยังมีปริมาณ เช้ือ สูง ถึง 109 CFU/g
•  รูปแบบ ผลิตภัณฑ์ เหมาะ และ สะดวก ใน การ ใช้งาน ระดับ ไร่นา
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TT03:  นํ้า ยา ชนิด ใหม สำหรับ สกัด โปรตีน จาก จุลชีพ ให ได หลายชนิด ไดแก แบคทีเรีย  ยีสต   และรา  โดย 
ไม ตอง ใช วิธี ทาง เครื่องกล (mechanical disruption) ที่ ทำให เซลลแตก
 การ สกัด โปรตีน ออกจาก เซลล์ จุลชีพ เป็น ขั้น ตอนที่ มีความสำคัญ อย่าง ยิ่ง ใน การ ศึกษาวิจัย เพื่อ นำ โปรตีน ที่ ได้ ไป ทำการ 

ศึกษา คุณสมบัติ ต่างๆ ที่ สนใจ ต่อไป ปัจจุบันวิธีการ สกัด โปรตีน ออกจาก เซลล์ สามารถ ทำได้ โดย วิธีการ ทางกายภาพ (physical 
method) เช่น การ ใช้ ความ ดัน (French press) การ ใช้ การ บด (homogenization) หรือ การ ใช้ คลื่น ความถี่ สูง (sonication) 
แต่ วิธีการ ดังกล่าว มัก ต้อง อาศัย การ ใช้ เครื่องมือ ราคาแพง และ ต้อง อาศัย ความ ชำนาญ ทางเทคนิค ส่วน วิธีการ เคมี นั้น ปัจจุบัน 
มี การ จำหน่าย น้ำยา สกัด โปรตีน สำหรับ จุลินทรีย์ ต่างๆ ซึ่ง ต้อง นำเข้า จาก ต่างประเทศ และ มี ราคาแพง

น้ำยา ที่ พัฒนาขึ้น เป็นการ สกัด โปรตีน ด้วย วิธีการ ทาง เคมี โดย อาศัย การ ทำให้ เซลล์ แตก ด้วย สารเคมี จำพวก สาร ลด แรง ตึง ผิว 
(surfactant) เนื่องจาก สามารถ ทำได้ ง่าย และ มี ประสิทธิภาพ 

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• สามารถ ใช้ ใน การ สกัด โปรตีน ได้ จาก ท้ัง แบคทีเรีย ยีสต์ และรา  ในขณะท่ี น้ำยา ท่ี นำเข้า มัก ใช้ได้ กับจุลินทรีย์ เพียง บางชนิด เท่าน้ัน  
• สามารถ ใช้กับ จุลินทรีย์ ที่ สำคัญ ได้ หลาก หลายชนิด โดยที่ ยังคง รักษา กิจกรรม ทาง ชีวเคมี ของ โปรตีน ไว้ เพื่อให้ ได้ โปรตีน ที่ มี 

คุณสมบัติ ที่ ดี ใน การ นำไป ศึกษาวิจัย ต่อไป  
• สามารถ ผลิต ได้ ใน ราคา ที่ ถูก กว่า น้ำยา ที่ นำเข้า จาก ต่างประเทศ เป็นอย่างมาก (ถูก กว่า 10 เท่า เมื่อ เทียบ ราคาขาย)
• น้ำยา สกัด โปรตีน ที่ พัฒนาขึ้น สามารถ ใช้ ใน การ สกัด จีโน มิกส์ ดีเอ็นเอ (Genomic DNA) ของ พวกจุลินทรีย์ ต่างๆ ได้ โดย 

เพิ่ม ขั้นตอน การ ตกตะกอน ดี เอ็น เอ เข้าไป 

TT04: ชุด ตรวจสอบ โรค กุง แบบใหม โดย เทคนิค แลมป์ 
วิธีการ วินิจฉัยโรค ไวรัส ใน อุตสาหกรรม การ เลี้ยง กุ้ง ที่ มี ความ ไว และ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย ที่สุด ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา คือ 

วิธี PCR ซึ่ง ต้อง อาศัย เครื่อง PCR ที่ ราคาแพง การ ตรวจโรค กุ้ง ด้วย เทคนิค PCR แต่ละครั้ง จะ ใช้เวลา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
คณะ ผู้วิจัย นำ โดย คุณวรรณ สิกา  เกียรติ ปฐม ชัย จึง ทำการ พัฒนา เทคนิค ทาง อณู ชีววิทยา อีก แบบ ขึ้นมา เพื่อ ลด เวลา ใน การ ตรวจ 
และ ประหยัด ต้นทุน ใน การ ตรวจ โดย ไม่ ต้อง ใช้ เครื่อง PCR และ มี ความ ไว ที่ เทียบ เท่ากับ เทคนิค PCR หรือ มากกว่า ซึ่ง เทคนิค 
นี้ เรียกว่า  แลมป์  (LAMP, Loop-mediated DNA amplification) ซึ่ง เป็น เทคนิค ที่ สามารถ เพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอ โดย อาศัย 
การ ทำงาน ของ เอ็น ไซม์ ที่ อุณหภูมิ เดียว คือ 63 ํ C เป็นเวลา 70 นาที เกษตรกร หรือ ห้องปฏิบัติการ ใน ภาคสนาม สามารถ ใช้ เพียง 
heating block ซึ่ง ราคาถูก กว่า เครื่อง PCR หลายเท่า และ ใช้ primer ที่ ออก แบบอย่าง จำเพาะ ต่อ target sequence ถึง 4 
ตัว ซึ่ง ประกอบด้วย 6 ตำแหน่ง ของ target sequence นั้น ทำให้ วิธี นี้ เป็น วิธี ที่ จำเพาะ อย่าง ยิ่ง โอกาส การ เกิด false positive 
จึง น้อยมาก จน แทบ ไม่มี เลย มี การนำ เทคนิค นี้ ไป ใช้ พัฒนาการ ตรวจ ไวรัส ทั้ง ใน คน และ สัตว์ รวมทั้ง ใน กุ้ง ซึ่ง เทคนิค LAMP นี้ ได้ 
ถูก นำไปใช้ เพื่อ พัฒนาการ ตรวจ ไวรัส ตัว แดง ดวง ขาว และ ไวรัส ทอร่า 

ชุด ตรวจสอบ โรค กุง้ แบบใหม่ โดย เทคนิค แลมป ์ เปน็ วิธี ทดสอบ โรค กุง้ ที่ มี ความ ไว และ ความ จำเพาะ สงู อกีทัง้ วิธีการ ทดสอบ 
 ง่าย เกษตรกร สามารถ ทด สอบได้ ด้วย ตน เอง โดย ใช้เวลา ทั้งหมด เพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• ความ ไว ใน การ ทดสอบ สูงกว่า วิธี PCR ท่ี ใช้ อยู่ เดิม
• ใช้ เคร่ืองมือ ราคา ไม่แพง 
• ไม่ ต้องการ ผู้เช่ียวชาญ ใน การ ทดสอบ 
• ข้ันตอน ใน การ ทดสอบ ไม่ยุ่งยาก 
• ให้ผล ทดสอบ ภายใน เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
• ราคาถูก กว่า ชุด ตรวจ ท่ี นำเข้า มาจาก ต่างประเทศ
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TT05: เอนไซม สำหรับ ยอย แป้ง ดิบ
ใน ปัจจุบัน กระบวนการ แปรสภาพ ชีว มวล (biomass conversion) เป็น เชื้อเพลิง ชีวภาพ (biofuel) และ สาร ชีวเคมี (bio-

chemicals) ด้วย กระบวนการ หมัก (fermentation) หรือ การ เร่ง ปฏิกิริยา ทาง ชีวภาพ ด้วย เอนไซม์ (biocatalysis) มี บทบาท สำคัญ 
มากขึ้น เนื่องจาก ความ ต้องการ เชื้อเพลิง และ สารเคมี จาก วัตถุดิบ ทางเลือก ที่ เพิ่มขึ้น วัตถุดิบ จาก มันสำปะหลัง ประเภท ต่างๆ ซึ่ง 
ได้แก่ หัวมัน สด มัน เส้น และ กาก มันสำปะหลัง ซึ่ง เป็น วัสดุ เหลือ ทิ้ง จาก กระบวนการ ผลิต แป้งมันสำปะหลัง จัด เป็น วัตถุดิบ ตั้งต้น ที่ 
มี ศักยภาพ ใน การ ผลิต เชื้อเพลิง ชีวภาพ และ สารเคมี ต่างๆ โดย วัตถุดิบ ประเภท ต่างๆ จะ มี แป้ง และ เส้นใย (fiber) เป็น องค์ประกอบ 
หลัก ใน สัดส่วน ที่ แตกต่างกัน โดย ทั้ง แป้ง และ เซลลูโลส รวมถึง เฮ มิ เซลลูโลส ซึ่ง เป็น องค์ประกอบ ของ เส้นใย สามารถ เป็น แหล่ง ของ 
น้ำตาล ได้ โดย ทั่วไป กระบวนการ เปลี่ยน แป้ง ใน มันสำปะหลัง เป็น น้ำตาล สามารถ ทำได้ โดย การ ย่อย ด้วย กรด ที่ อุณหภูมิ สูง หรือ การ 
ใช้ กระบวนการ ทาง เอนไซม์ ด้วย การ เจ ลา ติ ไนซ์ แป้ง ที่ อุณหภูมิ สูง ใน สภาวะ ที่ มี เอนไซม์ แอลฟา- อะไมเลส  และ ย่อย เด็กซ์ท ริน ที่ ได้ 
เป็น น้ำตาล โดย เอนไซม์กลู โค อะไมเลส  แต่ กระบวนการ ดังกล่าว ใช้ พลังงาน ใน การ ให้ ความ ร้อน รวมถึง การ เกิด สารยับยั้ง การ ทำงาน 
ของ จุลินทรีย์ ใน กระบวน ที่ ใช้ กรด การ พัฒนา กระบวนการ ทาง เอนไซม์ ใหม่ ซึ่ง มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น ทั้ง ใน เชิง พลังงาน เศรษฐศาสตร์ 
และ เทคโนโลยี จึง เป็น งานวิจัย ที่ มี ความ น่าสนใจ และ มี สำคัญ อย่าง ยิ่ง ใน การ พัฒนา อุตสาหกรรมการผลิต เชื้อเพลิง ชีวภาพ และ 
กระบวนการ แปรสภาพ ชีว มวล ในประเทศ

ENZ_Cas เป็น มัลติ เอนไซม์ ซึ่ง ประกอบด้วย กิจกรรม ของ เอนไซม์ กลุ่มย่อย โพ ลี แซคคา ไรด์ ที่ ไม่ใช่ แป้ง (non-starch poly-
saccharide hydrolyzing enzyme) ซึ่ง รวมถึง เซ ลลูเลส  เพ คติเนส  และ เฮ มิ เซ ลลูเลส  และ เอนไซม์ ย่อย แป้ง ดิบ (raw starch 
degrading amylolytic enzyme) จาก สายพันธุ์รา ใน สกุล Aspergillus ซึ่ง คัดเลือก จาก BIOTEC Culture Collection เอนไซม์ 
นี้ สามารถ ย่อย วัตถุดิบ จาก มันสำปะหลัง ประเภท ต่างๆ ได้แก่ หัวมัน สด บด มัน เส้น และ กาก มันสำปะหลัง ให้ เป็น น้ำตาล ได้ อย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดย ไม่ ต้อง ใช้ ความ ร้อนใน การ เจ ลา ติ ไนซ์ แป้ง (non-thermal hydrolysis and saccharification process) ซึ่ง 
กระบวนการ นี้ อาศัย การ ทำงาน ร่วมกัน ของ เอนไซม์ ต่างๆ ใน มัลติ เอนไซม์ ใน การ ย่อยสลาย องค์ประกอบ ของ ผนัง เซลล์ ที่ กัก เม็ด แป้ง ไว้ 
และ ย่อย เม็ด แป้ง ที่ ปลดปล่อย ออกมา น้ำตาล ที่ ได้ สามารถ นำมาใช้ เพื่อ ใช้ ใน การ ผลิต เชื้อเพลิง ชีวภาพ และ สารเคมี ต่างๆ ด้วย 
กระบวนการ หมัก โดย เฉพาะ เพื่อ การ ผลิต ไบโอ เอทานอล

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• มัลติ เอนไซม์ ท่ี พัฒนาข้ึน สามารถ ย่อย วัตถุดิบ จาก มันสำปะหลัง ทุก ประเภท ให้ เป็น น้ำตาล ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ได้ ปริมาณ 

น้ำตาล >80% (>800 mg ของ น้ำตาล รีดิวซ์/กรัม ของ วัตถุดิบ โดย น้ำหนัก แห้ง) ของ ค่าท่ี ได้ ทาง ทฤษฎี ภายใน เวลา 48 ช่ัวโมง 
 ภายใต้ สภาวะ ท่ี เหมาะสม

• ไม่ ต้อง ใช้ ความ ร้อนใน การ เจ ลา ติ ไนซ์ แป้ง ใน วัตถุดิบ ก่อน จึง เป็นการ ช่วย ลด พลังงาน ท่ี ต้อง ใช้ ใน กระบวนการ ผลิต และ ไม่ เกิด 
สารยับย้ัง ประเภท dehydration product 

• สามารถ ทำงาน ได้ดี ในช่วง อุณหภูมิ 35-50oc และ pH 4-5 ซ่ึง เหมาะสมกับ การ พัฒนา กระบวนการ หมัก แบบ ข้ันตอน เดียว   
ร่วมกับ จุลินทรีย์ ต่างๆ 

• การ ย่อย แป้ง ดิบ สามารถ เกิด ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับ การ ย่อย เฮ มิ เซลลูโลส และ เซลลูโลส บางส่วน ทำให้ ได้ ท้ัง น้ำตาล 
กลูโคส และ ไซโลส  

• มี ผล ใน การ ช่วย ลด ความ หนืด (viscosity) ของ วัตถุดิบ ใน ระบบ การ หมัก ทำให้ สามารถ ใช้ได้ กับ ระบบ ท่ี ใช้ ปริมาณ วัตถุดิบ สูง ได้ 
(high solid loading fermentation)

TT06: อาหาร เม็ด เพื่อ พัฒนา ความ สมบูรณพันธุของ พอแม กุง ทะเล 
1) อาหาร เม็ด เพื่อ พัฒนา ความ สมบูรณ์ พันธุ์ ของ พ่อแม่ กุ้ง ทะเล สูตร กรดไขมัน ไม่ อิ่มตัว สูง

 แม่ เพรียง ได้รับ การ ยอมรับว่า เป็น อาหาร เพื่อ เสริมสร้าง ความ สมบูรณ์ พันธุ์ ของ พ่อแม่ กุ้ง ทะเล เนื่องจาก มี กรดไขมัน ไม่ 
อิ่มตัว สูง (HUFA) คือ กรด อะราชิโดนิก  (Arachidonic acid, AA) สูงกว่า กรด ไอ โค สะเพน ทา อีโนอิก  (Eicosapentaenoic acid: 
EPA) และ กรดโด โคสะ เฮกซา อีโนอิก  (Docosahexaenoic acid : DHA) ใน อัตราส่วน 5.8:5.6:1 ใน เพรียง โคลน และ12:7:1 ใน  
เพรียง ทราย แตกต่างจาก ปลาหมึก (1:1.6:2.4) และ ปลาทะเล ที่จะ ประกอบด้วย DHA เป็นหลัก   

คุณภาพ ของ พ่อ แม่พันธุ์ กุ้ง กุลาดำ เป็น ปัจจัยสำคัญ อย่าง หนึ่ง ต่อ การ เพาะเลี้ยง กุ้ง กุลาดำ แบบ อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ แหล่ง 
พันธุ์ จะ ได้ จาก ธรรมชาติ ซึ่ง นับวัน จะ ลดน้อยลง จึง มี ความ พยายาม ที่จะ สร้าง พ่อ แม่พันธุ์ กุ้ง จาก การ เพาะเลี้ยง ความ สมบูรณ์ เพศ 
ของ พ่อ แม่พันธุ์ ไม่ว่า จะ เป็น แหล่ง จาก ธรรมชาติ หรือ จาก การ เพาะเลี้ยง ขึ้นกับ ปัจจัย หลาย ประการ ปัจจัย ที่ สำคัญ ปัจจัย หนึ่ง ได้แก่ 
อาหาร ซึ่ง โดย ทั่วไป ผู้ เลี้ยง จะ เน้น การ ให้อาหาร มี ชีวิต ได้แก่ หอย กะพง หอย แมลงภู่ ปลาหมึก และ แม่ เพรียง ซึ่ง สามารถ เสริมสร้าง 
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พัฒนาการ ของ ไข่ และ น้ำเชื้อ เพศผู้ กุ้ง ได้ เป็น อย่าง ดี เนื่องจาก อาหาร เหล่านี้ มี ระดับ ของ กรดไขมัน สูง โดย เฉพาะ กรด อะราชิโดนิก  
แต่ คุณภาพ ทาง โภชนาการ และ ปริมาณ ของ อาหาร ธรรมชาติ ที่ หาได้ มี ความ ผัน แปรตาม สถานที่ และ ฤดูกาล ทำให้เกิด การ ขาดแคลน 
ได้ ใน บางช่วง ฉะนั้น การ เลี้ยง พ่อ แม่พันธุ์ กุ้ง ด้วย อาหาร เม็ด ที่ พัฒนาขึ้น จะ ทำให้ กุ้ง ได้รับ สารอาหาร ที่ เหมาะสม เพื่อ เสริมสร้าง  
ความ สมบูรณ์

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• อาหาร เม็ด สำเร็จรูป ท่ี ผลิต ได้ สามารถ นำมาใช้ ทดแทน อาหาร จาก ธรรมชาติ ได้ 50% และ ทำให้ แม่ กุ้ง มี ไข่ แก่ ใกล้เคียง กับธรรมชาติ 

และ พ่อ กุ้ง มี คุณภาพ ของ เซลล์ สืบพันธ์ุ ใกล้เคียง กับ ธรรมชาติ

 2) อาหาร เม็ด เพื่อ พัฒนา ความ สมบูรณ์ พันธุ์ ของ พ่อแม่ กุ้ง ทะเล สูตร ผสม เม็ด แคปซูล ฮอร์โมน
งานวิจัย นี้ เป็นการ ศึกษา การ ตรึง ฮอร์โมน โพร เจ สเตอโรน ไว้ ภายใน ไมโคร แคปซูลที่ ทำจาก พอลิเมอร์ ทาง ชีวภาพ  

(ไค โตซาน :  มอลโทเดกซ์ท ริน) ด้วย เทคนิค การ ทำ แห้ง แบบ พ่น ฝอย (spray drying) เพื่อ ผสม ภายใน เม็ด อาหาร และ ศึกษา ผล ของ 
การ ใช้ อาหาร ผสม ฮอร์โมน ต่อ การ พัฒนาการ ระบบ สืบพันธุ์ ของ แม่พันธุ์ กุ้ง ทะเล  

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• เป็น อาหาร เม็ด ก่ึง หมาด ท่ี ประกอบด้วย แคปซูล ฮอร์โมน ท่ี ผ่าน กระบวนการ ผลิต ท่ี ใช้ เทคโนโลยี การ ทำ แห้ง แบบ พ่น ฝอย ซ่ึง เป็น 

วิธี ท่ี สะดวก รวดเร็ว และ สามารถ ขยาย การ ผลิต ได้ จำนวน มาก โดย ใช้ พอลิเมอร์ ทาง ชีวภาพ เป็น วัตถุดิบ ใน การ ผลิต เพ่ือ 
ส่งเสริม การ เจริญ ของ ไข่ และ รังไข่ ของ แม่ กุ้ง ทะเล ช่วย กระตุ้น การ ผสมพันธ์ุ วางไข่ จำนวน ไข่ และ จำนวน ลูก กุ้ง ได้ ดีกว่า การ 
ท่ี แม่ กุ้ง ท่ี กินอาหาร มี ชีวิต

TT07: สาร สีแดง จาก จุลินทรีย เพื่อ ใช ใน อุตสาหกรรม
 Cordyceps unilateralis BCC 1869 เป็น เชื้อรา แมลงที่ สามารถ ให้ ผลผลิต สาร แนพโทควิโนน  (napthoquinone) ใน  
ปรมิาณสงู ทีส่ดุ เมือ่ เลีย้ง เชือ้ ใน สภาวะ ม ีปรมิาณ ไนโตรเจน จำกดั naphthoquinone เปน็กลุม่ ของ สาร ที ่สามารถ พบ ได ้ทัว่ไป ในธรรมชาต ิ
สาร กลุ่ม นี้ มี ฤทธิ์ ทาง ชีวภาพ ใน การ ยับยั้ง เชื้อจุลินทรีย์ ที่ ทำให้เกิด โรค ได้ ในขอบเขต ที่ กว้าง เช่น มี คุณสมบัติ ที่ เป็น สาร ต้าน แบคทีเรีย 
(antibacterial) และ สาร ฆ่า เชื้อรา (fungicidal) และ มี ความ เป็นพิษ ต่อ เซลล์ (cytotoxicity) ต่ำ มีการศึกษา พบ ว่า สาร naphtho-
quinone ของ เชื้อ C. unilateralis BCC 1869 มี โครงสร้าง คล้ายคลึง กับ สาร จำพวก อัลคานิน  (Alkanin) และชิ โคนิน  (Shikonin) 
ที่ สกัด ได้ จาก พืช และ ใน จำนวน naphthoquinone 6 ชนิด ที่ สร้าง จาก เชื้อรา ชนิด นี้ สาร 3,5,8-trihydroxy-6-methoxy-2-(5-   
oxohexa-1,3-dienyl)-1,4-nahpthoquinone มี ความ น่าสนใจ มากที่สุด เนื่องจาก ไม่มี ความ เป็นพิษ ต่อ เซลล์ และ มี เสถียรภาพ สูงมาก

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• ได้ สภาวะ การ เล้ียง C. unilateralis ท่ี ให้ ผลผลิต naphthoquinone สูง และ คงท่ี โดย การ ปรับ อัตราส่วน ของ คาร์บอน และ 

ไนโตรเจน ใน อาหาร เล้ียง
• ได้ สภาวะ การ เล้ียง แหล่ง และ ชนิด ของ อาหาร ท่ี เหมาะ ต่อ การ เป็น แหล่ง คาร์บอน และ แหล่ง ไนโตรเจน รวมถึง สาร เร่ง การ 

 เจริญ เติบโต
• ทราบ สภาวะ อัตรา การ ให้ อากาศ อัตรา การ กวน และ สภาวะ ความ เป็น กรด –  ด่าง (pH) ท่ี เหมาะ แก่ การ เล้ียง เพ่ือให้ เช้ือรา สร้าง 

naphthoquinone ซ่ึง เป็น สาร สีแดง ท่ี ความ เข้มข้น สูง สูด

TT08: เครื่อง หีบ ปาลม ระดับ ชุมชน
 จาก การ ส่งเสริม ให้ มี การ ปลูก ปาล์ม ใน พื้นที่ ต่างๆ นอกเหนือจาก ภาคใต้ ที่ ประสบผลสำเร็จ ใน การ ปลูก ปาล์ม อยู่ แล้ว แนว ทาง 
การ พัฒนา ชุมชน เพิ่ม ศักยภาพ ด้าน การ ผลิต และ แปรรูป สินค้า การ เกษตรกำลัง ได้รับ การ ส่งเสริม จาก หน่วยงาน ภาครัฐ เนื่องจาก 
สามารถ สร้าง ชุมชน พึ่งตนเอง แบบ ยั่งยืน พร้อม สร้าง ความ แข็งแกร่ง ด้านสังคม และ เศรษฐกิจ ให้ กับ ชุมชน 

 การ พัฒนา ระบบการผลิต น้ำมัน ปาล์ม แบบ ไม่ ใช้ ไอน้ำ ขนาดเล็ก (กำลัง การ ผลิต ไม่ เกิน 2 ตัน ทะลาย ต่อ ชั่วโมง) สามารถ 
ตอบสนอง แนวคิด การ พัฒนา ชุมชน แบบ ยั่งยืน โดย มุ่งเน้น ที่ ชุมชน ซึ่ง มี การ ปลูก สวน ปาล์ม และ ต้อง เพิ่ม มูลค่า ให้ ผลิตภัณฑ์ การ เกษตร 
ด้วย การ แปรรูป เป็น น้ำมัน ปาล์ม ก่อน ส่ง จำหน่าย ต่อไป นอกจากนี้สามารถ ผลิต พลังงาน เช่น ไบโอ ดีเซล เพื่อ ใช้ ภายใน ชุมชน 
พร้อมกับ การ เพิ่ม มูลค่า ให้ เศษเหลือ ทิ้ง ทางการ เกษตร ระบบ การ สกัด น้ำมัน ปาล์ม แบบ ไม่ ใช้ ไอน้ำ ขนาด 1 ตัน ผล ปาล์ม ต่อ ชั่วโมง ถูก 
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พัฒนา ขึ้นมา ให้ เหมาะสมกับ การ ใช้งาน ใน ระดับ ชุมชน ซึ่ง กระบวนการ สกัด น้ำมัน ปาล์ม แบบ ดั้งเดิม ไม่ สามารถ ตอบสนอง กับ เงื่อนไข 
และ ข้อจำกัด ของ การ ใช้งาน โดย มี การ ยื่น คำ ขอรับ การ คุ้มครอง ทรัพย์สิน ทาง ปัญญ าของ ระบบ การ สกัด น้ำมัน ปาล์ม แบบ ไม่ ใช้ ไอน้ำ 
ขนาด 1 ตัน ผล ปาล์ม ต่อ ชั่วโมง นี้ และ ได้ สิทธิบัตร การ ประดิษฐ์ เรียบร้อย แล้ว  

นอกจากนี้ ระบบ การ สกัด น้ำมัน ปาล์ม แบบ ไม่ ใช้ ไอน้ำ ยังมี ข้อเด่น คือ ใช้ พื้น ที่ตั้ง โรงงานเล็ก ลด การ ใช้ พลังงาน ดูแล 
รักษา ง่าย ไม่ ก่อให้เกิด น้ำเสีย สามารถ เคลื่อนย้าย ได้ ผลิต น้ำมัน ปาล์ม เกรด เอ และ กาก เหลือ จาก กระบวน ผลิต สามารถ ใช้ เป็น 
อาหารสัตว์ ได้ เหมาะสำหรับ ใช้ ใน การ ผลิต น้ำมัน ปาล์ม ระดับ ชุมชน มี กำลัง การ ผลิต ประมาณ 1.0 ตัน ผล ปาล์ม ต่อ ชั่วโมง หรือ 
รองรับ พื้นที่ การ เพาะปลูก ปาล์ม ขนาด ประมาณ 1,500 ไร่ ปราศจาก อุปกรณ์ กำเนิด ไอน้ำ ใช้งาน ใน ระบบ ทำให้ ช่วย เพิ่ม ความ สะดวก 
ใน การ ควบคุม การ ทำงานของ ระบบ ผลิต และ ไม่ จำเป็นต้อง ติดตั้ง ระบบ บำบัด น้ำเสีย นอกจากนี้ ยัง เป็นระบบ การ สกัด น้ำมัน ปาล์ม 
ที่ มี การ ทำงาน ต่อเนื่อง แบบ กึ่ง อัตโนมัติ 

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• ใช้ ผลิต น้ำมัน ปาล์ม ระดับ ชุมชน ได้ เพราะ ใช้ พื้น ที่ตั้ง โรงงานเล็ก ติดตั้ง ง่าย ใช้งาน สะดวก ประหยัด พลังงาน ดูแลรักษา 

ง่าย ไม่มี น้ำเสีย ผลิต น้ำมัน ปาล์ม เกรด เอ และ ได้ กาก ใช้ เป็น วัตถุดิบ ผลิต อาหารสัตว์
• เป็น เทคโนโลยี ซ่ึง พัฒนาข้ึน ภายในประเทศ เหมาะสมกับ เง่ือนไข การ ใช้งาน ใน แต่ละ ท้องถ่ิน และ เพ่ิม ศักยภาพ ให้ อุตสาหกรรม 

การผลิต เครื่องจักร ในประเทศ
• ลด การ ใช้ พลังงาน ใน การ ขนส่ง วัตถุดิบ และ การ ผลิต น้ำมัน ปาล์ม

TT09: พลาสติก ยอยสลาย ได
 ปัญหา การ จัดการ ขยะ โดย เฉพาะ ขยะ บรรจุภัณฑ์ นับวัน จะ ทวี ความ รุนแรง มากขึ้น ซึ่ง บรรจุภัณฑ์ พลาสติก ถือเป็น ปัจจัย 

สำคัญ หนึ่ง โดย เฉพาะ บรรจุภัณฑ์ ชนิด ที่ ใช้ ครั้งเดียว แล้ว ทิ้ง เนื่องจาก มี สัดส่วน ปริมาณ การ ใช้ สูง แนว ทางการ จัดการ เพื่อ ปกป้อง 
สภาวะแวดล้อม จาก ขยะ บรรจุภัณฑ์ เหล่านี้ สามารถ กระทำ ได้ หลาย วิธี เช่น จัดให้ มี ระบบ เรียกคืน บรรจุภัณฑ์ การ ใช้ ซ้ำ และ  
การ รี ไซเคิล  การ มี ข้อกำหนด ทาง สิ่งแวดล้อม รวมถึง การ ที่ ประชาชน เริ่ม ตื่นตัว และ รับรู้ ใน ปัญหา สิ่งแวดล้อม ที่ นับวัน จะ เพิ่มมาก 
ขึ้น สิ่ง เหล่านี้ ล้วน กระตุ้น ให้ เกิด การ ศึกษาวิจัย เพื่อ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการ ผลิต ใหม่ๆ  ที่ ไม่ ทำลาย สิ่งแวดล้อม พลาสติก 
ยุคใหม่ จึง ถูก ออกแบบ มา ให้ มี สมบัติ ที่ ดี เหมาะสม ต่อ การ ใช้งาน ด้าน ต่างๆ โดย คง สมบัติ ที่ ดี นี้ ไว้ ได้ ตลอด การ ใช้งาน แต่ จะ เกิด การ 
เปลี่ยนแปลง โครงสร้าง ทาง เคมี และ ย่อยสลาย ได้ ภายใต้ สภาวะแวดล้อม ที่ เหมาะสม ภายหลัง การ ทิ้ง ทำให้ พลาสติก มี สมบัติ ต่างๆ 
เช่น ความ แข็งแรง ความ เหนียว น้ำหนัก โมเลกุล หรือ มวล ลดลง และ สลายตัว ไป ในที่สุด 

ปัจจุบัน มีการศึกษา วิจัย การ ผลิต พลาสติก จาก วัตถุดิบที่สา มาร ถผลิต หรือ ปลูก ทดแทน ขึ้น ใหม่ ได้ (renewable) แทน     
การ ใช้ น้ำมันดิบ ที่ มี ราคา สูงขึ้น เนื่องจาก มี ความ ต้องการ ใช้ เพิ่มมากขึ้น ทั้ง ใน และ ต่างประเทศ วัตถุดิบ ที่ นิยม ใช้ ได้แก่ โพ ลิเมอร์ 
จาก สิ่งมีชีวิต (biopolymer) ทั้ง จาก พืช เช่น แป้ง เซลลูโลส และ จาก สัตว์ เช่น  โปรตีน เครา ติน  หรือ โพ ลิเมอร์ ที่ ได้ จาก 
แบคทีเรีย  เช่น Polyhydroxyalkanoates (PHAs) วัสดุ ที่ ผลิต จาก โพ ลิเมอร์ เหล่านี้ สามารถ ย่อยสลาย ได้ ทางธรรมชาติ โดย 
จุลินทรีย์ (biodegradable polymer) ใน สภาวะ ที่ มี การ ควบคุม ได้ ผลิตภัณฑ์ คือ ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ แร่ธาตุ และ วัสดุ 
คอม โพสต์ ซึ่ง เป็น สารอินทรีย์ สีดำ สามารถ นำ กลับมา ใช้ ทางการ เกษตร ได้ เป็นการ ลดปริมาณ ขยะ ที่ ต้อง กำจัด ให้ น้อยลง กว่า ที่ 
เกิดขึ้น ใน ปัจจุบัน การ ใช้ พลาสติก ย่อยสลาย ได้ เหมาะสมกับ สถานที่ หรือ ชุมชน ที่ มี การ กระจายตัว ไม่สูง และ มี ระบบ การ ควบคุม ที่ ดี 
เช่น โรงเรียน ร้านอาหาร เรือท่องเที่ยว คุก หรือ สถานกักกัน และ แหล่งท่องเที่ยว บรรจุภัณฑ์ จาก พลาสติก ย่อยสลาย ที่ ดี ต้อง มี ความ 
คงทน มี สมบัติ ที่ ดี ในขณะ ถูก เก็บ และ ใช้งาน และ เกิด การ ย่อยสลาย ทางธรรมชาติ ได้ อย่าง รวดเร็ว ใน สภาวะ ที่ เหมาะสม ภายหลัง 
การ ใช้งาน เสร็จสิ้น การ ใช้ กระบวนการ ขึ้น รูป พลาสติก ที่ ใช้ อยู่ ทั่วไป ใน ปัจจุบัน ใน กระบวนการ ขึ้น รูป พลาสติก ย่อยสลาย ได้ ทำให้ 
สามารถ ลด ต้นทุน และ ก่อให้เกิด การ ปรับปรุง และ พัฒนา ให้ เกิด กระบวนการ ขึ้น รูป ใหม่ๆ  ที่ เหมาะสม ในอนาคต 

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• พลาสติก ย่อยสลาย ได้ โดย เทคโนโลยี ที่ พัฒนา โดย คน ไทย ลด ปัญหา การ จัดการ ขยะ บรรจุภัณฑ์ ข้อ กีดกัน ทางการค้า สามารถ  

ปรับเปลี่ยน ได้ ตาม ความ ต้องการ ของ ภาคเอกชน หรือ ข้อกำหนด ของ ลูกค้า
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TT11: การ พัฒนา แผน ฟิลม ยอยสลาย ได ท่ี สามารถ คัดเลือก ชวง แสง เพ่ือ ใช ใน การ เพ่ิม คุณภาพ ของ ผลไม
 สำหรบั ตลาดโลก ของ ผลติผล ทางการ เกษตร นัน้ นบั ได ้วา่ ประเทศ ไทย เปน็หนึง่ ในประเทศ ผูผ้ลติ และ สง่ออก ที ่สำคญั  ประเทศ ไทย 
 มี ผลไม้ เมืองร้อน หลาก หลายชนิด ที่ เป็นที่นิยม ใน ต่างประเทศ อาทิ กล้วย มังคุด ทุเรียน มะม่วง เป็นต้น ปัจจุบัน มะม่วง น้ำดอกไม้ 
มี มูลค่า การ ส่ง ออกไป ขาย ยัง ต่างประเทศ สูงกว่า 1,000 ตัน หรือ 1,000,000 กิโลกรัม ต่อ ปี จาก การ สำรวจ พบ ว่า การ ส่งออก ผลิตผล 
สด ของ ไทย กลับ มี ปริมาณ การ ส่งออก เพียง 5% ของ ปริมาณ การ ผลิต เท่านั้น โดย มี สาเหตุ หลัก มาจาก การ ขาด การ บริหาร จัดการการ 
เพาะปลูก และ การ ดูแลเอาใจใส่ ผลิตผล สด ขณะ กำลัง เจริญเติบโต ที่ ดี พอ ทำให้ ผลผลิต สด ที่ ได้ ไม่มี คุณภาพดี เพียงพอ ต่อ การ ส่งออก 
เกษตรกร จึง พยายาม หาทาง เพิ่ม มาตรฐาน ของ ผลิตผล สด วิธี หนึ่ง ที่ เป็นที่นิยม ของ เกษตรกร ก็ คือ การ ใช้ ถุง ห่อหุ้ม ชนิด ต่างๆ มา ห่อหุ้ม 
 ขณะ ผลไม้ กำลัง เจริญเติบโต โดย มี วัตถุประสงค์ หลัก ก็ เพื่อ ลด การ เข้า ทำลาย ของ แมลง อันตราย และ เพลี้ย ชนิด ต่างๆ ผลลัพธ์ ที่ ได้ 
จาก การ ห่อ ก็ คือ การ พัฒนา สีผิว ที่ ดีขึ้น

วัสดุ ห่อ ที่ กำลัง เป็นที่นิยม อยู่ ใน ขณะนี้ คือ กระดาษ 2 ชั้น ซึ่ง ต้อง นำเข้า จาก ต่างประเทศ เท่านั้น จาก การ ห่อ ผลไม้ ขณะ 
กำลัง เติบโต ด้วย กระดาษ 2 ชั้น ทำให้ ผลไม้ มี สีผิว ที่ เหลือง และ เรียบ เนียน สวย ไม่มี จุด ด่าง ดำ เป็นที่ต้องการ ของ ตลาด ส่งออก 
ปัจจุบันพบ ว่า ไทย มี ปริมาณ การ นำเข้า ถุง ห่อ สูงกว่า 2,000 ล้าน ใบ ต่อ ปี หรือ คิด เป็น มูลค่า เกิน กว่า 27,000 ล้าน บาท/ปี จาก ปัญหา ที่ 
พบ ดังกล่าว ทีม วิจัย จึง ได้ พัฒนา ถุง ห่อ ชนิด ใหม่ ขึ้นจาก พลาสติก ที่ มี ส่วนผสม ของ ไบโอ พอลิเมอร์ สามารถ กำจัด ทิ้ง หลัง ใช้งาน ได้ เพื่อ 
มา ทดแทน การ นำเข้า ถุง ห่อ มะม่วง จาก ต่างประเทศ ซึ่ง ถุง ห่อ ที่ พัฒนาขึ้น นี้ยัง เป็นแนว ทางใน การ พัฒนา ต่อสำหรับ ห่อ ผลไม้ ชนิด อื่นๆ 
ได้ อีก อย่าง หลากหลาย

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• จาก กระบวนการ ผลิต ท่ี มี การ ใช้ สาร photo-selective pigment เพ่ือ ปรับปรุง สมบัติ ของ ถุง ให้ สามารถ คัดเลือก แสง ในช่วง 

ความยาวคล่ืน ท่ี เหมาะสม ต่อ การ ทำงาน ของ เอ็น ไซม์  dechlorophyllase ซ่ึง ไป กระตุ้น การ สลายตัว ของ chlorophyll ส่งผลให้ 
สามารถ พัฒนา สีผิว ของ มะม่วง ให้ มี สีผิว ท่ี เหลือง และ เรียบ เนียน สวย ไม่มี จุด ด่าง ดำ

• ถุงพลาสติก ท่ี พัฒนาข้ึน นอกจาก จะ ช่วย พัฒนา สีผิว ให้ มี สีผิว ท่ี เหลือง และ เรียบ เนียน สวย ไม่มี จุด ด่าง ดำ แล้ว ช่วง ความยาวคล่ืน 
ท่ี เหมาะสม น้ี (450-550 nm) ยัง กระตุ้น ให้ กระบวนการ ใน การ เจริญเติบโต ของ มะม่วง เป็นไป อย่าง สมบูรณ์ ทำให้ มะม่วง 
สามารถ พัฒนา คุณภาพ ได้ อย่าง เต็มที่ 

TT12: วัสดุ ธรรมชาติ บงชี้ ความ ปลอดภัย ใน การ บริโภค แหนม    
 ผลติภณัฑ ์อาหาร หมกั ไทย เปน็ อาหาร พืน้เมอืง ซึง่ ม ีหลาก หลายชนดิ ขึน้กบั วฒันธรรม การ บรโิภค ของ ผูบ้รโิภค ใน แตล่ะ ภมูภิาค 
 ของ ประเทศ ไทย  มี ทั้ง ผลิตภัณฑ์ อาหาร หมัก ประเภท เนื้อ สัตว์ และ ผลิตภัณฑ์ อาหาร หมัก ที่ เตรียม มาจาก ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ อาหาร 
หมัก เหล่านี้ มีการ บริโภค อย่าง แพร่หลาย  ใน ภูมิภาค ต่างๆ ของ ประเทศ ไทย นอกจากนี้ยังมี แนวโน้ม ที่จะ มี การ ส่งออก ไปยัง ผู้บริโภค ที่ 
เป็น คน ไทย ใน ต่างประเทศ หรือ ชาว เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี การ ผลิต อาหาร หมัก ต่างๆ นั้น ยัง ไม่ได้ 
มี การ พัฒนา ไป มากกว่า อุตสาหกรรม พื้นบ้าน จึง ทำ ให้อาหาร หมัก ต่างๆ ยังมี ภาพพจน์ ที่ ไม่ ถูก สุขลักษณะ เพราะ การ หมัก นี้ เกิดขึ้น 
จาก เชื้อ ที่ ปนเปื้อน มา กับ วัตถุดิบ ซึ่ง จุลินทรีย์ ที่ ก่อให้เกิด โรคก็ มี โอกาส ที่จะ ปนเปื้อน เข้ามา ด้วย ทั้งนี้ อาหาร หมัก แต่ละ ชนิด จะ มี ค่า 
ความ เป็น กรด-ด่าง (pH) ที่ บ่งชี้ ถึง ความ ปลอดภัย ต่อ การ บริโภค ที่ แตกต่างกัน  

 จาก การ วิจัย ของ ศูนย์ พันธุวิศวกรรม และ เทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ (ไบโอ เทค ) พบ ว่า แหนม ที่ มี ค่า ความ เป็น กรด สูง คือ 
มี ค่า ความ เป็น กรด-ด่าง ต่ำกว่า 4.6 ไม่ พบ จุลินทรีย์ ที่ ก่อ โรค โครงการ นี้ จึง มี วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนา และ ออกแบบ วิธี ที่ สามารถ ชี้ 
วัด ค่า ความ เป็น กรดที่อยู่ ใน ระดับ ที่ปลอดภัย ต่อ การ บริโภค ของ ผลิตภัณฑ์ แหนม ซึ่ง เป็น อีก ทางเลือก ที่ สามารถ เพิ่ม ความ มั่นใจ ให้ กับ 
ผู้ ที่ นิยม บริโภค แหนม แบบ ไม่ ปรุง สุก ว่าแหนม ที่ กำลัง จะ บริโภค นั้นอยู่ ใน สภาวะ ที่ มี ความ เสี่ยง ต่อ การ ปนเปื้อน เชื้อจุลินทรีย์ ก่อ โรค ต่ำ 

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี

• วัสดุ ธรรมชาติ บ่งช้ี ความ ปลอดภัย ใน การ บริโภค แหนม เตรียม จาก สาร สกัด จาก ธรรมชาติ ผสม กับ สารสังเคราะห์ โดย ใช้ สาร  
ไบโอ โพ ลิเมอร์ ท่ี เป็นมิตร กับ ธรรมชาติ เป็นตัว จับ ยึด และ สามารถ บ่งช้ี ค่า ความ เป็น กรด-ด่าง ได้ อย่าง ถูกต้อง ถึง ระดับ ทศนิยม
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TT13:  ฟิลม เคลือบอิฐ ประดับ และ วัสดุกอสราง เพื่อ ลด การ เกิด ตะไครน้ำ และ คราบ สกปรก
 วัสดุก่อสร้าง ที่ ใช้ ทั่วไป มี ทั้งที่ เป็น วัสดุ เชิง โครงสร้าง และ ประดับ ตกแต่ง ซึ่ง อายุการใช้งาน ของ วัสดุ เหล่านี้ ขึ้นอยู่กับ  
สภาพแวดล้อม ด้วย โดย เฉพาะ วัสดุ ประดับ ตกแต่ง นั้น พบ ว่า เมื่อเวลาผ่านไป หลายๆ ปี จะ มี คราบ สกปรก หรือ คราบ ตะไคร่ สีเขียว 
หรือ สีดำ เกิดขึ้น ทำให้ สิ่ง ก่อสร้าง ดู ไม่ สวยงาม 
  ฟิล์ม เคลือบอิฐ ประดับ และ วัสดุก่อสร้าง เพื่อ ลด การ เกิด ตะไคร่น้ำ และ คราบ สกปรก เป็น ฟิล์ม ปรับ สภาพ พื้นผิว วัสดุ เพื่อ ลด 
การ เปียก และ ซึม น้ำ ทำให้ ช่วย ลด การ เกิด คราบ สกปรก และ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ ตะไคร่น้ำ และ แบคทีเรีย ส่งผลให้ วัสดุ คง สีสัน 
สวย งาน ฟิล์ม นี้ เคลือบ โดย การ ทา น้ำ

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• ต้นทุน ต่ำ มาก 
• การ เคลือบ ทำได้ ง่าย ไม่ ต้อง ใช้ ความ ชำนาญ

TT14: สูตร เคลือบ ผลิตภัณฑ เซรามิกแบบ ไร สารตะกั่ว   
 โดย ปกติ สาร เคลือบ อุณหภูมิ ต่ำ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ เซรามิก ผ่าน การ เผา ที่ อุณหภูมิ 800-1100 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่ 
ได้แก่ สาร เคลือบ ที่ มี ส่วนผสม หลัก เป็นพวก ฟริต  ซึ่ง มักจะ มี สารตะกั่ว เป็น ส่วนผสม และ ฟริต เป็น วัตถุดิบ สำหรับ สาร เคลือบ ที่ มี ราคา 
แพง ใน ปัจจุบันสาร เคลือบ ประเภท นี้ ไม่ เหมาะสมกับ การ นำมา เคลือบ ผลิตภัณฑ์ ประเภท เครื่อง ใช้บน โต๊ะอาหาร เพราะ สารตะกั่ว  
มี ความ เป็นพิษ สูง ซึ่ง อาจจะ หลุด ออกมา ปะปน กับ อาหาร ได้ การ พัฒนา สาร เคลือบ ไร้ สารตะกั่ว จึง มี ความ จำ เป็นอย่างยิ่ง ต่อ ความ 
ปลอดภัย ของ ผู้บริโภค แต่ สาร เคลือบ ไร้ สารตะกั่ว มักจะ เผา ที่ อุณหภูมิ สูง จึง จำเป็นต้อง มี การ พัฒนา สูตร เคลือบ เซรามิก ไร้ สารตะกั่ว 
อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ ได้ สาร เคลือบ ที่ สามารถ เผา ได้ที่ อุณหภูมิ ต่ำลง และ ใช้ วัสดุ ทด แทนที่ มี ราคา ไม่แพง เพื่อ ประหยัด พลังงาน และ 
ลด ต้นทุน ใน การ ผลิต ซึ่ง เป็นความ ต้องการ อย่าง ยิ่ง ของ ผู้ประกอบการ

 สูตร เคลือบ ไร้ สารตะกั่ว สำหรับ การ เผา เคลือบ เซรามิก ที่ อุณหภูมิ ต่ำ คือ อุณหภูมิ ต่ำกว่า 950 องศาเซลเซียส ปลอดภัย ต่อ 
ผู้บริโภค ผู้ปฏิบัติงาน ใน สาย การ ผลิต และ เป็นมิตร ต่อ สิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ไม่มี สารตะกั่ว ที่ เป็นอันตราย ผู้ประกอบการ ต้องการ 
ที่จะ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ของ ตัวเอง ให้ มี คุณภาพ ที่ ดีขึ้น และ ส่งเสริม ภาพลักษณ์ ของ สินค้า เพิ่ม โอกาส ใน การ ส่งออก

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• ต้นทุน การ ผลิต ต่ำ 
• สามารถ ใช้ เผา เคลือบ เซรามิก ท่ี อุณหภูมิ ต่ำ ช่วย ลดค่าใช้จ่าย ด้าน พลังงาน
• สามารถ ผลิต สาร เคลือบ ได้ ง่าย ไม่ยุ่งยาก   

TT15: สาร จับตัว น้ำยาง สกิม ประสิทธิภาพ สูง ชวย ลด มลภาวะ 
 ใน กระบวนการ ผลิต น้ำยาง ข้น จาก น้ำยาง สด โดย เทคนิค การ ปั่น เหวี่ยง นอกจาก จะ ได้ น้ำยาง ข้น แล้ว ยังมี น้ำยาง สกิม แยก 
ออกมา ด้วย น้ำยาง สกิม มี เนื้อ ยาง อยู่ ร้อยละ 3-8 โดย น้ำหนัก และ มี ส่วนประกอบ ที่ ไม่ใช่ ยาง เช่น  โปรตีน คาร์โบ ไฮ เดรท  น้ำตาล 
และ สารอนินทรีย์ ใน ปริมาณ สูง การ ที่ น้ำยาง สกิม มี ปริมาณ เนื้อ ยาง ต่ำ มาก ประกอบ กับ อนุภาค ของ ยางใน น้ำยาง สกิม มี ขนาดเล็ก   
ทำ ให้การ จับตัว เนื้อ ยาง ออกจาก น้ำยาง สกิม ทำได้ ยาก ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรม น้ำยาง ข้น นิยมใช้ กรดซัล ฟูริก เข้มข้น ใน การ จับตัว 
เนื้อ ยาง ออกจาก น้ำยาง สกิม  วิธีการ นี้ มี ค่าใช้จ่าย ต่ำ แต่ มี ปัญหา เรื่อง ประสิทธิภาพ การ จับตัว ยาง ต้อง ใช้ เวลานาน หลาย ชั่วโมง หรือ 
หลาย วัน ขึ้นกับ อายุ ของ น้ำยาง สกิม  และ ปริมาณ แอมโมเนีย ใน น้ำยาง สกิม  นอกจากนี้ยัง ก่อให้เกิด ปัญหามลพิษ น้ำทิ้ง ที่เหลือ มี การ 
ปนเปื้อน ของ ซัลเฟต สูง มี ค่า ความ เป็น กรด สูง (pH~4.5) สามารถ ก่อให้เกิด ก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือ ก๊าซไข่เน่า ส่ง กลิ่นเหม็นเป็น 
อันตราย ต่อ สิ่งมีชีวิต และ สิ่งแวดล้อม ฉะนั้นจึง ต้อง มี ขั้นตอน การ บำบัด เป็นพิเศษ ก่อน ปล่อย ลง สู่ บ่อ น้ำทิ้ง ทำให้ เสียค่าใช้จ่าย สูง 
ดังนั้นเพื่อ เป็นการ แก้ ปัญหามลพิษ ต่อ สิ่งแวดล้อม ที่ เกิดขึ้น ใน โรงงาน ผลิต น้ำยาง ข้น จึง ได้ มี การ พัฒนา สาร จับตัว น้ำยาง สกิม ที่ มี 
ประสิทธิภาพ สูง เพื่อ ทดแทน การ ใช้ กรดซัล ฟูริก 

 ห้องปฏิบัติการวิจัย ยาง ศูนย์ เทคโนโลยี โลหะ และ วัสดุ แห่งชาติ (เอ็ม เทค ) สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
แห่งชาติ ( สวทช.) ได้ พัฒนา สาร จับตัว น้ำยาง สกิม ประสิทธิภาพ สูง ชื่อว่า A704 ซึ่ง มี สมบัติ พิเศษ คือ สามารถ เตรียม เป็น สารละลาย 
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ที่ มี ความ เข้มข้น สูงกว่า สารละลาย ของ โพ ลิเมอร์ ของแข็ง ทั่วไป ที่ ใช้ ใน การ จับตัว น้ำยาง สกิม ได้ ถึง 10 เท่า จับตัว น้ำยาง สกิม ได้ อย่าง 
สมบูรณ์ และ รวดเร็ว ทำให้ ได้ เนื้อ ยาง มากกว่า การ ใช้ กรดซัล ฟูริก  และ ใช้ ปริมาณน้อย ทำให้ มี ต้นทุน การ ผลิต ต่ำ หรือ แข่งขัน ได้ กับ 
การ ใช้ กรดซัล ฟูริก  สามารถ ใช้ ได้ดี ทั้ง กับ น้ำยาง สกิม ใหม่ และ น้ำยาง สกิม เก่า ปราศจาก การ ปนเปื้อน ของ ซัลเฟต ใน น้ำทิ้ง ทำให้ บำบัด 
ได้ ง่าย ขึ้น ไม่มี กลิ่นเหม็น ของ ก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เนื้อ ยาง สกิม แห้ง ที่ ได้มี ปริมาณ สิ่ง สกปรก ปริมาณ เถ้า และ ปริมาณ ไนโตรเจน 
ต่ำกว่าเนื้อ ยาง สกิม แห้งที่ ได้ จาก การ จับตัว น้ำยาง สกิม โดย ใช้ กรดซัล ฟูริก  และ มี สีอ่อน กว่า แสดงว่า เนื้อ ยาง ที่ ได้ สะอาด มากขึ้น มี 
การ ปนเปื้อน ของ สาร ที่ ไม่ใช่ ยาง (Non-rubber) น้อยลง ค่า ความ อ่อนตัว เริ่มแรก (P0) และ ค่า ความ หนืด มูน นี่ ต่ำ แสดงว่า เนื้อ 
ยาง แห้ง ที่ ได้ มี ลักษณะ นิ่ม ขึ้น สามารถ ลด พลังงาน ที่ ใช้ ใน การ บด ผสม ยาง กับ สารเคมี ยางใน ขั้นตอน การ แปรรูป เป็น ผลิตภัณฑ์ ยาง ได้ 
นอกจากนี้ เนื้อ ยาง แห้ง ที่ ได้ ยังมี ค่า ดัชนี ความ อ่อนตัว (PRI) สูงขึ้น หมายความว่า ยาง สกิม ที่ ได้ มี ความ ทน ต่อ ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน 
ดีขึ้น น้ำทิ้ง ที่ เกิดขึ้น ใน กระบวนการ จับตัว น้ำยาง สกิม ด้วย สาร A704 มี ค่า ซีโอดี และ บีโอดี ใกล้เคียง กับ น้ำทิ้ง ที่ เกิดขึ้น ใน กระบวนการ 
จับตัว น้ำยาง สกิม ด้วย กรดซัล ฟูริก  

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• สามารถ เตรียม เป็น สารละลาย ท่ี มี ความ เข้มข้น สูงกว่า สารละลาย ของ โพ ลิเมอร์ ของ แข็ง ท่ัวไป ท่ี ใช้ ใน การ จับตัว น้ำยาง สกิม ได้ ถึง 

10 เท่า 
• ปราศจาก การ ปนเป้ือน ของ ซัลเฟต ใน น้ำท้ิง และ ไม่มี กล่ินเหม็น ของ ก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซพิษ)
• ใช้ ได้ดี ท้ัง กับ น้ำยาง สกิม ใหม่ และ น้ำยาง สกิม เก่า
• ได้ ยาง สกิม แห้ง ท่ี มี คุณภาพ สูงข้ึน

TT16: เครื่อง ยก ผูป่วย
 ผู้ป่วย ที่ มี ปัญหา ใน การ เคลื่อนไหว เช่น ผู้ พิการ ผู้สูงอายุ ต้อง อาศัย ผู้ดูแล ช่วย ยกตัวใน การ ขึ้นลงเตียง หรือ เก้าอี้เข็น 
เพื่อ ไป ทำ กิจกรรม ต่างๆ ซึ่ง อาจ ทำให้ ผู้ดูแล มี ปัญหา ปวดหลัง หรือ เป็นอันตราย แก่ ผู้ป่วย ได้ เครื่อง ยก ผู้ป่วย มี ใช้ กัน แพร่หลาย ใน           
ต่างประเทศ แต่ ใน เมืองไทย มี ใช้ ค่อน ข้างน้อย ทั้งนี้ อาจจะ เนื่องจาก เครื่อง ยก ผู้ป่วย มี ราคาสูง และ แรงงาน ในประเทศ ยังมี ราคาถูก  แต่ 
แนวโน้ม สังคม ที่จะ มี ผู้สูงอายุ เพิ่มมากขึ้น เครื่อง ยก ผู้ป่วย จะ มี ประโยชน์ใน การ ช่วย ผ่อนแรง ผู้ดูแล ที่ อาจจะ ขาดแคลน ในอนาคต และ  
เพิ่ม ความ ปลอดภัย ใน การ เคลื่อนย้าย ของ ผู้ป่วย เครื่อง ยก ผู้ป่วย ที่ ใช้ ระบบ ไฟฟ้า มี ประโยชน์ สำหรับ การ ยก ผู้ป่วยที่ ไม่ สามารถ เคลื่อนที่ 
ได้ สะดวก เช่น ผู้ พิการ ผู้สูงอายุ ขณะ ขึ้นลง เตียง หรือ เก้าอี้เข็น เป็นต้น

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• เคร่ือง ยก ผู้ป่วย ไฟฟ้า น้ี สามารถ ยก เคล่ือนย้าย ผู้ป่วย น้ำหนัก มาก ถึง 120 กิโลกรัม สามารถ ถอด ประกอบ ได้ ใช้ เทคโนโลยี ท่ี ไม่ สูง 

และ ผลิต ได้ เอง ในประเทศ

TT17: จมูก อิเล็กทรอนิกส
 จมกู อเิลก็ทรอนกิส ์คอื อปุกรณ์ ที ่ใช ้ใน การ ดมกลิน่ เพือ่ จดจำ กลิน่ ตามที ่ตอ้งการ ได ้โดย เมือ่ ผา่น การ ฝกึ จะ สามารถ จำ กลิน่ ที ่เคย  
ดม แล้ว ได้ จมูก อิเล็กทรอนิกส์ สามารถ นำไป ประยุกต์ใช้ ใน งาน ที่ เกี่ยวข้อง กับ กลิ่น ได้ หลากหลาย รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใน อุตสาหกรรม 
อาหาร และ เครื่องดื่ม อาจ ใช้ เพื่อ บ่งชี้ ว่าการ ปรุง กลิ่น เป็นไป ตามมาตรฐาน ที่ ต้องการ แล้ว หรือยัง หรือ การ หมักบ่ม ผลิตภัณฑ์ ได้ ที่แล้ว 
หรือไม่ ใน อุตสาหกรรมเกษตร อาจ ใช้ เพื่อ บ่งชี้ การ สุก ของ ผลไม้ และ ใน อุตสาหกรรม น้ำหอม อาจ ใช้ เพื่อ ช่วย ผู้เชี่ยวชาญ ใน การ ผสม 
กลิ่น น้ำหอม ให้ ได้ ตาม กลิ่น ต้นแบบ เป็นต้น

 จมูก อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ส่วนประกอบ สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วน ฮาร์ดแวร์ และ ส่วน ซอฟต์แวร์ ส่วน ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ 
เซ็นเซอร์ วัด สารเคมี ระเหย หรือ สาร ส่งกลิ่น ระบบ การ ส่ง สารเคมี ระเหย ระบบ การ เก็บข้อมูล ใน ส่วน ซอฟต์แวร์ ได้แก่  โปรแกรม ใน 
ส่วน รับ และ บันทึก ตลอดจน ประมวลผลข้อมูล โดย การ ประมวลผลข้อมูล จะ ใช้ วิธีการ ที่ เรียก ว่าการ จดจำ รูปแบบ ซึ่ง ในที่นี้ มี สอง วิธี ที่ 
ถูก เลือก ใช้ คือ วิธี principal component analysis (PCA) และ artificial neural network (ANN) โดย วิธี แรก แสดงผล เป็น ภาพ 
กราฟิก  ส่วน วิธี หลัง แสดงผล เป็น ตัวเลข  

 คณะ นัก วิจัย จาก ศูนย์ เทคโนโลยี โลหะ และ วัสดุ แห่งชาติ ได้ วิจัยและพัฒนา จมูก อิเล็กทรอนิกส์ โดย ได้ จัด สร้าง ทั้ง ส่วน ฮาร์ดแวร์  
และ ซอฟต์แวร์ ขึ้นมา ทั้งนี้ ส่วนประกอบ ที่ สำคัญที่สุด ใน เทคโนโลยี จมูก อิเล็กทรอนิกส์ คือ เซ็นเซอร์ ซึ่ง ต้อง มี ความ หลากหลาย กล่าว 
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โดย สรุป ทาง ทีม วิจัย ได้ จัด สร้าง ต้นแบบ ของ จมูก อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สามารถ ทำงาน ได้ ทั้ง แบบ ตั้งโต๊ะ สำหรับ ห้องปฏิบัติการ และ แบบ 
เคลื่อนที่ ได้ สำหรับ การ ปฏิบัติงาน นอก สถานที่

 ตัวอย่าง การ ทดสอบ การ ทำงาน ของ จมูก อิเล็กทรอนิกส์ มี ดังต่อไปนี้
 1. การ ดมกลิ่น สารเคมี (สาร ทำ ละลาย ทั่วไป) 10 ชนิด จมูกฯ  สามารถ จดจำ กลิ่น ได้ เป็น อย่าง ดี

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
 ความ สามารถ ใน การ จดจำ กลิ่น และ ความเร็ว ใน การประมวลผล หลัง การ ดมกลิ่น ทำให้ เหมาะกับ งาน ที่ ต้องการ พิสูจน์ กลิ่น 
โดย ทันที      

TT18: โครงการ พัฒนา เพิ่มคุณคา ผาฝ้าย-ผาไหม ศิลปา ชีพ ดวย กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร
 ผ้าฝ้าย และ ผ้าไหม เป็น โครงการ ใน พระ ราช ดำริ และ โครงการ ศิลปา ชีพ ใน สมเด็จ พระนางเจ้า สิริ กิติ์ พระ บรม ราชินีนาถ โดย 
ทรง ให้ ความ ช่วยเหลือ แก่ ราษฎร ที่ทำการ ทอผ้า เพื่อ เป็น อาชีพ เสริม และ ทรง ให้ กอง ศิลปา ชี พรับ ซื้อ ผ้า ดังกล่าว จาก ราษฎร ซึ่ง ปัจจุบัน 
ผ้า จำนวน มาก ได้ ถูก เก็บ ไว้ ใน คลัง โดย มิได้ ใช้ประโยชน์ นาโน เทคโนโลยี จึง มี บทบาท ช่วย ใน การ พัฒนา ผ้า ศิลปา ชีพ เพื่อ เพิ่ม มูลค่า 
และ สามารถ พัฒนา ให้ ผ้า มี คุณสมบัติ เพิ่มเติม ตาม ความ ต้องการ ใน การ ใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ เกิด ราย ได้กลับคืน มาสู่ มูลนิธิ ส่งเสริม 
ศิลปา ชีพ และ กลับ สู่ ราษฎร ต่อไป คุณสมบัติ เพิ่มเติม ดังกล่าว เช่น 

1. การ พัฒนา คุณสมบัติ ผ้าฝ้าย ใน การ ยับยั้ง แบคทีเรีย
2. การ พัฒนา คุณสมบัติ ผ้าฝ้าย ให้ มี กลิ่นหอม
3. การ พัฒนา คุณสมบัติ ผ้าฝ้าย แบบ 2 คุณสมบัติ (Duo Function) ได้แก่ คุณสมบัติ กันน้ำ ร่วมกับ กัน เชื้อ แบคทีเรีย และ 

คุณสมบัติ กัน เชื้อ แบคทีเรีย ร่วมกับ มี กลิ่นหอม 
4. การ พัฒนา คุณสมบัติ ผ้าไหม ย้อมสี ธรรมชาติ ให้ มี คุณสมบัติ ที่ ให้ สี ติด ทน สี ไม่ ตก
5. การ พัฒนา คุณสมบัติ ผ้าไหม ให้ มี คุณสมบัติ ดูแลรักษา ง่าย นุ่ม และ ไม่ ยับ

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• เป็นครั้งแรก ที่ มี การ การ พัฒนา คุณสมบัติ ผ้าฝ้าย แบบ 2 คุณสมบัติ อีกทั้ง การ พัฒนา ที่ เกิดขึ้น ทุก คุณสมบัติ สามารถ 

นำไปใช้ ได้จริง เกิด ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ เพื่อ ต่อ ยอด ใน เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ พัฒนา คุณสมบัติ ผ้าไหม ย้อม 
ด้วย สี ธรรมชาติ สามารถ ถ่ายทอด ผ่าน การ ฝึกอบรม สู่ กลุ่ม สมาชิก ทอผ้า ศิลปา ชีพ ใน พื้นที่ ภาคเหนือ ทั้ง ยัง เป็นการ ลด 
การ ใช้ สารเคมี ใน การ ย้อมสี

TT19: โครงการ พอลิเมอร เคลือบ ผิว ที่ มี การ เติม อนุภาค นาโน ของ เงิน เพื่อ เพิ่ม สมบัติ การ ยับยั้ง 
การ เจริญเติบโต และ ฆาเชื้อ แบคทีเรีย สำหรับ รถพยาบาล

 การ เปลีย่นแปลง ที ่รวดเรว็ ของ สภาวะอากาศ โลก ใน ปจัจบุนั สง่ผล ใหก้าร แพรร่ะบาด ของ เชือ้โรค ใน รถพยาบาล และ โรงพยาบาล 
มี ความ รุนแรง มากขึ้น การ กระจาย ของ เชื้อโรค เกิด จาก การ สัมผัส และ การ สะสม ของ แบคทีเรีย ตามที่ ต่างๆ ซึ่ง รอ เวลา และ สภาวะ ที่ 
เหมาะ สมใน การ แพร่ระบาด ผนัง และ พื้นผิว ของ รถพยาบาล จึง เป็นหนึ่ง ใน พื้น ที่ มี ความ เป็นไปได้ สูง ที่จะ กลายเป็น แหล่ง แพร่ เชื้อโรค 
ได้ หาก ไม่ ได้รับ การ ดูแล ทำความสะอาด อย่าง เหมาะสม ปัจจุบัน นาโน เทคโนโลยี สามารถ ช่วย ใน การ พัฒนา วิธีการ แบบ Polymeric 
Antibacterial Coating ได้ โดย การ ผสม อนุภาค นาโน ของ เงิน ลง ใน ขั้นตอน Polymeric Coating สำหรับ เคลือบ ผิว ชั้นนอก สุด 
ภายใน รถพยาบาล เพื่อ ลด การ แพร่ เชื้อโรค ที่ อาจ ก่อให้เกิด อันตราย กอปร กับ หน่วย ปฏิบัติการ วิจัย อุปกรณ์ รับรู้ ภาควิชา เคมี คณะ 
วิทยาศาสตร์ จุฬา ลง กรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ พัฒนา ระบบ สำหรับ การ ผลิต อนุภาค นาโน ของ เงิน ใน ปริมาณมาก เพื่อ การ ประยุกต์ ใช้งาน 
จริง ใน อุตสาหกรรม ได้ จึง ทำให้ สามารถ พัฒนา สูตร Polymeric Antibacterial Coating สำหรับ รถพยาบาล ได้ ใน ระยะเวลาอันสั้น 
และ มี ค่าใช้จ่าย ใน การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ไม่ สูงมาก เน่ืองจาก เป็นการ วิจัย ต่อ ยอด และ พัฒนา นวัตกรรม จาก ผลงานวิจัย พ้ืนฐาน ท่ี มี อยู่ แล้ว

 การ พัฒนา Polymeric Antibacterial Coating สำหรับ การ เคลือบ ผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ก ลาส  ซึ่ง เป็น องค์ประกอบ หลัก 
ภายใน รถพยาบาล ประกอบด้วย ขั้น ตอนสำคัญ คือ
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•  การ พัฒนา วิธีการ เติม อนุภาค นาโน ของ เงิน ลง ใน ระบบ Polymeric Coating โดย ไม่ ต้อง เปล่ียนแปลง ระบบ การ ทำงาน เดิม
•  การ พัฒนา สูตร และ ส่วนผสม ที่ เหมาะ สมใน การ ทำ Polymeric Antibacterial Coating สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ก ลาส  

ที่ มี อนุภาค นาโน ของ เงิน เป็น Active Ingredient ใน การ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย บน ผิว ของ ผลิตภัณฑ์
•  การ พัฒนา เทคนิค การ ตรวจสอบ ปริมาณ อนุภาค นาโน ของ เงิน ใน Polymeric Antibacterial Coating เพื่อ การ ควบคุม 

คุณภาพ และ การ Regeneration หลังจาก การ ใช้งาน และ ทำความสะอาด เป็น เวลานาน

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• อนุภาค นาโน ของ เงิน และ/หรือ อนุภาค นาโน เงิน คลอไรด์ ผลิต ด้วย เทคโนโลยี ที่ พัฒนาขึ้น เอง
• อนุภาค นาโน ของ เงิน ที่ ผลิต ได้ เป็น คอลลอยด์ ที่ มี ความ เข้มข้น สูง และ มี เสถียรภาพ สูง สามารถ เก็บ ไว้ ได้ นาน มากกว่า 6 

เดือนที่ อุณหภูมิ ห้อง 
• มี ศักยภาพ ใน การ ยัง ยั้ง การ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย เทียบเท่า หรือ ดีกว่า อนุภาค นาโน ที่ นำเข้า จาก ต่างประเทศ
• สามารถ ปรับเปลี่ยน คุณสมบัติ ต่างๆ ได้ ตาม ความ ต้องการ ของ อุตสาหกรรม 
• ค่าใช้จ่าย ใน การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ไม่ สูงมาก

TT20: ผลิตภัณฑ กันยุง นาโน อิมัลชัน ที่ บรรจุ สาร ที่ มี ฤทธิ์ ไลยุง จาก สาร สกัด สมุนไพร
 ดังที่ ทราบ กัน ดี ว่า “ยุง ” นับเป็น พาหะ สำคัญ ของ การ เกิด โรคติดเชื้อ ต่างๆ เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก เท้าช้าง ไข้ สมอง 
อักเสบ เป็นต้น โดย ใน แต่ละ ปี จะ มี ผู้เสียชีวิต จาก โรคติดเชื้อ เหล่านี้ เป็น จำนวน มาก ดังนั้น ยุง จึง นับเป็น ปัญหา ด้าน สาธารณสุข ของ 
ประชากร โลก โดย เฉพาะ ประชากร ในประเทศ เขตร้อน เนื่องจาก มี สภาพอากาศ เหมาะสม ต่อ การ แพร่พันธุ์ ซึ่ง วิธีป้องกัน ไม่ ให้ยุง กัด 
ที่ ได้รับความนิยม คือ การ ใช้ ผลิตภัณฑ์ กันยุง ที่ ประกอบด้วย สาร มี ฤทธิ์ ไล่ยุง  อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ กันยุง ใน ปัจจุบัน นิยม ใช้ สารเคมี 
ที่ มี ฤทธิ์ ไล่ยุง เป็น ส่วนประกอบ ซึ่ง หาก ใช้ ใน ปริมาณมาก และ ติดต่อกัน เป็น เวลานาน อาจ ทำให้เกิด การ ระคายเคือง ต่อ ผิวหนัง และ 
ตา อาการ ทาง สมอง ชัก และ เสียชีวิต ได้ อีกทั้ง ยัง เป็นการ ทำลาย สิ่งแวดล้อม อีกด้วย ดังนั้นการ ใช้ สาร ที่ มี ฤทธิ์ ไล่ยุง จาก สาร สกัด 
สมุนไพร แทน การ ใช้ สารเคมี ใน ผลิตภัณฑ์ กันยุง  จึง นับเป็น ทางเลือก สำคัญ เทคโนโลยี การ ผลิต ผลิตภัณฑ์ กันยุง รูปแบบ นาโน อิมัลชัน 
นี้ บรรจุ น้ำมัน จาก สาร สกัด สมุนไพร ที่ มี ฤทธิ์ ไล่ยุง  3 ชนิด คือ น้ำมัน ตะไคร้หอม น้ำมัน แมงลัก และ น้ำมัน หญ้าแฝก

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
 เทคโนโลยี การ ผลิต ผลิตภัณฑ์ กันยุง นาโน อิมัลชัน ที่ พัฒนาขึ้น มี จุดเด่น ดังนี้

• ใช้ สาร ที่ มี ฤทธิ์ ไล่ยุง จาก สาร สกัด สมุนไพร แทน การ ใช้ สารเคมี
• มี ฤทธิ์ ป้องกันยุง ได้ นาน สูงสุด ถึง 4.7 ชั่วโมง ซึ่ง มี ระยะเวลา ออกฤทธิ์ นาน กว่า ผลิตภัณฑ์ กันยุง ชนิด อิมัลชัน   
• สามารถ ตอบ โจทย์ ความ ต้องการ ของ ภาคอุตสาหกรรม การ ผลิต ผลิตภัณฑ์ ใน รูปแบบ อิมัลชัน ได้ กล่าวคือ มี ความ เสถียร 

และ ความ คงตัว ของ สูตร ผลิตภัณฑ์ ที่ พัฒนา ได้ อีกทั้ง ยัง สามารถ ควบคุม การ ปลดปล่อย น้ำมัน จาก สาร สกัด สมุนไพร ได้ 
อีกด้วย

TT21: วิธีการ ตรวจจับ กลิ่น และ เครื่องตรวจวัด กลิ่น ที่ ใช วิธีการ ดังกลาว
 จมูก มนุษย์ มี ข้อจำกัด ใน การ รับรู้ กลิ่น หลาย ประการ จึง เกิด แนวคิด ใน การ จำลอง ระบบ การ ดมกลิ่น เพื่อ เลียนแบบ จมูก มนุษย์ 
ด้วย การ สร้าง อุปกรณ์ ที่ เรียกว่า จมูก อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) ขึ้นมา และ ใน ปัจจุบัน ได้ ถูก นำไป ประยุกต์ใช้ หลาย ด้าน 
เช่น ใน อุตสาหกรรม อาหาร ใช้ ใน การ ตรวจสอบ การ เสื่อมสภาพ ของ อาหาร การ ปนเปื้อน หรือ ความ เสียหาย ที่ เกิดขึ้น ใน ระหว่าง 
กระบวนการ ผลิต เพื่อ ควบคุมคุณภาพ และ จำแนก กลิ่น ของ ผลิตภัณฑ์ หรือ ทาง ด้าน สิ่งแวดล้อม ก็ สามารถ ใช้ ตรวจสอบ คุณภาพ 
อากาศ จาก การ จำแนก ก๊าซ มลพิษ ที่ เจือปน ใน อากาศ เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม การ ทำงาน ของ จมูก อิเล็กทรอนิกส์ ยัง พบ ปัญหา เรื่อง ความชื้น และ อุณหภูมิ ขณะ ทำการ วัด ซึ่ง ส่งผลต่อ    
การ ตอบสนอง ของ ก๊าซ เซ็น เซอร์ ที่ ใช้ ทำ จมูก อิเล็กทรอนิกส์ ทำ ให้ผล การ วัด เกิด ความ ผิดพลาด ได้ มี การ พยายาม แก้ปัญหา นี้ ด้วย        
การ ติดตั้ง ระบบ ปั๊ม เพื่อ ควบคุม รูปแบบ การ เคลื่อนที่ ของ กลิ่น ทดสอบ ขณะ ผ่าน หัว วัด หาก แต่ วิธีการ นี้ ทำ ให้การ รับ กลิ่น นั้น ไม่ เป็น 
ไปตาม การ รับรู้ กลิ่น ของ จมูก มนุษย์ ตาม สภาพ จริง

 ส่วนประกอบพื้นฐาน ของ จมูก อิเล็กทรอนิกส์ คือ หัว ก๊าซ เซ็น เซอร์ ที่ มี ความ ไว ต่อ สารเคมี ระเหย แต่ละ ชนิด ต่างกัน หลาย ตัว 
เมื่อ โมเลกุล ของ สารเคมี ระเหย เกาะ กับ หัว วัด สัญญาณ ไฟฟ้า ใน วงจร จะ เปลี่ยนแปลง ไป เนื่องจาก ความ ต้านทาน ที่ เปลี่ยนไป ของ หัว วัด 
จากนั้นหน่วย ประมวลผล ทำการ วิเคราะห์ สัญญาณ โดย ระบบ คอมพิวเตอร์ จะ เก็บข้อมูล จาก การ ทดสอบ กับ กลิ่น ตัวอย่าง เพื่อ กำหนด 
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 ขอบเขต และ ทำการ บันทึก ไว้ เมื่อ นำไป ใช้งานระบบ จะ หา ระยะ ขจัด ของ กลิ่น ที่ นำมา ทดสอบ จาก ค่าเฉลี่ย ของ กลิ่น ที่ บันทึก ไว้ และ 
สรุปว่า กลิ่น ที่ นำมา ทดสอบ นั้น เป็น กลิ่น เดียว กับ ข้อมูล ที่เก็บ บันทึก ไว้ หรือไม่

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
 วิธีการ วิเคราะห์ ส่วนประกอบ สำคัญ (Principle Component Analysis: PCA) ใน การ ประมวลผล การ วิเคราะห์ วิธี นี้ 
ช่วย เลือก ความ สำคัญ ของ ข้อมูล และ ทำการ ตัด ปัจจัย ที่ มี ตัวแปร ความชื้น และ อุณหภูมิ ออก ไปจาก องค์ประกอบ ที่ คำนวณ ได้ ทำให้ 
ความชื้น และ อุณหภูมิ ไม่มี ผลกระทบ ต่อ ผล การ ตรวจสอบ กลิ่น จากนั้นทำการ สร้างเงื่อนไข หรือ ขอบเขต ใน การ วิเคราะห์ ขึ้นมา เพื่อ  
ใช้ ใน การ ตัดสิน ว่ากลิ่น ที่ กำลัง ตรวจสอบเป็น กลิ่น ที่ จดจำไว้ หรือไม่ ด้วย เทคนิค การ วิเคราะห์ นี้ การ นำพา กลิ่น จะ เป็นไปตาม ลักษณะ 
จำเพาะ ของ กลิ่น เอง ผล การ วัด จึง ใกล้เคียง สภาพ ความ เป็นจริง ที่ จมูก มนุษย์ ได้รับ ทั้ง ยัง ช่วย ลด ความ ซับซ้อน ใน การ ควบคุม การ นำ 
พา กลิ่น จาก ระบบ ปั๊ม อีกด้วย

TT22: Alignbracket 3D
 Alighbracket 3D จัดทำขึ้น เพื่อ

1. ช่วย วางแผน แก้ไข โครงสร้าง ใบหน้า หรือกา รสบ ฟัน ที่ ผิดปกติ ซึ่ง พบเห็น ได้ ทั่วไป
-   กลุ่ม ที่ มี ความ จำเป็นต้อง ได้รับ การ รักษาเพื่อ แก้ไข โครงสร้างใบหน้าหรือกา รสบ ฟัน ที่ ผิดปกติ โดยด่วนเพื่อให้  

ผู้ป่วย มี พัฒนาการ ของ โครงสร้าง ใบหน้า และ ขากรรไกร ตลอดจนกา รสบ ฟัน ที่ ถูกต้อง
- กลุ่ม ที่ ควร ได้รับ การ รักษา ได้แก่  กลุ่ม ที่ มีฟัน ซ้อนเก มาก ฟัน ห่าง หรือ ฟัน ยื่น มาก
- กลุ่ม ที่ ต้องการ ได้รับ การ รักษา เพื่อ ความ สวยงาม ผู้ป่วย อาจ มีกา รสบ ฟัน ที่ ผิดปกติ เพียง เล็กน้อย แต่ มี ความ ต้องการ 

ให้ ฟัน เรียง ตัว เป็นระเบียบ หรือ ต้องการ ให้ ใบหน้า สวยงาม ขึ้น จึง มา ขอรับ การ จัด ฟัน

2. ใช้ เป็น เครื่องมือ ใน การ ช่วย วางแผนการ รักษา ทาง ทันตกรรมจัดฟัน สำหรับ ทันตแพทย์ ฝึกหัด ช่วย ใน การ ฝึก การ วางแผน 
การ รักษา การ ถอนฟัน ก่อน การ รักษา จริง

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
 สามารถ นำมา พัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วย วางแผนการ ติด เหล็ก จัด ฟัน และ จำลอง ผล การ จัดเรียง ฟัน ใน 3 มิติ

TT23: ซอฟตแวร ชวย วางแผน ผาตัด รากฟัน DentiPlan
 ปัจจุบัน ทันตกรรม รากฟัน เทียม ได้รับความนิยม มากยิ่งขึ้น จากที่ มี บทบาท ใน การ รักษา ผู้ป่วย ที่ สูญเสีย ฟัน ธรรมชาติ มา กว่า 
50 ปี แล้ว ใน ต่างประเทศ สำหรับ ประเทศ ไทย นั้น การ ฝัง รากฟัน เทียม ยัง เป็นงาน ที่ ยุ่งยาก และ จำเป็นต้อง ใช้ ทันตแพทย์ ที่ มี ความ 
ชำนาญ สูง การ มี เครื่องมือ ที่ ช่วย ใน การ วาง แผนที่ ดี ช่วย ลด ความ เสี่ยง ที่ อาจจะ เกิดขึ้น ในการ ผ่าตัด  ซอฟต์แวร์ ช่วย วางแผนการ ผ่าตัด 
 รากฟัน หรือ เดนตี้ แพ ลน (DentiPlan) เกิด จาก ความ ต้องการ ของ กลุ่ม ทันตแพทย์ ที่ อยากจะ พัฒนา ซอฟต์แวร์ ด้วย ฝีมือ คน ไทย ให้ 
เหมาะกับ งาน ทันตกรรม รากฟัน เทียม ในประเทศ ไทย เนื่องจาก ยังขาด เครื่องมือ ใน การ วาง แผนที่ ดี ก่อให้เกิด ความ เสี่ยง ใน การ ผ่าตัด 

 โดย ทั่วไป ทันตแพทย์ จะ ทำการ ถ่ายภาพ ฟัน และ ขากรรไกร ของ ผู้ป่วย จาก เครื่อง X-Ray ซึ่งเป็น ภาพ สอง มิติ เท่านั้น และ มี 
การ บิดเบือน จาก ขนาด ของ วัตถุ จริง ทำ ให้การ วางแผน เป็น เพียง การ คาดคะเน คร่าวๆ โดย อาศัย ประสบการณ์ ของ ทันตแพทย์ ดังนั้น 
จึง มี การ พัฒนา ซอฟต์แวร์ ช่วย วางแผนการ ผ่าตัด รากฟัน เทียม (Dental Implant Planning Software หรือ DentiPlan) โดย จะ ใช้ 
ภาพ ที่ ได้ จาก เครื่อง X-Ray CT ซึ่ง เป็น ข้อมูล สามมิติ และ มี ความ ถูกต้อง มากกว่า เครื่อง X-Ray แบบ ธรรมดา มา ใช้ ใน การ วางแผน 
ก่อน การ ผ่าตัด บน คอมพิวเตอร์ หลังจาก ทำการ วางแผน เสร็จ ทันตแพทย์ จะ ทราบ ตำแหน่งที่ ต้องการจะ ฝัง ซึ่ง สามารถ นำไปใช้ 
ใน การ ผ่าตัด ได้ โดย ตรง หรือ นำ แผนที่ วางไว้ ไป ออกแบบ เป็น Drill Guide หรือ ใช้ แผนที่ วางไว้ ร่วมกับ ระบบ นำทาง (Navigation   
System) ระหว่าง การ ผ่าตัด 

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ และ ความ ปลอดภัย ใน การ ผ่าตัด รากฟัน เทียม
• ช่วย เพิ่ม ความ มั่นใจ ให้ แก่ ทันตแพทย์ ใน การ ฝัง รากฟัน เทียม
• ช่วย ร่น ระยะเวลา ใน การ รักษา ให้ กับ ผู้ป่วย
• ใช้ เป็น สื่อ ใน การสื่อสาร กับ ผู้ป่วย และ ระหว่าง ทีม ทันตแพทย์
• ลด การ นำเข้า ซอฟต์แวร์ จาก ต่างประเทศ ซึ่ง มี ราคา สูงมาก 
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TT24: CephSmile V 2.0
 CephSmile เป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ ช่วย วาด รอย ของ รูปร่าง กระ โห ลก ศีรษะ ใบ หน้าด้าน ข้าง ทั้ง ส่วน ที่ เป็น โครงสร้าง 
 กระดูก และ เนื้อเยื่อ แบบ Soft tissue จาก จุดสำคัญ ใน แผ่นภาพ รังสี เซ ฟาโล เมตริกที่ กำหนด โดย ทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile 
ยัง ช่วย คำนวณ ค่า ของ มุม และ ระยะ ต่างๆ ที่ เกิดขึ้น (Cephalometric Analysis) ที่ มีความสำคัญ และ ใช้ วิเคราะห์ โครงสร้าง ลักษณะ  
ใบ หน้าด้าน ข้าง เพื่อ เป็น เครื่องมือ ช่วย ให้ ทราบ ถึงปัญหา ความ ผิดปกติ ของ โครงสร้าง กระ โห ลก ศรีษะ ใบหน้า และ ฟัน สามารถ ทำการ 
เปรียบเทียบ ข้อมูล ใน แต่ละ ช่วง ของ การ ดัด ฟัน ว่า มี การ เปลี่ยนแปลง อย่างไร และ สามารถ คาดการณ์ การ เปลี่ยนแปลง ใบหน้า ของ 
ผู้ป่วย ว่าจะ มี แนวโน้ม ของ ใบหน้า เป็นอย่างไรภายหลัง การ ดัด ฟัน วัตถุประสงค์ หลัก ของ โครงการ นี้ โดย รวมก็ เพื่อที่จะ พัฒนา ซอฟต์แวร์  
ทางการแพทย์ ที่ เหมาะสมกับ ข้อมูล คน ไทย โดย เฉพาะ และ เพื่อ ลด การ นำเข้า จาก ต่างประเทศ และ สามารถ ที่จะ ดูแล และ พัฒนาให้ 
เหมาะสมกับ การ ใช้งาน ตาม ความ ต้องการ ของ แพทย์ ในประเทศ เป็นหลัก 

 ขณะนี้ CephSmile Version 1.0 ได้ เข้าสู่ เชิงพาณิชย์ แล้ว ส่วน CephSmile Version 2.0 จะ เป็นการ พัฒนา ปรับปรุง 
CephSmile V.1.0 ใน เรื่อง ของ Graphics User Interface (GUI) ให้ สวยงาม ใช้งาน ง่าย สามารถ ขยาย ขนาด ได้ ตาม หน้าจอ 
มี Image Dialog Viewer ที่ สามารถ ดู ภาพ และ คัดเลือก เฉพาะ ภาพ ที่ ต้องการ วิเคราะห์ ใน CephSmile นอกจากนี้ยังมี การ 
พัฒนา ฟังก์ชัน เพิ่ม จากที่ มี อยู่ เดิม โดย จะ มี ฟังก์ชัน การ วิเคราะห์ ภาพถ่าย รังสี เอกซเรย์ ด้านหน้า (Postero-Anterion View) เพื่อ ดู       
ความ สมมาตร ของ ใบหน้า ด้านหน้า ประกอบ กับ การ วิเคราะห์ ข้อมูล ทาง ด้าน ข้าง การ พัฒนา CephSmile ให้ เป็น Expert system 
ที่ สามารถ ให้ ผลการวิเคราะห์ กะโหลก ศีรษะ ของ ผู้ป่วย เพื่อ ใช้ ใน การ วางแผนการ จัด ฟัน และ การ ผ่าตัด ขากรรไกร ให้ แก่ ทันตแพทย์ ได้ 
มี ฟังก์ชัน พิเศษ ใน การ วิเคราะห์ ภาพ แบบจำลอง ฟัน เพื่อ วิเคราะห์ ช่องว่าง ที่ ใช้ ใน การ เคลื่อน ฟัน อีกด้วย (Model Analysis 2 มิติ) 
สามารถ จำลอง การ ตัด ฟัน ถอนฟัน และ จำลอง การ เคลื่อนที่ ฟัน ใน 2 มิติ และ ฟังก์ชัน ที่ เป็น จุดเด่น ของ CephSmile V.2.0 นี้ 
ได้แก่ ฟังก์ชัน การ จำลอง กะโหลก ใน 3 มิติ จาก ภาพถ่าย รังสี ด้านหน้า และ ด้าน ข้าง พร้อม ลายเส้น เซ ฟาโล เมทริกซ์ ด้วย เทคนิค 3D    
Image Warping จาก ภาพ กะโหลก มาตรา ฐาน ใน 3 มิติ

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี

 สามารถ พัฒนา ซอฟต์แวร์ ช่วย วางแผนการ จัด ฟัน ใน 2 มิติ จำลอง ใบหน้า หลัง การ จัด ฟัน และ จำลอง กะโหลก 3 มิติ จาก 
ภาพ X-ray ด้าน ข้าง และ หน้า

TT25: T-box 
 เครื่อง รบกวน สัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณ เครื่อง ควบคุม ระยะไกล เพื่อให้ เกิด การ ระงับ หรือ ตัดขาด การ ใช้งาน 
โทรศัพท์ เคื่อน ที่และสัญญาณ เครื่อง ควบคุม ระยะไกล ภายใน บริเวณ รัศมี ทำการ ของ เครื่อง รบกวน                                                                             

1. เครื่อง รบกวน สัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ T-box 3.0 เป็น เครื่อง รบกวน สัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ขนาด กลาง มี กำลัง 
ส่ง 15 วัตต์ ต่อ ช่องสัญญาณมี ความ เหมาะสม สำหรับ การ ใช้ ภายในอาคาร ใน ห้องโถง หรือ บริเวณ จำกัด ที่ ต้องการ ตัด 
การ ใช้งาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ เลือก แหล่ง จ่าย ได้ ทั้ง ไฟฟ้ากระแสตรง 24 VDC หรือ กระแสสลับ 220 VAC 50 Hz มี 
แบตเตอรี่ 24 VDC บรรจุ ภายใน ตัว เครื่อง

2. เครื่อง รบกวน เครื่อง ควบคุม ระยะไกล T-box 3.0R เป็น เครื่อง รบกวน สัญญาณ ควบคุม ระยะไกล ขนาดเล็ก มี กำลัง 
ส่งผ่าน 300-350 MHz และ 400-450 MHz ย่าน ละ 7 วัตต์ ต่อ ช่องสัญญาณ มี ความ เหมาะสม สำหรับใช ใน 
ภายในอาคาร ใน ห้องโถง หรือ บริเวณ ที่ ต้องการ ตัด การ ใช้งาน ของ เครื่อง ควบคุม ระยะไกล เลือก แหล่ง จ่าย ได้ ทั้ง 
ไฟฟ้ากระแสตรง 12 VDC หรือ กระแสสลับ 220 VAC 50 Hz มี แบตเตอรี่ 12 VDC บรรจุ ภายใน ตัว เครื่อง

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี

 เครื่อง รบกวน สัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่/เครื่อง รบกวน สัญญาณ เครื่อง ควบคุม ระยะไกล ที่ สามารถ เคลื่อนย้าย ได้ สะดวก  
มี แบตเตอ ร่ี อยู่ ใน ตัว เครื่อง เพียง เปิด สวิตซ์ ก็ ใช้งาน ได้ ทันที ทน ต่อ สภาพแวดล้อม ที่ ทรหด ทน กระแทก ทนความร้อน และ ชื้น หรือ 
น้ำฝน ได้ โดย ตัว เครื่อง มี น้ำหนัก ประมาณ 20 กิโลกรัม
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TT26: CNC Controller for Milling Machine
 ปัจจุบันการ ใช้ เครื่องจักรกล อัตโนมัติ หรือ ที่ เรียก กัน ว่าเครื่อง ซีเอ็นซี (CNC, Computer Numerical Control) ภายใน 
ประเทศ มี จำนวน เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก ช่วย ประหยัดเวลา แรงงาน และ ทำให้ คุณภาพ ของ ชิ้นงาน ดีขึ้น แต่ เครื่องจักร ซีเอ็นซี 
ส่วนใหญ่ ไม่ สามารถ ผลิต ได้ ภายในประเทศ ต้อง นำเข้า จาก ต่างประเทศ เป็น จำนวน เงิน สูงมาก ทุกปี ซึ่ง เครื่องจักร ซีเอ็นซี ที่ นำ เข้ามา 
ใช้งาน จะ มี อายุการใช้งาน ประมาณ 5– 10 ปี เมื่อ เครื่องจักร ซีเอ็นซี หมดอายุ ก็ จำเป็นต้อง มี การ ปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง เรียกว่า รี โทรฟิต  
(Retrofit) จาก การ สำรวจ ของ สมาคม เครื่องจักรกล ไทย มี เครื่องจักร ซีเอ็นซี ที่ ต้องการ รี โทรฟิต อยู่ ประมาณ 40,000 เครื่อง ภายใน 
ประเทศ ซึ่ง มี บริษัท ในประเทศ ที่ มีความสามารถ ใน การ รี โทร ฟิตเครื่อง จักร ซีเอ็นซี แต่ ก็ ยัง ต้อง นำ เข้าระบบ ควบคุม ส่วนใหญ่ จาก 
ต่างประเทศ ใน การ รี โทร ฟิตเครื่อง จักร ซีเอ็นซี มี ส่วนประกอบ ที่ สำคัญที่จะ ต้อง ถอด เปลี่ยน อยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน ระบบ ควบคุม (CNC 
Controller) ส่วน มอเตอร์ และ ส่วน ระบบ เครื่องกล ส่วนประกอบ 3 ส่วน นี้ ยัง ไม่ สามารถ ผลิต ได้ ภายในประเทศ ใน ส่วน ของ ระบบ 
ควบคุม ที่ นำเข้า มาจาก ต่างประเทศ มี ราคา อยู่ ในช่วง 120,000 บาท ถึง 300,000 บาท ขึ้นอยู่กับ ความ สามารถ ของ ระบบ ควบคุม 
อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี ระบบ ควบคุม ที่ นำ เข้ามา ส่วนมาก จะ เป็น ระบบปิด ทำให้ ผู้ใช้ ต้อง เสียค่าใช้จ่าย ใน การ ซ่อมบำรุง สูง เครื่องจักร 
ใน สถาบันการศึกษาก็ ประสบ กับ ปัญหา นี้ เช่นกัน 

 ใน ปี พ.ศ. 2551 ศูนย์ เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ร่วมกับ สถาบัน ไทย-เยอรมัน และ สำนักงาน 
คณะกรรมการ การ อาชีวศึกษา จึง ได้ ร่วมกัน พัฒนา ต้นแบบ ระบบ ควบคุม เครื่อง ซีเอ็นซี สำหรับ เครื่อง กัด อัตโนมัติ แบบ 3 แกน โดย 
มุ่งเน้น พัฒนา ระบบ ควบคุม ที่ มี ราคาถูก และ มี ประสิทธิภาพ ที่ เหมาะสม การนำ ระบบ ควบคุม ไป ติดตั้ง กับ เครื่องจักร สามารถ ทำได้ 
ง่าย เหมือน ระบบ ควบคุม ที่ ซื้อ จาก ต่างประเทศ สามารถ นำไป ติดตั้ง ได้ ทั้ง เครื่องจักร ใหม่ และ เครื่องจักร เก่า ภายใน ตัว ชุด ควบคุม 
มีหน้า จอแสดงผล (MMI) สำหรับ แสดงผล การ ทำงาน ของ เครื่องจักร และ แผง คีย์ บอร์ด ควบคุม ชุด ควบคุม จะ มี สัญญาณ ควบคุม 
มอเตอร์ ด้วย สัญญาณ แอนะล็อก (+/-10 V) และ รับสัญญาณ Encoder จาก มอเตอร์ ใน ชุด ควบคุม จะ มี ส่วน ติดต่อ กับ I/O ภายนอก 
เช่น  ลิมิต สวิตซ์   สปินเดิล  หรือ ส่วน น้ำ หล่อ เย็น เป็นต้น

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• การ สร้าง ระบบ ควบคุม ใน โครงการทีม วิจัย ได้ ทำการ พัฒนาฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์ แวร์ ส่วนใหญ่ ขึ้นมา เองเป็น แบบ 

สถาปัตยกรรม เปิด ซึ่ง มี ข้อดี คือ สามารถ หา ฮาร์ดแวร์ ต่างๆ ได้ ใน ท้องตลาด เมื่อ ระบบ ควบคุม เสีย ไม่ จำเป็นต้อง ซื้อ ใหม่ 
ทั้ง ชุด ผู้ใช้ สามารถ เลือก เปลี่ยน เฉพาะ ส่วน ที่ เสีย เท่านั้น ฮาร์ดแวร์ ที่ สำคัญ ของ ระบบ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม 
การ์ด DSP Motion และโม ดุล I/O ถ้า ส่วน ใด เสีย ผู้ใช้ สามารถ เลือก เปลี่ยนเป็น ส่วน ได้ อีกทั้ง เนื่องจาก ทาง ทีม วิจัย 
ได้ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ ขึ้นมา เอง เมื่อ ฮาร์ดแวร์ ใด ใน ตลาด เลิก ผลิต ไปแล้ว ทาง ทีม วิจัย สามารถ นำ เอา ซอฟต์์ แวร์ ไป ปรับปรุง 
เพื่อ ใช้งาน ใน ฮาร์ดแวร์ ใหม่ ได้ ง่าย ซึ่ง จะ ช่วย ประหยัด ค่าใช้จ่าย ให้ กับ ผู้ ใช้ได้

TT27: Enhanced Machine Control (EMC) โปรแกรมควบคุม เครื่องจักรกล อัตโนมัติ
 ปัจจุบัน มี การ พัฒนา โปรแกรม จำนวน มาก ที่ นำมาใช้ ใน การ ควบคุม เครื่องจักรกล ให้ ทำงาน แบบ อัตโนมัติ แต่ ยังมี ราคาสูง 
ทำให้ ผู้ ที่ ต้องการ สร้าง เครื่อง เครื่อง กัด (milling) เครื่องกลึง (turning) ฯลฯ  ให้ ทำงาน แบบ อัตโนมัติ สำหรับ ใช้ ใน การ ผลิต ชิ้นส่วน 
ต่างๆ ภายใน บริษัท หรือ ผู้ประกอบการ ที่ ต้องการ สร้าง เพื่อ จำ หน่วย ใน เชิงพาณิชย์ นั้น ประสบปัญหา ด้าน ต้นทุน ทาง ซอฟต์ แวร์ 
ด้วยเหตุนี้ ทาง หน่วย ปฏิบัติการ วิจัย พัฒนาการ ควบคุม และ ระบบ อัตโนมัติ ทางอุตสาหกรรม หรือ ICA จึง ได้ ศึกษา เทคโนโลยี เกี่ยวกับ 
โปรแกรมควบคุม เครื่องจักรกล อัตโนมัติ ที่ มี อยู่ แล้ว ทั้ง ภายใน และ ต่างประเทศ โดย เน้น ไปทาง ด้าน ซอฟต์ แวร์ ที่ พัฒนา ขึ้นมา ภายใต้ 
ลิขสิทธิ์ แบบ General Public License (GPL)  เพื่อที่จะ สามารถ ช่วยเหลือ ผู้ ที่ สนใจ และ ผู้ประกอบการ ภายในประเทศ รวมถึง ลด 
การ นำเข้า ซอฟต์แวร์ จาก ต่างประเทศ

 โปรแกรม Enhanced Machine  Control  (EMC) สามารถ นำมาใช้ ใน การ สร้าง เครื่อง กัด อัตโนมัติ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย มี ข้อดี ตรง ที่ว่า โปรแกรม EMC ถูก พัฒนาขึ้นให้ ตรง ตามข้อกำหนด ของ ตัวควบคุม สถาปัตยกรรม เปิด โดย เป็นไป ใน แนวทาง 
เปิดเผย ต้น รหัส (open source) หรือ พูด ง่ายๆ ก็ คือ ผู้ใช้ สามารถ ใช้ โปรแกรม ได้ โดย ไม่ เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ  เนื่องจาก โปรแกรม 
EMC ถูก พัฒนา ขึ้นมา ภายใต้ ลิขสิทธิ์ แบบ GPL ดังนั้นทีม วิจัย จึง เห็นว่า โปรแกรม EMC นี้ จะ สามารถ ลด ต้นทุน ทาง ด้าน ซอฟต์ 
แวร์ เพื่อ ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ รายย่อย ที่ มี ความ ต้องการ สร้าง เครื่อง กัด อัตโนมัติ เพื่อ ใช้ ใน เชิงพาณิชย์ ได้ เป็น อย่าง ดี โดย ไม่ ต้อง 
เสีย ค่า ลิขสิทธิ์ ใดๆ  EMC เป็น โปรแกรม ที่ทำงาน บน เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ ควบคุม เครื่องจักรกล ต่างๆ เช่น ใช้ ใน งาน กัด (mill-



เอกสารประกอบนิทรรศการ การประชุมประจำ ป 2552

30

ing) งาน กลึง (turning) หรือ ลักษณะ งาน อื่นๆ  ที่ คล้าย กัน เป็นต้น โปรแกรม EMC เริ่มต้น จาก ทีม พัฒนา ของ แผนก Intelligent  
Systems มหาวิทยาลัย National Institute of Standards and Technology (NIST) ประเทศ สหรัฐอเมริกา NIST ได้ ร่วมมือ 
กับ กลุ่ม OMAC เพื่อ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ ขึ้นมา ใช้ สำหรับ งาน ควบคุม เครื่องจักรกล ให้ มี การ ทำงาน แบบ ตาม เวลาจริง (real-time 
system) เช่น การ สร้าง ชิ้นส่วน ของ เครื่องจักรกล (machine tools) แขน กล (robots) และ เครื่องวัด ที่ มี การ ทำงาน สอดคล้องกัน 
(coordinate measuring machines) ฯลฯ  เป็นต้น  

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
1. ทำงาน บน ระบบ ปฏับั ติ การ ลินุกซ์ แบบ เวลาจริง
2. ควบคุม การ ทำงาน ของ เครื่องจักรกล ได้ สูงสุด 6 แกน 
3. แต่ละ แกน มี การ ทำงาน ที่ สอดคล้องกัน
4. ส่งสัญญาณ ควบคุม ผ่าน พอร์ต ขนาน หรือ พอร์ตป ริ้น เตอร์ 
5. มี การ แสดงผล ทาง ด้าน กราฟิก เพื่อ ความ สะดวก ใน การ ใช้งาน
6. มี โหมด การ ทำงาน 3 โหมด คือ Manual Auto และ MDI
7. มี โหมด จำลอง การ เคลื่อนที่ ของ tool  
8. ไม่มี ค่าใช้จ่าย ใดๆ  ใน การ นำไป ใช้งาน

TT29: ลาม อิเล็กทรอนิกส (Electronic Translator)
 เป็นระบบ แปลภาษา ที่ สามารถ แปล เสียง พูด ใน ภาษา หนึ่ง ไปสู่ เสียง ใน อีก ภาษา หนึ่ง ได้ ซึ่ง ประกอบด้วย องค์ประกอบ ย่อย ถึง 
3 ส่วน ด้วยกัน คือ 1. ระบบ รู้ จำ เสียง พูด 2. ระบบ แปลภาษา 3. ระบบ สังเคราะห์ เสียง พูด เทคโนโลยี นี้ เป็นต้นแบบ ที่ ช่วย ให้ 
การสื่อสาร ระหว่าง ผู้ ที่ สนทนา กัน คนละ ภาษา ทำความเข้าใจ คำ สนทนา ของ ฝ่ายตรงข้าม ได้ ง่าย ขึ้น

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
 เป็นระบบ แปลภาษา จาก เสียง สู่ เสียงไฟล์  เสียง ใน ภาษา ต้นทาง จะ ถูก แปล ออก มาแล้ว สังเคราะห์ เป็น เสียง ใน ภาษา ปลายทาง 
ซึ่ง บริการ นี้ สามารถ เข้าถึง ได้ ผ่าน ทาง เว็บ เซอร์วิส ใช้ เป็นระบบ ล่าม อิเล็กทรอนิกส์ บริการ แปล จาก เสียง ใน ภาษา ต้นทาง ไป เป็น เสียง 
ใน ภาษา ปลายทาง

TT30: ระบบ บริการ ชวยเหลือ ออนไลน (Online Help Desk System) สำหรับ ใช ถาม ตอบ ขอมูล 
องคกร

 ปัจจุบัน นับเป็น ยุค ของ ข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง มี เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัว ช่วย ทำให้ ทุกคน สามารถ สร้าง ถ่ายทอด และ 
เข้าถึง ข้อมูล ได้ สะดวก และ รวด เร็วกว่า ในอดีต แต่ ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ ทำให้เกิด ปัญหา การ ท่วม ล้น ของ ข้อมูล 
ที่ มี อยู่ อย่าง แพร่หลาย ไม่ว่า จะ เป็น ข้อมูล ภายในองค์กร หรือ ภายนอก องค์กร ซึ่ง ในเบื้องต้น หาก ผู้ใช้ ไม่ ทราบ ถึง แหล่งข้อมูล เหล่านี้ 
ย่อม เสียเวลา ไป จำนวน หนึ่ง กับ การ ใช้ เครื่องมือ สืบค้น ที่ มี อยู่ จาก ปัญหา ที่กล่าวมาข้างต้น ทีม วิจัย จึง พัฒนา ระบบ บริการ ช่วยเหลือ 
ออนไลน์ โดย เริ่มจาก การ พัฒนา ระบบ เพื่อ ใช้ ใน การ หา ข้อมูล ภายในองค์กร เช่น สอบถาม เบอร์ โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ของ พนักงาน 
ภายในองค์กร การ หา แบบฟอร์ม ต่างๆ  ภายในองค์กร เป็นต้น โดย ผู้ใช้ ของ ระบบ นี้ สามารถ ถามคำถาม ที่ ต้องการ โดย ใช้ ภาษา 
ธรรมชาติ (Natural Language) ผ่าน ระบบ สนทนา ใน แบบ ต่างๆ ซึ่ง จะ แตกต่างจาก การ ใช้ คำ สำคัญ (keyword) ใน การ ค้น สืบคำ 
จาก ระบบ สืบค้น (Search Engine) ทั่วๆ ไป และ ระบบ สามารถ ที่จะ เรียนรู้ และ ทำความเข้าใจ คำ ถาม นั้นๆ  และ จัดหา คำ ตอบ ที่ 
ตรง กับ ความ ต้องการ ของ ผู้ใช้ ให้ มากที่สุด 

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
 เป็นระบบ ที่ ผู้ใช้ สามารถ ถามคำถาม โดย การ ใช้ ภาษาธรรมชาติ เสมือน กับ การ สนทนา กับ มนุษย์ และ ระบบ สามารถ ตอบ 
คำถาม ซึ่ง เป็น ข้อมูล ภายในองค์กร ได้ ถูกต้อง และ ตรง กับ ความ ต้องการ ของ ผู้ใช้
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TT31: เครื่องวัด ความชื้น ดิน
 ปัจจุบัน เซ็นเซอร์ วัด ความชื้น ดิน ที่ มี ขาย ใน ท้องตลาด มี ราคา สูงมาก เกษตรกรไม่สามารถจัดซื้อได้จึง ทำ ให้การ ให้ น้ำ สำหรับ 
การ ทำการเกษตร ใน ปัจจุบัน ขึ้นกับ ความ ชำนาญของเกษตรกร เป็นรายๆ  และ เป็นอุปสรรค ต่อ การ พัฒนา ระบบ ให้ น้ำ อัตโนมัติ โดย  
การ ควบคุมความชื้น ดิน ให้ เหมาะสม ซึ่ง จะ เป็นการ ประหยัด น้ำ

 เซ็นเซอร์ วัด ความชื้น ดิน โดย อาศัย หลักการ เดินทาง ของ สัญญาณ ไฟฟ้า ใน สาย นำ สัญญาณ ว่า จะ มี ลักษณะ เปลี่ยนไป เมื่อ 
คุณสมบัติ สาย นำ สัญญาณ เปลี่ยนไป โดยที่ ใช้ ดิน เป็น ส่วนหนึ่ง ของ สาย นำ สัญญาณ

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
 สามารถ ตรวจวัด ได้ ทั้ง อุณหภูมิ และ ความชื้น ดิน และ มี ความ แม่นยำ เพียงพอ สำหรับ การ ใช้งาน ด้าน การ เกษตร 

TT32: บอรด ควบคุม ระบบ สมองกล สำหรับ เครื่องใชไฟฟ้า (หมอ หุงขาว)
 เทคโนโลยี ระบบ สมองกล ฝังตัว (Embedded System) ถูก นำมาใช้ อย่าง แพร่หลาย ใน การ ควบคุม การ ทำงาน ภายใน 
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บอร์ด พัฒนา ระบบ สมองกล ฝังตัว สำหรับ ควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้า CEDK-8 ออกแบบ มา สำหรับ ช่วย ให้   
การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ หรือ แอปพลิ เค ชั่น ด้าน สมองกล ฝังตัว ทำได้ รวดเร็ว ขึ้น ตัวอย่างเช่น ใน ปัจจุบัน หม้อ หุงข้าว สมัยใหม่ มี การ ควบคุม 
การ ทำงาน ด้วย วงจร อิเล็กท รอ นิกส์ ทำให้ สามารถ ปรุงอาหาร ได้ หลาก หลายชนิด  เช่น การ หุง ข้าวสวย ข้าวกล้อง ข้าว ผสม การ ปรุง 
อาหาร หรือ แม้แต่ การ ทำ ขนมเค้ก โดย ใช้ วิธีการ ควบคุม อุณหภูมิ การ ทำอาหาร แต่ละ ชนิด ให้ เป็นไปตาม รูปแบบ ที่ ได้ ถูก กำหนด

 บอร์ด สำหรับ ควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้า แบบ อิเล็กท รอ นิกส์ โดย ใช้ ไมโคร คอนโทรลเลอร์ เป็นตัว ประมวลผล ที่ สามารถ ควบคุม 
เช่น อุณหภูมิ ของ การ หุง/ปรุงอาหาร ให้ เป็นไปตาม รูปแบบ การ ควบคุม อุณหภูมิ ที่ ต้องการ ได้

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี

 บอรด์ สำหรบั ควบคมุ เครือ่งใชไ้ฟฟา้ แบบ อเิลก็ท รอ นกิส ์โดย ใช ้ไมโคร คอนโทรลเลอร ์เปน็ตวั ประมวลผล และ สามารถ ออกแบบ 
 ให้ ตรง กับ ความ ต้องการ ที่จะ ใช้ ใน เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ  ได้

TT33: เครื่องชวยฟัง ดิจิทัล (Digital hearing aid)
 เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) สำหรับ ผู้ มี ปัญหา ทางการ ได้ยิน เป็น อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดเล็กที่ ใช้ เพิ่ม ความ สามารถ 
ทางการ ได้ยิน เสียง ของ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ พิการ โดย ทำหน้าที่ ขยาย และ ปรุงแต่ง สัญญาณ เสียง ตามที่ กำหนด โดย เครื่องช่วยฟัง ใน รุ่น 
แรกๆ  ใช้ เทคโนโลยี แอนะล็อก ที่ มี ประสิทธิภาพ ค่อนข้าง จำกัด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เครื่องใน ท้องตลาด ส่วนใหญ่ ได้ เปลี่ยนเป็น แบบ ดิจิทัล 
ที่ ใช้ การ ประมวลผล บน DSP (Digital signal processor) ซึ่ง ให้ ประสิทธิภาพ ดีกว่า แต่ มี ผลเสีย คือ มี ราคา และ ค่าใช้จ่าย ต่อเนื่อง 
ค่อนข้าง สูง ทำให้ เป็น ปัญหา หนึ่ง ของ การ ให้บริการ เครื่องช่วยฟัง ต้นแบบ เครื่องช่วยฟัง ดิจิทัล ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ มุ่งเน้น ให้ มี ราคาประหยัด โดย เฉพาะ การ ออกแบบ ให้ เหมาะสมกับ การ ใช้งาน ที่ ต้องการ ความ ทนทาน และ 
ค่าใช้จ่าย ต่ำ เช่น  ใน ชนบท

 คุณลักษณะ อื่นๆ  ของ อุปกรณ์ ที่ พัฒนาขึ้น คือ เป็น ดิจิทัล 100% ระดับ ความ ดัง output สูง สูด 120 dB (SPL), วงจร 
ขยาย แบบ Wide Dynamic Range Compression 2 ช่องสัญญาณ, กำลัง ขยาย สูงสุด 40 dB, equalizer 5 ชุด, ปรับ การ ขยาย  
โดย ใช้ ปุ่ม ปรับ หรือ ผ่าน คอมพิวเตอร์, โปรแกรม การ ทำงาน ได้ 4 โหมด, มี 2 รูปแบบ คือ ทัด หลัง หู (BTE) และ แบบ พกพา 
(pocket)

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี

 ราคาประหยัด มี รูปแบบทัด หลัง หู สำหรับ ผู้ ต้องการ เน้น เรื่อง ขนาด และแบบ พกพา สำหรับ การ ใช้งาน ที่ ต้องการ ความ ทนทาน 
และ ค่าใช้จ่าย ต่อเนื่อง เช่น แบตเตอรี่ ราคาต่ำ
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TT34: ระบบ ควบคุม อุปกรณไฟฟ้า แบบ ใช คลื่นวิทยุ
 ชุด ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ชุมชน เป็น เทคโนโลยี ขั้นพื้นฐาน ที่ จัดทำ ขึ้นมา เพื่อ นำไป ใช้งาน กับ ผู้ พิการ  และ ผู้สูงอายุ 
ที่อาศัย อยู่ ใน ชุมชนชนบท ซึ่ง ยัง ไม่มี กำลัง ทรัพย์ เพียงพอ ที่ จะ ไปหา ซื้อ อุปกรณ์ สิ่ง อำนวยความสะดวก สำหรับ ผู้ พิการ นอกจากนี้ ปัญหา 
ทาง ด้าน การ ติดตั้ง ซ่อมแซม 

 ชุด ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ชุมชน ประกอบ ไป ด้วย 

1. ชุด ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า RF รีโมท คอนโทรล 1:4  
2. ระบบ แจ้ง เหตุฉุกเฉิน เพื่อ การ ใช้งาน ใน ชุมชน 
ซึ่ง อุปกรณ์ ทั้งหมด นี้ สร้าง ขึ้นมา บน พื้นฐาน ของ โมดูล TWS-BS-3(433.92MHz) และRWS-374-6(433.92MHz)

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี

 ชุด ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ชุมชน ที่ จัดทำ ขึ้นมา นี้ ใช้ เทคโนโลยี ขั้นพื้นฐาน ที่ มี ราคาถูก และ สามารถ ที่จะ ถ่ายทอด 
เทคโนโลยี ไปยัง ผู้ผลิต โดย แนว ทางการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี นั้น จะ มีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็น  
ผู้ ถ่ายทอด เทคโนโลยี งบประมาณ ใน การ ดำเนินการ ได้รับ การ สนับสนุน จาก องค์กร เครือข่าย ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

TT35: หัว วัด ความชื้น ขาวเปลือก แบบ พกพา
 ความชื้น ของ ข้าวเปลือก มีผลต่อ ราคาขาย เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ จึง ได้ มี การ พัฒนา หัว วัด ความชื้น ข้าว เพื่อ นำไปใช้ ใน 
การ ตรวจสอบ ความชื้น ก่อนที่จะ นำไป ขาย หัว วัด ความชื้น และ อุณหภูมิ นี้ พัฒนา ขึ้นมา เพื่อให้ เกษตรกร สามารถ นำไปใช้ วัด ความชื้น 
และ อุณหภูมิ ของ ข้าวเปลือก ใน ไซโลขณะ กำลัง อบ ข้าว ได้ เนื่องจาก หัว วัด นี้ ได้รับ การ ออกแบบ มา ให้ สามารถ ทำงาน ใน สภาวะ ที่ มี 
อุณหภูมิ สูง ได้

 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 ํ C)
- 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

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี

 วัด ในขณะ กำลัง อบ ข้าว ได้ พกพา สะดวก นำไปใช้ ใน สถานที่ ต่างๆ  ได้ โดย ไม่ จำเป็นต้อง มี การ สุ่มตัวอย่าง ออกมา

TT36: Magnetic sensor for speed sensing 
 เป็น การนำ หัว วัด สนามแม่เหล็ก ไป ประยุกต์ใช้ ใน การ วัด ความเร็ว รอบ ซึ่ง ทำให้ สามารถ บอก สภาพ ของ อุปกรณ์ ได้

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
 สามารถ ดัดแปลง ให้ เหมาะสมกับ จุด ที่จะ นำไปใช้ ได้
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TT39: Magnetic sensor สำหรับ งาน ตรวจนับ รถยนต
 เซ็น เซอร์ แม่เหล็ก ตรวจวัด ข้อมูล รถยนต์ (จำนวน, ความเร็ว, ประเภท), สื่อสาร ข้อมูล ไร้สาย ผ่าน คลื่นวิทยุ ความถี่ 433 MHz 
โดย อาศยั การ ตรวจวดั สญัญาณ แมเ่หลก็ โลก ที ่ม ีการ เบีย่งเบน ไป เมือ่ ม ีรถยนต ์ที ่ม ีโครงสรา้ง เปน็ เหลก็ วิง่ผา่น จดุ ตดิตัง้ เซน็ เซอร ์แมเ่หลก็ 
 สามารถ ทำการ ตรวจวัด ข้อมูล จราจร คือ 

•  จำนวน รถ 
•  ความเร็ว 
•  เวลา การ ครอบครอง
•  ประเภท ของ รถ

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี

 อุปกรณ์ เซ็น เซอร์ แม่เหล็ก ไร้สาย ใช้ พลังงาน จาก แบตเตอรี่ และ สามารถ ทำงาน อยู่ ได้ เป็นเวลา นานมาก กว่า 1 ปี การ ติดตั้ง 
และ การ ถอด ย้าย ทำได้ สะดวก ไม่ เสียเวลา เนื่องจาก ไม่มี สายไฟ และ สาย ข้อมูล  ขนาดเล็ก ติดตั้ง ใช้งาน ง่าย เก็บข้อมูล ได้ แม่นยำ

TT40: ระบบ บริหาร จัดการ เครือขาย VoIP  
 ปัจจุบัน การ ใช้งาน โทรศัพท์ ผ่าน โครงข่าย อินเทอร์เน็ต (VoIP) แพร่ หลายอย่าง มาก เนื่องด้วย ประโยชน์ ด้าน ค่าใช้จ่าย 
อุปกรณ์ และ สามารถ นำไป ประยุกต์ ใช้ได้ หลาย วิธี Asterisk เป็น ซอฟต์ แวร์ แบบ open source ที่ นิยม ใช้ ชนิด หนึ่ง ซึ่ง สามารถ 
นำมา ใช้งาน เป็นระบบ IP-PBX เพื่อ บริการ ระบบ ชุมสายโทรศัพท์ ผ่าน เครือข่าย อินเทอร์เน็ต ได้ ซึ่ง ระบบ นี้ ช่วย ให้ ประหยัด ค่าใช้จ่าย 
ใน การ ติดตั้ง และ ใช้งาน ได้ มากกว่า ระบบ PBX ธรรมดา อย่างไรก็ตาม เพื่อ ให้การ ใช้งาน มี ประสิทธิภาพ ผู้ดูแล ระบบ จำเป็นจะต้อง 
มี ระบบ การ จัดการ ที่ สามารถ วิเคราะห์ การ ใช้งาน โทรศัพท์ ได้ อย่าง ครอบ คุม และ มี รายละเอียด ที่ เป็นประโยชน์ ต่อ การ พัฒนา ระบบ 
ให้ ดี ยิ่งขึ้น ได้ ปัจจุบัน มี ซอฟต์ แวร์ ประเภท นี้ จาก ต่างประเทศ อยู่ หลายชนิด ซึ่ง มี ราคา สูงมาก นอกจากนี้ ยัง ไม่ สามารถ รองรับ ระบบ 
หมายเลข โทรศัพท์ ที่ ใช้ ในประเทศ ได้

 จาก การ ศึกษา ความ ต้องการ ของ ผู้ใช้งาน โทรศัพท์ ผ่าน โครงข่าย อินเทอร์เน็ต (VoIP) เรา ได้ พัฒนา ระบบ VoIP Manager 
(Vman) ซึ่ง สามารถ เชื่อม ต่อ กับ ระบบ Asterisk เพื่อ นำเสนอ ข้อมูล การ ใช้งาน โทรศัพท์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรง ต่อ ผู้ใช้งาน 
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งาน ในประเทศ ไทย เพราะ สามารถ รายงานผล ที่ เกี่ยวกับ ระบบ หมายเลข โทรศัพท์ ในประเทศ ไทย ได้ 
อย่าง ครบถ้วน ซึ่ง โปรแกรม จาก ต่างประเทศ ไม่ สามารถ รอง รับได้ นอกจากนี้ ระบบ ที่ พัฒนาขึ้น มี ค่าใช้จ่าย ที่ ถูก กว่า ซอฟต์ แวร์ จาก 
ต่างประเทศ มาก และ ยัง สามารถ พัฒนา ต่อ ยอด ได้ ง่าย เพื่อ เพิ่ม ความ ต้องการ เฉพาะ ทาง ต่างๆ ระบบ ที่ พัฒนาขึ้น จึง เหมาะ อย่าง ยิ่ง 
สำหรับ ธุรกิจ SME ในประเทศ เพื่อ ช่วย เพิ่ม ช่อง ทางการ ติดต่อสื่อสาร ผ่าน ทาง โทรศัพท์ ผ่าน โครงข่าย อินเทอร์เน็ต และ ลดภาระ 
ค่าใช้จ่าย ในด้าน การ ติดต่อสื่อสาร และ การ บริหาร จัดการ

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
• สามารถ รายงานผล โดย สรุป ใน ช่วงเวลา ที่ กำหนด ได้ ทั้ง ใน ระดับชั่วโมง วัน เดือน และ ปี
• สามารถ แสดงผล ให้ เห็น ภาพรวม ของ การ ใช้งาน ระบบ โทรศัพท์  เช่น จำนวน ครั้งที่ มี การ เชื่อม ต่อ สำเร็จ หรือ จำนวน ครั้งที่ 

มีการติดต่อ ไปยัง องค์กร อื่น เป็นต้น
• สามารถ แสดงผล การ ใช้งาน ระบบ โทรศัพท์ โดย แยก ตาม กลุ่ม หรือ แผนก เช่น กลุ่ม ที่ มี การ ใช้งาน บ่อย ที่สุด
• สามารถ แสดงผล การ ใช้งาน ระบบ โทรศัพท์ โดย แยก ตาม บุคคล เช่น คน ที่ มี การ ใช้งาน นาน ที่สุด
• สามารถ ราย งานการ เชื่อม ต่อ ระหว่าง ระบบ โทรศัพท์ VoIP กับ ระบบ อื่นๆ  ได้ เช่น การ โทร ฯ ไปยัง ปลายทาง ที่ เป็น 

โทรศัพท์ ธรรมดา หรือ โทรศัพท์มือถือ 
• สามารถ แสดงผล การ ใช้งาน ระบบ โทรศัพท์ เป็น กราฟ แบบ ต่างๆ ได้ เช่น กราฟ แท่ง หรือ กราฟ เส้น เป็นต้น
• สามารถ แสดง รายละเอียด การ ใช้งาน ระบบ โทรศัพท์ ซึ่ง จะ แสดง ทุก บันทึก (record) ของ การ โทรฯ  เข้า-ออก
• สามารถ ออก ราย งานการ ใช้งาน ระบบ โทรศัพท์ เป็น เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ใน รูปแบบ ของ PDF และ CSV ได้
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TT41: สูตร และ กรรม วิธีการ ผลิต แผน ฟิลม EVA สำหรับ หอหุม เซลลแสงอาทิตย
 ปริมาณ ความ ต้องการ แผ่น ฟิล์ม บาง โพ ลิเมอร์ โปร่งแสง มี แนวโน้ม ที่จะ เพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ  ตาม การ ขยายตัว ของ ธุรกิจ    
การ ผลิต เซลล์แสงอาทิตย์ โดย มี ตลาด รองรับ การ ผลิต แผ่น ฟิล์ม บาง โพ ลิเมอร์ โปร่งแสง ในประเทศ ไทย ได้แก่ บริษัท ที่ ประกอบธุรกิจ 
การ ผลิต แผง เซลล์แสงอาทิตย์ โดยที่ แผ่น ฟิล์ม บาง โพ ลิเมอร์ โปร่งแสง มี หน้าที่ หลัก ในการ ห่อหุ้ม เซลล์แสงอาทิตย์ ปกป้อง เซลล์แส ง 
อ าทิตย์  และ ป้องกัน ความชื้น ปัจจุบันผู้ผลิต แผง เซลล์แสงอาทิตย์ ในประเทศ ไทย ต้อง นำ แผ่น ฟิล์ม บาง โพ ลิเมอร์ โปร่งแสง จาก 
ต่างประเทศ ทั้งหมด ซึ่ง ต้อง สั่งจองล่วงหน้า เป็น เวลานาน และ เสี่ยง ต่อ การ เสื่อมสภาพ ของ สินค้า ที่เกิด จาก การ เก็บรักษา และ  
การ ขนส่ง 

 กระบวนการ ผลิต แผ่น ฟิล์ม บาง โพ ลิเมอร์ โปร่งแสง สำหรับ ห่อหุ้ม เซลล์แสงอาทิตย์ เริ่มต้น จาก การผสม โพ ลิเมอร์  EVA กับ 
สารเคมี ชนิด ต่างๆ ตาม ปริมาณ ที่ กำหนด โดย ใช้ เครื่อง ผสม แบบ dry spinner จากนั้น นำ ส่วนผสม ที่ ได้ ไป ผ่าน เครื่อง ผสม โพ ลิเมอร์ 
แบบ อัด รีด หรือ เครื่องจักร แบบ อัด รีด (Sheet Extrusion Machine) เพื่อ รีด โพ ลิเมอร์ คอม ปาวด์ ออกมา เป็น แผ่น ฟิล์ม บาง โพ ลิเมอร์ 
โปร่งแสง ชนิด EVA ที่ มี ขนาด ตามมาตรฐาน เชิงพาณิชย์

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี

 สามารถ ป้องกัน ความชื้น จาก ภายนอก และ สามารถ แก้ไขปัญ  หา การ เสื่อมสภาพ อันเนื่องมาจาก ความ ร้อน  และ แสง แดด ได้ 
เป็น ผลสำเร็จ  แผ่น ฟิล์ม บาง โพ ลิเมอร์ โปร่ง แสง ที่ ผลิต โดย เทคโนโลยี ของ  สวทช. มี คุณภาพ ตรง ตามมาตรฐานสากล เทียบ เท่ากับ ที่ 
นำเข้า จาก ต่างประเทศ ได้แก่

- มี ความ ใส หรือ การ ส่องผ่าน แสง ได้มาตรฐาน (ประสิทธิภาพ เกิน 90%)
- สามารถ ยึด เกาะ กับ กระจก ได้ดี
- ป้องกัน ความชื้น ได้ ตลอด อายุการใช้งาน
- สามารถ ทนความร้อน และ แสงอัลตราไวโอเลต ทำให้ ประสิทธิภาพ ของ เซลล์แสงอาทิตย์ (Power Output) ไม่ ลดลง
- สามารถ ผ่าน กระบวนการ ข้ึน รูป ได้ รวดเร็ว ซ่ึง จะ ช่วย เพ่ิมประสิทธิภาพ การ ผลิต พร้อมท้ังประหยัดเวลา และ พลังงาน เป็นต้น

TT42: น้ำปลา ผง
 จาก การ สำรวจ ข้อมูล การ ส่งออก ของ อุตสาหกรรม อาหาร โดย เฉพาะ การ ส่งออก เครื่องปรุงรส เห็น ได้ ว่า มูลค่า ของ ผง ปรุง 
แต่ง รส และ เครื่องแกง สำเร็จรูป มี มูลค่า การ ส่งออก ใน แต่ละ ปี คิดป็น พัน ล้าน บาท โดย มูลค่า การ ส่งออก น้ำปลา มี มูลค่า เพิ่มมากขึ้น   
ทุกปี เช่น ใน ปี 2548 กว่า 1,000 ล้าน บาท แต่ อย่างไรก็ตาม การ ส่งออก ใน รูป ของ น้ำปลา นั้น มี ยัง ความ ยุ่งยาก ใน การ ขนส่ง และ 
ส่งออก ไม่ สะดวก ต่อ การ ใช้งาน เมื่อ เปิด ใช้แล้ว อายุการใช้งาน ก็ จะ สั้นลง ซึ่ง โดย ทั่วไป สาร ที่ มี กลิ่น จะ มี คุณสมบัติ ใน การ ระเหย ได้ ง่าย 
และ มี การ คงตัว ที่ต่ำ โดย เฉพาะ ใน สภาวะ ที่ มี แสง อากาศ ความชื้น รวมถึง ความ ร้อน ด้วย ข้อจำกัด ดังกล่าว ส่งผลให้ ปริมาณ กลิ่น 
ลดลง เมื่อ เก็บ ไว้ เป็น เวลานาน รวมถึง อาจ เกิด การ เปลี่ยนรูป ไป เป็น สาร อนุพันธ์ อื่น ที่ ไม่ ต้องการ รวมถึง การ ตกตะกอน ของ เกลือ เมื่อ 
ตั้ง ทิ้ง ไว้ เป็น เวลานาน                                              

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
 สามารถ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ น้ำปลา ผง ที่ สามารถ ละลาย คืน รูป ได้ดี ลักษณะ ทางกายภาพ และ องค์ประกอบ ใกล้เคียง น้ำปลา 
สด เช่น ยังมี กลิ่น ของ น้ำปลา และ มี ปริมาณ ไนโตรเจน ใน ปริมาณ ที่ ไม่ สูง เกินกำหนด                                                                                                                        

TT43: ผลิตภัณฑ ทำความสะอาด ผิว
 การ วิจัยและพัฒนา สูตร ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด ผิว นี้ มุ่งเน้น ใน การ พัฒนา สูตร ตำรับ ชนิด ที่ สามารถ ละลาย หรือ ขจัด แป้ง 
เด็ก เครื่องสำอาง แต่ง รองพื้น หรือ ลิปสติก จาก ผิวหน้า รวมทั้ง ฝุ่นละออง และ สารเคมี ต่างๆ เช่น ไนโตรเจน (N), คลอรีน (Cl), 
ฟอสฟอรัส (P), ซัลเฟอร์ (S), ซิ ลิกอน  (Si) และ ดีบุก (Sn) ที่ อาจจะ หลงเหลืออยู่ ได้ อย่าง หมดจด ใน ระดับ ไมโคร ซึ่ง คุณสมบัติ 
ความ สะอาด ระดับ นี้ มี ความ จำ เป็นอย่างมาก สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม อิเล็คท รอ นิกส์ ต่างๆ เพื่อ ลด ความ เสียหาย ที่จะ เกิดขึ้น ใน 
กระบวนการ ผลิต ดังนั้น บริษัท ฟู จิตสึ  ประเทศ ไทย จำกัด และ  สวทช. ได้ ร่วมมือกัน พัฒนา สูตร ตำรับ ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด ผิว 
ประเภท เจล สำหรับ พนักงาน ใน โรงงาน บริษัท ฟู จิตสึ  ประเทศ ไทย จำกัด เพื่อให้ ได้ประ สิทธิ ศักย์ ใน การ ทำความสะอาด ผิว ที่ กำจัด 
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สิ่ง สกปรก ออกจาก ผิว ได้ หมดจด ปราศจาก อนุภาค ฝุ่นละออง หรือ สารตกค้าง ปนเปื้อน ใน ระดับ ไมโคร ที่จะ ทำความ เสียหาย ต่อ งาน   
รวมทั้งมี การ ทดสอบ คุณสมบัติ ใน การ ทำความสะอาด ผิว ความ คงตัว ทางกายภาพ และ การ ระคายเคือง ต่อ ผิวหนัง ของ ผู้ใช้ อีกด้วย 

 โครงการ พัฒนา สูตร ตำรับ เจล ทำความสะอาด ผิว นี้ ได้ มี การ คัดเลือก และ ปรับเปลี่ยน ความ เข้มข้น ของ สาร ลด แรง ตึง ผิว  
สาร เพิ่ม ความ หนืด และ สาร ก่อให้เกิด ฟอง มาแล้ว กว่า 90 สูตร  เพื่อให้ ได้ เจล ทำความสะอาด ผิว ที่ มี ความ คงตัว และ มี คุณสมบัติ 
 ทำความสะอาด ผิว ตามที่ ต้องการ สำหรับ การ ทดสอบประ สิทธิ ศักย์ ใน การ ทำความสะอาด นั้น มี การ เก็บ ตัวอย่าง สิ่ง ตกค้าง บน ผิวหน้า 
และ ถูก ตรวจสอบ โดย เครื่อง Fourier Transform Infared Spectroscopy (FTIR) หลังจาก เลือก สูตร เจล ทำความสะอาด ผิว ที่มี 
คุณสมบัติ ตามที่ ต้องการ ได้ แล้ว จะ นำ เจล ทำความสะอาด มา ทำการ ทดสอบ ระดับ การ ระคายเคือง ต่อ ผิวหนัง ใน มนุษย์ ต่อไป  

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด ผิว ประเภท เจล ที่ มีประ สิทธิ ศักย์ใน การ ทำความสะอาด ได้ 100% ไม่มี ฝุ่นละออง หรือ สารเคมี 
ตก ค้างอยู่ บน ผิว ใน ระดับ ไมโคร หลัง ทำความสะอาด ไม่ ก่อให้เกิด การ ระคายเคือง (ไม่ น้อยกว่า 95%) และ ลดปริมาณ น้ำประปา ที่ ใช้

TT44: สารผสมไท ทา เนียม ไดออกไซด เพื่อ รักษา สิว
 ไท ทา เนียม ไดออกไซด์ จัด เป็น สาร เร่ง ปฏิกิริยา เชิง แสง ท่ี มี ประสิทธิภาพ ใน การ เป็น ตัวเร่ง ปฏิกิริยา ด้วย แสง สูง (photocatalyst)  
ดัง จะ เห็น ได้ จาก มี การ ประยุกต์ใช้ไท ทา เนียม ไดออกไซด์ เพื่อ การ กำจัด สารอินทรีย์ และ เชื้อโรค ต่างๆ มากมาย โดยไท ทา เนียม 
ไดออกไซด์ จะ ถูก กระตุ้น ด้วย แสง ที่ ช่วง ความยาวคลื่น น้อยกว่า 385 นาโน เมตร เพื่อ กระตุ้น ให้ เกิด อิเลค ตรอน คู่ อิสระ ที่ สามารถ ทำ 
ปฏิกิริยา กับ โมเลกุล น้ำ และ เหนี่ยวนำ ให้ เกิด เป็น สาร อนุมูล อิสระ  เช่น hydroxyl ions และ superoxide ions ซึ่ง มี ประสิทธิภาพ 
ใน การ กำจัด สารอินทรีย์ และ เชื้อโรค ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัย ที่ผ่านมา ยัง ไม่ พบ การ ประยุกต์ใช้ไท ทา เนียม ไดออกไซด์ เพื่อ     
การ กำจัด เชื้อ แบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) ซึ่ง เป็น แบคทีเรีย ที่อยู่ บริเวณ ผิวหนัง และ เป็นสาเหตุ สำคัญ ของ 
การ ก่อให้เกิด สิว โดย เชื้อ แบคทีเรีย P. acnes จะ ปล่อย เอนไซม์ ไลเปส  (lipase) เพื่อ ย่อย ไขมัน จาก ต่อม ไขมัน ให้ เป็น กรดไขมัน อิสระ 
และ ปล่อย เอนไซม์โปร ตี เอส (protease) เอนไซม์ ไฮ ยา ลูโลนิเดส  (hyaluronidase) และ สารเคมี ที่ มี ผล ทำให้เกิด การ อักเสบ และ เกิด 
ตุ่ม หนอง ที่ ผิวหนัง ในที่สุด ดังนั้น การนำ คุณสมบัติ ของไท ทา เนียม ไดออกไซด์ และ สาร เร่ง ปฏิกิริยา เชิง แสง ชนิด อื่นๆ  เพื่อ ประยุกต์ใช้ 
ใน การ กำจัด เชื้อ แบคทีเรีย P. acnes ที่ ก่อให้เกิด สิว จึง นับเป็น ทางเลือก สำคัญ 

จุดเด่น ของ เทคโนโลยี
 เทคโนโลยี การ พัฒนา สูตร สารผสมไท ทา เนียม ไดออกไซด์ ซึ่ง เป็น ตัวเร่ง ปฏิกิริยา เชิง แสง ภายใต้ รังสี อัลตร้า ไว โอเลต และ แสง 
ที่ ตา มองเห็น เพื่อ ใช้ ใน การ ป้องกัน และ รักษา สิว ที่เกิด จาก เชื้อ แบคทีเรีย P. acnes เทคโนโลยี การ พัฒนา สูตร สารผสมไท ทา เนียม 
ไดออกไซด์ เพื่อ ใช้ ใน การ ป้องกัน และ รักษา สิว ที่เกิด จาก เชื้อ แบคทีเรีย P. acnes ที่ พัฒนา ได้ มี จุดเด่น ดังนี้  

1. สามารถ พัฒนา สูตร สารผสมไท ทา เนียม ไดออกไซด์ เพื่อ การ ป้องกัน และ รักษา สิว ที่เกิด จาก เชื้อ แบคทีเรีย P.acnes ได้ 
โดย สารผสม ดังกล่าว ประกอบด้วย สาร เร่ง ปฏิกิริยา เชิง แสง อย่าง น้อย หนึ่ง ชนิด ที่ เป็น สารไท ทา เนียม ไดออกไซด์ และ 
ประกอบด้วย สาร เร่ง ปฏิกิริยา เชิง แสง ชนิด อื่น เช่น อนุภาค นาโน เงิน อีกทั้งยัง ประกอบด้วย โซเดียม เปอร์บอเรต แมกนีเซยีม  
ซิลิ เกต กรด ซิตริก เพื่อ ช่วย สนับสนุน การ ทำปฏิกิริยา ของ สารไท ทา เนียม ไดออกไซด์ ในช่วง รังสี อุลตร้า ไว โอเลต  และ ช่วง 
แสง ที่ ตา มองเห็น ได้ อีกด้วย 

2.  ผล จาก การ ศึกษา ใน อาสาสมัคร พบ ว่า เมื่อ ทดลอง ใช้ สารผสมไท ทา เนียม ไดออกไซด์ ที่ พัฒนา ได้ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เป็น 
เวลา 28 วัน จะ สามารถ ลด จำนวน และ ความ รุนแรง ของ สิว ที่ เกิดขึ้น ได้จริง อย่าง มี นัยสำคัญ นอกจากนี้ สารผสม      
ไท ทา เนียม ไดออกไซด์ ที่ พัฒนา ได้ ดังกล่าว ยัง ไม่ ก่อให้เกิด การ ระคายเคือง ต่อ ผิวหนัง อีกด้วย
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TT45: การ พัฒนา เท คนิก  LAMP และ เครื่องมือวัด ความ ขุน เพื่อ การ ตรวจหา เชื้อไวรัส ใน กุง
 LAMP หรือ Loop mediated DNA amplification เป็น เทคนิค ที่ สามารถ เพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอ โดย อาศัย การ ทำงาน ของ 
เอ็น ไซม์  Bst DNA polymerase ที่ อุณหภูมิ คงที่ เพียง อุณหภูมิ เดียว 60oC ถึง 65oC และ ใช้ primer ที่ ออก แบบอย่าง จำเพาะ 
ต่อ target sequence ถึง 4 ตัว ซึ่ง ประกอบด้วย 6 ตำแหน่ง ของ target sequence นั้น ทำให้ วิธี นี้ เป็น วิธี ที่ จำเพาะ อย่าง ยิ่ง 
วิธี นี้ จะ ใช้เวลา ใน การ ทำปฏิกิริยา สั้น มาก ไม่ เกิน 1 ชั่วโมง ความ ขุ่น (turbidity) ที่ เกิดขึ้น เนื่องจาก การ จับ กัน ของ pyrophos-
phate ions กับ magnesium ions เกิด เป็น ตะกอน magnesium pyrophosphate สีขาว ขึ้น ใน สารละลาย เป็น ข้อได้เปรียบ 
ของ ปฏิกิริยา LAMP กล่าวคือ ความ ขุ่น ที่ เกิดขึ้น เป็นตัว ชี้ให้เห็น ว่า มี การ เพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอ ใน หลอด ทดลอง การ สังเกต ความ ขุ่น ที่ 
เกิดขึ้น นี้ เป็นตัว ตรวจสอบ คร่าวๆ  ได้ ว่า มี การ ติด เชื้อไวรัส ที่ เรา กำลัง สนใจ อยู่ ใน ตัวอย่าง ของ เรา หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การ สังเกต ความ 
ขุ่น ด้วย ตาเปล่า มักจะ มี ความ ลำเอียง (bias) ใน การ รายงานผล จำเป็นต้อง อาศัย เทคนิค การ วัด ค่า การ ดูดกลืน แสงของ ความ ขุ่น ของ  
สารละลาย ที่ เกิดขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือวัด ความ ขุ่น ของ ปฏิกิริยา LAMP ที่ ผลิตขึ้น จาก ประเทศ ญี่ปุ่น ก็ มี ราคาแพง ทำให้ คณะ ผู้วิจัย 
เล็ง เห็นว่า ถ้า เกษตรกร จะ มี เครื่องมือ เล็กๆ  เครื่อง หนึ่ง เพื่อ ทำการ ตรวจหา เชื้อไวรัส ใน กุ้ง โดย เทคนิค LAMP แล้ว สามารถ อ่าน ผล 
การ ติด เชื้อไวรัส ได้ ทันที ก็ จะ เป็นประโยชน์ โดย  ทั่วไป การ ตรวจสอบ ผลผลิต LAMP จะ ยัง ใช้ วิธีการ run gel electrophoresis ซึ่ง 
จะ ใช้ เวลานาน และ ต้อง ทำ ใน ห้องปฏิบัติการ ดังนั้น จึง ได้ มี การ พัฒนา วิธีการ ตรวจ ที่ ไว (sensitive) ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย น้อย 
และ สะดวก ใน การ ใช้ ใน ภาคสนาม อีกทั้ง ไม่ ต้อง สั่งซื้อ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ หรือ เครื่องตรวจวัด ราคาแพง จาก ต่างประเทศ ทำให้ ลด 
ต้นทุน การ ผลิต และ ยัง เป็นการ เพิ่ม ขีดความสามารถ ใน การ แข่งขัน 

 เครื่องวัด ความ ขุ่น เพื่อ การ ตรวจหา เชื้อไวรัส ใน กุ้ง โดย ใช้ หลักการ วัด ทาง แสง มา ใช้ ร่วมกับ เทคนิค LAMP ซึ่ง จะ มุ่งเน้น ให้ มี 
ราคาถกู และ สามารถ พกพาได ้สะดวก การ ทำงาน ของ เครือ่ง เริม่จาก สว่นควบคมุ อณุหภมู ิที ่สามารถ โปรแกรม อณุหภมู ิได ้โดย จะ ควบคมุ  
อุณหภูมิ ของ สารละลาย ใน สารละลาย นี้ จะ มี ตัวอย่าง DNA ของ กุ้ง ที่ ต้องการ ตรวจสอบ บรรจุ อยู่ ใน หลอด ทดลอง โปร่งแสง (PCR 
tube) ใน ปริมาตร 25 ml ให้ อยู่ที่ 63oC เป็นเวลา 30 นาที เมื่อ สารละลาย อยู่ ใน อุณหภูมิ ที่ ต้องการ แล้ว ส่วน ต่อไป ก็ คือ ส่วน 
ตรวจวัด ความ ขุ่น ของ สารละลาย ก็ จะ ทำงาน โดย การ ยิง แสง สีแดง จาก หลอด LED ซึ่ง เป็น แสง หา ซื้อ ง่าย และ มี ราคาถูก แสง จะ ถูก ยิง 
ผ่าน สารละลาย มา ตก กระทบ ตัวรับแสง โดย ปริมาณ แสง ที่ ตก กระทบ นี้ จะ ขึ้นอยู่กับ ความ ขุ่น ของ สารละลาย ถ้า สารละลาย มี ความ ขุ่น 
เกิดขึ้น แสดงว่า ตัวอย่าง DNA ของ กุ้ง ติดโรค ส่วน วัด แสง และ ประมวลผล (Microcontroller) ส่วน Microcontroller จะ ทำงาน 
2 โหมด คือ โหมด Calibration คือ โหมด ที่จะ ต้อง ทำการ วัด ค่า เมื่อ สารละลาย มี ค่า ความ เข้ม มากที่สุด และ เมื่อ สารละลาย มี ค่า 
ความ เข้ม น้อยที่สุด เก็บ ไว้ เพื่อ ทำการ คำนวณ เทียบกับ ค่า ที่วัด ได้ ส่วน อีก โหมด คือ โหมด Normal เมื่อ ได้ ข้อมูล ดิจิตอล ของ แรงดัน ที่ ตก 
คร่อม ตัวรับแสง หรือ ก็ คือ ค่า ความ เข้ม ของ สารละลาย แล้ว ข้อมูล ดังกล่าว จะ ถูก ประมวลผล ด้วย Microcontroller เพื่อ หา เปอร์เซ็นต์  
ความ เข้ม ของ แสง ที่วัด ได้ เมื่อเทียบกับ ค่า ของ สารละลาย ที่ เข้ม ที่สุด และ แสดงผล บน หน้าจอ LCD

TT46: ชุด ทดสอบ ไบโอ ดีเซล อยาง งาย
 ปัจจุบันนี้ ประเทศ ไทย ได้ มี การ ผลิต และ ใช้ ไบโอ ดีเซล กัน อย่าง แพร่หลาย ทั้ง ใน ระดับ อุตสาหกรรม และ ระดับ ชุมชน แต่ ยังคง 
มี ปัญหา ด้าน การ ตรวจสอบ และ ควบคุมคุณภาพ ซึ่ง จะ ส่งผล ต่อเนื่อง ไปถึง การนำ ไบโอ ดีเซล ไป ใช้กับ เครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม วิธีการ 
ตรวจสอบ สมบัติ เหล่านี้ จำเป็นต้อง ใช้ เครื่องมือ วิเคราะห์ ทดสอบ ที่ มี ราคาสูง จึง เป็น ข้อจำกัด ใน การ ตรวจสอบ คุณภาพ ไบโอ ดีเซล โดย 
เฉพาะ การ ผลิต ใน อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก และ ระดับ ชุมชน

 ศูนย์ เทคโนโลยี โลหะ และ วัสดุ แห่งชาติ ได้ ดำเนินการ วิจัย เพื่อ พัฒนา ชุด ทดสอบ ไบโอ ดีเซล อย่าง ง่าย ขึ้น เพื่อ ใช้ ใน การ ตรวจสอบ 
 และ ควบคุมคุณภาพ ของ ไบโอ ดีเซล ที่ ผลิต ได้ โดย ได้ ทำการ พัฒนา ชุด ทดสอบ ไบโอ ดีเซล 2 ชุด คือ ชุด ทดสอบ ความ หนาแน่น และ 
ความ หนืด ของ ไบโอ ดีเซล และ ชุด ทดสอบ ความ เป็น กรด ของ ไบโอ ดีเซล ชุด ทดสอบ ไบโอ ดีเซล นี้ เป็น นวัตกรรม ที่ ช่วย แสดงผล เบื้องต้น 
 ได้ ว่า น้ำมัน ไบโอ ดีเซล ที่ ผลิต มี คุณภาพ ผ่าน มาตรฐาน หรือไม่ สะดวก ต่อ การ ใช้งาน ทด สอบได้ ง่าย โดย มี กลุ่มเป้าหมาย สำหรับ 
อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก และ ชุมชน สามารถ ช่วย ลดค่าใช้จ่าย ใน การ ส่ง ตัวอย่าง วิเคราะห์ ทดสอบ ใน ห้องปฏิบัติการ  
 1. ชุด ทดสอบ ความ หนาแน่น และ ความ หนืด ของ ไบโอ ดีเซล 
  ความ หนาแน่นและ ความ หนืด ของ ไบโอ ดีเซล มีความสำคัญ ต่อ การนำ ไบโอ ดีเซล ไป ใช้ ใน เครื่องยนต์ ดีเซล เนื่องจาก มี ผล 
โดย ตรง กับ ระบบ หัว ฉีด ใน เครื่องยนต์ เช่น ถ้า น้ำมัน มี ความ หนืด มากเกิน ค่ามาตรฐาน น้ำมัน จะ ถูก ฉีด เป็น ฝอย ได้ ยาก หยด น้ำมัน มี 
ขนาดใหญ่ ทำ ให้การ เผาไหม้ ไม่ดี ชุด ทดสอบ นี้ สามารถ ใช้ การ ตรวจสอบ ความ หนาแน่น และ ความ หนืด ของ ไบโอ ดีเซล ที่ ผลิต ได้ เทียบ 
ตามมาตรฐาน ไทย เนื่องจาก ไบโอ ดีเซล ที่ มี น้ำ น้ำมันพืช เมทานอล หรือ กลีเซอรีน ปนเปื้อน อยู่ จะ มี ค่า ความ หนาแน่น และ ความ หนืด 
 เปลี่ยน ไปจาก ค่ามาตรฐาน
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 2. ชุด ทดสอบ ความ เป็น กรด ของ ไบโอ ดีเซล 

 ใน กระบวนการ ผลิต ไบโอ ดีเซล อาจ มี สิ่ง ปนเปื้อน ต่างๆ อยู่ ใน น้ำมัน ไบโอ ดีเซล สำหรับ ปริมาณ กรด ที่ ปนเปื้อน อยู่ นั้น เกิด จาก  
การ ไฮโดร ไลซ์ ของ กรดไขมัน ทำให้ คุณภาพ น้ำมัน ที่ ได้ ไม่ เหมาะสม สำหรับ การ นำไปใช้ ใน เครื่องยนต์ เนื่องจาก อาจ ก่อให้เกิด 
การ กัดกร่อน ของ ชิ้นส่วน โลหะโดยทั่วไปแล้ว ใน การ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปริมาณ กรด ใน ไบโอ ดีเซล สามารถ ทำได้ ด้วย วิธีการ ไทเทรต กับ 
 ด่าง ที่ ทราบ ค่า ความ เข้มข้น แน่นอน จุด สมมูล ของ ปฏิกิริยา สามารถ ใช้ เป็น ตัวบ่งชี้ ได้ ว่า ไบโอ ดีเซล ที่ ผลิต ได้ มี ปริมาณ กรด ที่ ปนเปื้อน 
อยู่ใน เกณฑ์ มาตรฐาน หรือไม่ โดย อาศัย หลักการ ดังกล่าว จึง ได้ พัฒนา ชุด ทดสอบ ค่า ความ เป็น กรด ของ ไบโอ ดีเซล ขึ้น โดย ชุด ทดสอบ 
ค่า ความ เป็น กรด ของ ไบโอ ดีเซล นี้ เป็นชุด ทดสอบ ชนิด พร้อมใช้ สำหรับ วัด สมบัติ ความ เป็น กรด ของ ไบโอ ดีเซล ประกอบด้วย สารเคมี 
ประเภท ด่าง ตัวทำละลาย และ ใช้ ฟินอล์ฟธา ลีน เป็น สารเคมี บ่งชี้ จุด สมมูล ของ ปฏิกิริยา (Indicator)

TTX01: เครื่อง รีด ใย ไหมขัดฟัน นวัตกรรม จาก ธรรมชาติ ฝีมือ คน ไทย
 โรค ฟันผุ นับ เป็นหนึ่ง ใน ปัญหา สาธารณสุข ที่ น่าห่วง เป็นอย่างยิ่ง สำหรับ คน ไทย ผล การ สำรวจ ของ กรม อนามัย ล่าสุด พบ 
เด็ก ไทย อายุ 12 ปี ฟันผุ เฉลี่ย ร้อยละ 57 โดย กลุ่ม อายุ 3 ขวบ ฟันผุ ร้อยละ 66 อายุ 5 ขวบ ผุ ร้อยละ 87 คือ ผุ ทุก 9 ใน 10 
คน โดย เด็ก 1 คน ฟันผุ เฉลี่ย 6 ซี่ ซึ่ง จัดว่า มี ฟันผุ อยู่ ใน ระดับ ที่ สูงมาก ทั้งนี้ สาเหตุ ส่วนหนึ่ง มาจาก คน ไทย ยังมี วิธีการ ดูแล สุขภาพ 
ช่องปาก ที่ ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ หลาย คน เชื่อ ว่าการ แปรงฟัน อย่าง ถูกวิธี คือ การ ทำความสะอาด ฟัน ที่ เพียงพอ หาก แต่ ความ จริง แล้ว 
การ แปรงฟัน จะ ทำความสะอาด ได้ดี เฉพาะ บริเวณ ด้านนอก และ ด้านใน ของ ตัว ฟัน เท่านั้น ไม่ สามารถ ทำความสะอาด ใน ส่วน ของ ซอก 
ฟัน ได้ อย่าง ทั่วถึง เป็นเหตุให้ คราบ จุลินทรีย์ และ เศษอาหาร ที่ ตกค้าง สะสม นาน วัน จะ ทำปฏิกิริยา กัน จน เกิด กรด ที่ มี ฤทธิ์ กัดกร่อน ผิว 
เคลือบฟัน และ ทำลาย ตัว ฟัน ในที่สุด  อีกทั้ง แม้ ปัจจุบัน จะ มี “ไหมขัดฟัน” สิ่ง ประดิษฐ์ ที่ ช่วย ทำความสะอาด บริเวณ ซอก ฟัน ได้ มากขึ้น 
แต่ ในประเทศ ไทย กลับ ยัง ไม่มี การผลิต เส้นใย ขัดฟัน ใน ท้องตลาด ต้อง มี การ นำเข้า จาก ต่างประเทศ จึง ทำให้ มี ราคาสูง กระจาย ได้ ไม่ 
ทั่วถึง ซึ่ง นับเป็น อุปสรรค และ ลด แรงจูงใจ ใน การ ใช้ เส้นใย ขัดฟัน ใน คน ไทย เป็นอย่างยิ่ง

 อย่างไรก็ดี ในอดีต ไหมขัดฟัน ใน ธรรมชาติ นั้น ทำ มาจาก เส้นไหม ใน ธรรมชาติ ก่อนที่จะ มี การ พัฒนา มา ใช้ เส้น ใยสังเคราะห์ 
เช่น ไน ล่อน ดัง ปัจจุบัน ซึ่ง ในประเทศ ไทย เอง นับเป็น แหล่ง ขึ้นชื่อ ใน การ ผลิต เส้นไหม อีกทั้ง ยังมี สมุนไพร ไทย และ เครื่องหอม ที่ ไม่ 
เพียง มี กลิ่นหอม เป็น เอกลักษณ์ แต่ ยัง ประกอบ ไป ด้วย คุณสมบัติ ทางการแพทย์ อีก มากมาย ด้วยเหตุนี้ นาย ชัย พร  พัฒน จักร อาจารย์ 
จาก โรงเรียน บ้านผือ พิทยา สรรค์ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี จึง เล็งเห็น ถึง ศักยภาพ ของ เส้นไหม ไทย ที่ สามารถ นำมาทำ ไหมขัดฟัน 
ได้ จึง ริเริ่ม ทำการ ประดิษฐ์ “เครื่อง รีด ใย ไหมขัดฟัน” ขึ้น ภายใต้ การ สนับสนุน ทุนวิจัย พัฒนา ด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เพื่อ 
ชนบท สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ( สวทช.)  

 ปัจจุบันนี้ ได้ ทำการ พัฒนา และ ต่อ ยอด ผลิตภัณฑ์ ไหมขัดฟัน รุ่นใหม่ ให้ มี ความ เหนียว และ ทน แรงดึง สูงสุด ได้ ทัดเทียมกับ เส้น 
ใย ไหมขดัฟนั ชนดิ ควบคมุ ที ่ผลติ จาก ตา่งประเทศ ม ีประสทิธผิล ใน การ กำจดั เศษอาหาร และ คราบ จลุนิทรยี ์ไดด้ใีน การ กำกบั และ ควบคมุ  
การ ทดลอง โดย ทันตแพทย์หญิง พวง ทอง เล็ก เฟื่องฟู จาก กระทรวง สาธารณสุข ซึ่ง เป็น ผู้ ร่วม วิจัย ใน ครั้งนี้

 ต้นแบบ เครื่อง รีด ใย ไหมขัดฟัน และ กระบวนการ ผลิต เส้นใย ไหมขัดฟัน ได้ จด อนุ สิทธิบัตร และ สิทธิบัตร ไว้ กับ กรม ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เป็นที่ เรียบร้อย แล้ว นับเป็น นวัตกรรม ฝีมือ คน ไทย ที่ พัฒนา ใช้้ เครื่องจักร ที่ ไม่ยุ่งยาก ใช้ วัสดุอุปกรณ์ ภายในประเทศ และ 
เป็นต้นแบบ เครื่อง แรก ในประเทศ ไทย  เพื่อ ผลิต ไหมขัดฟัน ที่ ได้ มาตรฐานสากล ทั้ง ในด้าน การ มี ประสิทธิผล ใน การ ขจัดคราบ จุลินทรีย์ 
มี ความ เหนียว เพียงพอ รวมทั้ง เคลือบ ขี้ผึ้ง ที่ ปรุงแต่ง ด้วย เครื่องหอม สมุนไพร เอกลักษณ์ ไทย ให้ น่า ใช้ เป็นการ ช่วย ให้ คน ไทย ได้ มี 
ไหมขัดฟัน ใช้ อย่าง ทั่วถึง ราคา ไม่แพง นำไปสู่ การ ป้องกัน โรค ใน ช่องปาก ที่ ได้ผล และทำให้ คน ไทย มีสุขภาพ ช่องปาก ที่ ดี เท่าเทียมกัน
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Zone 3
งานวิจัยและพัฒนา
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โซน 3:
งานวิจัยและพัฒนา

กลุมงานวิจัยดานการเกษตร 
AG01: ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติก
 ยางเทอร์โมพลาสติก คือ ยางที่สามารถนำไปขึ้นรูปได้เหมือนเทอร์โมพลาสติก ฉะนั้น จึงสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี 
รูปร่างต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทำเป็นสีสันต่างๆ ได้ และสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ปัจจุบันจึงมีความสนใจนำยาง 
เทอร์โมพลาสติกมาใช้มากขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนยางต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน แต่ 
ยางเทอร์โมพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันผลิตมาจากโพลิเมอร์สังเคราะห์

 ประเทศไทยเป็นประเทศผู ้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ ่งของโลก การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยาง  
ธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทย การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้าง 
มูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติได้ 2-3 เท่า อีกทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตการใช้งานของยางธรรมชาติ ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการนำ 
ยางธรรมชาติไปใช้มากขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติตรงตามแนวโน้มความต้องการด้านวัสดุของ
โลกที่พยายามลดการใช้วัสดุที่ผลิตจากปิโตรเลียม

AG02: การผลิตน้ำยางขนไรแอมโมเนีย
 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: ยางธรรมชาติทนความรอน/โอโซน
 ยางธรรมชาติเป็นยางที่มีสมบัติเชิงกลและเชิงพลวัตที่ดีเยี่ยม แต่มีข้อเสียที่ไม่ทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจาก 
ความร้อน ออกซิเจนและโอโซน ข้อด้อยดังกล่าวทำให้การใช้งานของยางธรรมชาติมีข้อจำกัด ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะปรับปรุง 
สมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อที่จะทำให้สามารถนำยางธรรมชาติไปใช้งานได้ 
อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น

 การปรับปรุงสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพโดยความร้อน ออกซิเจนและโอโซนของยางธรรมชาติ อาจทำได้โดย   
การทำปฏกิริยิาไฮโดรจเินชัน่เพือ่ลดปรมิาณพนัธะคูใ่นโมเลกลุของยางธรรมชาต ิแตว่ธิกีารดงักลา่วยุง่ยากและมรีาคาแพง อกีทัง้สมบตัิ 
ความยืดหยุ่นของยางธรรมชาติอาจเปลี่ยนไป วิธีที่นิยมทำกันในอุตสาหกรรม คือ การผสมยางสังเคราะห์ที่ทนความร้อน ออกซิเจน 
และโอโซน ได้แก่ ยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) แต่เทคโนโลยีที่ทำได้ในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ยางสังเคราะห์ในสัดส่วนที่มากกว่ายาง 
ธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถใช้ยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทนความร้อน ออกซิเจนและโอโซนในปริมาณสูงได้ เพื่อเป็น



เอกสารประกอบนิทรรศการ การประชุมประจำ ป 2552

40

การส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติให้มากขึ้นและหลากหลายมากขึ้น ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้พัฒนายางธรรมชาติทนความร้อน ออกซิเจน 
และโอโซนขึ้น ยางที่พัฒนาได้ถึงปัจจุบันมีสมบัติเชิงกลและสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพได้ดี

AG04: ฟิลมนาโนคอมโพสิท ป้องกันการซึมผานของออกซิเจนสำหรับบรรจุภัณฑขาวสาร
 ข้าวเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ปัญหาสำคัญของข้าวคือ มีการเจริญเติบโตของมอด 
และแมลง เกิดการเปลี่ยนสีและรส การเหม็นหืนเนื่องจากเกิดออกซิเดชั่นระหว่างออกซิเจนและไขมัน ปัจจุบันการแก้ปัญหาดังกล่าว 
คือ การใช้การบรรจุแบบสุญญากาศเพ่ือลดปริมาณออกซิเจน แต่รูปแบบบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถเรียงซ้อนได้ง่าย ผู้ประกอบการ 
จึงแก้ปัญหาโดยการเจาะรู ทำให้ระบบการบรรจุดังกล่าวเสียคุณสมบัติ 

 ดร. ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มุ่งเน้นพัฒนาฟิล์มนาโนคอมโพสิทป้องกันการซึมผ่า
นของออกซิเจน โดยดัดแปลงไปใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการกำจัดมอดและแมลงอื่นๆ ในข้าวได้ วิธีนี้เป็นการกำจัดแมลง ตัวอ่อน  
และไข่แมลงภายในบรรจุภัณฑ์โดยไม่ต้องมีการรมสารเคมี แต่ใช้การควบคุมปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ในการกำจัดแมลง ซึ่งให้ 
ผลดีกว่าการรมสารเคมีที่ไม่สามารถกำจัดไข่แมลงที่อยู่ในเมล็ดข้าวได้ดีนัก และช่วยลดการเหม็นหืนได้

AG05: ฟิลมกำจัดก๊าซเอทิลีนในระดับอุตสาหกรรมสำหรับผักและผลไมสด
 ก๊าซเอทิลีน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของผลิตผล เช่น การเน่าเสีย การสุกง่ายก่อนเวลาอันสมควร ทำให้อายุ 
การเก็บรักษาและวางจำหน่ายในท้องตลาดสั้น ก๊าซเอทิลีนเป็นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืชที่ส่งผลให้ผลิตผลสดเสื่อมสภาพ 
อย่างต่อเนื่องและรุนแรง การเก็บรักษาผลิตผลให้คงความสดอยู่จึงเป็นไปได้ยาก การกำจัดก๊าซเอทิลีนในบรรยากาศจึงเป็นอีกวิธี  
หนึ่งที่ช่วยชะลอการสุกและการเน่าเสียก่อนเวลาได้

 ดร. อศิรา เฟ่ืองฟูชาติ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาฟิล์มพลาสติกท่ีชะลอการสุกและการเส่ือมสภาพ 
ของผลิตผล โดยการผสมอนุภาคของสารดูดซับที่มีกลไกเลือกดูดซับและซึมผ่านก๊าซเอทิลีนเข้ากับพอลิเมอร์ผสม ปัจจุบันได้ยื่นจด 
สิทธิบัตรและพัฒนาเทคนิคการเตรียมเม็ดพลาสติกให้เหมาะสมกับการผลิตฟิล์มในระดับอุตสาหกรรมฟิล์มต้นแบบถูกพัฒนาให้อยู ่
ในรูปของบรรจุภัณฑ์ผลิตผลสดประเภทต่างๆ สามารถลดการสะสมของก๊าซเอทิลีนในบรรจุภัณฑ์ลงได้มากกว่า 2 เท่า ยืดอายุ 
การเก็บรักษาผลิตผลสดได้นานขึ้น

AG06: บรรจุภัณฑมาตรฐานเพื่อการกระจายสินคาสำหรับผลผลิตเกษตร
 ภายหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลสดทางการเกษตรยังมีกระบวนการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพเกิดข้ึนตลอดเวลา เช่น การหายใจ 
การคายน้ำ และการสุกของผลไม้ นำไปสู่การเสื่อมสภาพในที่สุด ในการบรรจุเพื่อการขนส่งจึงต้องมีภาชนะบรรจุที่เหมาะสมกับ 
ผลิตผลน้ันๆ เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา การกระทบกระเทือนในการขนส่ง และการเปล่ียนแปลง 
ของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิและความชื้น ปัจจุบันในระหว่างการขนส่ง สินค้าถูกเรียงซ้อนและปนกับสินค้าที่
อื่นๆ ทำให้ผลิตผลสดภายในบรรจุภัณฑ์สูญเสียจากการกดทับของการเรียงซ้อนกล่อง 

 จากปัญหาดังกล่าว ดร.สุพจน์ ประทีปถ่ินทอง จากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 
ประเทศไทย (วว.) ได้พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์มาตรฐานจากกล่องกระดาษลูกฟูก ตามข้อกำหนด Common Footprint (มิติฐาน 
มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์) รวมถึงวัสดุช่วยบรรจุที่เหมาะสมต่อการกระจายผลิตผลทางการเกษตร 

 บรรจุภัณฑ์มาตรฐานดังกล่าวไม่เพียงเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการลำเลียงขนส่งสินค้าเกษตรท้ังในและ 
ต่างประเทศ แต่ยังช่วยลดความสูญเสียท่ีเกิดจากการจัดเรียงซ้อนกล่องของสินค้าต่างชนิด การปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลด 
ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบ 
ที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ เนื่องจากกล่องมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง ทำให้ได้จำนวนกล่อง 
ในการเรียงซ้อนบนแท่นรองรับสินค้ามากขึ้น 
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AG07: ระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนสงและกระจายสินคาของผลิตผลเกษตรเขตรอน 

 ผลไม้เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยทั้งด้านการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ในปี 
พ.ศ. 2551 มีมูลค่าการส่งออก 5,449,314 ล้านบาท แต่มักพบปัญหาความเสียหายของผลไม้ในระหว่างการจำหน่าย ส่งผลให้ 
มูลค่าการจำหน่ายลดลงและเป็นข้อจำกัดด้านการแข่งขันกับต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญท่ีก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวคือแรงกระทำ 
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: การพัฒนาขาวลูกผสม
 ข้าวมีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เมล็ดข้าวจึงเกิดจากการผสมตัวเอง การปลูกข้าวในปัจจุบันใช้เมล็ดพันธุ์ 
ท่ีมาจากการผสมตัวเอง จากความต้องการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ีจึงมีการพัฒนาข้าวลูกผสมท่ีให้ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีสูงกว่าการใช้เมล็ดพันธ์ุท่ี 
มาจากการผสมตัวเอง เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้สองสายพันธุ์ (พันธุ์พ่อและแม่) จาก 
การท่ีข้าวมีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ดังน้ันการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวลูกผสมจึงต้องทำให้ต้นพันธ์ุแม่เป็นหมัน (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: ออยอาหารสัตว
 อาหารหยาบมีความสำคัญต่อการผลิตโคเนื้อ-โคนม ซึ่งเป็นทั้งแหล่งของพลังงานสำหรับสัตว์ และมีบทบาทในการรักษา 
สมดุลความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก ในปัจจุบันหญ้าและพืชอาหารสัตว์และผลพลอยได้ 
จากการเกษตร เช่น ฟางข้าว นับวันจะมีการแข่งขันรุนแรง เนื่องจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบพลังงาน  ดังนั้นอ้อยอาหารสัตว์จึงเป็น 
พืชทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตโคเนื้อและโคนม เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ปลูกง่าย  ดูแลน้อยและทนแล้ง รวมทั้งให้ผลผลิตในเกณฑ์ 
ที่ดี ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการเพาะปลูกได้มาก เนื่องจากอ้อยสามารถไว้ตอได้และช่วยเพิ่มการกินและการย่อยได้ของโคอีกด้วย

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกันศึกษา 
ศักยภาพของผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะและค่าความย่อยได้และพัฒนาเป็นอ้อยหมัก พบว่าอ้อยอาหารสัตว์เก็บเกี่ยว 
ได้มากกว่า 6 คร้ังต่อการปลูก 1 คร้ัง ให้ผลผลิตสูงสุดถึง 18-20 ตันต่อไร่ต่อปี และจากการศึกษาคุณค่าทางโภชนะและการย่อย 
ได้พบว่า ควรตัดอ้อยเพื่อนำมาให้โคในช่วงอายุ 120-163 วัน ทำให้ได้โภชนะและค่าการย่อยได้สูงสุด โดยมีค่าการย่อยได้สูงสุด  
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ท่ีร้อยละ 51 ระดับโปรตีนประมาณร้อยละ 5.2 ระดับไขมันประมาณร้อยละ 1.45 ปริมาณเย่ือใยท้ังหมด (NDF) ร้อยละ 73.1 และ 
ปริมาณเยื่อใยชนิดที่ย่อยได้อย่างช้าๆ (ADF) ร้อยละ 39.7 นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบอาหารสูตรรวมที่ใช้อ้อยสด ข้าวโพดหมัก 
และฟางข้าว เป็นแหล่งอาหารหยาบในโคนมสาว พบว่าอาหารโคที่มีอ้อยสดเป็นส่วนประกอบในอาหารทำให้โคมีการกินต่ำสุด แต่มี 
การเพ่ิมน้ำหนักสูงสุดและมีประสิทธิภาพในเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือได้สูงสุดอีกด้วย การใช้อ้อยสดในอาหารโคจึงมีศักยภาพในเกณฑ์ที่ดี 
มาก และควรแนะนำต่อไป

AG10: เทคโนโลยีการผลิตพืชหัวเพื่อเป็นไมดอกไมประดับ
 ปัจจุบันไม้ดอกกลุ่มปทุมมา (Curcuma sp.) และหงส์เหิน (Globba sp.) จากประเทศไทยได้รับความนิยมและสนใจในตล
าดโลก เนื่องจากมีลักษณะรูปทรงแปลกใหม่และสีสันหลากหลายสวยงาม มีอายุการใช้งานนาน  ดอกปทุมมามีสีสันหลากหลายและ 
สวยงาม เช่น ชมพูอ่อน ชมพูแก่ ชมพูอมม่วง และม่วงเข้ม มีประโยชน์ในการใช้เป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถาง ส่วนหงส์เหินมีกลีบ
ประดับขนาดใหญ่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามตามช่อโดยรอบจากโคนถึงปลาย สีขาวจนถึงสีม่วงเข้ม มีก้านดอกย่อยยาวชู
ดอกออกมาเห็นชัดเจน ดอกจริงมีสีเหลืองลักษณะคล้ายรูปตัวหงส์เหิรบิน ซึ่งไม้ดอกทั้งสองกลุ่มนี้ขยายพันธุ์โดยใช้หัวพันธุ์ 

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับบริษัทไพร์มออนาเม้นทัล  จำกัด ได้พัฒนาระบบ 
การผลิตหัวพันธุ์ขนาดเล็กปลอดโรคของปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ซึ่งเป็นพันธุ์การค้าที่สำคัญ ด้วยระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่ง 
ช่วยร่นระยะเวลาการขยายจำนวนต้นปลอดโรคโดยใช้หัวพันธ์ุ และลดการปลูกขยายในแปลงปลูกซ่ึงเป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจาย 
ของเชื้อโรค โดยสามารถชักนำให้เกิดท่อนพันธุ์ปทุมมาขนาดเล็กจากต้นพันธุ์เริ่มต้นเป็นต้นเดี่ยวๆ ได้ จำนวน 3-5 ต้นต่อกอ และ 
สามารถชักนำให้เกิดท่อนพันธุ์ขนาดเล็กได้ 5-6 ท่อนพันธุ์ต่อกอ ผลิตต้นพันธุ์ที่มีความแข็งแรง และมีหัวพันธุ์โตสม่ำเสมอ เหมาะสม 
สำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรมปริมาณมาก และได้รับสิทธิบัตรเลขที่ 030300612 เรื่อง กรรมวิธีการใช้ท่อนพันธุ์ปทุมมา        
ปลอดโรคเพื่อเป็นต้นพันธุ์ร่วมกับการเพิ่มจำนวนยอดอ่อน 

 จากความสำเร็จในการพัฒนาระบบการผลิตหัวพันธ์ุขนาดเล็กปลอดโรคของปทุมมา ทีมวิจัยได้ต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต 
หัวพันธุ์จากต้นพันธุ์ขนาดเล็กปลอดโรคจากปทุมมาและหงส์เหินสายพันธุ์ไม้กระถาง เพื่อลดระยะเวลาการผลิตหัวพันธุ์ และศึกษา 
ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการผลติหวัพนัธุป์ทมุมาและหงสเ์หนิใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาทีต่ลาดตอ้งการเพือ่เพิม่ระยะเวลาการสง่ออก 
ไปยังต่างประเทศ โดยในปีแรกศึกษาการผลิตไม้กระถางหัวพันธุ์และในแปลงปลูกในประเทศไทยและปีที่สองศึกษาการผลิตใน 
โรงเรือนของประเทศเนเธอร์แลนด์

AG11: การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
 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 
เคมีป้องกันโรคโดยตรง  เน่ืองจากการสัมผัสของสารเคมีป้องกันโรคกับเมล็ดพันธ์ุโดยตรงน้ันมีผลด้านคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ   เกษตรกร 
สามารถใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาคลุกเมล็ดหรือได้รับความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุน รศ.ดร. บุญมี  ศิริ  คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการวิจัยสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีคุณสมบัติการกระจายตัวบนผิวเมล็ดพันธุ์สม่ำเสมอไม่ 
ทำให้คุณภาพของเมล็ดพันธ์ุเส่ือมลง ราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกับสารเคลือบท่ีขายท่ัวไป ผลจากการดำเนินงานได้สูตรสารเคลือบที่มี 
การกระจายตัวดี คุณภาพความงอกและความแข็งแรงอยู่ในระดับมาตรฐานหลังเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคมีป้องกัน
โรคนาน 6-7 เดือน  

   



43

AG13: การพัฒนาแอนติบอดีอะเรยสำหรับตรวจหาเชื้อกอโรคในอาหาร
 อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยิ่ง อาหารไม่ว่าที่จะส่งออกไปยัง
ต่างประเทศหรือบริโภคภายในประเทศ จะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดให้ปราศจากเชื้อที่ก่อโรค 
ต่างๆ เช่น อีโคไล (E. coli), ซาลมอนเนลล่า (Salmunella) และลิสทีเรีย (Listeria) เช้ือเหล่าน้ีทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพผู้บริโภค 
และอุตสาหกรรมอาหารอย่างมหาศาล ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้อาหารและน้ำ ห้ามพบเชื้อดังกล่าว ซึ่งการตรวจพิสูจน์มีหลายวิธี 
เช่น การเพาะเชื้อ อีไลซ่า พีซีอาร์ ไบโอเซ็นเซอร์ แถบทดสอบ โดยแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันวิธีการเดิมน้ันใช้เวลานาน 
และเสียค่าใช้จ่ายมาก 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 
เพลีย้ไฟ เปน็แมลงพาหะ เปน็ปญัหาสำคญัทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่คณุภาพและปรมิาณของผลผลติทางการเกษตรในทัว่ทกุภาคของ 
ประเทศไทย การตรวจวินิจฉัยไวรัสทั้งในแมลงพาหะและในต้นพืชที่เป็นโรค เป็นสิ่งที่จำเป็นในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรค  
การจัดการควบคุมโรคในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ต้านทานโรค
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตน้ำยาสำหรับตรวจ
วินิจฉัยโรคไวรัสในกลุ่มเจมินีไวรัส และทอสโพไวรัส รวมทั้งได้พัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาชนิดต่างๆ เช่นวิธี ELISA (Enzyme-
Linked Immunosorbent Assay), dot blot analysis, western blot analysis และ tissue printing immunoassay ที่      
ตรวจสอบเชื้อไวรัสดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้ง่าย มีความถูกต้องแม่นยำ และราคาถูกกว่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ  
น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสพืชที่ไบโอเทคผลิตขึ้นมีดังนี้

• โมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ีจำเพาะต่อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ใช้ตรวจสอบในพืชประเภทมะเขือเทศ พริก ถ่ัวเหลือง 
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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 ปจัจบุนัแอนตบิอดเีหลา่นีม้จีำหนา่ยเปน็การคา้แลว้  โดยมบีรษิทัเมลด็พนัธุต์า่งๆ สัง่ซือ้นำ้ยาแอนตบิอดเีหลา่นีไ้ปใชป้ระโยชน ์
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 ระหว่างสารเปลี่ยนส ี
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: เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเพื่อการตรวจคัดกรองผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร
 การตรวจหาสารตกค้าง สารปนเปื้อน หรือเชื้อโรคที่ปนมากับอาหารและผลผลิตทางการเกษตร ตลอดห่วงโซ่อาหาร (จาก 
ฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร) มีความสำคัญต่อการดำเนินงานเร่ืองอาหารปลอดภัย จากกฏเกณฑ์ท่ีต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ (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 เป็นต้น

 โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยศูนย์แห่งชาติ 4 ศูนย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาเครื่องมือเอสพีอาร์แบบ 
ภาพแผ่นเซ็นเซอร์ชิป เทคนิคการสร้างเซ็นเซอร์ชิปแบบอะเรย์ และอยู่ระหว่างการทดลองการประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคกุ้ง 
หลายชนิด ตรวจหาเชื้อโรคพืช ฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในน้ำนมเป็นต้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่นักวิจัยนิยมใช้ในการศึกษากลไก 
พื้นฐานการทำงานของโปรตีนด้วย  
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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 ซ่ึงเทคนิคดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรคได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

3.2 กลุมงานวิจัยดาน Software, Microchip and Electronics
SM01: โครงการการพัฒนาอุปกรณจัดเก็บและระบบควบคุมสำหรับชุดดัดแปลงยานยนต
 ก๊าซธรรมชาติ : NGV
 เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของระบบควบคุม (ECU) ให้สอดคล้องกับความต้องการจริงในท้องตลาด ดังน้ันนวัตกรรม 
ของโครงการจึงเกิดข้ึนสองด้านคือ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการตลาด เพ่ือนำส่งเทคโนโลยีสู่ภาคประชาชน 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: โครงการตนแบบเครือขายเซ็นเซอรไรสายสำหรับเฝ้าระวังตรวจสอบยางพารา 
 ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือในการเฝ้าระวังและเก็บ 
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิตจากยางพารา เช่น อุณหภูมิ ความช้ืนในดินและอากาศ ข้อมูลเหล่าน้ีจะถูก 
รวบรวมผ่านระบบเครือข่ายและส่งต่อให้แก่นักวิชาการเกษร เพ่ือนำไปศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเติบโตของยาง 
หรือคาดการณ์โรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลให้ต้นยางได้รับความเสียหาย โดยในโครงการวิจัยน้ีจะเน้นการพัฒนาระบบการส่ือสาร 
ข้อมูลของระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและต้นแบบเซ็นเซอร์โหนดไร้สายของไทยสำหรับใช้ในสวนยางพาราเพื่อทดแทน 
การนำเข้าจากต่างประเทศ

SM03: โครงการการออกแบบและสรางหลอดกำเนิดแสงแบบเลือกความยาวคลื่น/ความเขมแสง/ 
 ระยะเวลาของการเปลงแสงไดเพื่อใชทดสอบการตอบสนองของพืช 

 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างหลอดให้กำเนิดแสงที่สามารถปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นและ/หรือความเข้ม 
ของแสงได้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาผลของความยาวคลื่นและ/หรือความเข้มของแสง รวมทั้งระยะเวลาการให้แสงต่อ 
การเจริญเติบโตและคุณภาพของพืช/ผัก/ผลไม้ชนิดต่างๆ ซ่ึงผลท่ีได้จากโครงการน้ีจะนำไปสู่การสร้างหลอดไฟฟ้าท่ีให้พลังงานแสง ณ 
ความยาวคลื่น/ความเข้มแสงที่แน่นอนและเหมาะสมต่อพืชชนิดนั้นๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและคุณภาพของพืช/ผัก/ผลไม้ ในช่วง 
เวลาหรือในแหล่งผลิตที่ปราศจากแสงจากดวงอาทิตย์ ผลพลอยได้ของโครงการวิจัยนี้คือ การสร้างเทคโนโลยีของคนไทยในกลุ่มของ 
ระบบควบคุมแบบฝังตัว (Embedded System) สำหรับใช้ในงานด้านการเกษตรในอนาคต ซึ่งช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีและ 
อุปกรณ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ
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SM04: โครงการการพัฒนาระบบการประเมินความชื้นลำไยแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ
 การพัฒนาต้นแบบระบบการประเมินความชื้นของลำไยแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยและ 
การศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีการอบแห้ง อตุสาหกรรมและเอกชนผูท้ีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัการเกษตรกรรมสวนลำไย การศกึษาวจิยันี ้
ประกอบด้วยการวิจัยเอกสารและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง การศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติของการตรวจวัดความช้ืนด้วยคล่ืนไมโครเวฟ 
การออกแบบ สร้าง และทดสอบสมรรถนะการทำงานของระบบต้นแบบซึ่งประกอบด้วย เซ็นเซอร์น้ำหนัก ตัวปรับแต่งสัญญาณ  
ตัวแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล และไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับวิธีตรวจสอบแบบมาตรฐาน

SM05: โครงการพัฒนาชุดสมองกลเพื่อควบคุมเตาอบแหงลำไยแบบสลับทิศทางลมรอน
 โครงการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมกระบวนการอบแห้งลำไยโดยใช้เตาอบแบบสลับทิศทาง
ลมร้อนขนาดความจุลำไยสด 2,100 กก จำนวน 4 เตา ที่พ่วงต่อเข้ากับเตากำเนิดลมร้อนแบบใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 1 เตา 

 เป้าหมายของโครงการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวของเตาอบแห้งลำไยจำนวน 4 ชุด และชุด 
ควบคุมเตากำเนิดลมร้อนแบบใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอีก 1 ชุด มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต้นแบบเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอด 
ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในราคาท่ีไม่แพงมากนัก และได้บทความวิชาการ นำเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประโยชน์ที่ 
ได้รับจากการใช้เตาอบแห้งลำไยที่ควบคุมด้วยสมองกลนี้ คือ 1) การได้ลำไยอบแห้งที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ 2) มีเปอร์เซ็นต์การบุบน้อย 
3) มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการอบแห้งสูง และ4) ลดแรงงานในการควบคุมเตาอบแห้งลำไยลงทำให้เพิ่มความสม่ำเสมอ 
ของคุณภาพลำไยได้

SM06: การบริหารจัดการฟารมพอ-แมพันธุสัตวน้ำเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี: 
  ระยะที่ 1 กรณีศึกษากุงกามกราม 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 เพ่ือ 
ให้สามารถติดตามรายตัวสำหรับสัตว์น้ำเศรษฐกิจท่ีปล่อยเล้ียงในขนาดเร่ิมต้นโดยท่ัวๆ ไป และท่ีสำคัญอย่างย่ิงจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูล 
ที่สำคัญในห่วงโซ่การผลิตในการตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ระดับฟาร์ม เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจได้นำองค์ความรู้
จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
  

SM07: โครงการออกแบบสายอากาศ RFID สำหรับระบบลงทะเบียนสัตว (phase1) และ  
การเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศ RFID สำหรับระบบลงทะเบียนสัตว (phase2)

 สายอากาศเป็นอุปกรณ์ท่ีสำคัญสำหรับระบบ RFID เพราะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของการส่ือสารระหว่างเคร่ืองอ่าน 
ข้อมูลและแท็กท่ีติดอยู่กับตัวสัตว์ ดังน้ันในโครงการน้ีเป็นการออกแบบและเพ่ิมประสิทธิภาพของสายอากาศสำหรับเคร่ืองอ่านข้อมูล 
(Reader) ของระบบ RFID ในย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency) ความถี่ 134.2 kHz สำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบการบ่งชี ้
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 
โทรคมนาคมท่ีอยู่ห่างจากร่างกายไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ทดสอบโดยผูใ้หบ้รกิารทดสอบภายในประเทศ เชน่ ศนูยท์ดสอบผลติภณัฑไ์ฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืสำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑ ์
อุตสาหกรรม

SM08: โครงการนำรอง การนำเทคโนโลยี RFID มาชวยตรจสอบและติดตามขอมูลในการบริหาร 
 จัดการยางรถยนต

 ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจขนส่งมีความผันผวนมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงสูงขึ้น และต้นทุนหลักของธุรกิจ 
ขนส่ง คือ ค่าใช้จ่ายน้ำมันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายยางรถยนต์  ซ่ึงค่าใช้จ่ายน้ำมันเช้ือเพลิงนับเป็นต้นทุนท่ีสูงท่ีสุดและมีอุปสรรคมากใน 
การบรหิารเนือ่งจากการแปรผนัของราคาตามตลาดโลก ดงันัน้ คา่ใชจ้า่ยยางรถยนต ์ทีเ่ปน็ตน้ทนุลำดบัสองรองจากนำ้มนัเชือ้เพลงิ จงึมี 
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 เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีได้ง่ายหากอุณหภูมิมีการเปลี่ยน-   
แปลง โดยเฉพาะอาหารแช่เย็น เช่น เนื้อ โดยพบว่า ทุกๆ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ 
ที่สามารถก่อให้เกิดโรคเพิ่มสูงขึ ้นและอายุการเก็บรักษาลดต่ำลง ผักและผลไม้หลังการเก็บเกี ่ยวจากต้นแล้วยังคงกระบวนการ 
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”

 ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยฉบับน้ี ไม่เพียงแต่จะมีคุณสมบัติในการเก็บข้อมูลและส่ือสารผ่านคล่ืนวิทยุเพ่ือกระบวนการตรวจสอบ 
ย้อนกลับเท่าน้ัน แต่ยังสามารถวัดค่าและบันทึกอุณหภูมิพร้อมวัน-เวลาได้อีกด้วย นอกจากน้ันยังถูกออกแบบให้ทำงานในห้องเย็น ซึ่ง 
สามารถมีอุณหภูมิต่ำได้ถึง -20 ํC ในราคาที่ถูกกว่าสินค้าทดแทนในต่างประเทศอย่างมาก

SM10: โครงการออกแบบและพัฒนาไมโครชิป RFID อเนกประสงคราคาถูกที่มีตัวเก็บประจุ  
 Reso nator สำหรับสายอากาศภายในที่ยานความถี่การใชงาน 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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กลุมงานวิจัยดานการแพทย
 
MD01: ศูนยความเป็นเลิศในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย  

 (ระยะที่ 1 : ศูนยความเป็นเลิศระดับประเทศ)

 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (Medical Rapid Prototyping) เพื่อ 
ช่วยประสิทธิภาพในการผ่าตัดแก้ไขความบกพร่องบริเวณกะโหลกศีรษะ ใบหน้า ขากรรไกร และกระดูกรยางค์ต่างๆ 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: การพัฒนาแกนดามยึดตรึงกระดูกตนขาโดยอาศัยกายวิภาคของคนไทย    
 ดวยวัสดุไทเทเนียม (Ti-6Al-4V) ที่มีการปรับคุณภาพผิว

 แกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขา (Trochanteric Nail) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ยึดตรึงรอยหักบริเวณกระดูกต้นขาโดยไม่เปิดรอยหัก 
(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: วัสดุทดแทนกระดูกรูปทรงซับซอนโดยเครื่องพิมพสามมิติ
 โครงการวจิยันีเ้ปน็การพฒันาวสัดทุดแทนกระดกูทีผ่ลติดว้ยเทคโนโลยเีครือ่งพมิพส์ามมติ ิโดยมจีดุประสงคท์ีจ่ะพฒันาสตูร 
วัสดุที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์สามมิติได้โดยไม่ต้องมีการดัดแปลงเครื่อง ทำให้สามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนของวัสดุทดแทน 
กระดูกจากเครื่องมือได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีการผ่านขั้นตอนของการหล่อแบบด้วยแม่พิมพ์เช่นในอดีต ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้
ลดขั้นตอนการทำงานลง ลดระยะเวลาในการทำงานและส่งผลถึงค่าใช้จ่ายที่ลดลง รวมทั้งสามารถผลิตวัสดุฝังในรูปร่างซับซ้อน 
ได้รวดเร็วและเหมาะสมกับกายวิภาคของแต่ละบุคคลได้ โดยมีเป้าหมายในการผลิตชิ้นส่วนวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัด 
ศัลยกรรมบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้คือสูตรวัสดุทางการแพทย์ที ่
เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติในกลุ่มของเซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุเชิงประกอบ ตัวอย่างเช่น ไฮดรอก-
ซีแอปาไทต์ 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 การฉีดสารสเตียรอยด์ 
(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 สมบัติของเจลโดยเฉพาะในด้านเร่งการหายของแผลก็ถูกพัฒนาให ้
ดียิ่งขึ้นเช่นกัน โดยมีการเพิ่มกลุ่มประจุบวกของควอเทอนารี แอมโมเนียม ซึ่งมีสมบัติยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย  ลดการติดเชื้อ 
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมการหายของแผล 
 เจลท่ีพัฒนาข้ึนในโครงการน้ี สามารถดูดซับสารขับหล่ังพร้อมท้ังมีฤทธ์ิในการยับย้ังการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย และกระตุ้น 
การสร้างเนื้อเยื่อบริเวณแผลได้ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเร่งการหายของแผลให้เร็วขึ้น จัดว่ามีสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้รักษา
แผลกดทับหรือแผลเบาหวานซึ่งมีอัตราการหายของแผลที่ค่อนข้างช้า และเป็นแผลที่พบมากในผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้  

MD06: โครงยึดที่สลายตัวทางชีวภาพชนิดใหมสำหรับการซอมแซมเสนประสาท
 การพัฒนาท่อนำเส้นประสาทท่ีสลายตัวทางชีวภาพ (absorbable nerve guides) จากพอลิเอสเทอร์สังเคราะห์ ซ่ึงเป็น  
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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 หลังจากการพัฒนากระบวนการผลติจนไดเ้สน้ใยทีม่สีมบตัเิชงิกลและกายภาพทีเ่หมาะสมแล้ว จะตอ้งทดสอบความเปน็พิษ 
ต่อร่างกาย (cytotoxicity test) ศึกษาสมบัติการสลายตัวทางชีวภาพภายนอกร่างกาย (in vitro) และภายในสัตว์ทดลอง (in vivo) 
ของเส้นใยที่ผลิตได้ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการประยุกต์เส้นใยที่ผลิตได้เป็นไหมละลายในงานศัลยกรรม

MD08: ดามสลายตอกระจกแบบระบบสั่นดวยคลื่นอัลตราโซนิก
 การรักษาต้อกระจกทำได้โดยการผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาที่ขุ่นมัวออก และใส่เลนส์แก้วตาเทียมทดแทน ซึ่งปัจจุบันการรักษา 
นิยมใช้การสลายต้อกระจกแทนการผ่าตัด เนื่องจากแผลจะมีขนาดเล็กลงมาก ไม่จำเป็นต้องเย็บติดแผลและมีการหายที่เร็วกว่า  
หลักการสลายต้อกระจกจะใช้เข็มที่ต่อกับแหล่งกำเนิดคลื่นอัลตราโซนิก ซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปสลายเนื้อเลนส์แก้วตาที่ 
ขุ่นมัวให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆ พร้อมกับดูดออกมา การใช้งานของด้ามสลายต้อกระจก มักมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัด และจำเป็น
ต้องได้รับการเปลี่ยนทดแทนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น 

 ทมีวจิยัศนูย์เทคโนโลยแีละวสัดแุหง่ชาต ิออกแบบและสรา้งตน้แบบดา้มสลายตอ้กระจกแบบระบบสัน่ดว้ยคลืน่อลัตราโซนกิ 
พร้อมตรวจสอบสมบัติต่างๆ เช่น ความถี่ในการสั่น ระยะการสั่น เทียบกับอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเครื่องเป็นต้นแบบที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบไหลเวียนของเหลวสำหรับทำความสะอาดแผล  

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

MD10: วัคซีนไขเลือดออก
 Chimeric dengue vaccine สำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออกมีจุดเด่นกว่าวัคซีนอื่นตรงที่ใช้สารพันธุกรรมที่ให้ protective 
immunity จากไวรัสเด็งกี่สายพันธุ์ปัจจุบันซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันไวรัสสมัยใหม่ได้ดีกว่า

MD11: การพัฒนาและประเมินชุดตรวจสอบเชื้อวัณโรคจากสิ่งสงตรวจในระดับหองปฏิบัติการโดย
อาศัยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซของเอนไซมโพลิเมอเรส

 ชุดตรวจวินิจฉัยวัณโรคแบบทราบผลเร็ว ใช้ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย และพิสูจน์ชนิดเชื้อโดยวิธีพีซีอาร์ 
มีข้อดีคือทราบผลเร็ว มีความไว และความจำเพาะสูง และสามารถแยกชนิดของเชื้อมัยโคแบคทีเรียมได้อย่างแม่นยำ

MD12: การตรวจหาสารยับยั้งเอ็นไซม pf DHFR จากสารสังเคราะห โดยเทคนิค Combinatorial 
Chemistry

 งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนายาต้านเชื้อมาลาเรียประเภทแอนติโฟเลตที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อมาลาเรีย 
ทั้งสายพันธุ์ที่ไวต่อยา และดื้อต่อยาสูงและมีความเป็นพิษต่ำ 
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กลุมงานวิจัยดานยานยนตและพลังงาน
EG01: โครงการวิจัยและพัฒนาเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง
 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: การสาธิตรถขับเคลื่อนดวยพลังงานตางๆ รวมทั้งพลังงานไฟฟ้า 
 “รถพลังงานไฟฟ้า” พลังงานทางเลือกใหม่แห่งอนาคต ซ่ึงตอบโจทย์เร่ืองของการใช้พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ในประเทศให้ความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนารถยนต์ในแบบนี้
ขึ้น การที่มีเชื้อเพลิงที่สามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย ถือเป็นเรื่องดีที่ไม่ต้องเสี่ยงฝากชีวิตไว้กับเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดเดียว ที่ผ่านมา 
การพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าโดยคนไทย มีความก้าวหน้าไม่แพ้ของต่างประเทศเลยทีเดียว 

3.6 ยานยนต
AU01: Intelligent Transport Systems สำหรับการเดินทางอยางอัจฉริยะ
 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: การพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค
 รถบรรทุกเพ่ือการเกษตรหรือท่ีเรียกว่ารถอีแต๋นท่ีมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นรถท่ีประกอบข้ึนจากโรงงานในท้องถ่ิน  
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: การพัฒนาตนแบบโครงสรางของรถปิคอัพแบบลีมูซีน ที่ปรับปรุงสมรรถนะดานเสียง
 รบกวน การสั่นสะเทือน และความกระดาง 
 จากการใช้งานรถยนต์ประเภทปิคอัพที่ต่างไปจากอดีตที่เน้นการใช้งานบรรทุกขนาดเล็กถึงกลาง มาเป็นการใช้งานกึ่งอเนก- 
ประสงค์มากขึ้น 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  
ความแข็งแรงของโครงสร้างเฟรมคัสซีท่ีรองรับน้ำหนัก และการเป็นรถยนต์ท่ีเน้นความสบายในการโดยสาร การพัฒนาระบบรองรับ 
ช่วงล่าง และการลดเสียงรบกวนในห้องโดยสาร 
 

AU04: วัสดุเสนใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคราวฝาประตูดานในของยานยนต
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ตลอดจนชนิดของวัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศที่เหมาะสมต่อก
ารผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ เพื่อทดแทนการใช้วัสดุเส้นใยธรรมชาตินำเข้าจากต่างประเทศ (Canfor) 

 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตวัสดุเส้นใยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ วัตถุดิบที่ไม่ใช่เนื้อไม้อันได้แก่ ไผ่ตง (Dendrocalamus 
asper Backer) และทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis jacq.) และวัตถุดิบที่เป็นเนื้อไม้อันได้แก่ไม้ยูคาลิปตัส                  
(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) วัสดุเส้นใยจากวัตถุดิบทั้งสามชนิดจะมีสมบัติที่ใกล้เคียงกับวัสดุเส้นใย Canfor วัสดุเส้นใย 
ไผต่งเปน็วสัดเุสน้ใยทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการเลอืกใชผ้ลติเปน็ชิน้งานครา่วฝาประตดูา้นในของยานยนตโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่มกีารใชว้สัด ุ
เส้นใยไผ่ตงทดแทนวัสดุเส้นใย Canfor ร่วมกับวัสดุเส้นใยปอกระเจาและกาวผงฟีนอลในสัดส่วน 20:25:42:13 

AU05: การวิเคราะหและแกไขขอบกพรองสำหรับงานขึ้นรูปโลหะแผน 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 
น้ันสามารถทำนายพฤติกรรมการเปล่ียนรูปของวัสดุช้ินงานตลอดจนแม่พิมพ์ภายใต้การข้ึนรูป นอกจากน้ียังสามารถทำนายจุดเสียหาย 
ที่น่าจะเกิดขึ้นในระหว่างและหลังจากการขึ้นรูป โดยการพิจารณาจาก FLD (Forming Limit Diagrams) รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัย 
การขึ้นรูปต่างๆ กล่าวคือ อัตราส่วนการลดลงของขนาดมิติ รูปร่างทางเรขาคณิต คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ เช่น  r และ n ratio 
ความเสียดทาน รวมทั้งอัตราความเร็วในการขึ้นรูป เป็นต้น

กลุมงานวิจัยดานวัสดุ
MT01: กระเบื้องจากเศษแกวที่ผลิตโดยกรรมวิธีการอบไอน้ำที่ความดันสูง
 เศษแก้ว เป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ เพราะสามารถนำกลับมาหลอมรีไซเคิลใหม่ได้หลายครั้ง  
โดยที่คุณสมบัติไม่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่ยังมีเศษแก้วบางชนิด เช่น แก้วสี แก้วจากชิ้นส่วนจอภาพ แก้วจากหลอดไฟ หรือแก้ว 
จากองค์ประกอบของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ไม่สามารถมาหลอมใหม่ได้ เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีที่ซับซ้อนและ/หรือ 
การปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย ดังนั้นการนำเศษแก้วเหล่านี้ไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องหลอมขึ้นรูปใหม่จึงเป็นอีกทาง 
เลือกท่ีกำลังได้รับความสนใจอยู่ โดยในปัจจุบันมีการใช้วิธีการเผาผนึกเศษแก้วท่ีอุณหภูมิประมาณ 750 ถึง 1000 องศาเซลเซียส แต่  
วิธีการดังกล่าวต้องใช้เช้ือเพลิงปริมาณมากในการให้พลังงานความร้อน และยังปล่อยก๊าซมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย

 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวิธีการนำเศษแก้วชนิดโซดาไลม์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าโดยผลิตเป็นวัสดุประเภท 
กระเบื้องโดยการเลือกชนิดวัตถุดิบที่ราคาถูก หาง่าย และใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม คือ ผงแก้วจากเศษแก้วเหลือใช้ และปูนขาว 
ซึ่งมีคุณสมบัติพอซโซลานิก เป็นส่วนผสม และใช้กระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและความดันสูง ซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไป 
ที่ต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมาก โดยการนำเศษแก้วมาบดให้เป็นผงละเอียด (Glass Powder) แล้วผสมเข้ากับปูนขาว (Ca(OH)

2
) 

จากน้ันเติมน้ำแล้วนำไปข้ึนรูปโดยการอัดด้วยแรงดันและนำมาบ่มด้วยการให้ความร้อนด้วยไอน้ำอ่ิมตัวย่ิงยวดท่ีอุณหภูมิและ 
ความดันสูง ได้เป็นกระเบื้องจากเศษแก้วที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการต้านทานแรงดัดประมาณ 8.12 – 12.21 เมกะปาสคาล   
น้ำหนักเบา นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานในการผลิต รวมถึงการลดปัญหามลพิษที่ส่งผล 
กระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย

MT02: จอแสดงผลแบบไดโอดเปลงแสงจากสารอินทรีย
 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: ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนยายได
 โครงการวิจัยนี้เราได้พัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน หรือ Proton Exchange Membrane 
Fuel Cell โดยได้ทำการออกแบบระบบควบคุม พัฒนาซอฟต์แวร์ในการควบคุมและมอนิเตอร์ทั้งที่ทำงานบน PC และ PLC 
รวมทั้งระบบย่อยต่างๆ ซึ่งจำเป็นในการทำงานของ Stack ของเซลล์ ระบบย่อยเหล่านี้ประกอบไปด้วย ระบบควบคุมการจ่ายอากาศ 
ระบบควบคุมการจ่ายไฮโดรเจน ระบบควบคุมอุณหภูมิของ Stack ระบบแลกเปลี่ยนความชื้น ระบบปรับสภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้า 
รวมถึงระบบมอนิเตอร์ และระบบติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อให้ต้นแบบที่ได้มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงในภาค 
สนามหรือใกล้เคียงกับต้นแบบท่ีสามารถจะนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ต้นแบบเซลล์เช้ือเพลิงรวมถึงถังบรรจุไฮโดรเจนท่ีอยู่ 
ภายใน จึงถูกออกแบบมาให้มีขนาดเท่ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ เรายังได้ใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เพื่อจำลองการไหลของก๊าซภายในช่องนำก๊าซเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการไหลของก๊าซ
ภายในเซลล์เชื้อเพลิงอีกด้วย

กลุมงานวิจัยดานสิ่งแวดลอม
EV01: ระบบบำบัดไนเตรทแบบทอยาว
 ระบบบำบัดไนเตรทแบบใหม่ เรียกว่า “ระบบดีไนตริฟิเคชันแบบท่อยาว” ใช้วิธีผ่านน้ำจากบ่อเลี้ยง (หรือบ่อบำบัด 
ไนตริฟิเคชัน) ซึ่งมีปริมาณออกซิเจนสูงไปตามลักษณะของถังปฏิกรณ์ (reactor) แบบท่อยาวจะเป็นลักษณะของ PFR (Plug flow 
reactor) โดยมีสองส่วนที่ต้องพิจารณาคือ ส่วนต้นของท่อที่จะเกิดการลดออกซิเจนในน้ำโดยเกิดจากอัตราการใช้ออกซิเจนโดย 
แบคทเีรยี และในสว่นทา้ยของทอ่ทีเ่ปน็สว่นของการบำบดัไนเตรทโดยปฏกิรยิาดไีนตรฟิเิคชนัในสภาวะทีม่อีอกซเิจนตำ่ ซึง่ทัง้สองสว่นเกดิ 
ต่อเนื่องกันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม ณ จุดต่างๆ ตามระยะความยาวของท่อ 

 ระบบดังกล่าวมีข้อดีคือการบำบัดไนเตรตจะช่วยลดความต้องการในการเปลี่ยนถ่ายน้ำทะเลในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำให้ 
เหลือเพียง 1-2 ปีต่อครั้ง ระบบท่อยาวสามารถบำบัดไนเตรตได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อกำจัดออกซิเจนออกจากน้ำ  ช่วยลด 
ปริมาณไนไตรต์ที่อาจพบในระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไปพร้อมกันในกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน  มีต้นทุนค่าจัดสร้างและค่าเดินระบบต่ำ
มาก และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าและค่าสารอินทรีย์คาร์บอน (เมธานอล) เพียงวันละประมาณ 2 บาท ปัจจุบันระบบดังกล่าว 
ได้ถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร

EV02: ระบบผลิตคีโตเซอรอสแบบตอเนื่อง
 สาหร่ายเซลล์เดียวจำพวกไดอะตอมที่ใช้เป็นอาหารลูกกุ้งวัยอ่อนที่มีคุณภาพปราศจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย 
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: ธนาคารจุลินทรีย
 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: ความรวมมือและพัฒนาบุคลากรวิจัยและใชประโยชนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย
 นอกจากจะเป็นแหล่งเก็บจุลินทร์ที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างในการพัฒนาเทคโนโลยีนำจุลินทรีย์ 
เหล่านี้ไปประเมินและใช้ประโยชน์  โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ในการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้าง 
ความสามารถของประเทศไทย  วิจัยหากลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ๆ  อาทิ กลุ่มจุลินทรีย์ myxobacteria  ซึ่งเป็นแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะ 
สวยงามและสร้างสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพน่าสนใจสำหรับการพัฒนาเป็นยาต่อไป

EV06: เทคโนโลยีคัดกรองหาสารฆาหมัดสุนัข
 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: การพัฒนาผลิตภัณฑตนเชื้อจุลินทรียกลุม Bacillus sp. สำหรับใชเป็นสารเสริมใน
 อาหารสัตว
 เทคโนโลยีในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์จากจุลินทรีย์ต้นแบบ ซึ่งผลงานวิจัยได้ถ่ายทอดสู่การผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม แบคทีเรียต้นเชื้ออาหารหมักสำหรับสุกร ทำให้สุกรมีอัตราการแลกเนื้อสูงขึ้น  ลดการใช้ยาในสุกร รวมทั้งช่วยลดค่าใช้ 
จ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้อีกด้วย

EV09: เทคโนโลยีการเพิ่มการผลิตเอนไซมอาหารสัตว
 เอนไซม์ช่วยย่อยธัญพืชในอาหารไก่และสุกร ทำให้สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้มากขึ้น ลดการใช้สารเสริมอื่นๆ 
(สารเคมี) ในอาหารสัตว์

EV10: เชื้อราทำลายเพลี้ยออนลูกทอ
 จากงานวิจัยของห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioassay Laboratory) ร่วมกับห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 
จุลินทรีย์ (Microbial Engineering Laboratory) และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology Laboratory) 
ในการคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อราทำลายแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการทำลายเพลี้ยอ่อนลูกท้อ พบว่าสปอร์ของเชื้อราแมลงสาย-
พันธุ์ Beauveria bassiana  และ Paecilomyces fumosoroseus เป็นเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายเพลี้ยอ่อน 
ลกูทอ้ ในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร โดยมงีานวจิยัทีก่ำลงัทำตอ่เนือ่งในปจัจบุนัคอืการพฒันาสายพนัธุเ์ชือ้ราทัง้ 2 ชนดินีใ้หม้ปีระสทิธภิาพสงู 
ขึ้นในการทำลายแมลง รวมทั้งการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณสปอร์เพื่อการทดสอบในระดับโรงเรือนและในแปลงต่อไป 

EV11: การเพิ่มการแสดงออกโปรตีนฆาลูกน้ำยุง 
 นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ หน่วยปฏิบัติการ Bioresources Technology ศูนย์พันธุวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาเทคนิคที่ทำให้แบคทีเรีย Bti สามารถสร้างโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่า 
เดิมจนทำให้แบคทีเรียชนิดนี้ฆ่าลูกน้ำยุงมากกว่าสายพันธุ์มาตรฐานถึง 6 เท่า หมายความว่าใช้ปริมาณ BT น้อยกว่าเดิมก็ 
สามารถฆา่ลกูนำ้ยงุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นกัวจิยัไดพ้ฒันาเทคนคิจากการคน้พบจากชิน้สว่นทีก่ระตุน้การทำงานของยนีโปรตนีพษิใน 
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: ทดสอบจุลินทรียในสภาพไร
 คณะนักวิจัย บริษัทผู้ผลิตชีวินทรีย์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 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: พิฆาตไรฝุ่นดวย สเปรยน้ำมันหอมระเหยพืช 
  สเปรย์น้ำมันหอมระเหยจากพืชกำจัดไรฝุ่น ได้ผ่านการวิจัยพัฒนาจากนักวิจัยในประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กำจัด 
ไรฝุ่นได้ 100% และยังสามารถเติมแต่งกลิ่นหอมได้ตามชอบ เช่น กลิ่นมะลิ กาแฟ ลาเวนเดอร์ ยูคาลิปตัส ที่สำคัญปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
ไม่มีปัญหาเรื่องสีติดที่นอน หรือสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์  ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และมีภาคธุรกิจนำไปผลิตเป็น 
ผลิตภัณฑ์จำหน่าย  จึงนับเป็นทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม และยังช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิด 
ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

EV14: เทคโนโลยีการผลิตชีวินทรียเอ็นพีวี (NPV) ในเชิงอุตสาหกรรมตนแบบ 

 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

กลุมเทคโนโลยีสิ่งทอ
GM01: ระบบเสนใยอิเล็กโตรสปันพอลิเมอร เพื่อนำสงสารออกฤธิ์จากสมุนไพรไทย
 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 diam-
eters 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: การพัฒนากระบวนการผลิตเสนใย พอลิพรอพิลีน
 เส้นใยพอลิพรอพิลีนเป็นเส้นใยที่มีราคาถูก น้ำหนักเบา ทนต่อสารเคมี แต่ในขณะเดียวกันมีข้อจำกัดการใช้งานในแง่ 
ของการบิดเบี้ยวเสียรูปได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนเพียง 80-90 องศาเซลเซียส รวมทั้งการไม่สามารถดูดซับสีย้อม ซึ่งในการพัฒนา      
เส้นใยพอลิพรอพิลีนเพื่อเพิ่มความหลากหลายการใช้งานนี้ได้อาศัยนาโนเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงสมบัติ โดยใช้เคลย์ซึ่งเป็นวัสด ุ 
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: การพัฒนาหนากากป้องกันมลพิษทางอากาศ
 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: ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็น 
หน่วยงานที่รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมไทยมีโครงการริเริ่มที่เป็นฐานความรู้ เช่น “คลัง 
ศัพท์ไทย (Thai Word Repository)” ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการคำศัพท์ ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงฐานควมรู้ที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง 
“การทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)” ซึ่งช่วยติดตามความเคลื่อนไหวการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อกำหนดแนวทางนโยบาย กลยุทธ์งานวิจัย และทิศทางการลงทุน

SP02: ยาแอนดยู & ฤาษีดัดตน
 “Ya & You” เว็บไซต์สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้เรื่องยาและสุขภาพทางอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนเปิดให้ 
ใช้งานแล้วอย่างเป็นทางการ ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านยาและสุขภาพที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย รวดเร็วและ 
ครอบคลมุกวา่สือ่อืน่ๆ   ทีม่อียูใ่นปจัจบุนั เปน็ประโยชนใ์นการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งเหมาะสม เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  เปดิใหบ้รกิาร 
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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งานวิจัยจีโนมสไปรูลินา (Spirulina genome project)
 Spirulina platensis (สไปรูลิน่า) ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพ อาหารสัตว์ และอุตสาห-
กรรมด้านเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง 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 

 การพฒันาและการใชส้ไปรลูนิา่เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ จำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเขา้ใจบทบาทและหนา้ทีข่องยนีในกระบวนการ 
ทางชีววิทยา การควบคุมการสังเคราะห์สารมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตสไปรูลิน่าในระดับอุตสาหกรรม คณะนักวิจัย 
ของศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 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: โครงการอุทยานวิทยาศาสตร
 อุทยานวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเชื่อมโยงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนอุปถัมภ์และเร่งเร้าให้เกิด
นวัตกรรมและเกิดผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ให้คำตอบเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของการพัฒนา 
(Development Paradigm Shift) ขึ้นในประเทศจากระบบเศรษฐกิจฐานแรงงานไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Labor Based 
to Knowledge Based Economy)

 ปัจจุบัน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อัน 
ประกอบด้วยศูนย์บริหารจัดการ เทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติทั้งสี่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้หน่วยงานภาคเอกชนเช่าเพื่อ 
ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมกับให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้บังเกิดผลเชิงพาณิชย์

 การจดัตัง้อทุยานวทิยาศาสตรใ์นภมูภิาคเปน็การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสำหรบัการพฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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
 กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานสากลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (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 & Industry-
Academia Collaboration คือการส่งเสริมการร่วมวิจัยและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า 
มีการใหค้ำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อชว่ยแกไ้ขปญัหาดา้นเทคโนโลย ีมีการจัดนิทรรศการเกีย่วกบัสิทธบัตรและการจัดการเยี่ยม 
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: ศูนยหนังสือ สวทช.  
 ศูนย์หนังสือ สวทช. ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย แหล่งรวมหนังสือและสื่อวิทยาศาสตร์คุณภาพจาก สวทช. เพื่อ 
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับคนไทยทุกคน

 พบกับหนังสือด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพวัสดุศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงานทางเลือก อิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์ นาโนเทคโนโลยี คู่มือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครูอาจารย์ รวมทั้งวรรณกรรมและเรื่องน่ารู้ทาง 
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

 ศูนย์หนังสือ สวทช. มีบริการจัดจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/

SP10: หุนยนตการเรียนรู
หุ่นยนตกู้ภัย

 Plasma-RX เป็นทีมหุ่นยนต์กู้ภัยจากชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Plasma-RX ประกอบด้วย 
หุ่นยนต์สองตัวที่ทำงานต่างกัน ได้แก่ RX ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าทำหน้าที่ค้นหาเลือกโดยมีคนขับ และ Xiphias ซึ่งทำงานแบบอัตโนมัติ  
หุน่ยนตท์ัง้สองตวัมอีปุกรณต์รวจวดัและคอมพวิเตอรอ์ยูภ่ายในสำหรบัตรวจจบัสญัญาณชพีของผูป้ระสบภยั เชน่ คารบ์อนไดออกไซน ์
ความร้อน และภาพ ในปีที่ผ่านมาทีม Plasma-RX ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Robocup 2008 Robot 
Rescue League ที่เมือง Suzhou สาธารณรัฐประชาชนจีนและครองตำแหน่งชนะเลิศได้สำเร็จ

หุ่นยนตสู่การเรียนรู้
 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  

 




