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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี

สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. มุ่งสร้างเสริมงานวิจัยและพัฒนา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอด

เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
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บทสรุปผู้บริหาร

ในปงีบประมาณ 2551 การบรหิารจดัการการวจิยัของ สวทช. ยงัคงอยูภ่ายใตน้โยบายคลสัเตอร์ 

ที่เรียกว่า Strategic Planning Alliance (SPA) ซึ่งมุ่งทำวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมาย 

ของประเทศเป็นหลัก และสอดรับกับแผนงาน Fast Forward ที่มุ่งเน้นเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรม

ในประเทศโดย สวทช. และจากความร่วมมือกับพันธมิตร ซึ่งในปี 2551 สวทช. ได้เพิ่ม 

คลัสเตอร์เป้าหมายในการดำเนินงานเป็น 8 คลัสเตอร์ 

นอกจากนีเ้พือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุในการดำเนนิงาน  สวทช. ไดน้ำ Balanced scorecard 

(BSC) มาเป็นเครื่องมือในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและสร้างความสมดุลในการ 

บริหารจัดการองค์กร โดยได้กำหนด 9 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ใน 5 มุมมอง และได้ 

กำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Key Strategic Indicators, KS) 9 ตัวชี้วัด เพื่อวัดความสำเร็จ 

ในการดำเนินการ

ตามแผนการดำเนนิงานปงีบประมาณ 2551 สวทช. ไดร้บัอนมุตัแิผนรายจา่ยประจำปจีาก กวทช. 

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,347 ล้านบาท แบ่งเป็น

งบดำเนินการ 4,484 ล้านบาท• 

งบก่อสร้าง 863 ล้านบาท• 

สำหรับค่าใช้จ่ายและรายได้ของ สวทช. ในปี 2551 สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 4,392.86 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ จำนวน 3,936.91 ล้านบาท • 

ค่าใช้จ่ายงบค่าก่อสร้าง จำนวน 455.95 ล้านบาท • 

รายไดข้อง สวทช. ในปงีบประมาณ 2551 รวมทัง้สิน้ 873.87 ลา้นบาท เปน็รายไดต้ามพนัธกจิหลกั 

(ไม่นับรายได้ด้านบริหารจัดการ) คิดเป็นร้อยละ 103 ของแผนรายได้ที่ตั้งไว้ที่ (850 ล้านบาท) 
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ในปีงบประมาณ 2551 

สวทช. ดำเนินโครงการวิจัย พัฒนา 

ออกแบบและวิศวกรรม จำนวนทั้งสิ้น 

1,550 โครงการ 
โดยมีมูลค่ารวมของโครงการวิจัยทุกประเภท

ทั้งสิ้น 3,410.86 ล้านบาท แบ่งเป็น 

425 

โครงการใหม่

289 

โครงการเสร็จสิ้น

พรอ้มถา่ยทอดเทคโนโลยี

หรือเกิดองค์ความรู้ใหม่

836
โครงการต่อเนื่อง
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ผลงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 36 เรื่อง 

ผลงานที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตร จำนวน 12 เรื่อง 

(ในประเทศ 8 เรื่อง / ต่างประเทศ 4 เรื่อง) 

ผลงานที่ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตร จำนวน 18 เรื่อง 

(ในประเทศ 18 เรื่อง)

สำหรับการยื่นขอจดสิทธิบัตรในปีงบประมาณ 2551  

นัน้ พบวา่ สวทช. มผีลงานทีส่ามารถยืน่ขอจดสทิธบิตัร 

137
(ในประเทศ 132 เรื่อง / ต่างประเทศ 5 เรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 125 ของเป้าหมาย

137

36

เรื่องยื่นขอจด
สิทธิบัตร

เรื่องยื่นขอจด 
อนุสิทธิบัตร

12
เรื่องได้รับคู่มือ
สิทธิบัตร

เรื่อง 

18
เรื่องได้รับคู่มือ
อนุสิทธิบัตร
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จำนวนบุคลากรของ สวทช. ในปี 2551 มีทั้งสิ้น  

2,509  
คน แบ่งเป็น     

กลุ่มวิจัยและวิชาการ 

จำนวน 1,706 คน

ปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี 

จำนวน 1,084 คน

กลุม่ปฏบิตักิาร จำนวน 735 คน ปริญญาโท จำนวน 1,026 คน

กลุ่มบริหาร จำนวน 68 คน

ปริญญาเอก จำนวน 399 คน

จำแนกตามระดับการศึกษา 



 8

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

ี ๒
๕
๕
๑ (นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปจัจบุนัการแขง่ขนัในระบบทนุนิยมโลกาภิวตัน์  สง่ผลให้รปูแบบการเคลื่อนยา้ยทรพัยากร และการใชท้รพัยากรเพือ่การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขาดดุลยภาพ  ทำให้ช่องว่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว กับประเทศที่เพิ่งเริ่มจะพัฒนา

กว้างขึ้นเรื่อยๆ  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟ„อย ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใดจะมีศักยภาพที่จะแสวงหา

ทรพัยากรไดม้ากกวา่ สิง่เหลา่นีล้ว้นทำใหป้ระชาคมโลกหยบิยกเรือ่งสิง่แวดลอ้มมาเปน็ประเดน็สำคญัในเวทกีารคา้โลก  

และถกูผนวกเขา้ไปในกฎหมายและระเบยีบของประเทศคูค่า้หลกัของไทย อาท ิระเบยีบวา่ดว้ยการจดัการซากผลติภณัฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive: WEEE)

นโยบายสินค้าครบวงจรของสหภาพยุโรป (Integrated Product Policy: IPP) ข้อจำกัดในการใช้วัสดุในอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic 

Equipment: RoHS) ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวสูง ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อป้องกันการสูญเสียขีดความสามารถของสินค้าไทย และเพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้ในตลาดโลก 

การพัฒนาประเทศบนความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการดูแลทรัพยากรและธรรมชาติ เป็น

นโยบายหลักของประเทศที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่า  สามารถจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน  และเห็นว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับผิดชอบภารกิจสำคัญใน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลไปพร้อมๆ กันนั้น ดำเนินการมาถูกทิศทางแล้ว 

ผมจึงมีความมั่นใจว่า สวทช. จะสามารถสร้างคุณูปการที่สำคัญแก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สารปรÐธานกรรÁการ

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ



9

A
nn

ua
l 
Re

po
rt 

20
08

 

(นายศักรินทร์  ภูมิรัตน)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สารจากผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แม้เทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หากเร่งพัฒนาอย่าง 

ไรท้ศิทาง ประเทศกอ็าจเสยีสมดลุทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มได ้ดว้ยความตระหนกั 

ในการพฒันาผลงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีส่รา้งผลกระทบทีส่มดลุทัง้ 3 ดา้นดงักลา่วตามทศิทางของประเทศ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้ความสำคัญกับคลัสเตอร์เป้าหมายทั้ง 8 ของ 

ประเทศ ได้แก่ คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ไมโครชิป 

และอิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ยานยนต์และการขนส่ง คลัสเตอร์พลังงานทดแทน คลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ 

สิ่งทอและเคมีภัณฑ์ และ คลัสเตอร์การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส

ในการบริหารงานแบบคลัสเตอร์ สวทช. เน้นนโยบายความสำคัญก่อนหลัง พิจารณาถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ผลงาน 

บรูณาการกระบวนการถา่ยทอดเทคโนโลยใีหเ้ปน็สว่นหนึง่ของโปรแกรมการวจิยัและพฒันา สรา้งฐานเทคโนโลยทีีส่ามารถ 

นำไปต่อยอดได้ และมีเป้าหมายการส่งมอบผลงานในระยะสั้นและระยะกลางที่ชัดเจน รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัด 

เชงิกลยทุธ ์เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่โครงการทีร่ว่มมอืกบัพนัธมติรตา่งๆ สรา้งผลกระทบในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม เปน็ทีย่อมรบั 

ในวงการวิชาการระดับนานาชาติ และล้วนได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ในปี 2551 ที่ผ่านมา สวทช. สามารถพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลิตผลงานวิจัยได้เป็นจำนวน 

มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลงานสำคัญที่อนุญาตให้เอกชนใช้ 

สิทธิ์แล้ว หรือผลงานที่อยู่ระหว่างยื่นขอจดสิทธิบัตร เช่น พลาสติกคลุมโรงเรือนที่สามารถลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน 

ได้ถงึ 3 องศาเซลเซียส  เครื่องวัดความชื้นในการผลิตผลการเกษตรประเภทเมล็ดข้าวและถัว่  ระบบควบคุมเครื่องยนต์

กา๊ซธรรมชาตสิำหรบัเครือ่งยนตด์เีซลขนาดใหญ ่ การผลติเชือ้จลุนิทรยีแ์ละเอนไซมจ์ากเชือ้จลุนิทรยี ์Bacillus subtillis 

เพื่อเป็นอาหารเสริมชีวภาพสำหรับสัตว์

ดว้ยระบบการบรกิารจดัการดงักลา่ว และดว้ยพลงัแหง่ความรว่มมอืของพนกังาน สวทช.  ผมมัน่ใจวา่ สวทช. จะสามารถ

ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศบนเวทีโลก 

ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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Lab to Market & Market to Lab

ได้เวลา...งานวิจัยลงจากหิ้ง

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานวิจัย ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เหมือนเราต้อง

สรา้งถนน ทัง้ทีย่งัไมม่โีรงงาน พอเกดิอะไรขึน้กจ็ะสามารถนำมาใชไ้ด้ โลกทกุวนันี้

เปลีย่นแปลงเรว็มาก เราทำหนา้ทีส่รา้งความรู ้กระจายความรู ้และชว่ยใหภ้าคเอกชน 

นำเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิต งานวิจัยจะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าภาคธุรกิจ

ไม่นำไปใช้”   (รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน  ผู้อำนวยการ สวทช.)

ประเทศไทยไดเ้ขา้สูย่คุเศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge Based Economy) ทีภ่าคการผลติ 

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์  

แนวความคิด Lab to Market และ Market to Lab จึงเกิดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้าง 

งานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในเชิง 

พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

ได้เป็นอย่างดี 

Lab to Market คือ การสร้างงานวิจัย จากนั้นจึงนำผลงานวิจัยนั้นแนะนำต่ออุตสาหกรรม 

ต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ 

ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization of R&D)

Market to Lab คอื การนำโจทยจ์ากอตุสาหกรรมมาแลกเปลีย่นกบันกัวจิยั เพือ่รว่มกนักำหนด 

นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ (Commer-

cializable R&D)

ทั้งนี้กลไกที่จะทำให้เกิด Lab to Market และ Market to lab ที่ช่วยยกระดับงานวิจัยให้ตอบ 

โจทยค์วามตอ้งการของตลาด และไดร้บัการปกปอ้งทรพัยส์นิทางปญัญาไดน้ัน้ ตอ้งประสานงาน 

ทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัยที่ไม่จำกัดเฉพาะใน สวทช. 

ในปีงบประมาณ 2551 สวทช. ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา จนก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก 

ผลงานวิจัยและพัฒนา (Lab to Market) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ในสภาวะอากาศทีแ่ปรปรวน ทัง้อากาศทีร่อ้นจดั ฝนไมต่กตามฤดกูาลและนำ้ทว่มขงัในบางพืน้ที ่ ทำใหผ้ลผลติการเกษตร

เสยีหายหรอืไมง่อกงามเทา่ทีค่วร ทำใหข้ายไดใ้นราคาถกู ดงันัน้เทคโนโลยโีรงเรอืนจงึมบีทบาทและความจำเปน็มากขึน้

ในการนำมาใช้เพื่อคลุมผลิตผลจากสภาวะอากาศ รวมทั้งป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรือแมลงพาหะนำโรคต่างๆ ที่จะ

ก่อให้เกิดความเสียหายของผลผลิตได้ นอกจากนี้การใช้โรงเรือนเพาะปลูกที่คลุมด้วยพลาสติกที่มีสมบัติในการเลือก

แสงผนวกกับการออกแบบโครงสร้างโรงเรือนที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทยในแต่ละพื้นที่ จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น

นกัวจิยั สวทช. โดยโปรแกรมบรหิารจดัการคลสัเตอรอ์าหารและการเกษตร ไดพ้ฒันา “โพลเีทคพลาสตกิ” สำหรบัคลมุ

โรงเรอืนเพาะปลกู ทีม่คีณุสมบตัลิดการสอ่งผา่นของรงัสยีวู ีลดรงัสคีวามรอ้นจากดวงอาทติย ์ทีส่ง่ผลตอ่การลดอณุหภมูิ

ภายในโรงเรอืนไดถ้งึ 3 องศาเซลเซยีส เมือ่เทยีบกบัโรงเรอืนทีค่ลมุดว้ยพลาสตกิทัว่ไป ขณะเดยีวกนัยงัสามารถเลอืกชว่ง

แสงที่พืชต้องการใช้เป็นพลังงานในการสังเคราะห์แสงส่องผ่านได้ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

ดว้ยคณุสมบตักิารเลอืกชว่งแสงและการกรองรงัสยีวูทีีม่ปีระสทิธภิาพ โพลเีทคพลาสตกิจงึสามารถออกแบบใหเ้หมาะสม

กับความต้องการของพืชแต่ละชนิด เพื่อช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีกว่า โดยสามารถควบคุมสัดส่วนช่วงรังสีของแสงที่จะ

สอ่งผา่นเขา้ไปในโรงเรอืน ซึง่จะชว่ยเพิม่คณุประโยชนพ์เิศษทางดา้นโภชนาการในพชืและสมนุไพร เชน่ ทำใหพ้รกิมรีสเผด็ขึน้ 

เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพรบางชนิด หรือช่วยเพิ่มปริมาณวิตามิน และทำให้รสชาติของผลไม้ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบัน 

สวทช. ได้ร่วมกับบริษัทเอกชนในการทดสอบและผลิตโพลีเทคพลาสติกสู่เชิงพาณิชย์ 

จากการพฒันาผลงานการพฒันาโพลเีทคพลาสตกิสำหรบัคลมุโรงเรอืนเพาะปลกู ทำใหก้ลุม่เทคโนโลยโีรงเรอืนเพือ่เพิม่

ผลิตภาพของพืชผล จากศูนย์เอ็มเทค ได้รับรางวัลกลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2551

โพลีเทคพลาสติก ช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากภาวะโลกร้อน 
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ความชืน้เปน็ตวัแปรหนึง่ทีส่ำคญัซึง่มผีลตอ่คณุภาพและราคาของผลติผลการเกษตร โดยเฉพาะ

ผลผลิตประเภทเมล็ด 

นกัวจิยั สวทช. โดยโปรแกรมบรหิารจดัการคลสัเตอรอ์าหารและการเกษตร ไดพ้ฒันาชดุอเิลก็โทรด

สำหรับวัดความชื้นในผลิตผลการเกษตร โดยได้ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของ

เกษตรกรในการวดัความชืน้ของเมลด็ขา้วเปลอืกและเมลด็ถัว่ เพือ่ชว่ยในการจดัการผลผลติของ

เกษตรกร เชน่ การกำหนดระยะเวลาในการเกบ็เกีย่ว ระยะเวลาในการเกบ็ในยุง้ฉาง รวมถงึระยะ

เวลาหรือกระบวนการที่เหมาะสมในการลดความชื้น ทั้งนี้เครื่องวัดดังกล่าวเป็นการวัดสมบัติ

ทางไฟฟ้า (dielectric constant) ซึ่งเป็นวิธีการวัดที่รวดเร็ว มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1% 

และเครื่องมือมีราคาไม่แพง 

สวทช. ได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนใช้สิทธิในเทคโนโลยี “ªØ´ÍÔàÅç¡â·Ã´ÊÓËÃÑºÇÑ´¤ÇÒÁª×é¹

¢Í§àÁÅç´ËÃ×ÍàÁç´ÇÑÊ´Ø·ÕèÁÕÃÙ»Ã‹Ò§äÁ‹à»š¹·Ã§¡ÅÁ” โดยทางบริษัทสามารถพัฒนาต่อยอด

ส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าความจุไฟฟ้า และออกแบบผลิตภัณฑ์

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกยิง่ขึน้และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึอาจพฒันาใหว้ดัความชืน้

ของผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายมากขึน้ เชน่ วดัความชืน้ในปลากรอบ ทราย และถา่นหนิ อยา่งไรกต็าม

คาดว่าประมาณ 1 ปี จะมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และมีราคาจำหน่ายถูกกว่าการนำเข้าจาก

ต่างประเทศอย่างน้อย 30%

เครื่องวัดความชื้นในผลิตผลการเกษตรประเภทเมลçดข้าวและถั่ว 
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ซีอิêวเปรี้ยวเป็นซีอิêวชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย สำหรับในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ซีอิêวเปรี้ยว

หลายๆ ชนิด ได้ถูกนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีอิêวเปรี้ยวที่นำมาใช้เป็นซอสสเต็ก ซึ่งกระบวนการผลิต

ซอีิêวเปรีย้วทีม่ใีนปจัจบุนัมกีารเตมิกรดอะซติกิลงไปเพือ่ใหร้สเปรีย้ว แตร่สเปรีย้วทีไ่ดจ้ะไมก่ลมกลอ่ม และรสชาตผิลติภณัฑ์

เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

นักวิจัย สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์อาหารและการเกษตร ได้ร่วมกับบริษัท เชน (ประเทศไทย) จำกัด 

ศกึษาวจิยัและพฒันาตน้เชือ้จลุนิทรยีผ์งแหง้ และพฒันาระบบการผลติเบือ้งตน้ในการผลติซอีิêวเปรีย้ว โดยใชต้น้เชือ้จลุนิทรยี ์

ซึง่พบวา่จลุนิทรยี ์Lactobacillus plantarum และ Tetragenococcus halophilus  ทำใหค้ณุภาพของผลติภณัฑด์ขีึน้ 

และสามารถผลิตกรดแลคติกออกมาทดแทนการใช้กรดอะซิติกบางส่วนได้ รวมทั้งยังได้พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์

ของจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด ให้ได้ปริมาณเซลล์ในระดับสูง โดยอยู่ในระหว่างการพัฒนาวิธีการทำแห้งเซลล์ต้นเชื้อเพื่อให้มี

อัตราการรอดชีวิตสูง  นอกจากน้ีการวิจัยยังทำให้ทราบถึงระดับของปริมาณต้นเชื้อ T. halophilus และความเข้มข้น

ของเกลือที่เหมาะสมสำหรับการหมัก ซึ่งนำไปสู่กระบวนการทำซีอิêวเปรี้ยวสูตรต่างๆ ที่มีกลิ่นและรสชาติตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภค ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค และเป็นการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจต่อไป

สวทช. ไดอ้นญุาตใหบ้รษิทั เชน (ประเทศไทย) จำกดั ใชส้ทิธเิชือ้จลุนิทรยี ์Lactobacillus plantarum BCC 9546 และ 

Tetragenococcus halophilus MUBT 71 สูตรเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตซีอิ้วเปรี้ยวและกระบวนการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

ให้ผลิตกรดแลคติก เป็นเวลา 7 ปี

«ีอิêวเปรี้ยวสูตรใหม่ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สิง่สำคญัในการรกัษาโรคเบาหวานคอื การรกัษาระดบันำ้ตาลในเลอืดใหอ้ยูใ่นภาวะปกติ

หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ผู้ป่วยจึงต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลและปริมาณอาหาร 

แต่ยังคงสารอาหารอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการรุนแรงจน

ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปาก หรือผู้ที่รู้สึกเบื่ออาหารจะประสบปัญหาเรื่องการ

รับประทานอาหารอย่างมาก ซึ่งแพทย์จะแนะนำให้รับประทานอาหารสำเร็จรูปสำหรับ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์อาหารและการเกษตร สนับสนุนภาควิชา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วิจัยและพัฒนาการผลิตสูตร

อาหารสำหรบัผูป้ว่ยเบาหวานเพือ่ทดแทนอาหารสำเรจ็รปู สำหรบัผูป้ว่ยโรคเบาหวานทัว่ไป

ซึ่งสูตรอาหารดังกล่าวผลิตจากวัตถุดิบชนิดต่างๆ  ที่ผ่านกระบวนการปั›นเป็นอาหาร

สำเร็จรูปสำหรับชงพร้อมดื่ม โดยได้ทดสอบในอาสาสมัครผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาภายใน

โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า สูตรอาหารดังกล่าวสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ของผูป้ว่ยไดเ้ปน็อยา่งด ีใหส้ารอาหารครบถว้น มปีรมิาณคลอเลสเตอรอลนอ้ย และยงัให้

พลังงานอย่างเหมาะสม 

สวทช. โดยโปรแกรมบรหิารจดัการคลสัเตอรอ์าหารและการเกษตร อนญุาตใหศ้นูยป์ระยกุต์

และบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล ใชส้ทิธเิทคโนโลยทีีว่จิยัและพฒันานีใ้นการผลติ

อาหารสำเรจ็รปูในรปูแบบโครงการภายใตศ้นูยป์ระยกุตฯ์ ภายใตโ้ครงการอาหารสำเรจ็รปู

ทางการแพทย์ โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ “NU-DM”  สำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วย

เบาหวานบางกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมอาหารได้ตามปกติ 

อาหารสำเรçจรูปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป†วยเบาหวาน
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เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเชื้อไวรัสหัวเหลือง เป็นไวรัสที่ทำให้กุ้งสกุล Penaeus ตายได้ถึง 100% ภายในเวลา 3-10 

วันหลังจากติดเชื้อ โดยเฉพาะกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว จึงมีการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคดังกล่าวโดยใช้เทคนิค PCR 

และ RT-PCR ซึง่มคีวามไวในการตรวจไวรสัสงู แมว้า่เทคนคิดงักลา่วจะมคีวามไวและความแมน่ยำสงูกต็าม แตก่ารตรวจ

วนิจิฉยัโรคดว้ยวธินีีค้อ่นขา้งยุง่ยาก จำเปน็ตอ้งใชบ้คุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ รวมทัง้เครือ่งมอืทีม่รีาคาสงู ทำใหค้า่ใชจ้า่ย

ในการตรวจวินิจฉัยมีราคาแพง

ศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล สทิธกิรกลุ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ไดพ้ฒันา “ชดุตรวจโรคไวรสัตวัแดง

ดวงขาว (WSSV) และไวรัสหัวเหลือง (YHV) ในรูปแบบ Dual Strip Test” โดยใช้เทคนิค Immunchromatography 

Lateral Flow Test ซึ่งเป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้งานได้ง่าย ทั้งนี้โครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวได้รับ

การสนบัสนนุทนุวจิยัจากมหาวทิยาลยั และเปน็การตอ่ยอดจากโครงการวจิยัและพฒันา “การผลติโมโนโคลนอลแอนตบิอดี

ต่อเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus) และการผลิตชุดตรวจแบบ Strip Test” ซึ่ง สวทช. โดย

โปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา

ชุดตรวจดังกล่าวอาศัยหลักการตรวจจับแอนติเจนของเชื้อไวรัส โดยอ่านผลจากแถบสีที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของ

แอนติเจนและแอนติบอดี ซึ่งวิธีการนี้ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าการตรวจ

ด้วยวิธี PCR นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่สามารถตรวจสอบเชื้อไวรัสได้สองชนิดในชุดเดียวกัน สร้างความสะดวกในการ

ตรวจวินิจฉัย และมีราคาที่ถูกสำหรับเกษตรกร

สวทช. ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีจากโครงการของศูนย์ไบโอเทคไปใช้ในการวิจัยและ

พฒันาตอ่ยอด ตลอดจนการถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่การใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์เปน็ระยะเวลา 3 ป ีนบัจากวนัทีล่งนาม

ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และบริษัทที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ได้อนุญาตให้บริษัท มารีนลีดเดอร์ จำกัด ใช้สิทธิการผลิตชุดตรวจ

โรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) และไวรัสหัวเหลือง (YHV) ในรูปแบบ Dual Strip Test เป็นเวลา 3 ปี

ชุดตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาวและไวรัสหัวเหลืองในกุ้งราคาถูกและรวดเรçว
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ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยด้วยโรคตับและมะเร็งตับสูงถึง 350 ล้านคน สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ 5 หมื่นคน

ซึ่งสูงสุดในโลก เนื่องจากคนไทยนิยมบริโภคสุราและอาหารสุกๆ ดิบๆ ซึ่งการตรวจเพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นโรคตับใน

ระดับใด ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์และมีค่าใช้จ่ายที่สูง 

Hyaluronan (เดมิเรยีกวา่ Hyaluronic acid; HA) เปน็สารชวีโมเลกลุขนาดใหญท่ีพ่บไดท้ัว่รา่งกาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในเนือ้เยือ่เกีย่วพนั เชน่ กระดกูออ่น ผวิหนงั ซึง่จะถกูทำลายทีเ่ซลลข์องตบั จงึมกีารนำเอาระดบัของ HA มาใชว้นิจิฉยัโรค

หลายชนดิ เชน่ โรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์โรคตบั โรคมะเรง็ แตเ่นือ่งจากระดบัของ HA ในซรีัม่มปีรมิาณนอ้ยมาก จงึทำให้

ต้องใช้เอนไซม์หรือสารรังสีในการตรวจวัด ซึ่งต้องใช้ชุดน้ำยาจากต่างประเทศที่มีราคาสูงมาก แต่มีอายุการใช้งานสั้น 

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย

เชียงใหม ่ได้สนับสนุนทุนวจิยัพัฒนาแกโ่ครงการ  “การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมสำหรบัการจดัเตรยีมโปรตีนทีย่ึดจบักบั 

Hyaluronan (Hyaluronic acid; HA) และการศึกษาคุณสมบัติของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เป็น

เวลา 1 ปี ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นชุดน้ำยาเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคตับโดยใช้โปรตีนที่ยึดจับกับ Hyaluronan (HA) ที่วิจัย

และพัฒนาขึ้น 

ชดุนำ้ยาเพือ่ตรวจวนิจิฉยัโรคตบันีใ้ชห้ลกัการของ ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) โดยใชเ้ลอืดของ

ผูป้ว่ยเปน็สิง่สง่ตรวจ ซึง่ใชเ้วลา 2-3 วนัในการรายงานผล และสามารถระบชุนดิของโรคตบัได ้โดยมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 

1,000-2,000 บาทต่อการตรวจหนึ่งครั้ง ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจ

โดยพยาธิวิทยาที่ต้องใช้เข็มเข้าไปดูดเนื้อเยื่อของตับมาวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยเป็นโรคตับในระดับใด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1

สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายกว่า 25,000 บาท นอกจากนี้ชุดน้ำยาดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้วิจัย วินิจฉัย และติดตาม

การรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น 

จากการวิจัยและพัฒนา คณะนักวิจัยได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรในเรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมโปรตีนยึดจับกับสารชีวโมเลกุล

ชนิดไฮยาลูโรแนนที่ติดฉลากด้วยไบโอตินและการนำไปประยุกต์ใช้” และได้อนุญาตให้ บริษัท Allswell Singapore 

Pte.Ltd. ประเทศสงิคโปร ์ใชส้ทิธเิทคโนโลยชีดุนำ้ยาเพือ่ตรวจวนิจิฉยัโรคตบัโดยใชโ้ปรตนีทีย่ดึจบักบั Hyaluronan (HA) 

เป็นเวลา 7 ปี 

ชุดน้ำยาตรวจวินิจ©ัยโรคตับแบบรวดเรçว ราคาถูก
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วัณโรคเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก ในระดับโลกคาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 15 ล้านคน 

โดยครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยอยู่ในระยะแพร่เชื้อ แต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ถึงปีละ 8.4 ล้านคน นอกจากนี้ 8-9% ของผู้ป่วย

วัณโรครายใหม่ยังพบเชื้อเอดส์ร่วมด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตของผู้ป่วย ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 22 

ประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคมากที่สุด โดยในปี 2550 อยู่ในอันดับที่ 17 ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ผลรวดเร็ว 

ถูกต้องแม่นยำ จึงมีบทบาทสำคัญในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเริ่มการรักษาที่ถูกต้องให้ได้เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรโรค 

เทคนิคพีซีอาร์ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ต้องการในหลอดทดลองเป็นแสนหรือล้านเท่า

ภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง และถูกนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ หลายโรค เมื่อนำมาช่วยในการตรวจหาเชื้อ

วัณโรคจากสิ่งส่งตรวจโดยตรง ซึ่งจะทราบผลได้เร็วกว่าการเพาะแยกเชื้อ โดยใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมง และตรวจพบ

เชื้อได้แม้จะมีปริมาณน้อยกว่า 104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ของสิ่งส่งตรวจ ซึ่งในปริมาณเท่ากันนี้จะไม่สามารถตรวจพบ

โดยวิธีย้อม

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข จึงได้สนับสนุนภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาและพัฒนาการใช้เทคนิคพีซีอาร์เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค

จากสิง่ส่งตรวจชนิดต่างๆ ซึง่สามารถพัฒนาเป็นชุดตรวจสอบเชื้อวณัโรคจนประสบความสำเรจ็จากสิง่ส่งตรวจ 3 ชนิดคือ

1. ผลิตภัณฑ์ Nested Multiplex PCR for direct detection of M. marinum and M. fortuitum complex 

 เปน็ชดุตรวจหา DNA ของเชือ้ M. marinum และ M. fortuitum complex ในตวัอยา่งสง่ตรวจโดยตรง  โดยใชห้ลกัการ 

 one-tube nested PCR สามารถตรวจพบ DNA ได้ที่ระดับ 100 femtogram

2. ผลิตภัณฑ์ MTB complex DNA direct detection เป็นชุดตรวจหา DNA ของเชื้อกลุ่มก่อวัณโรคในตัวอย่าง

 ส่งตรวจโดยตรง  โดยใช้หลักการ one-tube nested PCR สามารถตรวจพบ DNA ได้ที่ระดับ 100 femtogram 

 และมีความจำเพาะ 95%

3. ผลิตภัณฑ์ Multiplex PCR for identifi cation of M. tuberculosis and MTB complex เป็นชุดสำหรับจำแนก

 ชนดิเชือ้วณัโรคและเชือ้กลุม่กอ่วณัโรคจากหลอดเพาะเชือ้ทัง้ทีเ่ปน็อาหารแขง็และอาหารเหลวโดยวธิ ีmultiplex PCR 

 สามารถตรวจพบ amplifi ed product ไดเ้มือ่มปีรมิาณ DNA อยา่งนอ้ย 50 picogram ความไวและความจำเพาะ 

 97-98%

ชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นนี้มีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 4 เท่า ใช้เวลาในการตรวจวินิจฉัยได้อย่าง

รวดเร็ว และสามารถตรวจพบเชื้อได้แม้สิ่งส่งตรวจจะมีปริมาณน้อย 

สวทช. ได้อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เมดิคอล ใช้สิทธิจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากงานวิจัยนี้ เป็นเวลา 1 ปี 

ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิ¸ีพี«ีอาร์
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นักวิจัย สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิพ อิเล็กทรอนิกส์ ได้พัฒนาเครื่องตรวจวัด

แอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบ Screening ซึ่งสามารถนำไปใช้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เบื้องต้น เพื่อเพิ่มความสะดวก

ในการตรวจโดยทีผู่ข้บัขีไ่มจ่ำเปน็ตอ้งลงจากยานพาหนะ อกีทัง้ยงัถกูสขุลกัษณะ โดยใชเ้พยีงลมหายใจ นอกจากนีเ้ครือ่งวดั

ยังมีรูปแบบที่ทันสมัย น้ำหนักเบา รู้ผลเร็ว หากตรวจวัดเบื้องต้นแล้วพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมาย

กำหนด จึงจะนำผู้ขับขี่ไปตรวจวัดซ้ำอีกครั้งตามขั้นตอนปกติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับ 

เครือ่งตรวจวดัแอลกอฮอลใ์นลมหายใจ SAM-05 เปน็เครือ่งวดัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดจากลมหายใจ โดยออกแบบให้

ไมม่กีารสมัผสัของเครือ่งกบัปากของผูท้ดสอบ มรีปูลกัษณเ์หมาะสมและงา่ยตอ่การใชง้าน โดยผูถ้กูตรวจสอบไมจ่ำเปน็

ต้องลงจากยานพาหนะ และมีถึง 3 ฟังก์ชั่นการใช้งานภายในปุ่มเดียว ได้แก่ การใช้งานอย่างต่อเนื่อง การเรียกดูค่าที่

วัดได้ก่อนหน้า และการขยายเวลาเพื่อรอการเป่า พร้อมเสียงเตือนขณะเครื่องทำงาน นอกจากนี้ยังมีไฟส่องสว่างที่

หน้าจอ LCD เมื่อต้องใช้งานในที่มืด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าตัวเลขที่ระบุได้ชัดเจน ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น mg% 

ได้อย่างชัดเจน และมีไฟ LED บอกสถานะของเครื่องและการใช้งาน เช่น บอกสถานะ Pass ด้วยสีเขียว สถานะ Fail 

ด้วยสีแดง Fail และเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดด้วยสีส้ม ทั้งนี้ SAM-05 สามารถใช้กับแบตเตอรี่ได้หลายชนิด 

โดยยังคงความแม่นยำในการวัด

ผลงานวจิยันีท้ำใหส้ามารถลดการพึง่พาเครือ่งตรวจวดัแบบเปา่ทีน่ำเขา้จากตา่งประเทศ ซึง่มรีาคาแพง อกีทัง้ยงัชว่ยอำนวย

ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย โดย สวทช. ได้อนุญาตให้บริษัท สหวิทย์ ซัพพลาย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 

ใช้สิทธิเทคโนโลยีดังกล่าว

เครื่องตรวจวัดแอลกอÎอล์ในลมหายใจ SAM-05 
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ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ทำใหม้ขีอ้มลูประเภทตา่งๆ เกดิขึน้มากมาย รวมถงึรปูแบบการจดัเกบ็ขอ้มลูที่

หลากหลาย ซึง่การจดัเกบ็ในรปูแบบภาพเปน็รปูแบบหนึง่ทีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งมาก อยา่งไรกต็ามการจะดงึขอ้มลูภาพ

มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหลายด้านเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดึงข้อมูลภาพ

มาใช้นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาอันรวดเร็ว

นักวิจัย สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป อิเล็กทรอนิกส์ ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

รู้จักภาพมาช่วยในการดึงข้อมูล เช่น เทคโนโลยีรู้จำตัวอักษร เทคโนโลยีรู้จำลายมือเขียน เทคโนโลยีรู้จักภาพเอกสาร 

เทคโนโลยคีน้คนืดว้ยภาพ เปน็ตน้ โดยสามารถพฒันาขึน้เปน็โปรแกรมคอมพวิเตอรช์ดุอา่นไทยเวอรช์ัน่ 2.5 เพือ่ใชง้าน

ร่วมกับเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถอ่านเอกสารได้จากไฟล์ที่สแกน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลง

ภาพเอกสารเป็นข้อความ รุ่นที่ 2.5 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่แปลงภาพของเอกสารเป็นไฟล์เอกสารที่สามารถแก้ไขได้

สวทช. ได้อนุญาตให้บริษัท ไทยซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชดุอา่นไทยเวอรช์ัน่ 2.5 เพือ่ใชง้านรว่มกบักบัเครือ่งสแกนเนอร ์จำนวน 15,000 ชดุ และอนญุาตใหบ้รษิทั ดรมี ท ูเรยีลลติี ้

จำกัด ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลงภาพเอกสารเป็นข้อความ รุ่นที่ 2.5 เป็นเวลา 3 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลงภาพ½‚มือคนไทย
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เครือ่งยนตจ์ดุระเบดิดว้ยการอดัทีใ่ชร้ะบบเชือ้เพลงิรว่ม เปน็ทางเลอืกหนึง่

ในการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ โดยที่ยังคง

คุณลักษณะของเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดที่มีประสิทธิภาพ

เชงิความรอ้นทีส่งูและยงัสามารถกลบัไปใชเ้ชือ้เพลงิแบบเดมิได ้อยา่งไร

ก็ตามเครื่องยนต์ชนิดนี้ยังคงมีปัญหาการจุดระเบิด เนื่องจากการผสม

เชือ้เพลงินอกหอ้งเผาไหมแ้ละอตัราสว่นผสมระหวา่งเชือ้เพลงิเหลวและ

ก๊าซ ซึ่งทำให้การควบคุมระบบกลไกไม่สามารถจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซได้

มากเท่าที่ควร อีกทั้งยังทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย 

นกัวจิยั สวทช. โดยโปรแกรมบรหิารจดัการคลสัเตอรซ์อฟตแ์วร ์ไมโครชปิ 

อิเล็กทรอนิกส์ ได้นำเสนอการควบคุมด้านอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการ

ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของเครื่องยนต์ โดยสร้างแท่นทดสอบ

เครือ่งยนตพ์รอ้มเครือ่งมอืวดั เพือ่ใชอ้อกแบบการควบคมุและวเิคราะห์

ตัวแปรเชิงสมรรถนะของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ควบคุม ผลที่ได้รับคือ

ชดุควบคมุการจา่ยเชือ้เพลงิกา๊ซดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ทีใ่ชอ้ตัราสว่น

เชื้อเพลิงก๊าซได้สูงกว่าระบบกลไกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมการจ่าย

เชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด

ใหญ ่ไดมุ้ง่เนน้ศกึษาการดดัแปลงในแบบ Dual-Fuel ซึง่ผลงานทีเ่กดิขึน้ 

ได้แก่ ต้นแบบระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่

ใช้เชื้อเพลิงคู่ และต้นแบบชุดควบคุมการจุดระเบิดสำหรับเครื่องยนต์

ดีเซลใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

สวทช. ได้ถ่ายทอดผลงานวิจัยต้นแบบระบบควบคุมการจุดระเบิด 

Ignition Control System ให้บริษัทเอกชน โดยอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ในการผลิต จำนวน 2,000 ชุด เพื่อทดลองทำการตลาดภายใน

ประเทศ

ระบบควบคุมเครื่องยนต์ก�า«¸รรมชาติสำหรับเครื่องยนต์ดีเ«ลขนาดใหญ่

กล่อง ECU-NNI

หัวฉีดแก๊ส

เครื่องยนต์
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นักวิจัย สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม ได้วิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบเอนไซม์ ENZhance 

สำหรับตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ที่ผลิตจากแบคทีเรีย

ชดุตรวจสอบเอนไซมแ์บบเททบั ชดุ A (ENZhance Complete) Kit A เปน็ชดุตรวจสอบกจิกรรมเอนไซมข์องแบคทเีรยี 

โดยอาศัยหลักการเพิ่มรูพรุนบนผนังเซลล์แบคทีเรียด้วยสารละลาย “ENZhance” ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยห้องปฏิบัติการ

เอนไซม์เทคโนโลยี ร่วมกับเทคนิคการเททับ (overlay) ด้วยสารตั้งต้น ทำให้สามารถเพิ่มความไวในการตรวจสอบ

กิจกรรมเอนไซม์ โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้งเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์ และเอนไซม์ที่หลั่งออกมาภายนอกได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ สะดวกและรวดเรว็ ดว้ยราคาทีไ่มแ่พง รวมถงึยงัสามารถตรวจสอบกจิกรรมเอนไซมท์ีส่ภาวะรนุแรงได ้ซึง่เปน็

ประโยชน์ต่อการตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์ของแบคทีเรียในอุตสาหกรรมทั้งเพื่อการควบคุมคุณภาพในกระบวนการ

หรอืผลติภณัฑ ์ทัง้ในลกัษณะของสายพนัธุบ์รสิทุธิห์รอืหวัเชือ้ผสมทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมตา่งๆ เชน่ การหมกัอาหารสตัวแ์ละ

การบำบัดของเสีย นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อหาเอนไซม์ชนิดใหม่ที่มีศักยภาพ

ทางอุตสาหกรรม  

ปจัจบุนัชดุตรวจสอบเอนไซมท์ีพ่ฒันาขึน้ไดร้บัการผลติในลกัษณะตน้แบบในชือ่ ENZhance Complete Kit ซึง่ประกอบ

ไปด้วยสารละลาย ENZhance และสารตั้งต้นของเอนไซม์หลักที่ใช้ในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สวทช.ได้อนุญาตให้บริษัท 

ไฮเออร์เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายชุดตรวจวินิจฉัยชนิดต่างๆ ใช้สิทธิ 

“ชุดตรวจสอบเอนไซม์ ENZhance” เป็นเวลา 1 ปี

จากผลงานวิจัยดังกล่าว สวทช. ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร “กรรมวิธีการตรวจและคัดกรองเอนไซม์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว” แล้ว 

นอกจากนี้ ผลงาน “ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับสำหรับตรวจสอบเอนไซม์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม” ได้รับรางวัล

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 ระดับชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ

 

ชุดตรวจสอบเอนไ«ม์ ENZhance เพื่ออุตสาหกรรมชีวภาพ
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ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรของประเทศกว่าร้อยละ 50 มีสภาพเสื่อมโทรมและความอุดมสมบูรณ์

ต่ำ ซึ่งวัดได้จากปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ำกว่าร้อยละ 1.5 และมีการสูญเสียโครงสร้างดิน 

ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช 

การผลิตอินทรียวัตถุพวกพอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharides) จากจุลินทรีย์ดินกลุ่มสาหร่าย 

เปน็ปจัจยัหนึง่ทีส่ำคญัตอ่การสรา้งเมด็ดนิ ความเสถยีรของเมด็ดนิ และการปรบัปรงุโครงสรา้งดนิ 

โดยสาหร่ายในสกุล Nostoc มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปรับปรุง

โครงสร้างดินได้ทั้งในลักษณะของเซลล์ที่มีชีวิตหรือเฉพาะสารพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตขึ้น ซึ่ง

สาหร่ายที่อยู่ในรูปของปุ‰ยชีวภาพที่ยังคงความมีชีวิตจะสร้างพอลิแซ็กคาไรด์ออกมาได้เรื่อยๆ 

เหมาะที่จะนำไปใช้ในนาข้าวและแปลงผัก เนื่องจากมีความชื้นเพียงพอต่อการมีชีวิตและการ

เจริญเติบโต ส่วนสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ เหมาะที่จะนำไปใช้กับดินที่ปลูกพืชไร่ 

สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาแก่

ศูนย์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ใน “การวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายเพื่อการฟ„œนฟูสภาพดินและการผลิตพืชอย่างยั่งยืน” โดยศูนย์

จลุนิทรยีไ์ดร้ว่มกบับรษิทั อลัโกเทค จำกดั วจิยัและพฒันากระบวนการผลติ และพฒันาผลติภณัฑ์

ต้นแบบวัสดุปรับปรุงดินเพื่อใช้ในการฟ„œนฟูสภาพดินและการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

จากการวิจัยพัฒนาสามารถคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายจำนวน 4 สายพันธุ์ที่มีศักยภาพสูงใน

การปรับปรุงดินได้แก่ Nostoc sp. TISTR 8290, Nostoc muscorum TISTR 9054, Nostoc 

muscorum TISTR 8871 และ Nostoc sp.  TISTR 8873 โดยได้ทดสอบในระดับห้อง

ปฏิบัติการกับดินสวนจากสถานีวิจัยพืชลำตะคองและดินนาจากทุ่งกุลาร้องไห้ พบว่า สาหร่าย

ดังกล่าวสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น ทั้งในด้านปริมาณอินทรียวัตถุ 

กิจกรรมจุลินทรีย์ ความหนาแน่นรวมของดิน และความพรุนทั้งหมดของดิน นอกจากนี้การวิจัย

ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายต้นแบบแบบเม็ด โดยใช้วัสดุรองรับ (fi ller) ซึ่งได้การรับรอง

มาตรฐานผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีแ์ลว้ จากผลสำเรจ็ดงักลา่ว จงึไดอ้นญุาตให ้บรษิทั อลัโกเทค 

จำกัด ใช้สิทธิเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นเวลา 5 ปี

ผลิตภัณ±์จากสาหร่ายเพื่อการ¿„œน¿ูสภาพดิน 
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ปัจจุบันความนิยมบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดสารพิษมีมากขึ้น ทำให้แนวโน้มความต้องการอาหารสัตว์ปลอดสารพิษ ซึ่งเน้น

การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ทดแทนการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะมีมากขึ้น

ตามไปด้วย  โดยปัจจุบันจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ ส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

นกัวจิยั สวทช. โดยโปรแกรมบรหิารจดัการคลสัเตอรส์ิง่แวดลอ้ม ไดร้ว่มกบับรษิทั เอส พ ีเอม็ ไซเอน็ซ จำกดั ในเครอืบรษิทั 

เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด ผลิตอาหารเสริมชีวภาพและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพ โดย

การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ทดแทนการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ ซึ่งจาก

ผลการวิจัยกับสุกรพบว่า สุกรกินอาหารได้ในปริมาณที่สูงขึ้น มากกว่าสุกรที่กินอาหารหมักทั่วไป สามารถลดค่าใช้จ่าย

ด้านสารเคมีและยาปฏิชีวนะได้ 1.2 ล้านบาทต่อเดือน

สวทช. ไดใ้หส้ทิธบิรษิทั เอส พ ีเอม็ ไซเอน็ซ ์จำกดั ใชต้วัอยา่งเชือ้จลุนิทรยี ์Bacillus subtilis เพือ่การผลติและจำหนา่ย

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชีวภาพสำหรับสัตว์ เป็นเวลา 7 ปี และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตเชื้อ

จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ดังกล่าวด้วยวิธีการหมักแบบอาหารเหลว 

ทั้งนี้ สวทช. และบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด ได้เคยร่วมทำวิจัยการผลิตอาหารเสริมชีวภาพแบบหมักด้วย

อาหารแข็งโดยใช้ธัญพืช ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และได้เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ

ที่จะนำมาใช้เป็นหัวเชื้อ ตลอดจนได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดังกล่าวในระดับโรงงาน

ตน้แบบดว้ยวธิหีมกัแบบแขง็และหมกัแบบอาหารเหลว สามารถนำไปใชเ้ลีย้งสกุรในฟารม์จรงิได ้ปจัจบุนัไดน้ำวธิกีารผลติ

ดังกล่าวไปใช้ฝึกฝนผู้ปฏิบัติงาน จนเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อสัตว์ปลอดสารพิษด้วยอาหารเสริมชีวภาพ
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อาหารเสริมเลี้ยงสัตว์ เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์

เอนไซม์เพนโทซาเนส หรือไซลาเนส เป็นเอนไซม์ที่นิยมเสริมในอาหารเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิต

ของสัตว์ในทุกด้าน นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณสารอาหารตกค้างในมูลสัตว์ ซึ่งเป็นผลดีต่อการลดปัญหามลภาวะ 

อย่างไรก็ตาม เอนไซม์ดังกล่าวนำเข้าจากต่างประเทศในราคาค่อนข้างแพงและยังต้องใช้แบบความจำเพาะกับวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยกัน  

นักวิจัย สวทช. โดยโปรแกรมบริหารจัดการคลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนส 

พฒันากระบวนการผลติเอนไซมจ์นไดเ้ปน็ผลติภณัฑเ์อนไซมใ์นรปูผง รวมทัง้ทำการทดสอบประสทิธภิาพเมือ่ใชเ้สรมิใน

อาหารสำหรับเลี้ยงลูกสุกร ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เอนไซม์ที่ได้จากเชื้อสายพันธุ์ Aspergillus 

sp. BCC7178 ทนต่อสภาวะในทางเดินอาหารของสัตว์และทนต่ออุณหภูมิที่สูงที่ใช้ในการผลิตได้ดี ไม่มีความเป็นพิษ

ต่อเซลล์ อีกทั้งพบสารพิษอะฟลาและสารพิษออคราในปริมาณต่ำ มีกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆ 

เอนไซม์โปรตีเอสและเอนไซม์ไฟเตส ร่วมอยู่ด้วย และจากค่าการย่อยได้ในหลอดทดลองชี้ให้เห็นว่าการเสริมเอนไซม์

เพนโตซาเนสโดยรวมในรปูผงทีผ่ลติจากเชือ้สายพนัธุ ์Aspergillus sp. BCC7178 จะชว่ยใหก้ารยอ่ยดขีึน้ อกีทัง้ยงัชว่ยให้

สกุรมนีำ้หนกัตวัเพิม่เฉลีย่ตอ่วนัสงูกวา่และใหอ้ตัราแลกเนือ้ (Feed Conversion Rate) ทีต่ำ่กวา่การเสรมิเอนไซมน์ำเขา้ 

รวมไปถึงค่ายูเรียไนโตรเจนในเลือด อัตราการป่วย อัตราการตายและต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัวต่อ

กิโลกรัมที่ต่ำกว่าด้วย  

สวทช. ได้อนุญาตให้บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด ใช้สิทธิกระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อรา

สายพันธุ์  Aspergillus sp. BCC7178 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บก เป็นเวลา 7 ปี
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Market to Lab
ผลงานรับจ้างวิจัยและให้คำปรึกÉาด้านเทคโนโลยีแก่

อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับผลิตภั³±์และนวัตกรรมของไทย

ให้ทัดเทียมนานาชาติและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

มากขึ้น ตัวอย่างของผลงาน Market to Lab ของ สวทช. 

ในป‚ที่ผ่านมา ได้แก่

เทคโนโลยรีะบบเปดิ-ปดิประตอูตัโนมตัทิีใ่ชใ้นหา้งสรรพสนิคา้หรอืรา้น

สะดวกนั้น ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เนื่องจาก

ติดตั้งได้สะดวกอีกทั้งทนทานกว่า ขณะเดียวกันมีราคาสูง เพราะต้อง

นำเข้ามาทั้งระบบได้แก่  ชุดควบคุม ชุดขับเคลื่อน และคานโลหะ 

ขณะที่ระบบที่พัฒนาในประเทศยังไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ และ

ยังต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท 10 กันยา จำกัด เห็นปัญหาในการยกระดับผลิตภัณฑ์ของไทย 

จงึตดิตอ่ใหศ้นูยเ์นคเทค พฒันาเทคโนโลยรีะบบเปดิ-ปดิประตอูตัโนมตัิ

โดยปรับปรุงข้อเสียของระบบที่พัฒนาในประเทศให้สามารถติดตั้งได้

งา่ยขึน้ ทนทานตอ่การใชง้านตดิตอ่กนัหลายชัว่โมงตอ่วนั และมตีน้ทนุ

ที่ต่ำลง โดยเน้นการพัฒนาที่ตัวระบบควบคุมเป็นหลักและมีราคา

ถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึง 50% 

ปจัจบุนั บรษิทั 10 กนัยา จำกดั ไดน้ำตน้แบบเทคโนโลยนีีไ้ปผลติและ

จำหน่ายต่อให้กับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ

ประตูเป�ด-ป�ดอัตโนมัติคุณภาพระดับสากล½‚มือคนไทย ประตูเป�ด-ป�ดอัตโนมัติคุณภาพระดับสากล½‚มือคนไทย ชุดควบคุมประตูอัตโนมัต ิ
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กรมควบคุมมลพิษได้ว่าจ้างให้ศูนย์เนคเทค พัฒนาระบบเชื่อมโยงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อการเตือนภัย รุ่นที่ 2 

โดยเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากระบบวัดคุณภาพน้ำแบบมีการล้างและทำความสะอาดหัววัดในรุ่นที่ 1 

ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติรุ่นที่ 1 ได้มีการนำไปใช้งานจริงในการตรวจวัดคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ

อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 1 ปี ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดซึ่งเกิดจากความสกปรกของตะกอนและ

การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บริเวณหัววัดได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ระบบวัดคุณภาพน้ำแบบมีการล้างและทำความ

สะอาดหัววัดรุ่นที่1 ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการที่ควรจะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ศูนย์เนคเทคจึงได้พัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติรุ่นที่ 2 โดยมีลักษณะพิเศษคือ มีขนาดที่เล็กลงถึงครึ่งหนึ่ง 

รวมทัง้ไดป้รบัระบบลา้งทำความสะอาดใหเ้ปน็แบบอลัตรา้โซนคิ ซึง่จากการทดสอบพบวา่ สามารถทำงานไดด้กีวา่ระบบ

ฉดีลา้งทำความสะอาดในรุน่กอ่น อกีทัง้ตน้ทนุทีใ่ชใ้นการจดัระบบตรวจวดัคณุภาพนำ้ลดลงถงึ 3 เทา่ของสถานตีรวจวดั

คณุภาพนำ้รุน่ที ่1 นอกจากนีย้งัสามารถตรวจวดัพารามเิตอร ์4 ชนดิ (อณุหภมู ิความเปน็กรดดา่ง การนำไฟฟา้ ปรมิาณ

ออกซเิจน) สามารถบนัทกึขอ้มลูภายในสถานไีดถ้งึ 8,192 ชดุขอ้มลู  สามารถขอ้มลูผา่นเครอืขา่ย GSM/GPRS รวมถงึ

สามารถแจ้งเตือนการเฝ้าระวังผ่านข้อความสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

โดยระบบตรวจวดัคณุภาพนำ้อตัโนมตัริุน่ที ่2 นีไ้ดต้ดิตัง้ภายในสถานวีดัคณุภาพนำ้ของกรมควบคมุมลพษิ ตามสญัญาจา้ง 

จำนวน 7 สถานี คือ สถานีฯ สำแล (จ.ปทุมธานี)-แม่น้ำเจ้าพระยา สถานีฯ อยุธยา (บางบาล)-แม่น้ำเจ้าพระยา 

สถานีฯ สุพรรณบุรี-แม่น้ำท่าจีน สถานีฯ สมุทรสงคราม-แม่น้ำแม่กลอง สถานีฯ นครสวรรค์-แม่น้ำเจ้าพระยา 

สถานีฯ สุราษฎร์ธานี-แม่น้ำตาปี-พุมดวง และสถานีฯ ขอนแก่น-แม่น้ำพอง

ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
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ในการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของเขื่อนในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) จะใช้

บุคลากรทำการวัดค่าต่างๆ ในบริเวณเขื่อนด้วยมือ เช่น การวัดระดับน้ำใต้ดินในหลุมวัดน้ำ (Observation Well) 

การวัดแรงดันของหัววัดที่ติดตั้งที่ตัวเขื่อน การวัดความเร่งของแผ่นดินไหว (Accelerometer) การคาดเดาปริมาณน้ำ

ทีไ่หลเขา้อา่งเกบ็นำ้เพือ่การเกบ็กกันำ้ เปน็ตน้ ซึง่วธิกีารวดัคา่ดงักลา่วใชเ้วลามาก ขอ้มลูทีไ่ดไ้มใ่ชข่อ้มลู ณ เวลาเดยีวกนั 

และเสียเวลาในการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวิเคราะห์ ทำให้มีข้อจำกัดในการประเมินถึงความ

ปลอดภัยและความมั่นคงของเขื่อน

เขือ่นรชัชประภา การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) จงึไดว้า่จา้งใหศ้นูยเ์นคเทค โดยหนว่ยปฏบิตักิารวจิยัพฒันา

การควบคมุและระบบอตัโนมตัทิางอตุสาหกรรม พฒันาเทคโนโลยกีารสือ่สารทีเ่รยีกวา่ SCADA (Supervisory Control 

and Data Acquisition) ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นระบบช่วยดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของเขื่อนได้ โดย

ตวัระบบฯ ประกอบดว้ยสว่นของหนว่ยวดัคมุระยะไกล (Remote Terminal Unit, RTU) ทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูจากแตล่ะหวัวดั 

(Sensor) ตา่งๆ และทำการสง่ขอ้มลูผา่นระบบสือ่สารทัง้แบบมสีาย (Copper wire or Optical fi ber) หรอืแบบไมม่สีาย 

(Radio Frequency, RF) ผา่นไปยงัระบบคอมพวิเตอรฐ์านขอ้มลู เพือ่ทำการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้หมด ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะ

ส่งไปยังระบบวิเคราะห์ความปลอดภัยและความมั่นคงเขื่อนต่อไป  

ทัง้นีร้ะบบสามารถอา่นคา่หลมุวดันำ้เริม่ตัง้แต ่Saddle DAM ไปจนถงึ Spill Way ซึง่ประกอบไปดว้ยหวัวดันำ้แบบ OW, 

OPZ และ PPT จำนวน 37 หัว นอกจากนี้ยังสามารถนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปต่อยอดในโครงการลักษณะเดียวกันได้

ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของเขื่อน
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ปจัจบุนันำ้ยาบว้นปาก เปน็ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งมากในการใชร้ะงบักลิน่ปาก อกีทัง้ทำใหล้มหายใจหอมสดชืน่ 

แต่ด้วยข้อจำกัดของสารออกฤทธิ์ในน้ำยาบ้วนปากที่มีกลิ่นในกลุ่มของน้ำมัน ซึ่งมีคุณสมบัติระเหยได้ง่ายและมีความ

คงตัวต่ำ โดยเฉพาะในสภาวะที่มีแสง อากาศ ความชื้น รวมถึงความร้อน ส่งผลให้ปริมาณกลิ่นลดลงเมื่อเก็บไว้เป็น

เวลานาน รวมทั้งอาจเกิดการเปลี่ยนรูปไปเป็นสารอนุพันธ์อื่นที่ไม่ต้องการได้  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด 

ผูป้ระกอบการผลติภณัฑน์ำ้ยาบว้นปาก จงึไดว้า่จา้งให ้สวทช. วจิยัและพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว เพือ่ใหผ้ลติภณัฑ์

น้ำยาบ้วนปากรักษากลิ่นได้นานขึ้น

นักวิจัย สวทช. โดยศูนย์นาโนเทค จึงได้ศึกษา วิจัย และพัฒนาตัวพากลิ่นสำหรับน้ำยาบ้วนปากชนิดออกฤทธิ์นาน 

โดยศึกษาการนำสาร Cyclodextrin ซึ่งได้พัฒนามาจากแป้งดัดแปลงโดยใช้เอนไซม์ เพื่อใช้ในการกักเก็บกลิ่นของ

น้ำมัน มาผสมกับสารไคโตซานเพื่อช่วยในการเกาะติดที่ผนังในช่องปาก และศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสาร 

2 ชนิดนี้กับน้ำมันที่ต้องการเก็บกักด้วย

จากการศึกษา วิจัยและพัฒนานี้ได้สามารถยืดให้กลิ่นหอมอยู่ได้นานถึง 1 ชั่วโมงหลังจากใช้บ้วนปากแล้ว โดย สวทช. 

ได้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชน เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

น้ำยาบ้วนปากกลิ่นหอมยาวนาน 
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เครือ่งใชแ้ละอปุกรณต์า่งๆ ทีใ่ชง้านกลางแจง้ มกัประสบปญัหาสลีอกหลดุ เนือ่งดว้ยรงัสยีวู ีนำ้ฝน สนมิ ทำใหไ้มส่วยงาม 

บริษัท อาซาฮี จำกัด ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มาตรวัดน้ำ เห็นความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ จึงได้ 

ว่าจ้างให้ สวทช. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สีบนผลิตภัณฑ์มีความคงทน สวยงาม

นักวิจัย สวทช. โดยศูนย์นาโนเทค จึงได้พัฒนาสีน้ำมันชนิดพ่นเพื่อเคลือบผลิตภัณฑ์มาตรวัดน้ำ โดยการปรับปรุงและ 

เพิ่มสมบัติทางพื้นผิว เช่น ให้สีเกาะติดทนนาน ป้องกันแสงยูวี และรอยขีดข่วน ด้วยอนุภาคนาโนของโลหะออกไซด์ที่มี 

ความสามารถในการนำไฟฟ้าต่ำ เช่น ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO
2
), ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO

2
) หรืออนุภาคผสม ทั้งนี้ 

สามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสีชนิดอื่นๆ หรือโลหะชนิดอื่นๆ ที่ต้องใช้งานกลางแจ้ง 

และคำนึงถึงความสวยงาม คงทนของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ผลการศึกษา วิจัย และพัฒนาดังกล่าว สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบสูตรสีน้ำมันชนิดสีพ่นสีเขียวขี้ม้าที่ใช้พ่นผลิตภัณฑ์ 

มาตรวดันำ้รุน่ SV-15 เพือ่ใหเ้กาะตดิทนนาน ปอ้งกนั UV และรอยขดีขว่น โดย บรษิทั อาซาฮ ีจำกดัไดน้ำผลการวจิยัทีไ่ด้ 

ไปพัฒนาในกระบวนการผลิต โดยช่วยให้ผลิตภัณฑ์มาตรวัดน้ำมีความคงทนมากขึ้น

สีน้ำมันชนิดพ่นเกาะติดทนนาน ป้องกันยูวี-รอยขีดข่วน 

ผลิตภัณฑ์มาตรวัดน้ำอาซาฮี
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เนื่องจากพลาสติกเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์โลกร้อน ปัจจุบันจึงมีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับ 

ปัญหาดังกล่าว และพยายามหาสิ่งทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งแนวคิดการใช้ถุงผ้าเป็นบรรจุภัณฑ์แทนถุงพลาสติก 

จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก  

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณถุงพลาสติก 

จึงได้ว่าจ้างให้ สวทช. ศึกษา วิจัยและพัฒนาถุงผ้าเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในร้าน ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก

นักวิจัย สวทช. โดยศูนย์นาโนเทค จึงได้ศึกษา วิจัยและพัฒนาถุงผ้าสะท้อนน้ำ เป็นถุงผ้าเคลือบสารเคมี 2 ชนิดคือ 

ฟลูออโรคาร์บอนและซิลิกอนให้เป็นฟิล์มบางในระดับนาโนเมตร ได้วิเคราะห์ทดสอบผ้าด้วยวิธีฉีดน้ำเป็นละอองลงบน 

ผ้าเพื่อทดสอบการเกาะติดของน้ำบนผ้า และทดสอบการซัก (washing test) ซึ่งพบว่า น้ำไม่เกาะติดผ้าและยังคง 

คุณสมบัติเดิมหลังจากการซัก 5 ครั้ง

จากการวิจัยดังกล่าวศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ได้ผลิตถุงผ้านี้จำนวน 3,000 ใบ สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกใน 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ถึง 80% 

ถุงผ้านาโนกันน้ำช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 
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ในปีงบประมาณ 2551 นักวิจัย สวทช. โดยหน่วยปฏิบัติการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ศูนย์ไบโอเทค ได้

ดำเนินการให้คำปรึกษา ตลอดจนศึกษา วิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน ในการแปรรูปมันสำปะหลังให้เกิดประโยชน์ใน

ด้านต่างๆ เช่น

การศึกษาองค์ประกอบของกากเหลือทิ้งจากการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ให้กับบริษัท ไอบีซี คอนสตรัคชั่น • 

แอนด์ ดีเวลล๊อปเมนท์ จำกัด เพื่อนำกากเหลือทิ้งจากมันสำปะหลังหลังกระบวนการผลิตเอทานอลไปใช้เป็นวัตถุดิบใน

การผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งนักวิจัยสามารถพัฒนาเทคนิคการผลิตเอทานอลและวิเคราะห์คุณภาพของของเสียที่เป็นกากใน

รปูของกากสา่แหง้ (Dry Distillers Grains, DDG) และกากสา่แหง้รวมกบัของแขง็ทีล่ะลายได้ (Dry Distillers Grains 

with Solubles, DDGS) ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

การศกึษาการผลติเอทานอลจากมนัสำปะหลงั ใหก้บับรษิทั สวนอตุสาหกรรมระยอง จำกดั โดยใหค้ำปรกึษาเกีย่วกบั• 

การเขียนข้อเสนอโครงการในการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาการ

วิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการวัตถุดิบ และการจัดการน้ำเสีย

การวิเคราะห์และปรับปรุงโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง ให้กับบริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ จำกัด • 

โดยให้คำปรึกษากับบริษัท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต

เอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการเปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งที่ผ่านการย่อยครั้งแรก (Liquefi ed Starch) เป็นมันเส้น

หรือหัวมันสด 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเม็ดสาคูในกระบวนการขัดสีข้าว ให้กับบริษัท ซานตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดย• 

นักวิจัยได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตเม็ดสาคู ให้ได้เม็ดสาคูที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการขัดสี โดยใช้เทคนิคการคั่ว

และการตากแห้ง เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการขัดสีข้าวในโรงสี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขัดสีข้าวแบบใหม่ของทางบริษัทฯ 

ปัจจุบันได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว

ประโยชน์จากมันสำปะหลัง 
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ในอุตสาหกรรมผลิตงานหล่อ โลหะผสมอะลูมิเนียมมักเกิดปัญหาการเตรียมแท่งชิ้นงานหล่อมาตรฐานสำหรับ

ทดสอบสมบัติทางกล กล่าวคือ ไม่สามารถควบคุมตัวแปรและพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิการเท อุณหภูมิแม่พิมพ์ 

อตัราการเทปอ้นโลหะเหลวได ้สง่ผลใหค้า่สมบตัทิางกลจากการทดสอบไมส่ะทอ้นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของตวัวสัด ุผลทดสอบ

ทีไ่ดถ้งึแมจ้ะมาจากชิน้งานตามมาตรฐานสากล กไ็มส่ามารถนำมาใชอ้ธบิายสมบตัทิางกลของโลหะผสมอะลมูเินยีมได้

อย่างถูกต้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน จึงได้ว่าจ้างให้ สวทช. ดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้

อุตสาหกรรมหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียมในประเทศสามารถพัฒนาชิ้นส่วนงานหล่อที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับ

ต่างประเทศได้

นักวิจัย สวทช. โดยศูนย์เอ็มเทค จึงได้พัฒนาระบบแม่พิมพ์อัตโนมัติเพื่อการประเมินวัดคุณภาพของอะลูมิเนียมเหลว

และสมบัติทางกล เพื่อช่วยลดตัวแปรต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในการผลิตแท่งชิ้นงานหล่อสำหรับทดสอบสมบัติทางกล ทำให้

สามารถหาค่าสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมหล่อได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 

ระบบที่พัฒนาขึ้นยังสามารถนำไปใช้ในการหล่อชิ้นส่วนโลหะผสมอะลูมิเนียมอื่นๆ ได้อีกด้วย 

จากการศึกษา วิจัยและพัฒนา ทำให้ได้ต้นแบบระบบแม่พิมพ์อัตโนมัติรุ่นมาตรฐานและรุ่นพิเศษที่เพิ่มเติมระบบ

วิเคราะห์ทางความร้อน โดยต้นแบบระบบดังกล่าวรองรับการป้อนจ่ายโลหะเหลวที่สม่ำเสมอ กำหนดตั้งค่าสภาวะที่ใช้

ในการหลอ่งานได ้โดยสามารถสัง่การผา่นระบบหนา้จอสมัผสั ควบคมุการทำงานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์พรอ้มตอ่เขา้กบั

ชุดประเมินวิเคราะห์ทางความร้อน และชุดแม่พิมพ์โลหะสำหรับหล่ออะลูมิเนียมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ทั้ง

ญี่ปุ่น อเมริกาและยุโรป 

ระบบแม่พิมพ์อัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ในการ

ศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านหลอมหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพ 

กระบวนการผลิต อ้างอิงตามแม่พิมพ์หล่องานมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นสากล

ผลงานวิจัยพัฒนาที่เกิดขึ้นได้นำไปใช้งานประกอบการศึกษาวิจัย เพื่อหาสภาวการณ์เตรียมอะลูมิเนียมหลอมเหลวที่

เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพในสถานประกอบการผลิตล้ออะลูมิเนียมอัลลอย บริษัท สยามเลมเมอร์ซ จำกัด ซึ่งเป็น

ผูผ้ลติลอ้อะลมูเินยีมสำหรบัใชใ้นรถยนตท์ีม่กีำลงัการผลติเปน็อนัดบัสองของประเทศ โดยสามารถชว่ยลดตน้ทนุการเตรยีม

อะลูมิเนียมเหลวและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้บริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ากว่า

สามล้านบาท

ระบบแม่พิมพ์สำหรับควบคุมคุณภาพโลหะหลอมเหลว 
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ในปัจจุบันตลาดกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นมีการแข่งขันสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

บริษัท อินเดสึ  จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น จึงได้ว่าจ้าง สวทช. วิจัย ศึกษาและ

พัฒนาระบบควบคุมการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

นักวิจัย สวทช. โดยศูนย์เอ็มเทค ได้จัดทำระบบควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรง โดยได้จัดระบบควบคุมการผลิตให้เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน 

เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพและให้เกิดความสม่ำเสมอของคุณภาพ รวมถึงจัดทำวิธีการแก้ไข ป้องกันปัญหาด้านคุณภาพ 

เช่น สี ลวดลายไม่สม่ำเสมอ รอยย่น 

นอกจากนีไ้ดพ้ฒันาคณุสมบตัทิีส่ำคญัของกระเบือ้งซเีมนตท์ี ่เชน่ นำ้หนกั ความแขง็แรง การทดสอบแรงอดั การดดูซมึนำ้ 

ตลอดจนได้วิจัยพัฒนาสูตรและส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงขึ้นและมีน้ำหนักเบาลง 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ต่อไป

จากการศึกษา วิจัย และพัฒนาดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและการจัดการกระบวนการ

ผลติใหม้กีารควบคมุคณุภาพมากขึน้ และมรีะบบในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัผลติภณัฑ ์นอกจากผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ะมี

คณุภาพสงูขึน้ และปรมิาณของเสยีลดลง นำมาซึง่รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทัแลว้ ยงัเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและ

ส่วนแบ่งการตลาดให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

การผลิตกระเบื้อง«ีเมนต์แกร่ง น้ำหนักเบา 
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อตุสาหกรรมเซรามกิไทยจะสามารถแขง่ขนักบัตา่งประเทศได ้ตอ้งอาศยัการมบีรษิทัเซรามกิไทยทีเ่ขม้แขง็ ทีส่ามารถผลติ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลาย 

บริษัท ศศินทร์ พอทเทอรี่ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการกระเบื้องเซรามิกของไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับธุรกิจของตน เพื่อการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเซรามิกไทยพัฒนา บริษัทฯ จึงได้ขอรับคำปรึกษาและ

สนับสนุนจาก สวทช. ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สวทช. โดยศูนย์ทีเอ็มซี โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  (iTAP) ได้ให้คำปรึกษา

พร้อมทั้งสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและ

เตาเผาเซรามิก การให้ความรู้ด้านเทคนิคกับบุคลากร นำไปสู่การติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม ทำให้สายการผลิตมี

ความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียระหว่างการผลิต ตลอดจนการพัฒนาด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลาย

สีสันให้หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เน้นงานแฟชั่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มมากขึ้น  

จากการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตดังกล่าว บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ได้รับการ

ปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้มียอดการส่งออกมากขึ้นทั้งใน

ประเทศแถบยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้บุคลากรของบริษัทฯ ยังได้รับการพัฒนาทักษะและความ

สามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 60% และมีความรู้ทางเทคนิคเพิ่มขึ้น 70% ทั้งด้านการออกแบบและการเคลือบ 

ผู้ประกอบการเ«รามิกไทยเข้มแขçง อุตสาหกรรมเ«รามิกไทยก้าวหน้า 
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ด้วยความต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล 1994 จำกัด 

ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก ดิสก์เบรก และก้ามเบรกสำหรับรถยนต์ จึงได้ขอรับคำปรึกษาและสนับสนุนจาก สวทช. ใน

การทำวิจัยและพัฒนาผ้าเบรกชนิดไร้ใยหินที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีส่วนผสมของใยเหล็กที่ทำให้

จานเบรกสึกหรอและก่อให้เกิดเสียงดัง

จากการใหค้ำปรกึษาของ สวทช. โดยศนูยท์เีอม็ซ ีโครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย  (iTAP) 

บริษัทฯ สามารถผลิตผ้าเบรกชนิดไร้ใยหินและใยเหล็กได้สำเร็จ โดยได้ศึกษาทั้งวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผสม การทำ

แมพ่มิพข์องทัง้กา้มเบรกและผา้เบรกในโมเดลตา่งๆ กระบวนการผลติ การศกึษาสภาวะการผลติ รวมไปถงึการวเิคราะห์

ทดสอบการสึกหรอของจานเบรกและเสียงรบกวน ตลอดจนความนุ่มนวลในการเบรก ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

มีความคงทนแข็งแรง สามารถระบายความร้อนได้ดี และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จากการพัฒนาปรับปรุง

ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ลงทุนตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาและทดสอบเบรก เพื่อการสร้างรากฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคงให้แก่

บริษัทในระยะยาว

ผ้าเบรกรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
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สวทช. โดยศูนย์ทีเอ็มซี โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  (iTAP) ได้ให้คำปรึกษา

และสนับสนุนบริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ในการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรอง “ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม 

ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ” สะท้อนถึงการที่บริษัทฯ สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของ

บุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. ในการ “ศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลฟลูโคนาโซล 

200 มลิลกิรมั (Bioequivalence of Fluconazole 200 mg Capsule)” ซึง่เปน็โครงการสนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการ

สามารถผลิตยาต้านเชื้อรา (ใช้รักษาการติดเชื้อเนื่องจากเชื้อรา) ชนิดรับประทานได้เองในประเทศ ทำการทดสอบ

ประสิทธิภาพและคุณภาพเปรียบเทียบความสมมูลกับยานำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง 

จากการให้คำปรึกษาและสนับสนุนของ สวทช. ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิต

ให้เป็นที่ยอมรับจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ และช่วยให้

ประชาชนได้บริโภคยาที่มีราคาถูก โดยมีคุณภาพเทียบเท่ายาต้นแบบจากต่างประเทศที่มีราคาสูง นอกจากนี้ยังเป็น

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในอนาคต 

ยกระดับคุณภาพห้องป¯ิบัติการยาไทยสู่มาตรฐานสากล 



39

A
nn

ua
l 
Re

po
rt 

20
08

 

เครื่องเงินไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของประเทศ ทั้งรูปแบบที่สวยงามและวัสดุที่มีคุณภาพ จึงได้รับความนิยมจาก

ต่างประเทศอย่างมาก

ร้านวัวลายศิลปŠ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีการผสมผสาน

ศิลปะล้านนา โดยสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 

สวทช. โดยศูนย์ทีเอ็มซี โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  (iTAP) ได้สนับสนุนและช่วยให้

ผู้ประกอบการสามารถสกัดเงินบริสุทธิ์มาเป็นวัตถุดิบทำเครื่องเงินได้เอง ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องนำเข้าเม็ดเงินบริสุทธิ์จาก

ต่างประเทศที่มีราคาสูงถึง 12,000-18,000 บาทต่อกิโลกรัม แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถนำขดลวดเหลือทิ้งจาก

อตุสาหกรรมมาคัดแยกเนื้อเงิน และได้เป็นเม็ดเงินบริสุทธิ์ถงึ 98% สามารถนำมาใช้ทำเครือ่งเงินได้มีคุณภาพเทยีบเทา่

จากต่างประเทศ

จากการสนับสนุนของ สวทช. ส่งผลให้ร้านวัวลายศิลปŠสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบได้ถึง 40% สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ขณะเดียวกันจากการนำขดลวดเหลือทิ้งมารีไซเคิล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเม็ดเงินบริสุทธิ์ได้มากกว่า 2-3 เท่า 

อีกทั้งยังช่วยให้ประเทศไทยลดการนำเข้าก้อนเงินจากต่างประเทศอีกด้วย 

เครื่องเงินไทยจากของเหลือทิ้ง 
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บริษัท โมลด์เมท จำกัด ผู้ผลิตยางตันสำหรับรถที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมเกษตร ได้รับคำแนะนำ

และการสนับสนุนจาก สวทช. ในการพัฒนายางตีนตะขาบเพื่อใช้กับยานพาหนะโดยพัฒนาจากยางพาราเป็นรายแรก

ของประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพาราของไทย

สวทช. โดยศนูยท์เีอม็ซ ีโครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย  (iTAP) ใหค้ำปรกึษาและสนบัสนนุ

ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนมาวิจัยและพัฒนาร่วมกับทางบริษัทฯ เพื่อพัฒนาต้นแบบยางตีนตะขาบจากยางพารา 

โดยได้แนะนำการออกแบบและสร้างโรงงานเพื่อการผลิต รวมถึงออกแบบกระบวนการผลิตทั้งระบบ นอกจากนี้ยังได้

แนะนำการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการวิเคราะห์ทดสอบ ตลอดจนพัฒนาการผลิตยางตีนตะขาบให้มีหลากหลาย

รูปแบบตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

จากการสนับสนุนของ สวทช. ทำให้บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท ห้าดาว แทรค จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง

ตีนตะขาบ โดยใช้ชื่อสินค้า “สตาร์แทรค” (Star Trax) ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราได้ถึง 

4.2 เท่า เมื่อเทียบกับการขายยางพาราแผ่น นอกจากนี้ยางตีนตะขาบยังได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

การใช้งาน ทำลายสภาพถนนและไม่เกิดมลพิษทางเสียงขณะใช้งาน

จากยางพาราสู่ยางตีนตะขาบรายแรกของประเทศ 
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สวทช. โดยศูนย์ทีเอ็มซี โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย  (iTAP) ได้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนบริษัท เอกชัย 

สาลีส่พุรรณ จำกดั ผูผ้ลติและจำหนา่ยขนมหวาน ในการพฒันาเทคโนโลยี

การผลติเพือ่ชว่ยเพิม่คณุภาพของขนม รวมถงึการพฒันาระบบการบรหิาร

การผลิตด้วยคอมพิวเตอร์

สวทช. ไดส้นบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ เชน่ เครือ่งหยอดแปง้

สำหรับทำสาลี่ที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งทำให้ได้ขนมสาลีที่มีขนาดชิ้น

เท่ากัน หรือการใช้ตู้นึ่งไอน้ำสำหรับการนึ่งขนมสาลี่ ซึ่งช่วยควบคุม

ความร้อนและไอน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ขนมสาลี่สุกพร้อมๆ กัน  

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้บริษัทฯ นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย

ในการวางแผนการผลิตตลอดจนควบคุมการใช้วัตถุดิบและเครื่องจักร 

จากการสนับสนุนดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตขนมได้มากขึ้น 

มกีระบวนการผลติทีม่คีณุภาพสมำ่เสมอ ขนมเกบ็รกัษาไดน้านขึน้โดย

ยังคงคุณภาพด้านรสชาติความสะอาด และผลิตได้ทันตามความ

ต้องการของตลาด 

เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพขนมไทย 
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การดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นพันธกิจหลักของ สวทช. ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ด้าน คือ 

สร้างคน สร้างปัญญา วางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สวทช. ได้ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย

โครงการด้านการสนับสนุนเงินทุนการเพื่อการศึกษาและการวิจัยในระดับปริญญาตรี  โท และเอก • 

การสนับสนุนให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาชีพทั้งใน สวทช.   • 

     เครือข่ายมหาวิทยาลัย และในบริษัทเอกชนเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนและเรียนรู้การศึกษาวิจัยจาก 

     ประสบการณ์ตรง

การสนับสนุนทุนเพื่อทำวิจัยระยะสั้น• 

การสนับสนุนทุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ • 

สำหรับการพัฒนากำลังคนในภาคการผลิตและการบริการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมแก่ผู้สนใจในหลากหลายสาขาอย่าง 

ต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

การประชุมสัมมนาวิชาการ • 

การจัดอบรมแบบ e-learning• 

การจัดค่ายฝึกอบรมทักษะการวิจัยแก่เยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี• 

การจัดประกวดโครงงานและการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล         • 

2. การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่ม 

มากขึ้นผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ 

การผลิตและสนับสนุนการผลิตรายการสารคดีและรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • 

     จากสิ่งใกล้ตัว รวมไปถึงผลงานของนักวิจัยไทย

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมวิชาการ • 

การจัดค่ายวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนทั่วไปที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • 

การผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย เกมส์• 

การสื่อสารเพื่อความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกต้อง เช่น การเสวนาประเด็นวิพากษ์ด้านเทคโนโลยี  • 

     การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
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ศูนย์เอ็มเทค สวทช. โดยเครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย (Thai Green Design Network; TGDN) 

จัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 (1st Thailand EcoDesign 

Award: EcoDesign 2008) ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและรางวลัรวมกวา่ 

300,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ 

และบริษัทเอกชนหลายแห่ง เพื่อจุดประกายความคิด ผลักดันการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการทำลาย และเพื่อร่วมกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากรปูลกัษณก์ารออกแบบผลติภณัฑท์ีเ่ขา้ประกวดตอ้งเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม การผลติไดจ้รงิ ยงัตอ้งแสดงใหเ้หน็

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการการทำลาย 

การประกวดครัง้นีแ้บง่เปน็ 4 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทที ่1 นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้/ปลาย หรอืเทยีบเทา่ ประเภท

ที ่2 นสิติ / นกัศกึษาระดบัอนปุรญิญา ปรญิญาตร/ีโท หรอืเทยีบเทา่ ใชห้วัขอ้การประกวด “การออกแบบโดยใชห้ลกัการดา้น 

3Rs คือ ลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งในส่วนของพลังงานและวัสดุ” ส่วนในประเภทที่ 3 ประเภท

นักออกแบบอิสระ ประชาชนทั่วไป และประเภทที่ 4 ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งในประเทศไทย 

ใช้หัวข้อการประกวด “การออกแบบโดยพิจารณาตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์” 

การประกวดออกแบบผลิตภัณ±์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ



45

A
nn

ua
l 
Re

po
rt 

20
08

 

สวทช. โดยศูนย์เอ็มเทค ได้ส่งเยาวชน 8 คน ที่ผ่านการแข่งขัน RDC 2008 และได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์  IDC 

RoBoCon 2008 (International Design Contest 2008) ณ ประเทศบราซลิ ซึง่นกัศกึษาไทย

ทั้ง 8 คน ได้คละทีมร่วมกับนักศึกษาประเทศอื่นๆ อีก 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 

ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และบราซิล โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อร่วมกันออกแบบและสร้าง

หุ่นยนต์บังคับโดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งแก้ปัญหาตามโจทย์และกติกาที่

กำหนดไว้ โดยการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการจำลองการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับการผลิต

เอทานอลจากอ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศยราซิล หรือที่เรียกว่า Green 

Energy

  ผลการแข่งขัน IDC 2008 นักศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  1.  น.ส.วรรณเพ็ญ แซ่เปี›ยน และนักศึกษาต่างชาติ 5 คน  

   ได้รับรางวัลชนะเลิศ

  2.  นายสถิตธรรม สังข์ทอง และนักศึกษาต่างชาติ 5 คน 

   ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศและรางวัลทีมความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น

  3.  นายอาณัติ จะรคร และนักศึกษาต่างชาติ 5 คน 

   ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 3

  4.  นายสุรพงษ์ การะเกด และนักศึกษาต่างชาติ 5 คน 

   ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 4

การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย 

  3.  นายอาณัติ จะรคร และนักศึกษาต่างชาติ 5 คน 

   ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 3

  4.  นายสุรพงษ์ การะเกด และนักศึกษาต่างชาติ 5 คน 

   ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 4
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นายวศิน ตู้จนิดา และเด็กหญิงพรกมล ติรณะประกจิ ตัวแทนเยาวชนไทย 

จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน 

ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 300 เหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐ จากการแข่งขันวิดีโอเกมส์ ASEAN Quest ซึ่งสมมติ

การเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยในภูมิภาคอาเซียน ผู้แข่งขันต้องวางแผนตั้ง

โรงไฟฟ้าในประเทศต่างๆ ตลอดจนวางแผนทางการทูต เศรษฐศาสตร์ 

และเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเกิดความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหาจากอุบัติภัยนี้ให้คลี่คลายได้ด้วยดี 

การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดวิทยาศาสตร์

เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Science Summit) ณ กรุงมะนิลา 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

โครงการพัฒนาอัจ©ริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเดçก

และเยาวชน
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สวทช. โดยสำนกังานจดัการสทิธเิทคโนโลย ีศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ี

(ทีเอ็มซี) ได้ส่ง “ทีมภูมิใจฟาร์ม” จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ 2008 Global 

TIC (Talentrepreneur Innovation & Collaboration Associa-

tion) ณ กรุงไทเป ไต้หวัน และทีมภูมิใจฟาร์มสามารถคว้ารางวัล

ชนะเลิศอันดับหนึ่งสาขา Best Social Entrepreneurship Award 

ทีมภูมิใจฟาร์มได้เสนอแผนธุรกิจการทำธุรกิจผลิตเนื้อวัวคุณภาพสูง 

ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการพัฒนาปศุสัตว์แบบระบบปิด การ

ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยนำโคเนื้อไปเลี้ยง และการพัฒนาการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโคแช่เย็นให้ได้เนื้อวัวที่มีคุณภาพดีในราคาที่

สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ

และสงัคม กลา่วคอื ชว่ยเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑเ์นือ้โคแชเ่ยน็ และยกระดบั

ความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ไทย นอกจากนี้ทีมภูมิใจฟาร์มได้นำเทคโนโลยีการผสมเทียมมา

ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการปรับปรุงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อให้มีระดับ

ไขมันแทรกเพิ่มขึ้น ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการย้ายตัวอ่อนมาช่วย

ให้วัวแม่พันธุ์สามารถตกไข่ได้มากกว่าหนึ่งตัวต่อปี และย้ายไปฝากใน

แม่วัวตัวรับอื่นๆ 

นักศÖกษาไทยนำเทคโนโลยีสู่แผน¸ุรกิจ 

คว้ารางวัลระดับโลก
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สวทช. ได้พัฒนาสื่อต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่าง

หลากหลายและต่อเนื่อง เช่น รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ หนังสือ วารสาร จุลสาร สื่อมัลติมีเดีย และเว็บไซต์ โดย

เนื้อหาของสื่อมุ่งเน้นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ตลอดจนนำเสนอความก้าวหน้าเทคโนโลยีใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

อนาคต และเปน็ประโยชนต์อ่ประเทศชาต ิโดย สวทช. เนน้บทบาทการเปน็ผูส้นบัสนนุดา้นเนือ้หา รวมทัง้สรา้งความรว่มมอื

กบัพนัธมติรของ สวทช. ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในการเผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีเ่ปน็ประโยชนแ์กส่าธารณชน ซึง่ในปงีบประมาณ 

2551 มีหน่วยงานที่นำสื่อประเภทหนังสือของ สวทช. ไปดำเนินการเผยแพร่และขยายผลในวงกว้าง ดังนี้  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นำหนังสือส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้• 

ของ สวทช. จำนวน 8 เรือ่ง ไปจดัพมิพเ์ผยแพรใ่หโ้รงเรยีนประถมและมธัยมศกึษาในสงักดั สพฐ. เพือ่ใชใ้นการเรยีนการสอน 

รวมทั้งขอความร่วมมือ สวทช. จัดอบรมให้กับศึกษานิเทศก์ 185 เขตพื้นที่การศึกษาและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้

การใช้หนังสือมีประสิทธิภาพสูงสุด 

รายชื่อหนังสือของ สวทช. ที่ สพฐ. ได้นำไปจัดพิมพ์ ได้แก่

1. โครงงานวิทยาศาสตร์แบบงานวิจัย

2. คู่มือศึกษาพรรณไม้ในธรรมชาติ

3. พรรณไม้ป่าชายเลน

4. เรียนรู้ธรรมชาติชายฝั›งทะเล

5. รู้ใช้...รู้ทำในห้องปฏิบัติการ

6. นาโนเทคโนโลยี

7. การสืบค้นทางวิทยาศาสตร์

8. การใช้เกมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

การพัฒนาสื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด (ทวพ.) ร่วมกับ สวทช. จัดทำโครงการร่วมผลิตวรรณกรรมสู่เยาวชน เพื่อ• 

ผลิตและเผยแพร่วรรณกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่เยาวชนไทยโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท

สารคดี สาระบันเทิง และการ์ตูนสำหรับเด็ก ทั้งนี้ สวทช. ได้ให้สิทธิ์ ทวพ. เพื่อพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือ จำนวน 

13 เรื่อง ได้แก่

1. ท่องแดนวิทยาศาสตร์

2. นักอยากวิจัย

3. แล้วคุณจะรักบังกาลอร์

4. ท่องแดนมังกร เรียนรู้เทคโนโลยี

5. เรื่องเล่าจากปลาทูหน้างอ

6. อาณาจักรมด

7. ผจญภัยไปกับโลกใบเล็ก ตอนมหัศจรรย์ของจุลินทรีย์

8. เปิดโลกจุลินทรีย์สู่ชีวิตมหัศจรรย์

9. เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ

10. เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

11. ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต

12. ไข้หวัดนก โรคอุบัติใหม่บนโลกใบเก่า

13. จีโนม: เรื่องที่ทุกคนควรรู้
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โครงสร้างพื้นฐาน

eliverability
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สวทช. ได้ดำเนินการผลักดันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วย 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 จนเป็นผลสำเร็จ โดยได้มีการประกาศใช้ใน 

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ฯ แสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวตักรรมอยา่งจรงิจงั ตอ่เนือ่งและยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 86 (1) 

ที่ระบุว่า รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่างๆ

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับภาคเอกชนใน 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและมีความสอดคล้องกัน ภายใต้ พรบ. ดังกล่าว  

จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) โดยมีสำนักงานคณะ 

กรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) เปน็สำนกังานเลขานกุาร ทำหนา้ทีก่ำหนด

นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศให้ชัดเจน  ให้มีการจัดสรรและใช้ทรัพยากร 

อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายและแผน และติดตามประเมินผลการพัฒนา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

พรบ. ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551

สวทช. ได้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการ 

แข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยที่ผ่านมาได้จัดตั้ง 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ 

ศนูยว์จิยัและพฒันาไมโครอเิลก็ทรอนกิส ์เพือ่ใหภ้าคเอกชนและภาครฐัไดม้โีอกาส

พัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อีกทั้งเป็นแหล่งพัฒนากำลังคน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  

ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้    

โครงสร้างพื้นฐาน
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อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค : พัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ระดับท้องถิ่น

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ให้จัดตั้งโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออเฉียงเหนือและ 

ภาคใต้ ระยะที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศทั้งในด้านการพัฒนากำลัง 

คน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในส่วนกลางและ

กระจายสู่ภูมิภาค

สวทช. โดยศูนย์ทีเอ็มซี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นแกนนำหลักร่วมกับเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และประสานงานกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ 11 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันการศึกษา

แกนหลักในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาสร้าง 

ศกัยภาพการแขง่ขนัใหแ้กอ่ตุสาหกรรมและสรา้งธรุกจิทอ้งถิน่ในภมูภิาคใหม้คีวามเจรญิ รวมถงึเปน็ศนูยก์ลางการพฒันา 

เศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองภูมิภาค  

ผลการดำเนนิงานในปงีบประมาณ 2551 นัน้ อทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาคทัง้สองแหง่ไดใ้หบ้รกิารแกภ่าคเอกชนจำนวน 

1,126 ราย โดยมผีูป้ระกอบการทีเ่ขา้รบัการบม่เพาะ รวมทัง้สิน้ 81 ราย มโีครงการวจิยัและพฒันา จำนวน 120 โครงการ 

สามารถพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ 55 เรื่อง 

จากการดำเนนิงานดงักลา่ว ไดช้ว่ยใหผู้ป้ระกอบการในทอ้งถิน่สามารถพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีม่คีณุภาพ เปน็ทีต่อ้งการ 

ของตลาด จนทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ ดังเช่น บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยในภาคใต้

ที่ได้เข้ารับบริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ทำใหส้ามารถพฒันาแผน่เซลลโูลสทีม่ลีกัษณะเสน้ใยทีห่นาแนน่ สามารถเกบ็กกัความชุม่ชืน้ 

ได้ดี และสามารถนำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แผ่นเซลลูโลสสำหรับมาสค์ 

แผ่นเซลลูโลสสำหรับปิดรอบดวงตา และวัสดุปิดบาดแผลชนิดชุ่มชื้น โดยทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว

นอกจากนี้ จากการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ก่อให้เกิดผลงานวิจัยและพัฒนาอื่นๆ เช่น 

เครือ่งเคลอืบเมลด็พนัธุพ์ชื อปุกรณป์ระหยดัพลงังานในเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งผลติยางแผน่ดบิแบบตอ่เนือ่ง ชดุทดสอบ 

สารเคมีสำหรับโรงงานน้ำยางดิบ มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน เป็นต้น
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แผ่นเซลลูโลสสำหรับมาสค์หน้า

เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์

วัสดุปิดบาดแผลชนิดชุ่มชื้น

ผลิตภัณฑ์ผ้ายืดแรงกดทับ

ฝึกอบรมเทคนิคการเจรจา
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โครงการพืน้ทีเ่ชา่เอกชน อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย ไดด้ำเนนิการ

เชิญชวนและประสานงานให้ บริษัท พาราไซแอนติฟิก และบริษัท 

Shimadzu (Asia Pacifi c) PTE, Ltd ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ Shimadzu 

Bara Technical Center ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ศนูย ์Shimadzu Bara Technical Center เปน็ศนูยบ์รกิารดา้นเทคนคิ

การวิเคราะห์ปริมาณสารพิษ เป็นแห่งแรกของเอเชียที่ให้บริการด้าน

เทคนิคเชิงลึกในการวิเคราะห์ชั้นสูง เช่น GC-MS, UV-ViS, ED-XRF 

และ ICP-OES เป็นต้น

นอกจากนีไ้ดม้กีารลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืกบั สวทช.  เพือ่พฒันา

บุคลากรระหว่างบุคลากรจากประเทศญี่ปุ่นและไทย และทำวิจัยด้าน

การพฒันาเทคนคิการวเิคราะหท์ดสอบ กอ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู้

และประสบการณ ์ซึง่จะทำใหส้ามารถตอบโจทยข์องผูป้ระกอบการไทย

ได้อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ความร่วมมือในเบื้องต้นจะให้ความสำคัญกับปัญหาการวิเคราะห์

ทดสอบปริมาณสารต้องห้ามในวัสดุวิศวกรรม เนื่องจากปัจจุบันตลาด

สำคัญเกือบทั่วโลกได้กำหนดเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ผลิตและ

ออกแบบผลติภณัฑใ์หด้ำเนนิการตามมาตรฐานตา่งๆ ไดแ้ก ่มาตรฐาน

เพื่อสิ่งแวดล้อม RoHS (Restriction of Hazardous Substances

และระเบยีบ ELV (End-of-Life Vehicles ซึง่เปน็ระเบยีบของสหภาพ

ยุโรป เพื่อลดของเสียจากยานยนต์ เป็นต้น

เป�ด Shimadzu Bara ศูนย์บริการด้าน

เทคนิคการวิเคราะห์สารพิษแห่งแรกในไทย

UV1800 Spectrometer
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อุทยานวิทยาศาสตร์หนุนผู้ประกอบการ SMEs คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับสากล

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นำผู้ประกอบการไทยร่วมงาน “2008 Taipei Inter-

national Invention Show & Technomart (INST 2008)” ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจากผู้ประกอบการจาก 20 ประเทศ นอกจากนี้ภายในงานได้มีการประกวด

นวัตกรรมต่างๆ เพื่อชิงรางวัล Taipei Invention Award 2008 ด้วย

หนว่ยบม่เพาะธรุกจิเทคโนโลยไีดน้ำผลติภณัฑจ์ากผูป้ระกอบการของโครงการฯ เขา้รว่มจดัแสดงในงาน โดยผลติภณัฑจ์าก

ผู้ประกอบการไทยได้รับรางวัลในการประกวด Taipei Invention Award 2008 ในประเภทนวัตกรรมที่สามารถลด

ต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. นวัตกรรม “เยื่อกระดาษทดแทน (Substituted Pulp)” โดยบริษัท เฟล็กโซ่รีเสิร์ช จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

 โดยเปน็นวตักรรมทีส่ามารถลดการใชเ้ยือ่กระดาษจากตน้ไมไ้ดป้ระมาณ 5-30% และยงัชว่ยลดตน้ทนุการผลติกระดาษ

 ได้อีกด้วย

2. นวัตกรรม “เอนไซม์ผลิตกระดาษ (Pulp and paper making enzyme)” โดยบริษัท เฟล็กโซ่รีเสิร์ช จำกัด 

 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โดยเป็นนวัตกรรมกำจัดหมึกพิมพ์ กาว หรือสิ่งเจือปนออกจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล

 ต่างๆ ก่อนนำเยื่อกระดาษเหล่านี้มาผลิตใหม่ ทำให้กระบวนการผลิตกระดาษทำได้ง่าย ทดแทนการใช้เครื่องมือกล

 ในการบดเยื่อกระดาษที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเอนไซม์ 4 ชนิดให้เหมาะสม

 กับการใช้สำหรับกระดาษรีไซเคิลที่แตกต่างกัน 

3. นวัตกรรม “ระบบทำความสะอาดลูกกลิ้งจ่ายหมึกพิมพ์ (Anilox Cleaner)” โดยบริษัท เพรสรูมซัพพลาย จำกัด 

 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เป็นนวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องงานพิมพ์ ที่ไม่เพียงลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาลูกกลิ้ง 

 แต่ยังเป็นระบบที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของลูกกลิ้งให้ยาวนานขึ้น
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ความร่วมมือต่างประเทศ

ccountability
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เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทางด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สวทช. จำเป็นต้องอาศัยแนวร่วมจาก 

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน 

หลากหลายสาขาที่จะนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรม 

ใหม่ๆ ในปีงบประมาณ 2551 สวทช. จึงได้พัฒนาความร่วมมือกับ 

ต่างประเทศทั้งในรูปแบบทวิภาคีและไตรภาคีกับประเทศต่างๆ อาทิ 

ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น 

ออสเตรเลยี เกาหล ีจนี และไตห้วนั โดยกจิกรรมที ่สวทช. ดำเนนิการ 

ได้แก่

ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ • 

 ตลอดจนการศึกษาผลกระทบของโครงการต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ 

 และสังคมกับองค์กรต่างๆ 

รว่มพฒันาบคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในลกัษณะ • 

 การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและสนับสนุนการฝึกงานในห้องปฏิบัติการ 

 วิจัยของ สวทช.   

ร่วมมีบทบาทในระดับภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพใน • 

 การประชุมสัมมนา 

ความร่วมมือต่างประเทศ
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สวทช. โดยศนูยไ์บโอเทค รว่มกบับรษิทั ชเิซโด ้(ไทยแลนด)์ จำกดั ไดย้ืน่จดสทิธบิตัร เรือ่ง “สารทีใ่ชท้าภายนอกผวิหนงั 

สารให้ความขาว สารชะลอวัย และสารต้านออกซิเดชั่น”  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่างศูนย์ไบโอเทค กับบริษัท ชิเซโด้ 

โดยเป็นโครงการศึกษาและประเมินฤทธิ์ของสารสกัดจากพืช 6 ชนิด เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง 

ตะไคร้ต้นหรือข่าต้น • (Cinnamomum ilicioides) มีฤทธิ์ให้ความขาว ชะลอวัย และช่วยให้ผิวเรียบเนียน

ชำมะเลียง • (Lepisanthes fruticosa) มีฤทธิ์ชะลอวัย และสลายไขมัน 

กันเกรา • (Fagraea fragrans) มีฤทธิ์ชะลอวัย และช่วยให้ผิวเรียบเนียน

ประดู่บ้าน • (Pterocarpus indicus) มีฤทธิ์ชะลอวัย 

กระชายป่า • (Boesenbergia regalis)  มีฤทธิ์ให้ความขาว และชะลอวัย

กฤษณา • (Aquilaria crassna) มีฤทธิ์ให้ความขาว และชะลอวัย

การศึกษาวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติจากกรมวิชาการเกษตรตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืชปี พ.ศ. 2542 ทั้งเมื่อเริ่มต้นวิจัย

และเมือ่มกีารยืน่ขอจดสทิธบิตัร  การยืน่จดสทิธบิตัรรว่มครัง้นีเ้พือ่ขอใหร้ฐัคุม้ครองสิง่ประดษิฐจ์ากการแขง่ขนัทางการคา้ 

ซึ่งการคุ้มครองผลที่ได้จากงานวิจัยจากพืชทั้ง 6 ชนิดดังกล่าวจะไม่กระทบอุตสาหกรรมระดับชุมชนของไทยที่มีการใช้

ประโยชน์จากพืชทั้ง 6 ชนิดตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศÖกษาสารสกัดจากสมุนไพรไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 
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สวทช. โดยศูนย์ไบโอเทค ได้ร่วมมือกับบริษัทเวชภัณฑ์โนวาร์ติส 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในด้านการค้นหายา โดยมีเป้าหมายเพื่อการ

พฒันายารกัษาโรคจากสารธรรมชาตทิีค่น้พบในประเทศไทย และพฒันา

บุคลากรไทยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จากความร่วมมือดังกล่าว  ทำให้สามารถศึกษาวิจัยจุลินทรีย์จำนวน

กวา่ 2,500 ตวัอยา่ง  สารประกอบกวา่ 70 ตวัอยา่ง  และสามารถคน้พบ

จลุนิทรยีท์ีม่ศีกัยภาพในการสรา้งสารออกฤทธิท์างชวีภาพใหมท่ีไ่มเ่คย

มีการค้นพบมาก่อน เพื่อการพัฒนาเป็นยารักษาโรคต่างๆ ต่อไป เช่น 

โรคติดเชื้อ โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งและเนื้องอก 

และโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคที่บริษัทเวชภัณฑ์

โนวารต์สิใหค้วามสำคญัในการพฒันาวจิยัยารกัษา นอกจากนีย้งัทำให้

นักวิจัยศูนย์ไบโอเทคได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ 

สามารถสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยไทย  อีกทั้งยังก่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู้ในการทำวิจัยเชิงพาณิชย์กับบริษัทยาชั้นนำระดับ

โลกนี้ด้วย 

จากผลสำเร็จของความร่วมมือดังกล่าว สวทช. โดยศูนย์ไบโอเทคและ

บริษัทเวชภัณฑ์โนวาร์ติส จึงตกลงทำสัญญาความร่วมมือระยะที่ 2 

เป็นระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2551–2554) เพื่อร่วมดำเนินงานวิจัย

ต่อเนื่อง โดยยังคงดำเนินงานวิจัยศึกษาจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ รวมทั้ง

สารเคมีใหม่ๆ จากจุลินทรีย์เหล่านี้ และประเมินหาสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพร่วมกับบริษัทเวชภัณฑ์โนวาร์ติส เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ใน

การค้นคว้าและพัฒนายาต่อไป 

การศÖกษาวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาเปšนยารักษาโรคร่วมกับบริษัทเวชภัณ±์โนวาร์ติส 
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ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นของโลก มีอุณหภูมิและฝนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด

เขตภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ 

ซึ่งตัวแปรสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างใน

ระหว่างการใช้งาน 

สวทช. โดยศูนย์เอ็มเทค ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์วัสดุแห่งชาติ (National Institute 

for Material Science: NIMS) ประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมเพื่อศึกษาและ

เก็บข้อมูลพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างเมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง 

เช่น บริเวณในสนามบิน ในเมือง ชานเมือง และชายฝั›งทะเล โดยการทดสอบการกัดกร่อนจาก

บรรยากาศร่วมกับการเก็บข้อมูลการกัดกร่อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

เซนเซอรช์นดิ Atmospheric Corrosion Monitor (ACM) ซึง่พฒันาโดย NIMS ผลการศกึษา

ดังกล่าวจะนำไปใช้พัฒนาฐานข้อมูลการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างของประเทศไทยและ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานการทดสอบการกัดกร่อนและการ

ป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างร่วมกันในอนาคตต่อไป

การศÖกษาการกัดกร่อนของเหลçกกล้าโครงสร้างในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

ACM-Sensor

การทดสอบกับสภาพอากาศ
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อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาของคนไทย ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเซรามิกไทยเน้นการผลิตตามคำสั่งซื้อ อีกทั้งไม่สามารถ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเซรามิก 

ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

สวทช. โดยศูนย์เอ็มเทค ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง ประเทศญี่ปุ่น 

(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology; AIST) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสูตรเคลือบและวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ความร่วมมือดังกล่าว

ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาดูงานอุตสาหกรรมเซรามิก การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาที่เป็น

ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรดินเซรามิกสำหรับเผาที่อุณหภูมิต่ำ เป็นต้น และ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเซรามิกของไทยและญี่ปุ่น โดยในเบื้องต้นจะเริ่มจากการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูล

สูตรเคลือบและฐานข้อมูลวัตถุดิบเซรามิกของทั้ง 2 ประเทศเข้าด้วยกัน

จากความร่วมมือดังกล่าว ศูนย์เอ็มเทคได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสูตรเคลือบเซรามิกของไทยแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 

2551 และจะพัฒนาต่อในปีงบประมาณ 2552 นี้ จากนั้นจึงจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสูตรดินและเชื่อมโยงระบบ

ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเซรามิกของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าวนี้ จะช่วยแก้ปัญหา

การสูญเสียข้อมูลทางด้านเทคนิคเซรามิก เนื่องจากมีระบบการจัดเก็บที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย และช่วยยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกได้  และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เซรามิก

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสูตรเคลือบและวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเ«รามิกไทย-ญี่ปุ†น
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ประเทศไทยเป็นประเทศแกนนำสำคัญในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจาก

นานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาพลังงานชีวภาพ เนื่องจากลักษณะเศรษฐกิจกึ่งการเกษตรและ

กึ่งอุตสาหกรรมที่เอื้ออำนวยทั้งวัฏจักรการผลิตพลังงานชีวภาพ เช่น แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม 

องค์กรระหว่างประเทศจึงมีความสนใจที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมมายังภูมิภาคนี้ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ในภูมิภาค รวมถึงการป้องกันความขัดแย้งระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต 

สวทช. โดยกลุ่มวิจัยพลังงานชีวภาพ ศูนย์เอ็มเทค ได้ร่วมกับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(New Energy and Industrial Technology Development Organization: NEDO) ประเทศญี่ปุ่น และธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย “โครงการการยกระดับขีดความสามารถ

การผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย” และ “โครงการการสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่งใน

ประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง”

โครงการการยกระดับขีดความสามารถการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

วิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลภายในประเทศ โดยสำรวจข้อจำกัดและขีดความสามารถของ• 

 เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลภายในประเทศ  

การหาผู้ประกอบการภายในประเทศที่มีขีดความสามารถในการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลตลอดจน• 

 ศักยภาพในการตั้งโรงงานผลิตภายในประเทศ 

ศึกษาปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการสำรวจโรงงานภายในประเทศ • 

แสวงหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำเสนอแนวทางความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่• 

 เหมาะสมกบัประเทศไทย ทัง้นีเ้พือ่พฒันาและเพิม่ขดีความสามารถบคุคลากรเชงิเทคนคิภายในประเทศ ทดแทนการ

 นำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอดีเซลไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้ใน

 เฟสแรกนั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องในเฟส 2 จาก NEDO 

สำหรบัโครงการการสำรวจความเปน็ไปไดใ้นการใชไ้บโอดเีซลในภาคขนสง่ในประเทศกลุม่ลุม่แมน่ำ้โขง มวีตัถปุระสงค์

เพื่อลดมลพิษจากระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ที่ใช้ไปมาหาสู่กันทั้งทิศเหนือ 

ใต ้ตะวนัออก และตะวนัตก ซึง่การศกึษานีช้ว่ยในการรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ ภายใต ้Biodiversity Corridor 

Initiative ของ ADB โดยผลการสำรวจนีจ้ะทำใหส้ามารถเพิม่ขดีความสามารถของบคุคลากร และเปน็แนวทางให ้ADB 

ตัดสินใจในการวางแผนนโยบายเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อผลักดันให้มีการใช้ไบโอดีเซล

ในภาคขนส่งในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนี้ต่อไป 

การศÖกษาด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
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สวทช. โดยศูนย์ไบโอเทค ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS),  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และองค์การอาหารและยา (TFDA) นำเสนอความพร้อมของไทยในการเป็น 

ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¡ÒÃá¾·Â�¢Í§âÅ¡ (Medical Hub of The World) ในงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ

นานาชาติ หรืองาน BIO 2008 (Bio International Convention 2008) ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2551 

ณ เมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ที่นำไปจัดแสดงในงาน ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตต้นแบบ

อย่างรวดเร็ว เช่น กะโหลกศีรษะเทียมเพื่อใช้ในการตกแต่งใบหน้าในผู้ประสบอุบัติเหตุ และชุดตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ 

ที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง เช่น ชุดตรวจเม็ดเลือดขาวสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร คือ การสร้างเครือข่าย

การวิจัยค้นคว้าระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ  การเพิ่มโอกาสการเจรจาความ

ร่วมมือและการลงทุนทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักในการดึงดูดความสนใจและสร้างความร่วมมือ

ทางการวิจัยและพัฒนาด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์  ตลอดจนสร้าง

โอกาสในการศึกษาความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ทั้งการแพทย์ เกษตร พลังงาน 

สวทช. ร่วมงาน BIO 2008 ชูไทย “ศูนย์กลางการแพทย์ของโลก”
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สิทธิบัตร
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1.  เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนแบบลูกกลิ้ง

2.  กระบวนการแยกสารสกัดแอนติโมนีไตรออกไซด์จากพลวง

3. วิธีลดแสงรบกวนในแป้นคีย์สัมผัสเชิงแสงโดยอาศัยเทคนิค

 การมัลติเพล็กซ์ลำแสง

4.  โครงสร้างระบบชดเชยโพลาไรเซชันโหมดดิสเพอร์ชันแบบดิจิตอล

5.  แผงรับความร้อนเพื่อทำน้ำร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า

6.  ชิ้นส่วนประกอบเครื่องอัด

7.  กล่องหล่อแม่พิมพ์

8.  เครื่องมือและวิธีการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุ

 โดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน

1.  Nucleic Acids that Enhance the Synthesis of  

 2-Acetyl-1-Pyrroline in Plants and Fungi

2.  High Efficiency Uninterrupttible Power Supply

3.  System and Method for Manipulating Information  

 and Map for Geographical Resource Management

4.  Novel Antituberculosis Compounds, Hirsutellones A, 

 B and C

5.  Antimalarial pyrimidine derivatives and methods of  

 making and using them

ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรในประเทศ

ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรต่างประเทศ
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1.  สูตรผสมการขึ้นรูปแผ่นบางในระดับไมครอนด้วยวิธีเทปคาสติงในระบบน้ำและ 

 กระบวนการขึ้นรูปแผ่นบางดังกล่าว

2.  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากขี้เถ้าแกลบที่เป็นของเสียจากการเผาไหม้

3.  เครื่องอัดใบยาสูบแบบสายพาน

4.  หลังคาบ้านเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ทั้งไฟฟ้าและน้ำร้อน

5.  กระบวนการเคลือบฟิล์มไฮโดรโฟบิกแบบยิ่งยวดหรือฟิล์มไม่เปียกน้ำบนผิววัสดุ

6.  เครื่องสกัดน้ำมันงาแบบสกัดเย็น

7.  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับขับหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเพียโซอิเล็กทริก

8.  เครื่องผลิตตะเกียบ

9.  ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนชนิดติดตั้งบนหลังคา

10.  หลอดบรรจุสองชั้นแบบปรับระยะความยาวได้

11.  เม็ดทำความสะอาดน้ำ

12.  สารผสมไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับเคลือบเซรามิกและกระบวนการเคลือบ

13.  ระบบบำบัดน้ำสีย้อมแบบไม่ใช้พลังงาน 

14.  ชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน

15.  เครื่องรีดไหมขัดฟัน

16.  เครื่องกวักไหมแบบ 2 จังหวะ

17.  เครื่องจักรผลิตกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าชนิดซิงค์ออกไซด์

18.  กรรมวิธีการผลิตวอลลาสโตโนท์จากเถ้าแกลบและไลม์มัดหรือเดร็ก

ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศ
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1.  กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคทอร่าด้วยเทคนิคใหม่

2.  แอนติบอดีต่อนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนของทอสโพไวรัสซีโรกรุ๊ปที่พบในประเทศไทยและการใช้ 

 การตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัสซีกรุ๊ปสี่ในพืชที่เป็นโรคด้วยวิธีการทางอิมมูโนวิทยา

3.  แอนติบอดีต่อนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนของทอสโพไวรัสชนิดเมลอนเยลโลว์สปอตไวรัส (Melon  

 yellow spot virus, MYSV) ที่พบในประเทศไทยและการใช้ในการตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัส 

 ชนิดเมลอนเยลโลว์สปอตไวรัส (MYSV) ในพืชที่เป็นโรคด้วยวิธีการทางอิมมูโนวิทยา

4.  แอนติบอดีต่อนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนของทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทยที่มีความจำเพาะ 

 ครอบคลมุทัง้ทอสโพไวรสัซโีรกรุป๊สีแ่ละทอสโพไวรสัชนดิเมลอนเยลโลวส์ปอตไวรสั (MYSY) และ 

 การใช้ในการตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัสซีโรกรุ๊ปสี่และทอสโพไวรัสชนิดเมลอนเยลโลว์สปอตไวรัส  

 (MYSV) ในพืชที่เป็นโรคด้วยวิธีการทางอิมมูโนวิทยา

5.  ฟิล์มพลาสติกสังเคราะห์ที่มีไบโอพลาสติกเป็นส่วนประกอบสำหรับใช้ในเกษตรกรรมและใน 

 ครัวเรือน

6.  ระบบสำหรับการจำลองและวางแผนการจัดฟัน พร้อมจำลองตำแหน่งรากฟันเทียมด้วยโมเดลฟัน 

 ปูนปลาสเตอร์

7.  สารเคลือบผิวเมลามีนที่แห้งได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต

8.  เซลล์ฮัยบริโดมาท่ีผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีจำเพาะต่อส่วน hemaggulutinin ของเช้ือไข้หวัดใหญ่  

 subtype H5

9.  ชุดตรวจไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด H5 และชนิด influenza A

10.  กรรมวิธีการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนวีพี 28 ในยีสต์ และการใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส 

 ดวงขาว

11.  อาหารเม็ดกระตุ้นการพัฒนารังไข่ของกุ้ง

12.  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บางด้วยกระบวนการแบบจุ่มโดยใช้สารช่วยจับตัวน้ำยางธรรมชาติ 

 ประเภทสารประกอบควอเตอร์นารีแอมโมเนียม

13.  เซรามกิสค์อมโพสติฝงัในทีม่สีมบตัทิางกลใกลเ้คยีงเนือ้เยือ่กระดกูแขง็ จากเทคโนโลยเีครือ่งพมิพ์ 

 สามมิติและกรรมวิธีการผลิตวัสดุดังกล่าว

14.  ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

15.  เครื่องยนต์สันดาปภายใน

16.  เครื่องยกผู้ป่วย

17.  เครื่องคั่วเมล็ดพืช

18.  กระบวนการเตรียมขั้วไฟฟ้าด้านหน้าของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงโดยการผสม 

 ท่อคาร์บอนนาโนแบบผนังหลายชั้นด้วยเทคนิคการผสมโดยตรง

ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ
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19.  ขั้วไฟฟ้าด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงจากท่อคาร์บอนนาโนและแพลทินัมและกระบวนการ 

 เตรียมขั้วไฟฟ้าดังกล่าว

20.  กรรมวิธีการผลิตวัสดุห้ามเลือดจากสารผสมของคาร์บอกซีเมธิลไคติน/ไคโตซานกับโซเดียมแอลจิเนตที่มีความ 

 แข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยการอบไอน้ำ

21.  ชุดอุปกรณ์สำหรับการประเมินวัดไฮโดรเจนในอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมโดยเทคนิคการแข็งตัวภายใต้ 

 สภาวะลดความดัน

22.  ระบบและวิธีการสำหรับคัดแยกบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัสที่มีการชดเชยผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 

 แบบอัตโนมัติ

23.  สายอากาศขดวกวนขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

24.  เครื่องมือกำหนดตำแหน่งเหล็กจัดฟัน

25.  การสังเคราะห์ผงเซรามิกออกไซด์คอมเพลกซ์ที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมโครเมตร

26.  โครงข่ายโปรตีนข้าว

27.  กรรมวิธีการสังเคราะห์ส่วนประกอบซิลิโคนที่สามารถเกิดการเชื่อมขวางโครงสร้างทางเคมีได้ด้วยทั้งความร้อน 

 และแสง

28.  กรรมวิธีการสังเคราะห์ส่วนประกอบซิลิโคนที่มีหมู่ฟังก์ชันที่ปลายทั้งสองข้างของสายโซ่พอลิเมอร์ต่างๆ กัน และ 

 สามารถเกิดการเชื่อมขวางโครงสร้างทางเคมีได้ด้วยทั้งความร้อนและแสง

29.  ถังหมัก

30.  กระบวนการเตรียมวัสดุควบคุมการปลดปล่อยกลิ่นหอม

31.  กรรมวิธีการรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติโดยใช้แอมโมเนียร่วมกับซิงค์ซัลเฟต

32.  รถยนต์ (ออกแบบ)

33.  รถยนต์ (ออกแบบ)

34.  รถยนต์ (ออกแบบ)

35.  รถยนต์ (ออกแบบ)

36.  หินอ่อนสังเคราะห์จากเศษแก้วและของเสียจากกระบวนการถลุงโลหะสังกะสีและกระบวนการผลิต

37.  วัสดุรูพรุนสำหรับการย่อยสลาย (Biodegradation) และการบำบัดน้ำทางชีวภาพ (Bio-filtration)

38.  การสื่อสารแบบโฟตอนสี่ระดับที่มีการตัดสินใจแบบประมาณค่าร่วมกับการผสมสัญญาณแบบไบนารี่พัลส์สิชัน 

 มอดูเลชัน และการปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลสำหรับรหัสแบบคอนโวลูชัน

39.  ระบบเฝ้าตรวจสภาพการจราจรแบบไร้สาย

40.  วิธีการและอุปกรณ์สำหรับตรวจจับการปลอมแปลงบัตรเครดิต

41.  วัสดุก่อสร้างจากยิปซัมสังเคราะห์ (Synthesized Gypsum)

42.  วัสดุก่อสร้างจากเถ้าหนัก

43.  วัสดุรักษาบาดแผลจากไฮโดรไลซ์ไฟโบรอินและกรรมวิธีการเตรียมวัสดุดังกล่าว

44.  วิธีการเพิ่มความจุของอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลแบบหน่วยความจำแฟลช

45.  กรรมวิธีการผลิตเชื้อเห็ดชนิดที่โตช้าหรือเพาะเลี้ยงได้ยากบนเมล็ดข้าวฟ่างในถุงพลาสติก

46.  ซิลิคอนไดโอดรอยต่อพี-เอ็น

47.  ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด
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48.  อุปกรณ์และวิธีสำหรับการตรวจจับรอยขีดข่วนบนผิวแผ่นบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์

49.  ระบบและวิธีการให้ข้อมูลหรือบริการผ่านการเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ

50.  พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงที่มีโลหะออกไซด์และกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์ดังกล่าว

51.  กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อโรคฉี่หนูโดยใช้พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ขนาดนาโนเมตรที่มีหมู่เอมีนอยู่บนพื้นผิวโดยเทคนิค 

 การรวมกลุ่ม

52.  กระบวนการเตรียมเส้นใยยางธรรมชาติ

53.  ฟิล์มพลาสติกที่มีค่าการซึมผ่านก๊าซเอทิลีนสูงเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด

54.  กรรมวิธีการตรวจวัดหมู่เมททิลของยีน LINE-1 ในแต่ละตำแหน่ง

55.  ไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ที่มีชั้นเปล่งแสงเป็นอนุพันธ์ของ [5] เฮลิซีน

56.  หมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟัน (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

57.  สายอากาศสำหรับสถานีแม่ข่ายของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

58.  กรรมวิธีการตรวจหายีนที่เก่ียวข้องกับการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีด้วยไบโอเซนเซอร์

59.  กรรมวิธีการผลิตผงถั่วเหลืองหมักกลิ่นรสอูมามิจากกระบวนการหมักอาหารแบบแข็งโดยใช้จุลินทรีย์บริสุทธิ์

60.  ไพร์เมอร์ที่มีความจำเพาะต่อไวรัสหัวเหลืองชนิดที่ 4 (Yellow head virus type 4)

61.  วธิกีารสำหรบัลดสญัญาณรบกวนทีเ่กดิจากโลหะ (Metal Artifacts) แบบอตัโนมตั ิบนชดุขอ้มลูภาพถา่ยรงัสสีว่นตดั 

 โดยอาศัยคอมพิวเตอร์

62.  กรรมวิธีการผลิตเส้นใยเจลาตินที่มีอนุภาคนาโนของเงินผสมอยู่

63.  เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง

64.  ระบบและวิธีการสำหรับสร้างลายเส้นเซฟาโลเมตริกซ์กับภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ด้านข้างและด้านหน้าในระบบดิจิตอล

65.  ไฟสัญญาณเตือน

66.  วงจรสำหรับสร้างสัญญาณพัลส์ที่มีการป้องกันการสลับขั้ว

67.  อุปกรณ์ของไหลขนาดไมโครที่ได้มีการตรึงวัสดุที่ใช้จำแนกชนิดสาร วิธีการสร้าง และการใช้งานในการวิเคราะห์ 

 องค์ประกอบ  

68.  กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาที่ก่อให้เกิดโรคใบขาวในอ้อย

69.  กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ำ

70.  ฐานรองและวิธีการสร้างฐานรองเพื่อยึดจับชิ้นงานหัวอ่าน/เขียนแม่เหล็กสำหรับกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร

71.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่มีฟังก์ชั่นการทำนายคำระหว่างการพิมพ์ข้อความและวิธีการทำนายคำ 

 ระหว่างการพิมพ์ข้อความ

72.  วัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าแกลบ

73.  กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์นิวรามินิเดสในยีสต์และการใช้

74.  วิธีการหาตำแหน่งโรเตอร์ของมอเตอร์ชนิดสวิตช์รีลัคแตนซ์ขณะหยุดนิ่ง

75.  กรรมวิธีการเตรียมแผ่นไฮโดรเจลของเจลาตินที่มีอนุภาคนาโนของเงินผสมอยู่และแผ่นไฮโดรเจลของเจลาติน 

 จากกรรมวิธีการเตรียมดังกล่าว

76.  สารที่ใช้ทาภายนอกผิวหนัง สารให้ความขาว สารชะลอวัย และสารต้านออกซิเดชั่น

77.  ฟิล์มเคลือบวัสดุก่อสร้างสำหรับลดการเกาะของคราบสกปรกและการเกิดคราบของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

78.  ถุงมือป้องกันสารเคมียึดเกาะ (Chemical-adhesive protective gloves)
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79.  กระจกรถจักรยานยนต์ที่สามารถปรับตำแหน่งได้

80.  อนุพันธ์ควอเทอนารีของไคติน-อะคริลิก และกรรมวิธีการสังเคราะห์อนุพันธ์ดังกล่าว

81.  กรรมวิธีการผ่ายอดร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดของต้นอ่อนในการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

82.  กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหารด้วยแอนติบอดีอะเรย์

83.  ไอซอกซาโซลแอนาลอกของเคอร์คิวมินอยด์และสารผสมที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค

84.  พลาสมิดลูกผสม p2200 เพื่อการผลิตดีเอ็นเอมาตรฐานขนาดช่วง 100 คู่เบส

85.  ระบบวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเกือบเชิงกำหนดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ

86.  วิธีการประเมินหาปริมาณพาหนะและรัศมีการส่งที่น้อยที่สุดที่จำเป็นต้องมีในเครือข่ายการกระจายข้อมูลจราจร 

 ด้วยการสื่อสารระหว่างพาหนะ

87.  นาโนอิมัลชั่นสำหรับไล่ยุง ที่มีสมุนไพรชนิดน้ำมันตะไคร้หอมน้ำมันแมงลักและน้ำมันหญ้าแฝก

88.  กรรมวิธีการผลิตแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับใช้งานทางการแพทย์โดยการเปลี่ยนเฟสของสารประกอบของ 

 แคลเซียมที่อุณหภูมิต่ำ

89.  ระบบและวิธีการควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เชื้อเพลิงแบบยืดหยุ่น

90.  วิธีการระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคชนิดที่เกิดจากการทำงานร่วมกันหลายยีน

91.  วิธีการตรวจจับกลิ่นและเครื่องตรวจวัดกลิ่นที่ใช้วิธีการดังกล่าว

92.  น้ำยาสกัดโปรตีนและกรรมวิธีการใช้น้ำยาสกัดโปรตีนจากจุลชีพ

93.  กระบวนการป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารเพาะเชื้อสำหรับระบบผลิตจุลสาหร่ายแบบต่อเนื่อง

94.  กรรมวิธีการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน PmRab7 ในยีสต์ และการนำไปใช้ในการป้องกันการติดไวรัสดวงขาวในกุ้ง

95.  ชุดหัววัดค่าทางไฟฟ้าในบรรยากาศควบคุมแบบแก๊สไหลผ่าน

96.  กรรมวิธีการจับตัวเนื้อยางออกจากน้ำยางธรรมชาติที่สามารถลดการสูญเสียเนื้อยางและกำหนดค่าความเป็น 

 กรดด่างของน้ำทิ้งได้

97.  วิธีประเมินระยะเวลาเดินทางของผู้ใช้ยานพาหนะจากข้อมูลการเปลี่ยนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยวิธี 

 ประมาณค่าสัดส่วนพื้นที่ครอบคลุมของเซลล์เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

98.  สายอากาศแบบบ่วงคู่ติดตั้งแบบประตูเดินผ่านสำหรับระบบระบุลักษณะทางคลื่นวิทยุ

99.  ระบบคัดแยกประเภทยานพาหนะโดยการตรวจจับการเบี่ยงเบนสัญญาณแม่เหล็กโลก

100.  สารประกอบโคเลตอัลคิลอีเธอร์ (cholate alkyl ether) และกระบวนการผลิตสารดังกล่าว

101.  สูตรตำรับยาแอมโฟเทอริซิน บี (amphotericin B) ที่มีความคงตัว ความแรง และความไวในการฆ่าเชื้อสูง

102.  วิธีการและเครื่องมือสำหรับประเมินการถอดท่อเจาะคอสำหรับผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อเจาะคอเพื่อช่วยหายใจ

103.  การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนเบต้าโกลบินในโรคธาลัสซีเมีย

104.  กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคไคโตซานสำหรับบรรจุสารที่ละลายน้ำด้วยการใช้ระบบอิมัลชันชนิดน้ำในซิลิโคน

105.  ผลึกเด่ียวโซเดียมบิสมัสไททาเนท (Na 0.5Bi0.5TiO3) ท่ีมีรูปร่างเป็นแผ่นและกระบวนการสร้างผลึกเด่ียวดังกล่าว

106.  อุปกรณ์ตรวจสอบการเคลื่อนที่

107. แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis ที่ผลิตโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงมากขึ้นและกรรมวิธีของ 

 การผลิต

108.  อาหารเม็ดกระตุ้นการพัฒนารังไข่ของกุ้งที่มีส่วนผสมของไมโครแคปซูลกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์บรรจุ 

 ฮอร์โมนอยู่ภายใน
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109.  แผ่นรองสำหรับป้องกันแผลกดทับที่มีระบบควบคุมความดันและระดับการจมของร่างกายผู้ป่วย

110.  ระบบสำหรับวัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ

111.  ระบบสำหรับอ่านอาร์เอฟไอดีเพื่อใช้กับวัตถุที่เป็นโลหะ

112.  วิธีการประมาณค่าเวลาในการเดินทางข้ามสะพาน

113.  เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและวิธีการวัด

114.  อุปกรณ์เสริมฟังก์ชั่นช่วยการได้ยินสำหรับหูฟังบลูทูธ

115.  วิธีการสำหรับการแปลงค่าสีระดับเท่าของภาพเอกซเรย์ (x-ray) ที่ถ่ายจากเครื่องซีที (CT:Computed  

 Tomography) แบบอัตโนมัติ

116.  สูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว

117.  แผ่นชิพไบโอเซ็นเซอร์

118.  กระบวนการผลิตนาโนเซลลูลาร์โฟม

119.  วิธีการสำหรับเข้ารหัสและถอดรหัสพิกัดภูมิศาสตร์ให้เป็นข้อความแบบกะทัดรัด

120.  วิธีการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้าหัวใจบนกระดาษกราฟเป็นข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์

121.  วิธีการจำแนกความผิดปกติของสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ

122.  วิธีการควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เชื้อเพลิงแบบยืดหยุ่น (Flexible Fuel)

123.  สายอากาศกึ่งอัตโนมัติสำหรับป้ายอาร์เอฟไอดี

124.  วิธีการจำลองกะโหลกศีรษะใน 3 มิติ จากภาพรังสีด้านหน้าและด้านข้างในระบบดิจิตอล

125.  วิธีการจำแนกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 6 แบบอัตโนมัติ

126.  วิธีการสำหรับการระบุเส้นส่วนโค้งตามแนวฟันแบบอัตโนมัติบนชุดข้อมูลภาพถ่ายรังสีส่วนตัดโดยอาศัยคอมพิวเตอร์

127.  วิธีการจำลองใบหน้าด้านข้าง หลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและผ่าตัดในระบบดิจิตอล

128.  กระบวนการย่อยมันสำปะหลังเป็นน้ำตาลโดยไม่ใช้ความร้อนในขั้นตอนเดียว

129.  สูตรสมุนไพรควบคุมและกำจัดไรฝุ่นที่มีน้ำหอมระเหยจากอบเชยเป็นส่วนประกอบหลัก

130.  สูตรสมุนไพรควบคุมและกำจัดไรฝุ่นที่มีน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูเป็นส่วนประกอบหลัก

131.  อุปกรณ์บำบัดน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์

132. กรรมวิธีการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสเอชไอวีด้วยการยับยั้งการแสดงออกของ human Rev-interacting  

 protein (hRIP)

1.  Antimalarial Compounds with flexible side-chains ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.  Microfluidic chip sensor with enzyme immobilization ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา

3.  Nucleic Acids that Enhance the Synthesis of 2-Acetyl-1-Pyrroline in Plants and Fungi   

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

4.  A Process of screening for Alpha-Thalassemia Carrier Using Immuno-Chromatographic Strip  

 Test  กลุ่มประเทศยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา

5.  สารที่ใช้ทาภายนอกผิวหนัง สารให้ความขาว สารชะลอวัย และสารต้านออกซิเดชั่น ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรต่างประเทศ 



 72

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

ี ๒
๕
๕
๑

1.  ระบบบำบัดน้ำสีย้อมแบบไม่ใช้พลังงาน (Energy-free onsite treatment

2.  เครื่องปั้นและคัดแยกเม็ดปุ๋ย

3.  กรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ประกอบด้วยไคโตซานแป้ง 

 และสารก่อครอสลิงค์ เพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยหรือนำส่งสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการ 

 รักษาและชีววัตถุ

4.  กระดาษใยธรรมชาตไิมเ่ปยีกนำ้เคลอืบดว้ยสตูรนำ้ยาทีม่สีารประกอบไซเลนทีม่หีมูฟ่งักช์นัไมช่อบ 

 น้ำเป็นส่วนประกอบ

5.  การตรวจวินิจฉัยไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Sport Syndrome Virus, WSSV) และชุดตรวจ

6.  การตรวจวินิจฉัยไวรัสแคระแกรน (Infectious hypodermal and hematopoietic tissue  

 necrosis virus, IHHNV) และชุดตรวจ

7.  การตรวจวินิจฉัยโมโนดอน แบคคูโลไวรัส (Monodon baculovirus, MBV) และชุดตรวจ

8.  การตรวจวินิจฉัยเฮปาโตแพนเครียอิติค พาโวไวรัส (Hepatopancreatic Parvo-like Virus,  

 HPV) และชุดตรวจ

9.  การตรวจวนิจิฉยัแมคโคบราเคีย่ม โรเซนเบอจอิาย โนดาไวรสั (Macrobrachium rosenbergii  

 nodavirus, MrNV และชุดตรวจ

10.  สูตรผลิตภัณฑ์แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา และกรรมวิธีการผลิตแผ่นใยซีเมนต์ดังกล่าว

11.  กระบวนการลดค่าความเป็นพิษในกากเมล็ดหลังหีบน้ำมันของสบู่ดำ

12.  เครื่องจักรผลิตกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าชนิดซิงค์ออกไซด์

13.  หมุดยึดรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมแบบเต็มปากชนิดหัวบอล

14.  สารผสมอนุภาคสังกะสีออกไซด์ระดับนาโนเมตรสำหรับการเคลือบเส้นใยหรือสิ่งทอและกรรมวิธี 

 การเคลือบดังกล่าว

15.  กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากบัวบกที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งและทำลายเซลล์ที่มีการเจริญผิดปกติ

16.  กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากบัวบกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

17.  รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้กำลังไฟฟ้า

18.  ระบบการปิดเชื่อมและตัดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าแบบสองขั้ว (Electrothermal bipolar vessel  

 sealing and cut

19.  ปลอกหุ้มแบตเตอรี่เดี่ยวแบบกันรั่ว

20.  ระบบกำเนิดก๊าซเชื้อเพลิงจากกากของเสียเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

21.  แผ่นเส้นใยอิเลคโตรสปันเซลลูโลสอะซีเตตที่มีสารสกัดบัวบกและกระบวนการเตรียมแผ่นเส้นใย 

 ดังกล่าว

22.  กรรมวิธีการขัดผิวไททาเนียมและไททาเนียมอัลลอยด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า

23.  เครื่องดื่มน้ำกล้วยที่มีไซรัปข้าวกล้องเป็นสารให้ความหวานและกรรมวิธีการผลิต

ผลงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรในประเทศ
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24.  กรรมวิธีการสกัดเบต้ากลูแคนจากกากส่าและการทำให้บริสุทธิ์

25.  กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสเอ็ชพีวีที่ก่อโรคกุ้งแคระด้วยเทคนิคใหม่

26.  สูตรไลโปโซมของน้ำมันรำข้าวที่ซึมผ่านผิวหนังได้ดี

27.  กระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จากเส้นใยไม้ยูคาลิปตัสที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว

28.  กระบวนการผลิตกระเบื้องจากเศษแก้วด้วยวิธีอบไอน้ำ

29.  กรรมวิธีการผลิตสารละลายโซเดียมซิลิเกตจากเถ้าแกลบ

30.  ระบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่นด้วยน้ำร้อนและกระแสไฟฟ้า 

 จากพลังงานแสงอาทิตย์

31.  ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์รีไซเคิลที่มีความอ่อนตัวและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

32.  ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์รีไซเคิลแบบมีลวดลายและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางรีไซเคลิดังกล่าว

33.  ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์รีไซเคิลที่มีความแข็งแรง ยืดตัวออกได้ดี และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ์

 ดังกล่าว

34.  กรรมวิธีผลิตกระดาษสากันน้ำและกระดาษสากันน้ำที่ได้จากกรรมวิธีนี้

35.  สารเคลือบเมล็ดพันธุ์พืช

36.  สูตรไลโปโซมบรรจุสารสกัดบัวบก
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1. ศักรินทร์  ภูมิรัตน 

2. นางชัชนาถ  เทพธรานนท์  

3. นายประยูร  เชี่ยววัฒนา  

4. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล   

5. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์   

6. นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล

7. นายสิริฤกษ์  ทรงศิวิไล   

8. นางญาดา  มุกดาพิทักษ์   

9. นางสาวประมวล  ตั้งบริบูรณ์รัตน์   

10. นายสมชาย  ฉัตรรัตนา   

11. นายพอพนธ์  สิชฌนุกฤษฏ์   

12. นายสุพัทธ์  พู่ผกา

13. นางสาวมรกต  ตันติเจริญ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้บริหาร สวทช.

43
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 นายหริส  สูตะบุตร  

นายกอปร  กฤตยากีรณ

นายไพรัช  ธัชยพงษ์  

นายชาตรี  ศรีไพพรรณ 

นายปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์

คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช.  

ผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติ ผู้อำนวยการ 

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี14. นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร [BIOTEC]   

15. นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา [MTEC]   

16. นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ [NECTEC]   

17. นายววิฒัน ์ ตณัฑะพานชิกลุ [NANOTEC]

2. นางชชันาถ  เทพธรานนท ์(TMC)

14 1615 17
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คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุจินดา โชติพานิช 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอำพน กิตติอำพน 
เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 
ปลัดกระทรวงการคลัง

นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง 
อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายดำริ  สุโขธนัง 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายบัณฑูร  สุภัควณิช 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ 
นักวิชาการสาธารณสุข 10 ชช.  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายเข็มชัย  ชุติวงศ์ 
อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ

นางศิริพร  ขัมภลิขิต 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายนักสิทธ์  คูวัฒนาชัย 
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นายกฤษณพงศ์  กีรติกร 
กรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

นายสันติ  วิลาสศักดานนท์ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน

นายยอดหทัย  เทพธรานนท์ 
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตยสภา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายกอปร  กฤตยากีรณ 
ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายทวี  บุตรสุนทร 
ประธานกรรมการ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

นายสุจินต์  จินายน 
ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายอาชว์  เตาลานนท์
รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายเขมทัต   สุคนธสิงห์ 
ประธานกรรมการ บริษัท สิขร จำกัด

นายมนู  อรดีดลเชษฐ์ 
ประธานคณะกรรมการนโยบาย ICT 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายศักรินทร์  ภูมิรัตน 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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NSTDA PRIDE
รางวัลและเกียรติยศ
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ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ
ได้รับรางวัล The ASEAN Meritorious Service Award  

ในฐานะที่เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการสร้างความเข้มแข็งและ

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิก

ในภูมิภาคอาเซียน จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาเซียน ครั้งที่ 8  

(the 8th ASEAN Science and Technology Week)  

จัดขึ้น ณ World Trade Centre กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ทิพย์จักร นวลบุญเรือง และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน  

จากการประกวด Thailand Energy Awards 2008 จากกระทรวงพลังงาน 

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด ASEAN Energy Awards 2008  

ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (ASEAN Ministers of Energy Meeting; AMEM)

ผลงาน โครงการต้นแบบระบบปรับอากาศและผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ดร.เฉลิมพล เกิดมณี  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

นายสุรเดช พหลโยธิน 
โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท  

(Science in Rural Schools : SiRS) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ระดับ 2 

จากโครงการตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริฯ เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 

ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ 

ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  

จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงาน “การศึกษาการควบคุมการสังเคราะห์กรดไขมันในรามิวคอร์ รูซิไอซ์ (Mucor rouxii)” 
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ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร, นายอุกฤษฏ์ รัตนโฉมศรี, ดร.รัชดาภรณ์  ศรีปรางค์,  

ดร.ทักษวัน ทองอร่าม, ดร.ปิยนันท์ หาญพิชาญชัย, ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา  

และดร.สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับรางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2550 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 

จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ผลงาน “ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับสำหรับตรวจสอบเอนไซม์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม” 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

เครือข่ายศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน ประจำปี 2551

จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงาน เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านการผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ 

โมโนโคลนอล แอนติบอดีในงานต่างๆ เช่น ผลงานวิจัย “การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยี 

ชีวการแพทย์เพื่อผลิตแอนติเจนและแอนติบอดี สำหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย  

การป้องกัน รักษาโรค และการบริการ”  ผลงานวิจัย “การพัฒนาชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว  

CD4+ lymphocytes ที่ไม่ต้องใช้เครื่อง Flow Cytometer” 

ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

ศูนย์พันธุวิศวกรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับรางวัลเกียรติคุณบุคคลด้านการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ดีเด่น ประจำปี 2551

จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ผลงาน เป็นนักวิจัยที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของข้าว

กับความก้าวหน้าด้านจีโนมิกเพื่อใช้ค้นหาตำแหน่งและหน้าที่ของยีนในการปรับปรุง

ข้าวให้มีคุณภาพและผลผลิตที่ดีขึ้น 

ดร.สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์, ดร.เจนนิเฟอร์ เหลืองสะอาด, นายรุ่งเพ็ชร ริดแก้ว, 

นางสาวกนกศรี ทัศนาทัย และดร. Nigel Hywel-Jones 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับรางวัล 3rd Prize Best Poster Presentation (Fungal Diversity/Ecology Session) 

จากงานประชุม the Asian Mycology Congress (AMC2007) and Xth International  

Marine and Freshwater Mycology Symposium (IMFMS) 

ผลงาน “Diversity of Hypocrella and its anamorph Aschersonia in Thailand” 
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ดร.ดวงดาว วิชาดากุล, ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง, นายเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 

นางสาวบุญรัตน์ เผดิมรอด และนายสุนัย ยกไว้  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับรางวัล The RECOMB 2008 Poster Special Commendation Award  

จากการประชุม The 12th Annual International Conference on Research in  

Computational Molecular Biology (RECOMB 2008) ประเทศสิงคโปร์

ผลงาน “ATGC-Dom: Alignment, tree, and graph for comparative proteomes 

by domain architecture.”  

นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด  
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับรางวัล Best Poster Award ของงานประชุม  

HUPO 6th Annual World Congress Seoul 2007 

จาก Human Proteome Organization (HUPO)

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นทางปรีคลินิก  ประจำปี 2550

จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงาน “Siriraj Proteomics Research Group”

รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก  

จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Development of Enzyme-Linked Immunosorbent  

Assay and Immunochromatographic Assay for The Detection of Salbutamol

ดร.เอกชัย เจนวิถีสุข
สถาบันจีโนม

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับ WHO Director’s Initiative Fund

จาก World Health Organization (WHO)

โครงการ Computational design of peptide inhibitors for dengue envelope
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นางสาวหนึ่งหทัย สวัสดี 
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับชมเชย ประจำปี 2550

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงาน “Interaction, Trafficking and Subcellular Localization  

of Mutant Kidney Anion Exchanger1 (kAE1) Proteins in  

Cultured Human Embryonic Kidney 293 (HEK 293) Cells”                         

นางเบญจพร สุรารักษ์
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จาก 

ของเสียอุตสาหกรรมเกษตร  

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ได้รับรางวัล Paper award in “IWA Biofilm Technologies Conference 2008 

จาก  International Water Association (IWA) 

ผลงาน “Aspect of Initial Biofilm Development of Mixed Culture  

in Anaerobic Hybrid (AH) Reactor at Low and High Upflow  

Feeding Velocities”

ดร.เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2551

จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผลงาน “การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม 

ตัวแรกของประเทศ” 

ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ และดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ได้รับรางวัลชมเชยผลงานเพื่อสังคม ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ ครั้งที่ 3 

จากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลงาน “ระบบเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (T-box)” 
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ดร.อดิสร เตือนตรานนท์, นายคฑา จารุวงศ์รังษี,  

นายอภิชัย จอมเผือก, นายถนอม โลมาศ  

และดร.อนุรัตน์ วิศิษฐ์สรอรรถ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ได้รับรางวัล  Best Paper Award  

ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Nanoscience  

and Technology (ChinaNANO 2007) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงาน บทความวิชาการเรื่อง “Symmetrical Wheatstone Cantiliver Sensor  

with with On-Chip Temperature Compensation” 

นางสาวอารารี จิระพรอนันต์, นางจุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร  

และดร.นพดล คีรีเพ็ชร 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ได้รับรางวัล  Best Paper Award  

ในงาน The 11th National Computer Science and  

Engineering Conference (NCSEC 2007)

ผลงาน บทความวิชาการเรื่อง “การวิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อ 

เพื่อหาค่าน้ำหนักสำหรับ Protein Network” 

นายทวี ป๊อกฝ้าย, นายกรองกมล วงษ์เอก, นายสุริยะ โม่งประณีต, 

ดร.อนุรัตน์ วิศิษฐ์สรอรรถ และดร.อดิสร เตือนตรานนท์ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ได้รับรางวัล  Best Paper Award 

ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 1 (ThaiBME 2007)  

จัดโดย สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย 

ผลงาน บทความวิชาการเรื่อง “Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycler”  

นายสิทธิพงษ์ สายชุม, นายอโนชา รักชาติเจริญ,  

นายณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล, นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย,  

และนายอัษฎางค์ แตงไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ได้รับรางวัล Best Paper Award  ในสาขา Signal Processing 

ในงานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2008

ผลงาน บทความวิชาการเรื่อง “Automatic Duration Weighting in  

Thai Unit-selection Speech Synthesis” 
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นางสาวอลิสา คงทน, นายชูชาติ หฤไชยะศักดิ์

และนายสันติพงษ์ ไทยประยูร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ได้รับรางวัล Best Paper Award 

ในสาขา Computer and Information Technology 

ในงานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2008

ผลงาน บทความวิชาการเรื่อง “Constructing Term Thesaurus using 

Text Association Rule Mining” 

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับแต่งตั้งเป็นศาตราภิชานเงินทุน ดร.คัทสึโนะ สึเดะ มาเอดะ 

ในกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ให้คำแนะนำปรึกษา

ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคคลดีเด่นของชาติ” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ด้านวิศวกรรมการคำนวณ) ประจำปี 2551

จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ได้รับคัดเลือกเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส” สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ผลงาน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

และเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์การออกแบบไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element) 

ดร.อัญชลี มโนนุกุล 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์  

ปีที่ 6 ในสาขาวัสดุศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการ

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงาน “การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปโลหะผงและผลิตภัณฑ์

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน โลหะไทย”
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ดร.วนิดา จันทร์วิกูล, นางสาวปวีณา อุปนันต์, 

นางสาวบุญล้อม ถาวรยุติการต์ และนางสาววาสนา โคสอน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล Inventor Award ประเภทดี (Distinction Award) สาขาเคมีและเภสัช 

ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2551 

จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลงาน “วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล”

ดร.จิตติ์พร เครือเนตร, ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง, 

ดร.ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2551

จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือนที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง

และเหมาะสมกับการผลิตพืชผลของไทย” 

นางสาวชไมพร สุขแจ่มศรี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล Best Performance Award

จากโครงการฝึกอบรมของ JICA ภายใต้หัวข้อ Analysis and evaluation technique 

of new fuel for vehicles

ผลงาน “The Effects of High Temperature on Biodiesel Degradation” 

นางสาวเมตยา กิติวรรณ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับทุนจาก JICA เพื่อฝึกอบรมทางด้าน Research on Standards, 

Material Reference and Evaluation for Industry 

ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้ทำงานวิจัยในหัวข้อ “Fabrication and 

Evaluation of Hydrogen-Selective Thin Palladium Membrane” 

ซึ่งได้รับรางวัล “Best Performance Award” 

โดยคณะกรรมการจากสถาบัน JICA และสถาบัน AIST 

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลงานวิจัยปลายปี 

นอกจากนั้นผลงานงานวิจัยดังกล่าวได้นำไปเสนอผลงานที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 7th International Symposium of High Temperature Air Combustion 

and Gasification (HiTACG2008)  
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ดร.วนิดา จันทร์วิกูล, นางสาวปวีณา อุปนันต์, 

นางสาวบุญล้อม ถาวรยุติการต์ และนางสาววาสนา โคสอน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล Inventor Award ประเภทดี (Distinction Award) สาขาเคมีและเภสัช 

ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2551 

จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลงาน “วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล”

ดร.จิตติ์พร เครือเนตร, ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง, 

ดร.ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2551

จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือนที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง

และเหมาะสมกับการผลิตพืชผลของไทย” 

นางสาวชไมพร สุขแจ่มศรี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล Best Performance Award

จากโครงการฝึกอบรมของ JICA ภายใต้หัวข้อ Analysis and evaluation technique 

of new fuel for vehicles

ผลงาน “The Effects of High Temperature on Biodiesel Degradation” 

นางสาวเมตยา กิติวรรณ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับทุนจาก JICA เพื่อฝึกอบรมทางด้าน Research on Standards, 

Material Reference and Evaluation for Industry 

ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้ทำงานวิจัยในหัวข้อ “Fabrication and 

Evaluation of Hydrogen-Selective Thin Palladium Membrane” 

ซึ่งได้รับรางวัล “Best Performance Award” 

โดยคณะกรรมการจากสถาบัน JICA และสถาบัน AIST 

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลงานวิจัยปลายปี 

นอกจากนั้นผลงานงานวิจัยดังกล่าวได้นำไปเสนอผลงานที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 7th International Symposium of High Temperature Air Combustion 

and Gasification (HiTACG2008)  

ดร.ดวงเดือน อาจองค์, รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์, 

ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล และนายชิราวุฒิ เพ็ชรเย็น
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล Thailand Graduate Institute of Science and 

Technology (TGIST) Award for Advisory for Outstanding Research 

จาก  สถาบัน บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

ผลงาน “Transformation of Physic Nut (Jatropha Curcas L.) 

Waste by Thermochemical Degradation Process”

ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย, นายพศวรรธน์ ชัยวุฒินันท์ 

และ นายมนชัย ทาจันทร์ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท 

ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 

ประจำปี 2551 จัดโดยเครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

ผลงาน “ถุงย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม” 

นางสาวขันทอง ทรงศิริ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล “Poster of Merit”

จากงาน 2008 World Congress on Powder Metallurgy &  

Particulate Materials ณ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา  

นายโฆษิต วงศ์ปิ่นแก้ว, นายวิษณุพงษ์ คนแรง 

และนายสยาม แก้วคำไสย์ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล TMETC Awards Poster Presentations Applications Session

ในงานการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 

(The 1st Thailand Metallurgy Conference “Metal R&D for 21th Century”) 

ผลงานเรื่อง “Failure Investigation of a Cracked Stainless Steel Tank 

Used in Chemical Industry National Metal and 

Materials Technology Center
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ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป, ดร.ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์  

และนางรุ่งอรุณ แสนงาม 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation Award in 

Biomedical Materials and Devices Session

ในงาน 5th Thailand Materials Science and Technology 

Conference (MSAT 5) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

ผลงาน “การขึ้นรูปวัสดุฝังในสำเร็จสำหรับการเสริมสร้างส่วนบกพร่อง

บนกะโหลกศีรษะและใบหน้า”

ดร.สุรพิชญ์ ลอยกุลนันท์, นางสาวนันทินา มูลประสิทธิ์, 

นายพร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ และนางฉวีวรรณ คงแก้ว  
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation Award in Polymer Session

ในงาน 5th  Thailand Materials Science and Technology Conference 

(MSAT 5) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

ผลงาน “การพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมเนื้อยางสกิมและการแปรรูป”  

นางสาวศุภมาส ด่านวิทยากุล  
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้รับรางวัล Best Paper Presentation Award in Energy 

and Environment Session 

จากผลงาน “Simple Detection of Mercury Ion Using 

Dithizone Nanoloaded Membrane”  และ

รางวัล Best Poster Presentation Award in Ceramic Session 

จากผลงาน “Ferroelectric of Modified-Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramic Tapes” 

ในงาน 5th Thailand Materials Science and Technology Conference (MSAT 5)  

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
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คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 3 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบ ตามแนวทางการดำเนินงานของอนุกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ.2545 ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน 

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

สำหรับการสอบบัญชีเป็นหน้าที่ของ สตง. ตามที่กำหนดในกฎหมาย

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้งในปี 2551 โดยเป็นการประชุมปกติ 4 ครั้ง และเป็น 

การประชุมพิเศษอีก 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าประชุมครบทุกครั้ง เพื่อทำหน้าที่สอบทาน และดูแลสำนักงานฯ 

ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ สรุปที่สำคัญได้ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีได้มีการสอบทานกับฝ่ายบริหาร และหัวหน้า 

ผู้ตรวจสอบภายใน และได้รับคำชี้แจงจนเป็นที่พอใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการ 

เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพียงพอ  เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกตาม 

พระราชบัญญัติการบัญชี

 2. การสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยง ขณะนี้สำนักงานฯ ยังอยู่ในระหว่างร่างคู่มือการบริหาร 

ความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ ตรวจให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้ต่อไป นอกจากนี้คณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบได้ให้หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน เตรียมศึกษาแนวทางในการประเมินการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาใช้ 

เมื่อสำนักงานฯ ประกาศใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยงแล้ว

 3. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบ 

การควบคุมภายในจากหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารจนเป็นที่พอใจว่า สำนักงานมีระบบการควบคุมภายใน 

ที่เพียงพอกับการดำเนินงานของสำนักงานฯ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหายต่างๆ และในปี 2551 สำนักงานฯ ยังได้ประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ซึ่งผลการประเมินการควบคุมภายในของ 

ฝ่ายบริหารและสำนักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของสำนักงานฯ มีความเพียงพอกับ 

การดำเนินงานของสำนักงานฯ

รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551
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 4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการจัดทำแผนและ 

การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถงึการสอบทานการปฏบิตัติามกฏหมาย ระเบยีบ 

และข้อบังคับต่างๆ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และจรรยาบรรณการตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐานสากล พิจารณา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน งบประมาณ การบริหารงาน และอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ 

การดำเนินธุรกิจ ในปี 2551 มีการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ  

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมีการ 

ติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

 นอกจากนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ 

และประเมินตนเองในฐานะอนุกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2551 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการประเมิน 

ตนเองทั้งคณะได้ผลการประเมินร้อยละ 87 และประเมินรายบุคคลได้ผลประเมินร้อยละ 80

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหาร 

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สำนักงานฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

กับการดำเนินงาน มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความ 

ถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานฯ 

ในดา้นการบญัช ีสำนกังานฯ มกีารแตง่ตัง้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำกดั (KPMG) มาทำหนา้ทีส่อบบญัชเีพิม่เตมิ 

จาก สตง. คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อปรึกษาและนำข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

ไปปรับปรุง การบันทึกบัญชี เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและทันเวลาในการนำไปใช้ 

บริหารงาน

ในนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

      

               

             

(นายทวี  บุตรสุนทร)                          

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
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