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บทสรุปผูบริหาร  
รายงานผลการดําเนินงานประจําป 

ตามแผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2552 
  
  ในป 2549 สวทช. ไดริเริ่มระบบการบริหารจัดการการวิจัยพัฒนาภายใตนโยบายคลัสเตอร ท่ีเรียกวา 
Strategic Planning Alliance (SPA) ซึ่งมุงทําวิจัยและพัฒนาคลัสเตอรเปาหมาย 7 คลัสเตอร ของประเทศเปน
หลัก  สําหรับป 2551 แม สวทช. ยังคงแบงกลุมโปรแกรมเปน 4 กลุมใหญ คือ A, B, C, และ D แตไดเพ่ิมคลัส
เ ตอ ร เ ป า หม าย ในก า รดํ า เ นิ น ง าน เป น  8 ค ลั ส เ ต อ ร  แล ะ ไ ด ป รั บป รุ ง คุณสม บั ติ ใ น แต ล ะ ก ลุ ม 
ใหชัดเจนขึ้น 
  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดํานินงาน สวทช. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
อยางตอเนื่อง โดยในป 2550 สวทช. ไดเริ่มนํา Balanced scorecard (BSC) มาเปนเคร่ืองมือในการนําแผนกล
ยุทธไปสูการปฏิบัติ (strategy-to-action) และสรางความสมดุลในการบริหารจัดการองคกร ซึ่งไดกําหนด 9 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (strategic objectives) ใน 5 มุมมอง และเพ่ือใหสามารถวัดความสําเร็จในการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรดังกลาว ในป 2551  สวทช. ไดกําหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ (Key 
Strategic Indicators, KS) รวมท้ังส้ิน 9 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดท่ี สวทช. ใหความสําคัญและนับเปนเปาหมายสูงสุด 
(Ultimate Goal) ซึ่งตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 2 ดาน ไดแก 
  1. จํานวนผลงานที่สําคัญเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมองเห็นและรับรูไดชัดเจน (KS1) โดยพิจารณาจาก
โครงการสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมมูลคาต้ังแต 1,000,000 บาทตอป จํานวนโครงการ 
ท้ังใหมและตอเนื่อง ท่ีเกิดจากการรับจางวิจัย, ท่ีปรึกษา, สิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา ท่ีปรึกษา หรือ
ถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีรายรับอยางเปนทางการตามสัญญาต้ังแต 300,000 บาทตอปหรือตอสัญญา  
    2. การส่ังสมและบริหารจัดการความรู และทรัพยสินทางปญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับ
ประเทศ ซึ่งกําหนดตัวชี้วัดเปน จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ (KS2) และจํานวน
คําขอยื่นจดสิทธิบัตร (KS3) 
  ในปงบประมาณ 2552 นี้ สวทช. ไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลงานสําคัญไดจํานวนท้ังส้ิน 310 ผลงาน  คิด
เปนรอยละ 119 ของเปาหมายทั้งป สําหรับในการส่ังสมและบริหารจัดการความรู และทรัพยสินทางปญญา สวทช. 
ไดตีพิมพบทความทางวิชาการนานาชาติไดจํานวน 554 บทความ และยื่นขอจดสิทธิบัตรจํานวน 174 เรื่อง คิด
เปนรอยละ 120 และ 87 ของเปาหมายทั้งป ตามลําดับ 

 สําหรับผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 2552 สวทช. ดําเนินโครงการวิจัยฯ 
รวมท้ังส้ิน 1,733 โครงการ เปนโครงการตอเนื่อง 1,032 โครงการ โครงการใหม 434 โครงการ มีโครงการท่ีจบ
และพรอมถายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองคความรูใหม 267 โครงการ โดยมีมูลคารวมของโครงการวิจัยทุกประเภท
ท้ังส้ิน 4,475.78 ลานบาท    

 ตามแผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2552  สวทช. ไดรับอนุมัติแผนรายจายประจําปจาก กวทช. เปน
งบดําเนินการ 4,700 ลานบาท และงบกอสราง 971 ลานบาท  และมีผลการใชจายงบดําเนินงาน 3,950.66 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 84 ของแผนรายจายประจําป 2552 ท่ีไดรับอนุมัติ และคากอสราง 354.58  ลานบาท 
นอกจากนี้ สวทช. มีรายไดท้ังหมด 820.6 ลานบาท เปนรายไดตามพันธกจิหลัก  
  ณ ส้ินปงบประมาณ 2552 สวทช. มีบุคลากรท้ังส้ิน 2,573 คน แบงเปนพนักงานในสายวิจัยและวิชาการ 
1,761 คน หรือรอยละ 68 ตําแหนงปฏิบัติการ 654 คน หรือรอยละ 26 และตําแหนงจัดการ 158 คน หรือรอยละ 6 
 

……………………………………. 

(i) 
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รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2552  

 
1.  ความเปนมา 
 
  ในปงบประมาณ 2549  สวทช. เริ่มการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาภายใตนโยบายคลัสเตอร  
ท่ีเรียกวา Strategic Planning Alliance  ซึ่งมุงดําเนินการวิจัยและพัฒนาคลัสเตอรเปาหมาย 7 คลัสเตอร ของ
ประเทศเปนหลัก  ไดแก คลัสเตอรอาหารและการเกษตร การแพทยและสาธารณสุข ซอฟตแวร ไมโครชิป และ
อิเล็กทรอนิกส ยานยนตและการจราจร พลังงานและสิ่งแวดลอม ส่ิงทอและเคมีภัณฑ และชุมชนชนบทและ
ผูดอยโอกาส ภายใตคลัสเตอรหนึ่งๆ  มีโปรแกรมท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ท่ีสามารถดําเนินการวิจัยเสริมกัน เพ่ือใหเกิด
พลังรวม  
 
  จากแนวคิดการบริหารแบบคลัสเตอร ทําใหมีการเปล่ียนแปลงวิธีการบริหารจัดการโปรแกรมงานวิจัย 
กลาวคือ ผูกําหนดกรอบของโปรแกรมและโจทยของงานวิจัย มาจากภาคอุตสาหกรรม ผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ผูประกอบการที่เห็นความตองการของภาคการผลิตอยางแทจริง เพ่ือใหงานวิจัยสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
ตอกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ท้ังนี้แนวทางการหาคําตอบของนักวิจัย
จะใชเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับศูนยแหงชาติทุกศูนย โดยอาศัยเจาภาพท่ีไดรับมอบหมายเปนผูบริหารจัดการ
โปรแกรม และใชความสามารถและองคความรูของแตละศูนยดําเนินการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือใหงานวิจัยสามารถ
ตอบโจทยความตองการของประเทศและผูบริโภคได  
 
  อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ 2552 สวทช. ยังคงแบงกลุมโปรแกรมออกเปน 4 กลุมใหญ คือ A, B, C 
และ D แตไดเพ่ิมคลัสเตอรเปาหมายเปน 8 คลัสเตอรจากปงบประมาณ 2549 โดยแยกส่ิงแวดลอมออกจาก
พลังงาน มาเปนคลัสเตอรท่ี 8 และไดปรับปรุงความหมายในแตละกลุมใหมีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ 
 

กลุม A (Strategic Sub Clusters) หมายถึง งานกลุมเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมเฉพาะดาน 
ท่ี สวทช. ต้ังเปาหมายท่ีจะดําเนินการใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม ภายในเวลาของแผนกลยุทธ (5 ป) โดยได
ประเมินศักยภาพและความสามารถของ สวทช. แลววา สามารถบรรลุเปาหมายไดดวยท้ังการดําเนินการเอง 
สนับสนุน สงเสริม หรือแมแตนําเขาก็ตาม ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวจะสามารถระบุหวงโซคุณคา (value 
chain) อุปสงคทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนส่ิงท่ี สวทช. จะสามารถสงมอบไดอยางชัดเจนโดย
โปรแกรมกลุมนี้จะเปนกลุมท่ีมีศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองปญหาท่ีเรงดวน มีกลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย (stakeholders) ท่ีมีสวนรวมในการทํางานท่ีชัดเจน และแสดงใหเห็นถึงวิกฤติหากโครงการไมไดดําเนินงาน
หรือดําเนินงานไมสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
 

กลุม B (National Clusters) หมายถึง งานท่ี สวทช. ดําเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจของประเทศใน 8 กลุมอุตสาหกรรม โดยเปนท้ังการวิจัยเชิงกลยุทธมุงเปา (strategic research) 
การวิจัยประยุกต (applied research) ท่ีมีจุดมุงหมายในการนําผลงานไปประยุกตใช  และ การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือ
ปรับปรุงหรือดํารงไวซึ่งฐานเทคโนโลยีเดิม หรือสรางฐานเทคโนโลยีใหมท่ีจําเปน เพ่ือสรางความมั่นคง หรือ 
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ ในอนาคตอันใกล (2-3 ป) สวทช. ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาโปรแกรม
ในกลุมนี้เพ่ือนําเขาสูกลุม A แตในขณะท่ีอยูระหวางการพัฒนาจะถูกจัดอยูในกลุม B   
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กลุม C (Essential Programs) หมายถึง งานท่ีมีความจําเปนและตองดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือเปนฐาน

สําหรับความสําเร็จของงานในอนาคตของ สวทช. รวมไปถึงงานซึ่งไมจัดอยูในคลัสเตอรใดคลัสเตอรหนึ่ง แตเปน
งานท่ีจะทําใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรของ สวทช . ท้ังนี้จึงแบงเปน  
2 กลุมยอย คือ กลุมโปรแกรมวิจัยเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางฐานเทคโนโลยี
ใหมๆ ในสาขาวิทยาการหลักภายใตศูนยแหงชาติ และกลุมโปรแกรมพันธกิจท่ีดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจอ่ืนของ 
สวทช. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม A และ B อาทิ งานถายทอดเทคโนโลยี  
งานพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ 
 

กลุม D (Internal Management) หมายถึง งานบริหารจัดการภายในท่ีเปนงานในลักษณะสนับสนุนท่ัวๆ 
ไป เพ่ืออํานวยความสะดวกในภาพรวมใหกับการดําเนินงานของกลุม A, B และ C โดยไมรวมถึงกิจกรรมที่
สนับสนุนกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ 
 
2.   ผลการดําเนินงาน 
2.1  ผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard 

 
 Balanced Scorecard (BSC) เปนเคร่ืองมือบริหารท่ีชวยในการนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ (strategy-

to-action) และชวยใหเกิดความสมดุลในการบริหารจัดการองคกร ซึ่ง สวทช. ไดเริ่มนํามาใช      ในปงบประมาณ 
2550 โดย สวทช. ไดแบงมุมมองกลยุทธ (Strategic Perspective) ออกเปน 5 มุมมองไดแก (1) Stakeholders ผู
มีสวนไดสวนเสียและลูกคาขององคกร (2) Partner พันธมิตรท่ีรวมมือกับ สวทช. ในการดําเนินงาน (3) Internal 
Process ก ร ะบ วนก า รภ าย ใ นที่ จ ะ ทํ า ใ ห  ส วทช .  พัฒน า ไปข า ง หน า ไ ด ดี ขึ้ น  
(4) Learning & Growth (Organizational Capability) ความสามารถขององคกรในการเรียนรูและเติบโต  
การพัฒนาตนเอง และ (5) Finance การเงินและงบประมาณ ท่ีจะเปนตัวชี้วามีความสามารถในการใชจายและหา
รายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 ปงบประมาณ 2552 สวทช. ไดกําหนด KS (Key Strategic Indicators) จํานวน 9 ตัวชี้วัด ซึ่งเปนตัวชี้วัด

สําคัญเพ่ือติดตามการดําเนินงานในแตละเปาหมายตามท่ีไดวางแผนเชิงกลยุทธไว และนําไปเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาบุคคล (IADP: Individual Action and Development Plan) ต้ังแตระดับผูบริหาร
จนไปถึงระดับปฏิบัติการ เพ่ือใหบุคลากรท้ังหมดใน สวทช. ทราบและมีแนวทางการปฏิบัติเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือใหเกิดการรวมพลังสรางผลลัพธในแตละดานท่ีไดต้ังเปาหมายไว ดังนี้ 

 
KS1  จํานวนผลงานสําคัญท่ีสําคัญเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม ซึ่งมองเห็นและรับรูไดชัดเจน 
KS2  จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ  
KS3  จํานวนคําขอยื่นจดสิทธิบัตร (เรื่อง) 
KS4  จํานวนโครงการที่รวมมือกับพันธมิตรหลักท่ีมีการลงทุนจากพันธมิตรตั้งแต  
            300,000 บาทตอสัญญา 
KS5  รอยละของโครงการสงมอบรายงานความกาวหนาตรงเวลา 
KS6  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  
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KS7  รอยละความกาวหนาเฉล่ียของโครงการ IT (PABI, e-HR, Infoma, KR) 
KS8  รอยละของจํานวนพนักงานท่ีมี core competency ตามท่ีองคกรคาดหวัง  
KS9  รายไดท่ีเกิดจากความสามารถของ สวทช. 

 
 รายละเอียดของตัวชี้วัดท้ัง 9 ตัว มีดังนี้ 

 
KS1   จํานวนผลงานสําคัญท่ีสําคัญเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม ซึ่งมองเห็นและรับรูไดชัดเจน กําหนด

เปาหมายไว 260 ผลงาน ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 ได 310 ผลงาน 
 สวทช. กําหนดเปาหมายผลงานที่สําคัญเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปดวย 2 สวนหลัก คือ  

(1) จํานวนโครงการที่สรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม มูลคาต้ังแต 1,000,000 บาทตอป (2) จํานวน
โครงการท้ังใหมและตอเนื่อง ท่ีเกิดจากการรับจางวิจัย, ท่ีปรึกษา, สิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา  
ท่ีปรึกษา หรือถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีรายรับอยางเปนทางการตามสัญญาต้ังแต 300,000 บาทตอปหรือตอ
สัญญา ผลงานทั้ง 2 ตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 KS1.1 จํานวนโครงการที่สรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม มูลคาต้ังแต 1,000,000 บาทตอป 

(โครงการใหม) สําหรับปงบประมาณ 2552 สวทช. กําหนดเปาหมายไว 100 โครงการ ผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2552 ได 152 โครงการ 

 
 KS1.2 จํานวนโครงการทั้งใหมและตอเนื่อง ท่ีเกิดจากการรับจางวิจัย, ท่ีปรึกษา, สิทธิประโยชนจาก

ทรัพยสินทางปญญา ท่ีปรึกษา หรือถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีรายรับอยางเปนทางการตามสัญญาตั้งแต 300,000 
บาทตอปหรือตอสัญญา สวทช. ไดกําหนดเปาหมายไว 160 โครงการ ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 ได 
158 โครงการ 

 
KS2   จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ กําหนดเปาหมายไว 460 

บทความ ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 สามารถสงมอบบทความไดท้ังสิ้น 554 
บทความ 

 จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือส่ังสม
ทรัพยสินทางปญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับประเทศ ในปงบประมาณ 2552  สวทช. มีจํานวน
บทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการนานาชาติ (ท่ีอยูใน Science Citation Index Expanded (SCIE) 
หรือ Social Science Citation Index (SSCI)) กําหนดเปาหมายไว 460 บทความ ผลการดําเนินงานนปประมาณ 
2552 ได 554 บทความ แบงเปนผลงานของบุคลากรวิจัย สวทช. 323 บทความ และท่ีไดจากการสนับสนุน
หนวยงานภายนอก 231 บทความ  

 
KS3   จํานวนคําขอยื่นจดสิทธิบัตร กําหนดเปาหมายไว 200 เร่ือง ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 

2552 สามารถยื่นจดสิทธิบัตรไดท้ังสิ้น 174 เร่ือง 
ปงบประมาณ 2552 สวทช. กําหนดเปาหมายจํานวนสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด ท้ังในและตางประเทศไว 200 

เรื่ อง  โดยสิทธิ บัตรเรื่ อง เ ดียวจดซ้ํ า ในหลายประเทศใหนับได เ พียงครั้ ง เ ดียว  (นับใหม ในแตละป )  
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 สามารถยื่นจดสิทธิบัตรไดท้ังส้ิน 174 เรื่อง เปนสิทธิบัตรท่ีขอยื่นจดใน
ประเทศ 168 เรื่อง และขอย่ืนจดตางประเทศ 6 เรื่อง ตัวอยางชื่อผลงานที่ขอย่ืนจดสิทธิบัตร อาทิ Protein 
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Extraction Buffer and its Method of Extraction from Microorganisms, กรรมวิธีการระบุสายพันธุของโคดวย
เครื่องหมายทางพันธุกรรมแบบสนิป, กระบวนการในการทําเม็ดเถาแกลบเพ่ือทําเปนเม็ดวัสดุรูพรุน, หินเบาและ
กรรมวิธีการผลิตดังกลาว, วัคซีนตอตานเห็บโค, กระบวนการตรวจสอบความตานทานของตนกลาขาวตอเชื้อโรค
ไหมภายใตระบบการควบคุมสภาวะแวดลอมในสภาพปลอดเชื้อปนเปอน เปนตน 
 
KS4   จํานวนโครงการที่รวมมือกับพันธมิตรหลักท่ีมีการลงทุนจากพันธมิตรต้ังแต 300,000 บาทตอ

สัญญา กําหนดเปาหมายไว 185 โครงการ ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 ได 397 
โครงการ 

 สวทช. ดําเนินงานสอดคลองกับวิสัยทัศน ใหความสําคัญในการรวมมือกับพันธมิตร โดยกําหนดตัวชี้วัด
คือ จํานวนโครงการทั้งใหมและตอเนื่อง (ท้ัง RDDE และ Non-RDDE) มีสัญญา/MOU เพ่ือรวมมืออยางเปน
ทางการ (formal agreement) ท้ัง in-cash และ in-kind ในระดับนิติบุคคล โดยมีมูลคาสัญญา/MOU ซึ่งหนวยงาน
พันธมิตร (เอกชน/รัฐ) ลงเงินตามสัญญา ต้ังแต 300,000 บาท ในลักษณะรวมวิจัย /รวมดําเนินการ และไดรับ  
เงินอุดหนุนจากภายนอก 

 
 ปงบประมาณ 2552 สวทช. ดําเนินโครงการรวมกับพันธมิตรตางๆ อาทิเชน ความรวมมือกับบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) เพ่ือดําเนินโครงการส่ิงพิมพพลังงานเพ่ือชุมชน ความรวมมือกับบริษัท เอพีพี. มารเก็ตติ้ง 
จํากัดเพ่ือดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวัดเรือนรางสามมิติ ระยะท่ี 2  ความรวมมือกับบริษัท 
เกลือพิมาย จํากัดเพ่ือดําเนินโครงการการปลูกทดสอบสายพันธุขาวทนเค็ม ความรวมมือกับบริษัท เอ็ม ไอ เอส 
(ประเทศไทย) จํากัดในการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลองรวมสายไฟ สายไฟ และ
อุปกรณเชื่อมตอสําหรับแผงเซลลแสงอาทิตย  ความรวมมือกับ Merck Co.Ltd ในการดําเนินโครงการ 
Development of the Solarflair filled plastic films covering Greenhouse for solar heat reduction เปนตน 
 
KS5   รอยละของโครงการสงมอบรายงานความกาวหนาตรงเวลา กําหนดเปาหมายไวท่ีรอยละ 80 ผล

การดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 ไดรอยละ 83.4 
รอยละของโครงการทุกประเภท ท่ีมีการรายงานทุก 6 เดือน หรือตามระยะเวลาที่กําหนด  

โดยรายงานไดรับการยอมรับจากเจาภาพฯภายในเวลาท่ีเจาภาพกําหนด คิดจากรอยละของจํานวนโครงการ 
ท่ีสงรายงานความกาวหนาตรงเวลา/จํานวนโครงการที่ถึงกําหนดสงรายงานทั้งหมด 
 
KS6   รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการภายใน กําหนดเปาหมายรอยละ 85 ผลการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ 2552 ไดรอยละ 90.3 
 การดําเนินการในตัวชี้วัดนี้ ฝายพัฒนาองคกร (Organizational Development: OD) ไดกําหนดใหแตละ

หนวยงานสนับสนุนและหนวยงานใหบริการ ดําเนินการกําหนดมาตรฐาน ครอบคลุมกระบวนการสนับสนุนท่ี
ใหบริการลูกคาภายใน และไดกําหนด Dimension ของการประเมินในปงบประมาณ 2552 เพ่ือท่ีนํา               
ผลท่ีไดมา Benchmark ระหวางศูนยไดชัดเจนย่ิงขึ้น โดยครอบคลุม 5 Dimensions ดังนี้ 

 
1. การใหบริการตามขอตกลงการใหบริการ (service level agreement: SLA)  
2. Service minded ของผูใหบริการ 
3. Quality of work 
4. Competence ของผูใหบริการ 



 - 5 -

5. Process & work system ครอบคลุมท้ัง กระบวนการ และ ระบบงาน โดยมองในภาพของ User 
friendliness ความกระชับ ตอบสนองลูกคาได  ความยาก งายตอ user ท่ีจะ access บริการนั้นๆ  
เปนตน 

         
KS7  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยของโครงการ Information Technology กําหนดเปาหมายไวท่ีรอยละ 

100 ของแผนการดําเนินงานท้ังหมด ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 ไดรอยละ 92.5 
ของแผนการดําเนินงานท้ังหมด 

 สวทช. มุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เพ่ือใหสามารถรองรับการ
บริหารงานท่ีซับซอนขององคกร และกําหนดตัวชี้วัดเปนรอยละของความกาวหนาโดยเฉล่ียในการเชื่อมโยงระบบ 
IT ของ สวทช. ประกอบไปดวย 2 สวนหลัก  

 
 KS7.1 เชื่อมตอระบบ PABI, e-HR และ Infoma KR ผาน NSTDA Portal โดยเชื่อมโยง IT ใน 3 เรื่อง

หลัก ไดแก PABI, e-HR และ Infoma KR ใหมีความเชื่อมโยงกันโดยพนักงาน สวทช.เขาถึงระบบผาน Portal 
Web ESS (Employee Self Service) ในส้ินเดือนมิถุนายน ป 2552 ผลการดําเนินงานในป 2552 มีความกาวหนา
รอยละ 85 

 
 KS7.2 การสรางมาตรฐานความมั่นคงดาน Network Infrastructure โดยสามารถจัดทําเอกสารเสร็จ

พรอมใหตรวจ ในสนเดือนกันยายน ป 2552 และ Audit Certificate ผานในไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2553     
ผลการดําเนินงานมีความกาวหนารอยละ 100  ในปงบประมาณ 2552 

 
KS8   รอยละของจํานวนพนักงานท่ีมี core competency ตามท่ีองคกรคาดหวัง รอยละ 85 ผลการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 ไดรอยละ 96.2 
 สวทช. ตองการรักษาระดับความสามารถในการดําเนินการหลัก (Core Competency) ของพนักงานให

ไดตามท่ีองคกรคาดหวัง โดยวัดคาเฉล่ียรวมของ competency 5 ดานคือ ILITE (Integrity/Learner/ 
Interpersonal skill/Teamwork/Expertise) ปละ 1 ครั้ง  

 
KS9   รายไดจากความสามารถของ สวทช. กําหนดเปาหมายไว 705 ลานบาท ผลการดําเนินงานใน 

ปงบประมาณ 2552 ได 820.6 ลานบาท 
 ความสามารถในการแสวงหาและบริหารสินทรัพยถือเปนพ้ืนฐานหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมให สวทช.  
มีความสามารถในการบริหารงานในระยะยาว ท้ังนี้ สวทช. ไดกําหนดตัวชี้วัดดานการเงิน เปนการแสวงหาและ
บริหารการเงินและสินทรัพยอยางมีผลิตภาพ สามารถวัดจากรายไดท่ีเกิดจากความสามารถของ สวทช.         
อาทิ รายไดจากการรับจางวิจัย/รวมวิจัย รายไดจากทรัพยสินทางปญญา รายไดจากอุดหนุนรับ รายไดจากบริการ
เทคนิค/วิชาการ รายไดจากฝกอบรม/สัมมนา และรายไดจากคาเชา ซึ่งไมรวมรายรับจากดอกเบ้ียจากการฝากเงิน/ 
ใหกู/ คาปรับหรือใหยืม และไมใชท่ีไดจากงบประมาณแผนดินโดยตรง หรือหนวยงาน สวทช. ไมรวมรายไดจาก
ขายแบบ (เชน เพ่ือประมูลงานจาก สวทช.) และไมรวมรายไดเบ็ดเตล็ด สวทช. กําหนดเปาหมายไว 705 ลานบาท 
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 ได 820.6 ลานบาท  
 
  สําหรับคาตัวชี้วัดหลัก คาเปาหมาย ปงบประมาณ 2552 และผลการดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   ตัวชี้วัดหลัก คาเปาหมาย และผลการดําเนินการในปงบประมาณ 2552 

มุมมอง ตัวชี้วัดของ สวทช. เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ผูมีสวนไดเสีย KS1 จํานวนผลงานสําคัญท่ีสําคัญเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม 
ซึ่งมองเห็นและรับรูไดชัดเจน (โครงการ) 

260 310 

KS1.1  จํานวนโครงการที่สรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
หรือสังคมมูลคาต้ังแต 1,000,000 บาทตอป (ใหม) 

100 152 

KS1.2  จํานวนโครงการทั้งใหมและตอเนื่อง ท่ีเกิดจาก
การรับจางวิจัย, ท่ีปรึกษา, สิทธิประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญา ท่ีปรึกษา หรือถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมี
รายรับอยางเปนทางการตามสัญญาต้ังแต 300,000 
บาทตอปหรือตอสัญญา (โครงการ) 

160 158 

KS2 จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาติท่ีอยูใน Citation Index (เรื่อง) 

460 554 

KS3 จํานวนสิทธิบัตรท่ีย่ืนจดในและตางประเทศ โดยที่
สิทธิบัตรเรื่องเดียวจดซ้ําในหลายประเทศใหนับครั้งเดียว  
(เรื่อง) 

200 174 

พันธมิตร KS4 จํานวนโครงการที่รวมมือกับพันธมิตรหลักท่ีมีการ
ลงทุนจากพันธมิตรตั้งแต 300,000 บาทตอสัญญา 

185 397 

กระบวนการ
ภายใน 

KS5 รอยละของโครงการสงมอบรายงานความกาวหนา
ตรงเวลา 

รอยละ 80 รอยละ 83.4 

KS6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการภายใน  รอยละ 85 รอยละ 90.3 
ความสามารถ
ขององคกร 

KS7 รอยละของความกาวหนาเฉล่ียของโครงการ IT 
(PABI, e-HR, Infoma KR) 

รอยละ 100 
 

รอยละ 92.5 
  

KS7.1  เชื่อมตอระบบ PABI, e-HR และ Infoma KR 
ผาน NSTDA Portal โดยเชื่อมโยง IT ใน 3 เรื่องหลัก 
ไดแก PABI, e-HR และ Infoma KR ใหมีความ
เชื่อมโยงกันโดยพนักงาน สวทช.เขาถึงระบบผาน 
Portal Web ESS (Employee Self Service) ในส้ิน
เดือนมิถุนายน ป 2552 

รอยละ 100 
 

รอยละ 85.0 
  

KS7.2 การสรางมาตรฐานความมั่นคงดาน Network 
Infrastructure โดยสามารถจัดทําเอกสารเสร็จพรอมให
ตรวจ ในส้ินเดือนกันยายน ป 2552 และ Audit 
Certificate ผานในไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2553 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 
  

KS8 รอยละของจํานวนพนักงานท่ีมี Core Competency 
ตามท่ีองคกรคาดหวัง 

 รอยละ 85 รอยละ 96.2 
 

การเงิน KS9 รายไดท่ีเกิดจากความสามารถของ สวทช. (ไมรวม
ดอกเบ้ีย คาปรับ ใหกู) 

705 ลบ. 820.6 ลบ. 
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2.2 ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ 
      2.2.1 ตัวชี้วัดท่ีรายงานตอสํานักงบประมาณและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  
 ในการบริหารแบบโปรแกรมหลัก สวทช. มุงสืบสานพันธกิจหลักขององคกรควบคูกันไปดวย เพ่ือให
บรรลุผลในการยกระดับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยมีดัชนีชี้วัดผลงานดานพันธกิจหลัก 4 
ดาน ไดแก การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังนี้  
ผลการดําเนินการท้ัง 4 ดานดังกลาว ไดมีการกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายหลักกับสํานักงบประมาณ และ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดและผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดท่ีรายงานตอสํานักงบประมาณ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
และผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2552  

ตัวชี้วัด 
 

เปาหมาย 2552 

ผลการดําเนินงาน กระทรวง 
วิทยาศาสตรฯ 

สํานัก
งบประมาณ 

จํานวนผูรับการฝกอบรมหลักสูตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน ) 11,940 15,000 15,573 

จํานวนผลงานท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคของเยาวชน (ผลงาน) 255 - 279 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (คน)  5,700 - 5,976 
จํานวนบทความที่ตีพิมพในเอกสารวิชาการท้ังในและตางประเทศ (บทความ) 351 - 661 

จํานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปยื่นขอจดสิทธิบัตร (เรื่อง)  120 - 174 

จํานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสามารถนําไปประยุกตใชในภาคการผลิต 
บริการและชุมชนได (เรื่อง) 

43 - 48 

จํานวนเครือขายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท้ังในระดับประเทศ
และภูมิภาค (เครือขาย) 

25 - 26 

จํานวนขอตกลงการวิจัยและนวัตกรรมรวมระหวางองคกรวิจัย มหาวิทยาลัยและ
เอกชน (MOU)/ป เพิ่มขึ้น 

10 - 14 

จํานวนสถานประกอบการท่ีใชผลงานวิจัยและพัฒนา (ราย) 86 - 103 

โครงการความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีนําไปสูการ
ปฏิบัติ (มาตรการ/โครงการ) 

10 - 14 
 

จํานวนผูมาใชบริการในอุทยานวิทยาศาสตร (ราย) 300 
(เอกชนท่ีเชาพื้นท่ี+

บมเพาะ 
TSP,SWP,RSP) 

58 
(เอกชนท่ีเชา
พื้นท่ี+บมเพาะ 

TSP) 

323/80 
 

จํานวนธุรกิจใหมท่ีเกิดจากระบบบมเพาะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น  25 - 39 
การใหบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ บริการขอมูล และกํากับขอมูลทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รายการ) 

115,022 213,000 177,072 

จํานวนผูยื่นขอลดหยอนภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนา/ป เพิ่มขึ้น 175 - 204 
จํานวนโครงการวิจัย - 1,200 1,733 
จํานวนผูไดรับทุน - 350 473 
จํานวนเยาวชนที่เขาคายวิทยาศาสตร - 2,000 2,272 
จํานวนผูมีความสามารถทางวิทยาศาสตร - 120 113 
จํานวนผูมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร (สะสม) - 145 159 

จํานวนโครงการถายทอดเทคโนโลยี - 500 565 
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ดานการวิจัยและพัฒนา : สวทช. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาดาน ว และ ท ใน 8 คลัสเตอรหลัก ไดแก  
  
 1. อาหารและการเกษตร (B1)     6. ส่ิงทอและเคมีภัณฑ (B6) 
 2. การแพทยและสาธารณสุข (B2)      7. การวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
 3. ซอฟตแวร ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส (B3)       ชุมชนชนบทและผูดอยโอกาส (B7) 
 4. ยานยนตและการจราจร (B4)     8. ส่ิงแวดลอม (B8) 
 5. พลังงานทดแทน (B5) 

 
นอกจาก 8 คลัสเตอรหลักขางตนแลว สวทช. ยังดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform 

Technology) ดวย โดยมีจํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา ในปงบประมาณ 2552 รวม 1,733 โครงการ และมี
ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีย่ืนจดสิทธิบัตรแลว จํานวน 174 เรื่อง เปนการยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศ 168 เรื่อง และ
ย่ืนจดสิทธิบัตรตางประเทศ 6 เรื่อง นอกจากนี้ สวทช. ยังมีผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีหลัก      ท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร จํานวน 661 บทความ เปนบทความตีพิมพในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Citation Index 
จํานวน 554 บทความ และบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับประเทศ 107 บทความ  
 
 ดานการพัฒนากําลังคน : ดําเนินการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถดานกําลังคนทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและเยาวชนในรูปแบบของโครงการฝกอบรม สัมมนา ปลูกฝงความรูและกระบวนการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในปงบประมาณ 2552 ไดดําเนินการฝกอบรมบุคลากรดาน ว และ ท จํานวน 
15,573 คน และมีบุคลากรเขารวมสัมมนาวิชาการของ สวทช. อีกจํานวน 5,976 คน และดําเนินการจัดคาย
วิทยาศาสตรและกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชนรวม 100 ครั้ง มีเยาวชนเขารวม จํานวน 2,272 คน โดยมี
ผลงานท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค 279 เรื่อง นอกจากนี้ ไดสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการทําวิจัยใหแก
นักศึกษาและนักวิจัย จํานวน 473 คน  
 

ดานการถายทอดเทคโนโลยี : สวทช. ดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือชวยใหผูประกอบการทั้ง
ภาคเอกชนและชุมชนชนบท สามารถลดตนทุนการผลิต เพ่ิมการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ เพ่ิมโอกาสทาง
การตลาดท้ังภายในและตางประเทศ และสรางนวัตกรรมของสินคาและบริการ ในปงบประมาณ 2552 มี            
สถานประกอบการและชุมชนท่ีนําผลงานวิจัยและพัฒนาดาน ว และ ท จํานวน 43 เรื่อง ไปใชประโยชน จํานวน 
103 ราย โดยประกอบดวยผลงานที่มีการทําสัญญาอนุญาตใหเอกชนนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน 
ซอฟตแวรชวยวางแผนการผาตัดรากฟนเทียม (Dental Implant Planning Software: DentiPlan) (ศอ.), การใช
ประโยชนโมโนโคลนัลแอนตีบอดีตอ สาร 3-อะมิโน-2-ออกซาโซลิดิโนน และ 3-อะมิโน-5-มอรฟอลิโนเมทิล-2- 
ออกซาโซลิดิโนน (AMOZ)  เพ่ือการผลิตและจําหนายชุดทดสอบอนุพันธสารไนโตรฟูแรน แบบ ELISA ใน      
เชิงการคาและเพ่ือการจําหนายผลิตภัณฑโมโนโคลนัลแอนตีบอดีตอ AMOZ (ศช.) เปนตน และดําเนินการ
ถายทอด ว และ ท สูชุมชนในเชิงสาธารณประโยชน เชน ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี   
สูเกษตรกรในพ้ืนท่ี อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร และ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ, ถายทอดองคความรู                
ดานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแกโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน เชียงใหม พังงา เปนตน 
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ดานโครงสรางพ้ืนฐาน :  ดําเนินการใหบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบแกหนวยงานภายนอก โดยผาน
หนวยบริการตางๆ อาทิ หนวยปฏิบัติการวิจัยกลาง หนวยแปง หนวยธุรกิจชีวภาพกุง หนวยบริการชีวภาพ 
บริการเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ศูนยเทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑคอมพิวเตอรและ
ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร บริการวิเคราะหทดสอบทางโลหะและวัสดุ เปนตน ใน
ปงบประมาณ 2552 มีผลการดําเนินการใหบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ และบริการวิเคราะหขอมูลทาง ว 
และ ท จํานวน 177,072 รายการ  นอกจากนี้ สวทช. โดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัย
และพัฒนา ยังมีสวนสงเสริมการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนโดยใหการรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนเพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนการขอยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกรมสรรพากร และในป 
2552 มีเอกชนยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับรองโครงการแลว จํานวน 204 ราย  
 
2.2.2 จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา 
  

  ป ง บป ร ะ ม าณ  2 5 5 2 ส วทช .  ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  พัฒน า  อ อก แบบแล ะ วิ ศ ว ก ร ร ม  
รวมท้ังส้ิน 1,733 โครงการ แบงเปน โครงการตอเนื่องจํานวน 1,032 โครงการ โครงการใหมท่ีไดรับการอนุมัติ 
จํานวน 434 โครงการ และโครงการที่ดําเนินการเสร็จส้ิน จํานวน 267 โครงการ โดยมีมูลคารวมท้ังส้ิน 4,475.78 
ลานบาท และเมื่อพิจารณาตามประเภทโครงการวิจัยฯ จะเห็นไดวา จากโครงการวิจัยจํานวน 1,733 โครงการ 
เปนโครงการที่สนับสนุนหนวยงานภายนอก 880 โครงการ รองลงมาเปนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการเองสูงสุด 
จํานวน 607 โครงการ โครงการรับจางวิจัย 145 โครงการ และรวมวิจัย 101 โครงการ ตามลําดับ 
 

 การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาตามคลัสเตอร (cluster based) มีจํานวนโครงการวิจัย รวม 1,159
โครงการ มูลคา 3,548.78 ลานบาท เปนโครงการตอเนื่อง 744 โครงการ โครงการใหม 209 โครงการ และ
โครงการจบ 206 โครงการ และเปนโครงการที่ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเอง 458 โครงการ สนับสนุนภายนอก 
589 โครงการ รับจางวิจัย 36 โครงการ และรวมวิจัย 76 โครงการ คลัสเตอรอาหารและเกษตร (B1) เปนคลัสเตอรท่ีมี
การวิจัยเองและสนับสนุนโครงการวิจัยใหหนวยงานภายนอกมากที่สุด สวนโครงการรับจางวิจัย มีการดําเนินงาน
สวนใหญในคลัสเตอรส่ิงแวดลอม ดังแสดงในรูปท่ี 1 และ 2    
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รูปท่ี 1 จํานวนโครงการวิจัยรายคลัสเตอร จําแนกตามสถานภาพโครงการ 
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รูปท่ี 2 จํานวนโครงการวิจัยรายคลัสเตอร จําแนกตามประเภทโครงการ 
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 รูปท่ี 3 แสดงจํานวนโครงการวิจัยรวมและมูลคาของโครงการรวมแตละคลัสเตอร โดยคลัสเตอรอาหาร
และการเกษตร  มีโครงการวิจัยรวมมากท่ีสุด 299 โครงการ รองลงมาไดแก คลัสเตอรส่ิงแวดลอม และคลัสเตอร
การแพทยและสาธารณสุข มีจํานวน 240 และ 234 โครงการ ตามลําดับ สวนมูลคาโครงการรวมพบวา  คลัสเตอร
พลังงานทดแทน  มีมูลคารวมสูงสุดประมาณ 940.43 ลานบาท รองลงมาไดแกคลัสเตอรการแพทยและ
สาธารณสุข มูลคารวม 761.39 ลานบาท ท้ังนี้เมื่อพิจารณาสัดสวน มูลคาโครงการตอโครงการ พบวา คลัสเตอร
พลังงานทดแทน มีมูลคาตอโครงการสูงท่ีสุดคือ 7.97 ลานบาท/โครงการ  รองลงมาไดแก คลัสเตอรส่ิงทอ  และ
และคลัสเตอรการแพทยและสาธารณสุข มูลคา 3.39 และ 3.25 ลานบาท/โครงการ ตามลําดับ  
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รูปท่ี 3 จํานวนโครงการวิจัยและมูลคาโครงการรวม รายคลัสเตอร 
 
 
   สําหรับการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาตามเทคโนโลยี (Technology-based) ของสวทช. มีจํานวน
โครงการวิจัยรวม 574 โครงการ มูลคาโครงการรวม 927 ลานบาท แบงตามสถานะโครงการไดเปน โครงการ
ตอเนื่องจํานวน 288 โครงการ โครงการใหมจํานวน 228 โครงการ และโครงการที่ดําเนินการเสร็จส้ิน (จบ)  
จํานวน 58 โครงการ เมื่อพิจารณาตามประเภทโครงการ พบวา เปนโครงการที่ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเองเปน
จํานวน 149 โครงการสนับสนุนภายนอกจํานวน 291 โครงการรวมวิจัยจํานวน 25 โครงการ และโครงการรับจาง
วิจัยจํานวน 109 โครงการ ดังแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 4 และ 5  ท้ังนี้ จํานวนโครงการวิจัยและมูลคารวมของ
โครงการของศูนยแหงชาติ ดังรูปท่ี 6 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) มีจํานวนโครงการวิจัย
เทคโนโลยีฐานสูงสุด จํานวน 188 โครงการ   
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รูปท่ี 4 จํานวนโครงการวิจัยตามเทคโนโลยีของศูนยแหงชาติ จําแนกตามสถานะโครงการ 
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รูปท่ี 5 จํานวนโครงการวิจัยตามเทคโนโลยีของศูนยแหงชาติ จําแนกตามประเภทโครงการ 
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รูปท่ี 6 จํานวนโครงการวิจัยตามเทคโนโลยีและมูลคาโครงการรวมของศูนยแหงชาติ 
 
 
2.2.3 การดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญาของ สวทช.  

 
สวทช. ไดดําเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแตปงบประมาณ 2534 และ 2544 ตามลําดับ  

โดยกระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนถึงไดรับคูมือสิทธิบัตรท่ีผานมา โดยเฉล่ียใชเวลาประมาณ 4 ป ท้ังนี้ ต้ังแต
ปงบประมาณ 2534 จนถึงปงบประมาณ 2552  สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีย่ืนขอจดสิทธิบัตร จํานวน 678 
เรื่อง (เปนการยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ จํานวน 624 เรื่อง และย่ืนขอจดสิทธิบัตรในตางประเทศ จํานวน 54 เรื่อง) 
และไดรับคูมือสิทธิบัตรแลว จํานวน 72 ฉบับ (เปนคูมือสิทธิบัตรในประเทศ จํานวน 64 ฉบับ และตางประเทศ 
จํานวน 8 ฉบับ)  นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรอีก จํานวน 168 เรื่อง ซึ่งไดรับคูมือ
อนุสิทธิบัตรแลว จํานวน 95 ฉบับ ดังตารางที่ 3   
 

ปงบประมาณ 2552 สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีย่ืนขอจดสิทธิบัตร จํานวน 174 เรื่อง เปนการยื่น
ขอจดสิทธิบัตรในประเทศ จํานวน 168 เรื่อง และย่ืนขอจดสิทธิบัตรในตางประเทศ จํานวน 6 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมี
ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรอีก จํานวน 41 เรื่อง ดังตารางที่ 3  

 
รายชื่อผลงานที่ย่ืนจดสิทธิบัตร และท่ีไดรับคูมือสิทธิบัตร ในปงบประมาณ 2552 แสดงดังตารางที่ 4 - 6 

และผลงานที่ไดรับคูมืออนุสิทธิบัตรแสดงดังตารางทึ่ 7 
  
 ภาพรวมจํานวนการย่ืนคําขอจดสิทธิบัตรของ สวทช. ต้ังแตปงบประมาณ 2546-2552 (ยอนหลัง 6 ป) 
แสดงดังรูปท่ี 7  
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ตารางที่  3  สรุปจํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ียื่นขอจดและไดรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของ สวทช.    

                    ปงบประมาณ 2534-2552  

ผลการดําเนินงาน 

ในประเทศ ตางประเทศ 

รวม ป 2534 
-2550 

ป  
2551 

ป 2552 ป 2534 
-2550 

ป 
2551 

ป 2552 

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 

1. สิทธิบัตร                 

1.1 ยื่นขอจดสิทธิบัตร  
(เร่ือง <คําขอ>) 

324 132 27 30 43 68 168 43 5 1 2 2 
<3> 

1 6 
<7> 

678 
<679> 

1.2 ไดรับคูมือสิทธิบัตร    
      (ฉบับ) 

50 8 2 - 1 3 6 3 4 - 1 - - 1 72 

2. อนุสิทธิบัตร                

2.1 ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  
      เร่ือง (คําขอ) 

90 36 11 4 12 14 41 1 - - - - - - 168 

2.2 ไดรับคูมืออนุสิทธิบัตร  
      (ฉบับ) 

62 18 3 2 6 3 14 1 - - - - - - 95 

ที่มา : สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี, ศจ. 

 
ตารางที่ 4  รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศของ สวทช. ปงบประมาณ 2552  

ลําดับ ชื่อสิทธิบัตรท่ียื่นจด วันยื่นคําขอ หมายเลขคําขอ ชื่อผูประดิษฐ ศูนย 

1 สารกําจัดเชื้อราบริสุทธิ์แอสเชอแซนโธนบี 10 ต.ค. 51 0801005180 ชนิกุล ชูตระกูร    
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

2 การสรางฟลมไมโครคริสตัลไลนซิลิกอน
ออกไซดชนิดพี โดยใชกาซไตรเมธิลโบรอน
หรือ B(CH3)3) หรือ TMB และกาซไดโบเรน 
(B2H6) เปนกาซเจือ 

10 ต.ค. 51 0801005179 พอพนธ สิชฌ
นุกฤกษฎและคณะ 

SOLARTEC/
CPMO  

3 ระบบตรวจจับเว็บฟชชิ่งโดยอาศัยการสราง
คําพองเสียง 

16 ต.ค. 51 0801005295 อัศนีย กอตระกูล   
และคณะ 

NECTEC 

4 กระบวนการเพาะเล้ียงเชื้อราเพ่ือผลิตกรด
แกมมาลิโนแลนิคดวยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ 

22 ต.ค. 51 0801005433 กอบกุล เหลาเทง  
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

5 ระบบการส่ือสารขอมูลท่ีใชโพรโตคอลการ
ส่ือสารแบบลูกผสมและวิธีการส่ือสารสําหรับ
ระบบดังกลาว 

22 ต.ค. 51 0801005434 ทวีศักด์ิ สรรเพชุดา 
และคณะ 

NECTEC/ 
CPMO 

6 ระบบสําหรับประเมินหาความหนาแนนของ
พาหนะในระบบขอมูลจราจรแบบเครือขาย
พาหนะ 

22 ต.ค. 51 0801005435 สุขสันต พาณิชพา
พิบูล และคณะ 

NECTEC/ 
CPMO 

7 กรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทร
ออกจากกากตะกอนน้ํายางธรรมชาติ 

22 ต.ค. 51 0801005432 สุรพิชญ ลอยกุลนันท 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

8 เครื่องหมายยีนจําแนกพันธุขาวไทย 
และการใช 

4 พ.ย. 51 0801005683 อมรทิพย เมืองพรหม 
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 
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ลําดับ ชื่อสิทธิบัตรท่ียื่นจด วันยื่นคําขอ หมายเลขคําขอ ชื่อผูประดิษฐ ศูนย 

9 วิธีการสรางภาพเอ็กซเรยตัดขวางแบบสาม
มิติโดยใชลําแสงแบบกรวย 

7 พ.ย. 51 0801005742 เสาวภาคย โสตถิวิรัช 
และคณะ 

NECTEC/ 
CPMO 

10 วิธีการใหขอมูลหรือเสนอบริการผานการ
เชื่อมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีตามทิศทางการ
เคล่ือนท่ีของผูใชบริการท่ีอยูบนยานพาหนะ 

13 พ.ย. 51 0801005828 กําธร พันธุมะผล  
และคณะ 

NECTEC/ 
CPMO 

11 กรรมวิธีการทํายางธรรมชาติใหแหง
แบบตอเนื่องสําหรับการผลิตเปนยางแทง
ดวยหลักการทางกลและความรอน 

17 พ.ย. 51 0801005914 วรรณี ฉินศิริกุล    
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

12 แกนเทาเทียม 21 พ.ย. 51 0802003494 บรรพต ไมงาม     
และคณะ 

MTEC 

13 เครื่องทําน้ํารอนจากแสงอาทิตยแบบแยก
สวน 

21 พ.ย. 51 0802003495 กิตตินันท อันนานนท 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

14 วิธีการเขาและถอดรหัสพิกัดภูมิศาสตรของ
วัตถุสามมิติบนพ้ืนโลก 

27 พ.ย. 51 0801006093 มนตศักด์ิ โซเจริญ
ธรรม 

NECTEC/ 
CPMO 

15 กรรมวิธีการแปลผลการตรวจการดื้อยาตาน
ไวรัสเอชไอวีดวยวิธีการตรวจจีโนทัยปโดย
ใชเชื้อไวรัสสายพันธุมาตรฐานท่ีมีสับทัยปท่ี
เหมาะสมเปนตัวอางอิง 

27 พ.ย. 51 0801006092 เอกชัย เจนวิถีสุข  
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

16 วัสดุคอมโพสิตแผนเรียบสําหรับแผนคูควบ
สองขั้วในเซลลเชื้อเพลิงและเซลลไฟฟาเคมี
และกรรมวิธีการผลิตวัสดุดังกลาว 

28 พ.ย. 51 0801006120 ดรุณี อัศวเสถียร   
และคณะ 

MTEC 

17 กลอง 28 พ.ย. 51 0802003546 ไชยวุฒิ เกตุหลิม CO 
18 กลอง 28 พ.ย. 51 0802003547 ไชยวุฒิ เกตุหลิม CO 
19 แบบพับกลอง 28 พ.ย. 51 0802003548 ไชยวุฒิ เกตุหลิม CO 
20 แบบพับกลอง 28 พ.ย. 51 0802003549 ไชยวุฒิ เกตุหลิม CO 
21 แบบพับกลอง 28 พ.ย. 51 0802003550 ไชยวุฒิ เกตุหลิม CO 
22 แบบพับกลอง 28 พ.ย. 51 0802003551 ไชยวุฒิ เกตุหลิม CO 
23 ระบบคัดแยกประเภทยานพาหนะโดยใช

ภาพและสัญญาณแมเหล็กโลก 
4 ธ.ค. 51 0801006222 เสาวลักษณ  แกว

กําเนิด และคณะ 
NECTEC/ 

CPMO 
24 อุปกรณสําหรับตรวจสอบภาพของแสง

เล้ียวเบนท่ีไดจากฮอโลแกรม 
19 ธ.ค. 51 0801006543 ศรัณย สัมฤทธิ์เดช

ขจร 
NECTEC 

25 อุปกรณควบคุมกระแสฮิสเตอเรซิสสําหรับ
มอเตอรสวิตชรีลัคแตนซ 

19 ธ.ค. 51 0801006544 นิสัย เฟองเวโรจนกุล NECTEC/ 
CPMO 

26 วิธีการรูจําตัวอักษรจากภาพดวยวิธีทางสถิติ
ท่ีมีความสามารถระบุภาษา 

26 ธ.ค. 51 0801006683 นพดล คีรีเพ็ชร    
และคณะ 

NECTEC 
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27 วิธีการกําหนดตําแหนงเคร่ืองมือจัดฟนชนิด
ติดแนนบนแบบจําลองฟนดวยการเปล่ียน
ตําแหนงแบบจําลองฟนดิจิตอล 3 มิติ เทียบ
กับภาพวีดิทัศน 

26 ธ.ค. 51 0801006684 จันทรจิรา สินทนะ
โยธิน และคณะ 

NECTEC/ 
CPMO 

28 ขั้วนําไฟฟาโปรงแสงและวิธีสรางพ้ืนผิวดวย
วิธีการขัดเพ่ือใชเปนวัสดุฐานรองในการสราง
เซลลแสงอาทิตย 

6 ม.ค. 52 0901000019 พอพนธ   สิชฌ
นุกฤษฏ และคณะ 

SOLARTEC/
CPMO 

29 วิธีการสําหรับการติดตอในการสอบถาม
ความสามารถในการใหบริการขอสนเทศ
สภาพจราจร 

14 ม.ค. 52 0901000124 มนตศักด์ิ          
โซเจริญธรรม 

NECTEC/ 
CPMO 

30 แมกนีโตทรานซิสเตอร 14 ม.ค. 52 0901000123 ชนะ ลีภัทรพงศพันธ 
และคณะ 

NECTEC 

31 อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน 22 ม.ค. 52 0901000246 สุมิตรา จรสโรจนกุล 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

32 กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑน้ําปลาผง 22 ม.ค. 52 0901000247 อุรชา รักษตานนทชัย 
และคณะ 

NANOTEC 

33 การพัฒนาระบบที่รวดเร็วในการตรวจหาเชื้อ
แคมไพโลแบคเตอร (campylobacter) ใน
อาหาร   
(เปนคําขอท่ีทาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไปย่ืนเองเมื่อป
งบฯ 51 และภายหลังไดเพ่ิมชื่อสวทช.เปนผู
ขอรับสิทธิรวมดวย ในปงบฯ 52) 

25 ม.ค. 52 0801000381 ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย 
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

34 กรรมวิธีการเก็บรักษาเชื้อราทําลายแมลง
ระยะยาว 

28 ม.ค. 52   0901000356 สมศักด์ิ ศิวิชัย และ
คณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

35 ชุดส่ีเหล่ียมจัตุรัสของส่ีควอนตัมดอต 30 ม.ค. 52 0901000396 สมศักด์ิ ปญญาแกว NANOTEC 

36 อุปกรณเซนเซอรความดัน เสียมและสนาม 
แมเหล็ก และวิธีการสรางอุปกรณดังกลาว 

30 ม.ค. 52 0901000397 การุณ แซจอก     
และคณะ 

NECTEC 

37 ลาเทกซสี และกระบวนการสังเคราะหลา
เทกซสีดังกลาว 

13 ก.พ. 52 0901000619 ดวงพร พลพานิช   
และคณะ 

NANOTEC 

38 โมเลกุลสีจากอนุพันธของ 1,4,5,8-แนฟา
ทาลีนเตตระคารบอนซีลิคไดอิมิดและ
กรรมวิธีการสังเคราะหโมเลกุลสีดังกลาว 

13 ก.พ. 52 0901000620 ดวงพร พลพานิช  
และคณะ 

NANOTEC 

39 แผนปดผิวหนังและเยื่อบุนาโนผสมกรดเฟอ
รูริกเพ่ือเพ่ิมความจําปองกันและรักษาภาวะ
ความจําบกพรองและการตายของเซลล
ประสาทในโรคอัลไซเมอร 

20 ก.พ. 52 0901000718 จินตนาภรณ วัฒนธร 
และคณะ 

NANOTEC  
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40 แผนปดผิวหนังและเยื่อบุนาโนผสมแกมมา
ออริซานอลเพ่ือเพ่ิมความจํา ปองกันและ
รักษาภาวะความจําบกพรองและการตาย
ของเซลลประสาทในโรคอัลไซเมอร 

20 ก.พ. 52 0901000719 จินตนาภรณ วัฒนธร 
และคณะ 

NANOTEC  

41 วิธีการอางอิงตําแหนงท่ีต้ังแบบปรับตัวได
และวิธีการเขารหัส 

20 ก.พ. 52 0901000720 มนตศักด์ิ โซเจริญ
ธรรม 

NECTEC/ 
CPMO 

42 พลาสมิดลูกผสม p1kb-11k เพ่ือการผลิตดี
เอ็นเอมาตรฐานขนาดชวง 1 กิโลเบส 

26 ก.พ. 52 0901000813 บุญญานาถ นาถวงษ 
และคณะ 

BIOTEC 

43 อุปกรณประมวลผลขอมูลสําหรับการ
ประมวลผลขอมูลจีโนไทปดวยวิธีการ
อนุมานแฮปโปลไทป (haplotype inference) 
ในวิธีท่ีเรียกวา ขั้นตอนวิธีการคาดหมาย-
การหาคามากท่ีสุด (expectation 
maximization algorithm) จากขอมูลสนิป 

26 ก.พ. 52 0901000820 ศิษเฎศ ทองสิมา  
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

44 แผนอิเล็กโทรดแบบบางสําหรับรับสัญญาณ
คล่ืนสมอง 

26 ก.พ. 52 0901000815 ฤทธิรงค พฤฑฒิกุล MTEC 

45 วิธีการสงขอความส่ือผสมของผูสงขอความ
บนถือไปยังผูรับขอความบนมือถือ 

26 ก.พ. 52 0901000814 รัฐภูมิ ตูจินดา NECTEC/ 
CPMO 

46 กระบวนการสําหรับการรูจําภาพตัวอักษร
กึ่งอัตโนมัติ 

26 ก.พ. 52 0901000818 ศรินทร วัชรบุศราคํา 
และคณะ 

NECTEC/ 
CPMO 

47 กระบวนการสงขอความทางมือถือหรือ
คอมพิวเตอรของผูสงขอความไปยังผูรับ
ขอความตามจุดพิกัดแบบสามมิติ 

26 ก.พ. 52 0901000819 รัฐภูมิ ตูจินดา NECTEC/ 
CPMO 

48 แผนปดผิวหนังและเยื่อบุนาโนของเสนใย
โปรตีนจากขาวโพดท่ีมีสวนผสมของเคอรซิ
ตินเพ่ือเรงการหายของแผลเบาหวาน 

26 ก.พ. 52 0901000816 จินตนาภรณ วัฒนธร 
และคณะ 

NANOTEC  

49 แผนปดผิวหนังและเยื่อบุนาโนผสมเคอรซิ
ตินเพ่ือกระตุนปองกันและรักษาภาวะ
ความจําบกพรองและการตายของเซลล
ประสาทในโรคอัลไซเมอร  

26 ก.พ. 52 0901000817 จินตนาภรณ วัฒนธร 
และคณะ 

NANOTEC  

50 เครื่องแยกและนํากลับโพลิเมอรท่ีไวตอความ
รอนแบบตอเนื่อง 

6 มี.ค. 52 0901000967 สุรพิชญ ลอยกุลนันท 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

51 เครื่องตรวจสอบการสวมใสสายรัดขอมือ 6 มี.ค. 52 0901000968 สุวลี ชูวาณิชย     
และคณะ 

NECTEC/ 
CPMO 

52 อุปกรณลดกระแสกระชาก 6 มี.ค. 52 0901000969 พงศพิชญ วิภาสุร
มณฑล และคณะ 

NECTEC 
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53 ดีเอ็นเอเคร่ืองหมายกลวยไมสกุลหวายและ
การใชในการตรวจสอบสายพันธุ 

9 มี.ค. 52 0901001009 จุลภาค คุนวงศ    
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

54 กรรมวิธีการปรับปรุงสายพันธุชิงเฮาท่ีมีสาร
อารทิมิซินินสูง 

12 มี.ค. 52 0901001074 ธงชัย กูบโคกกรวด 
และคณะ 

BIOTEC/  
CPMO 

55 วิธีการแปลงรูปคล่ืนสัญญาณบนกระดาษ
กราฟเปนขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส 

20 มี.ค. 52 0901001249 ชูศักด์ิ ธนวัฒโน NECTEC 

56 วิธีการตอสายสายโทรศัพทอัตโนมัติดวย
เสียงพูด 

23 มี.ค. 52 0901001285 วาทยา บุญเปยม  
และคณะ 

NECTEC/ 
CPMO 

57 เครื่องตรวจวัดกล่ินตัวของมนุษยเพ่ือการ
ระบุบุคคล 

26 มี.ค. 52 0901001349 ชัชวาล วงศชูสุข   
และคณะ 

NECTEC/ 
NANOTEC 

58 ระบบและวิธีการสําหรับวัดคาความคลาย
ของเอกสาร 

30 มี.ค. 52 0901001433 อัศนีย ตอตระกูล  
และคณะ 

NECTEC 

ไตรมาสท่ี 3       
59 โมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ีเปนโมเลกุลของ

มนุษยท่ีสามารถลบลางการทําหนาท่ีทาง
ชีววิทยาของฮีแมกกลูตินินชนิดเอชหา ของ
ไวรัสไขหวัดใหญชนิดเอ และไวรัสไขหวัดนก
ไดหลายเคลดและหลายสายพันธุ 

3 เม.ย. 52 0901001535 วันเพ็ญ ชัยคําภา  
และคณะ 

CPMO 

60 กระบวนการผลิตกรดไขมันไมอ่ิมตัวจําเปน 
ชนิดกรดแกมมาลิโนเลนิค และกรดสเตียริโด
นิคจากยีสต Hansenula polymorpha สาย
พันธุท่ีดัดแปลงทางพันธุกรรม 

3 เม.ย. 52 0901001536 กอบกุล เหลาเทง  
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

61 กรรมวิธีการตรวจหาการเปล่ียนแปลงนิวคลี
โอไทดเด่ียวหรือสนิปสของยีนท่ีเกี่ยวของกับ
ระดับไขมันแทรกและระดับความนุมของเนื้อ
โค 

3 เม.ย. 52 0901001537 เอกชัย เจนวิถีสุข  
และคณะ 

BIOTEC 

62 อุปกรณปองกันละอองน้ําเขาชองระบาย
ความรอนของกลองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

3 เม.ย. 52 0901001533 ประสิทธิ์ชัย กาฬปกษ 
และคณะ 

NECTEC 

63 วิธีการควบคุมการจุดระเบิดและโหมดการ
ทํางานสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายในจุด
ระเบิดดวยประกายไฟ 

3 เม.ย. 52 0901001534 อมเรศ แกวปญญา 
และคณะ 

NECTEC/ 
CPMO 

64 กรรมวิธีการผลิตเสนใยพอลิอะคริโลไนไตร
ดวยวิธีการปนเสนใยดวยไฟฟาสถิตท่ีมี
อนุภาคซิลเวอรนาโนผสมอยู สําหรับใชตาน
เชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัส 

3 เม.ย. 52 0901001531 พิชญ ศุภผล        
และคณะ 

NANOTEC 

65 กรรมวิธีการผลิตเสนใยจากพอลิเอทิลีน
ออกไซด และพอลิเอทิลีนไกลคอล  

3 เม.ย. 52 0901001532 พิชญ ศุภผล        
และคณะ 

NANOTEC 
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ดวยวิธีการปนเสนใย ดวยไฟฟาสถิตท่ีมี
อนุภาคซิลเวอรนาโนผสมอยูสําหรับใชตาน
เชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัส 

66 กรรมวิธีการสรางอารเอนเอสายคูโดยระบบ
โคลนนิ่งสองขั้นตอน 

24 เม.ย. 52 0901001820 วรรณวิมล ศักด์ิเสมอ
พรหม และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

67 วงจรตรวจสอบแรงดันไฟฟาและตัดการจาย
กระแสใหกับโหลดเมื่อแรงดันต่ํากวาคาท่ี
กําหนด 

24 เม.ย. 52 0901001819 ศิวรักษ           
ศิวโมกษธรรม       
และคณะ 

NECTEC 

68 วัสดุท่ีมีคุณสมบัติในการชวยหามเลือดและ
ยับย้ังแบคทีเรีย (Hemostatic, antibacterial 
materials) 

30 เม.ย. 52 0901001945 วนิดา จันทรวิกูล  
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

69 วิธีการสรางเลนสเวาระดับจุลภาคโดยอาศัย
การโกงตัวของชั้นฟลม 

30 เม.ย. 52 0901001947 นิธิ อัตถิ และคณะ NECTEC 

70 จมูกอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความถูกตองสูงดวย
กระบวนการตัดสินใจแบบสองทาง 

30 เม.ย. 52 0901001946 ไพศาล เสตสุวรรณ 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

71 กรรมวิธีการสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอสุจิ
โดยใชสารไตรบิวทิลฟอสฟน 

7 พ.ค. 52 0901002029 เอกชัย เจนวิถีสุข  
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

72 สูตรผิวเคลือบแคลเซียมฟอสเฟตดวย
เทคนิคโซลเจลสําหรับวัสดุและอุปกรณ
การแพทย 

7 พ.ค. 52 0901002028 จินตมัย สุวรรณ
ประทีป และคณะ 

MTEC 

73 วิธีการกัดชองเปดเปนรูปคลายแกวไวน
สําหรับการเชื่อมตอทางไฟฟาในวงจรรวม 

7 พ.ค. 52 0901002030 นิมิต สมหวัง       
และคณะ 

NECTEC 

74 กระบวนการและเครื่องกําเนิดจํานวนสุมดวย
การแจกแจงเชิงเวลาของโฟตอน 

7 พ.ค. 52 0901002031 สุจินต วังสุยะ      
และคณะ 

NECTEC 

75 อุปกรณรับรูมุมพับ 7 พ.ค. 52 0901002257 พิสิษฐ สิงหใจ      
และคณะ 

NANOTEC 

76 การผลิตเสนใยคอมโพสิตพอลิพรอพิลีน
เสริมแรงดวยทอนาโนคารบอนเพ่ือเพ่ิม    
คามอดุสัส 

7 พ.ค. 52 0901002258 จันทราวรรณ พุมชู
ศักด์ิ และคณะ 

NANOTEC 

77 สูตรเครื่องแกงเขียวหวานที่มีคุณสมบัติตาน
จุลินทรียและตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นไดสูง 
และการใชสูตรเครื่องแกง 

15 พ.ค. 52 0901002163 สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร 
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

78 องคประกอบของหมึกพิมพอิงคเจ็ตประเภท
สารสีสําหรับพิมพบนหนังและส่ิงทอ 

15 พ.ค. 52 0901002176 สุพรรณี ฉายะบุตร 
และคณะ 

MTEC 

79 องคประกอบของหมึกพิมพอิงคเจ็ตสําหรับ
พิมพบนส่ิงทอประเภทสียอมดิสเฟรสท่ี
สามารถเกิดการระเหิดไดท่ีอุณหภูมิตํ่า 

15 พ.ค. 52 0901002177 สุพรรณี ฉายะบุตร 
และคณะ 

MTEC 
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80 วิธีการสรางขั้วไฟฟาอางอิงทางเคมีแนว
ระนาบแบบจุลภาค 

15 พ.ค. 52 0901002164 โอภาส ตรีทวีศักด์ิ 
และคณะ 

NECTEC 

81 กระบวนการสําหรับตรวจจับการทํา
เครื่องหมายบนภาพเอกสาร 

29 พ.ค. 52 0901002393 ศรินทร วัชรบุศราคํา 
และคณะ 

NECTEC/ 
CPMO 

82 ฟลมของสารประกอบไทเทเนียมผสมไดซิน
นามิล มาโลเนต ลดการผานของรังสีอัลตรา
ไวโอเล็ต และรังสีอินฟราเรด 

4 มิ.ย. 52 0901002487 จิตติ์พร เครือเนตร 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

83 สารประกอบไดซินนามิล มาโลเนตและ
กรรมวิธีการเตรียมสารดังกลาว 

4 มิ.ย. 52 0901002488 จิตติ์พร เครือเนตร 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

84 หองวัดสารเคมีระเหย 4 มิ.ย. 52 0901002491 สมบุญ สหสิทธิวัฒน 
และคณะ 

MTEC 

85 แอนติบอดีอะเรยชิพสําหรับตรวจเชื้อกอโรค
ในอาหารไดพรอมกันหลายชนิด 

4 มิ.ย. 52 0901002489 นิศรา การุณอุทัยศิริ 
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

86 อนุพันธควอเทอรไนสของเบตา-ไซโคลเดก
ตรินไคโตซานและกรรมวิธีการสังเคราะห
สารดังกลาวสําหรับการเกาะติดเย่ือเมือก
และตานเชื้อแบคทีเรีย 

4 มิ.ย. 52 0901002490 อุรชา รักษตานนทชัย 
และคณะ 

NANOTEC 

87 กลองรวมสายไฟสําหรับแผงเซลล
แสงอาทิตย (ออกแบบผลิตภัณฑ) 

4 มิ.ย. 52 0902001662 วีระศักด์ิ เตชะกิตติ
โรจน และคณะ 

SOLAETEC/
CPMO 

88 วิธีการวางและปรับตําแหนงเครื่องมือจัดฟน
ชนิดติดแนนบนแบบจําลองฟนในระบบ
ดิจิตอล 

12 มิ.ย. 52 0901002612 จันทรจิรา สินทนะ
โยธิน และคณะ 

NECTEC 

89 กระบวนการเตรียมฟลมบางสารอินทรีย 
ดวยการอบ 

12 มิ.ย. 52 0901002613 สิรพัฒน ประโทนเทพ 
และคณะ 

NANOTEC/ 
CPMO 

90 ระบบอัตโนมัติสําหรับแปลผลในการตรวจ
วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียพาหะธาลัสซีเมีย  
และฮีโมโกลบินผิดปกติ 

12 มิ.ย. 52 0901002615 ศิษเฎศ ทองสิมา  
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

91 สูตรและกรรมวิธีสําหรับการผลิตซัสเซป
เตอรเพ่ือใชงานในเตาไมโครเวฟ 

12 มิ.ย. 52 0901002614 ดวงเดือน อาจองค 
และคณะ 

MTEC 

92 กระบวนการสรางตารางเวลาเดินทาง    
แบบยืดหยุนโดยมือถือหรือคอมพิวเตอร 

18 มิ.ย. 52 0901002733 รัฐภูมิ ตูจินดา      
และคณะ 

NECTEC 

93 ระบบตรวจและวิเคราะหคล่ืนหัวใจอัตโนมัติ
ผานระบบสื่อสารทางไกล 

18 มิ.ย. 52 0901002731 กนกเวทย ต้ังพิมล
รัตน และคณะ 

NECTEC 

94 วิธีการนําเขาขอมูลจากการลากเสน      
ดวยปากกาอิเล็กทรอนิกสสําหรับ       
เครื่องคอมพิวเตอร 

18 มิ.ย. 52 0901002732 สรรพฤทธิ์ มฤตทัต NECTEC 
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95 โมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ีมีความจําเพาะตอ
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนและการนําไปใช 

18 มิ.ย. 52 0901002734 อรวรรณ หิมานันโต 
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

96 กระบวนการเตรียมเม็ดโฟโตคะตะลิสต
ไทเทเนียมไดออกไซด-ซิลิกอนไดออกไซด
นาโนคอมโพสิตและเม็ดโฟโตคะตะลิสตท่ีได
จากกระบวนการดังกลาว 

26 มิ.ย. 52 0901002893 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 
และคณะ 

MTEC 

97 แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum BCC 
36442 สายพันธุใหมท่ีมีความไวตอกรด 

26 มิ.ย. 52 0901002892 ปเตอร เคอรดิ,       
รุจ วัลยะเสวี 

BIOTEC/ 
CPMO 

98 แอนติบอดีสายเดี่ยวท่ีเปนโมเลกุลของมนุษย
โดยสมบูรณท่ีจับจําเพาะกับโปรตีนแมทริ
กซชนิดท่ีหนึ่งของไวรัสไขหวัดใหญชนิดเอ 
และกรรมวิธีการผลิตแอนติบอดีนี้ 

26 มิ.ย. 52 0901002891 วันเพ็ญ ชัยคําภา BIOTEC/ 
CPMO 

99 โมโนโคลนาลแอนติบอดีท่ีเปนโมเลกุลของ
มนุษยโดยสมบูรณท่ีสามารถลบลางการทํา
หนาท่ีทางชีววิทยาของเอนไซมนิวรามินิเดส
ชนิดเอ็นหนึ่งของไวรัสไขหวัดใหญชนิดเอ 
ไวรัสไขหวัดนกและไวรัสไขหวัดใหญสุกร 

26 มิ.ย. 52 0901002894 วันเพ็ญ ชัยคําภา  
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

100 วิธีการปรับระดับแขนของชุดหัวอานแมเหล็ก
ในฮารดดิสกไดรฟดวยระบบควบคุมแบบ
ปรับตัวเอง 

26 มิ.ย. 52 0901002895 อัครพันธ วงศกังแห 
และคณะ 

CO 

101 กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยการ
ตกตะกอนสารแขวนลอยดวยไคโตซาน 
(จุฬาฯ เปนตัวแทนยื่นเองแลวมาเพ่ิมชื่อ 
สวทช. เดือน มิ.ย. 52) 

11 ต.ค. 49 ยังไมไดขอมูล ปราณี เลิศสุทธิวงศ 
และคณะ 

BIOTEC 

ไตรมาสท่ี 4       
102 กรรมวิธีการแยกเนื้อยางออกจากกาก

ตะกอนน้ํายางธรรมชาติท่ีสามารถชวยลด
ปริมาณการใชสารเคมีและปริมาณการใชน้ํา
ในโรงงาน 

2 ก.ค. 52  0901003001  สุรพิชญ ลอยกุลนันท 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

103 กรรมวิธีการตรวจหาดีเอ็นเอท่ีตองการ
ตรวจสอบโดยใชอนุภาคนาโนของทองแบบ
สองโพรบ 

2 ก.ค. 52  0901002999  สุกัญญา แซเอ๋ียว  
และคณะ 

BIOTEC 

104 วิธีการระบุตําแหนงของเสนวงปไมสักและไม
สนโดยคอมพิวเตอร 

2 ก.ค. 52 0901003001 ธิติพร จันทรวิเมลือง 
และคณะ 

NECTEC 

105 วิธีการสรางโครงสรางเซ็นเซอรอารเรยดวย
ชั้นฟลมบางบนแผนฐานท่ีมีความทึบแสง
สําหรับตรวจวัดสารชีวภาพ 

13 ก.ค. 52  0901003142 นิธิ อัตถิ และคณะ NECTEC 
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106 สูตรสําหรับการเคลือบผิวโลหะเพื่อเพ่ิมการ
ยึดเกาะและปองกันรอยขีดขวน 

16 ก.ค. 52 0901003211 วิยงค กังวานศุภมงคล 
และคณะ 

NANOTEC 

107 อุปกรณชวยในการจัดทาสําหรับการ
ถายภาพรังสี 

16 ก.ค. 52  0901003210 ดนุ พรหมมินทร    
และคณะ 

MTEC 

108 วิธีการยึดจับแผนฐานท่ีมีรองลึกอยูบน
ผิวหนาดานท่ีจะถูกยึดจับโดยแทน
สุญญากาศในกระบวนการผลิตอุปกรณสาร
กึ่งตัวนํา 

23 ก.ค. 52 0901003316 นิธิ อัตถิ และคณะ NECTEC 

109 สูตรมวลรวมเบาสังเคราะหสําหรับผสม
คอนกรีต 

23 ก.ค. 52  0901003315 พิทักษ เหลารัตนกุล 
และคณะ 

MTEC 

110 โครงสรางลดแรงสะเทือนของระบบ
ขับเคล่ือนพรอมระบบปรับความตึงสายพาน
ถายทอดกําลัง 

23 ก.ค. 52 0901003318 ชินะ เพ็ญชาติ      
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

111 น้ํามันไบโอดีโซฮอล 23 ก.ค. 52 0901003314 สุบงกช โตไพบูลย 
และคณะ 

MTEC 

112 วิธีการคํานวณปริมาณไขมันแทรกใน
เนื้อสัตว เพ่ือการวัดคุณภาพของเนื้อสัตว 
ดวยเทคนิคการประมวลผลภาพ 

30 ก.ค. 52  0901003452 เอกชัย เจนวิถีสุข  
และคณะ 

BIOTEC 

113 สวนประกอบเจลที่มีสมบัติยับย้ังเชื้อ
แบคทีเรียและชวยกระตุนการสรางไซโตไคน 

30 ก.ค. 52  0901003445 วนิดา จันทรวิกูล   
และคณะ 

MTEC 

114 สารประกอบ 3,12-ไดเมทอกซี-5,6,9,10-เต
ตระไฮโดร-[i]ฟวราน-1,3-ไดโอโน-[5]เฮลิซีน 
และการนําไปใชเปนสารเปลงแสงสําหรับ
ไดโอดเปลงแสงจากสารอินทรีย 

30 ก.ค. 52 0901003446 ธนศาสตร สุขศรีเมือง 
และคณะ 

MTEC 

115 สารประกอบ 3,12-ไดเมทอกซี-[i] ฟวราน-
1,3-ไดโอโน [5]เฮลิซีน และการนําไปใชเปน
สารเปลงแสงสําหรับไดโอดเปลงแสงจาก
สารอินทรีย 

30 ก.ค. 52 0901003447 สมบุญ สหสิทธิวัฒน 
และคณะ 

MTEC 

116 ชุดอุปกรณทดสอบพารามิเตอรการกัดกรอน
ของแผนเหล็กเคลือบแลคเกอรผานการ
จําลองการขึ้นรูปแบบควบคุมอุณหภูมิได 

30 ก.ค. 52  0901003448 เอกรัตน ไวยนิตย 
และคณะ 

MTEC 

117 สูตรระบบตัวเติมอินทรียสําหรับการรีดขึ้นรูป
เซรามิกสรูปรางรังผึ้ง 

30 ก.ค. 52 0901003449 จรัสพร มงคลขจิต 
และคณะ 

MTEC/ 
BIOTEC 

118 วิธีการวัดคุณสมบัติของฟนดวยคาความ
เอียงซายขวาและหนาหลังของฟนแตละซี่ใน
ระบบคอมพิวเตอร 

30 ก.ค. 52 0901003451 จันทรจิรา สินทนะ
โยธิน และคณะ 

NECTEC/ 
CPMO 
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119 ระบบตรวจหาเชื้อจากภาพเม็ดเลือดบน
แผนฟลมโลหิตบางแบบสุมวิเคราะหและ
วิธีการดังกลาว 

30 ก.ค. 52 0901003450 เสาวลักษณ แกว
กําเนิด และคณะ 

NECTEC/ 
BIOTEC 

120 กระบวนการเตรียมฟลมบางจากวัสดุกึ่ง
ตัวนําไฟฟา 

30 ก.ค. 52   0901003453 อุดม อัศวาภิรมย   
และคณะ 

NANOTEC 

121 ขั้วนําไฟฟาดึงกระแสภายนอกสําหรับเซลล
เชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็งแบบทอ 

7 ส.ค. 52  0901003596 สุมิตรา จรสโรจนกุล 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

122 สเตอริโอลิโทกราฟเรซินสําหรับสรางชิ้นงาน
ทางการแพทยดวยเครื่องสรางตนแบบ
รวดเร็วท่ีใชแสงเลเซอรสีน้ําเงิน 

7 ส.ค. 52 0901003597  สิริพร โตนดแกว    
และคณะ 

MTEC 

123 สูตรเคลือบเซรามิกจากวัสดุเหลือท้ิง 7 ส.ค. 52 0901003598  วัชรี สอนลา และคณะ MTEC 
124 ขั้วไฟฟาดานหลังของเซลลพลังงานแสง 

อาทิตยชนิดยอมสีไวแสงจากแพลตินัมผสม 
7 ส.ค. 52 0901003594  กมลวรรณ ธรรมเจริญ 

และคณะ 
NANOTEC 

125 อิเล็กโตรไลตของเหลวไอออนิกของเซลล
พลังงานแสงอาทิตยชนิดยอมสีไวแสงและ
กระบวนการเตรียมอิเล็กโตรไลตดังกลาว 

 7 ส.ค. 52  0901003595 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 
และคณะ 

NANOTEC 

126 กรรมวิธีการสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาจาก
ผลิตผลพลอยได (By Product) ของ
กระบวนการผลิตแอสฟลติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) และการใชตัวเรง
ปฏิกิริยาดังกลาว 

17 ส.ค. 52  0901003704 บุญญาวัณย อยูสุข 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

127 โครงสรางพ้ืนผิวท่ีน้ําไมเกาะแบบยิ่งยวดท่ีมี
ลายจุลภาคแบบแทงรูปทรงหาเหล่ียมและ
รูปทรงแปดเหล่ียม 

 17 ส.ค. 52  0901003706 นิธิ อัตถิ และคณะ NECTEC 

128 อุปกรณสําหรับตรวจสอบแสงเล้ียวเบนจาก
ฮอโลแกรมดวยหลักการสรางหนาคล่ืน
ยอนกลับ 

 17 ส.ค. 52  0901003707 ศรัณย สัมฤทธิ์เดช
ขจร และคณะ 

NECTEC 

129 ระบบปฏิกรณฟลูอิดไดซเบดแบบสามวัฎ
ภาคสําหรับกําจัดสารอินทรียในน้ําเสียดวย
ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดโลหะออกไซดเคลือบบน
ผิวถานกัมมันตโดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยา
รวมกับแกสโอโซน 

 17 ส.ค. 52  0901003705 ประธาน วงศศริเวช 
และคณะ 

 NANOTEC 

130 น้ํายาทําความสะอาดนาโนอิมัลชั่นสําหรับ
อุปกรณโมโครอิเล็กทรอนิกส 

21 ส.ค. 52  0901003781 จิตาภา สําราญจิตต 
และคณะ 

NANOTEC 

131 สารละลายสําหรับตรวจสอบตะกั่ว           
ในแนวบัดกรี 

21 ส.ค. 52  0901003779 โฆษิต วงคปนแกว 
และคณะ 

MTEC 
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132 กรรมวิธีการผลิตพลาสติกฝงในแบบมีรูพรุน
ขนาดใหญและมีความเหนียวจาก
เครื่องพิมพสามมิติสําหรับการใชงาน 
บริเวณเบาตา 

 21 ส.ค. 52 0901003780  จินตมัย สุวรรณ
ประทีป และคณะ 

MTEC 

133 วัสดุลูกตาเทียมท่ีมีลักษณะเปนรูพรุน
แบบตอเนื่องสามมิติ 

21 ส.ค. 52 0901003782  อังคณา เจริญวร
ลักษณ และคณะ 

MTEC 

134 สวนประกอบซิลิโคนที่ประกอบดวย        
ไซลอกเซนที่มีหมูเอไมดชนิดท่ีไมอ่ิมตัว
และอะโรมาติกไฮโดรฟลิกมอนอเมอร 

 28 ส.ค. 52  0901003866 วนิดา จันทรวิกูล  
และคณะ 

MTEC 

135 เคลือบเซรามิกสสําหรับผลิตภัณฑอารตแวร
จากขี้เถาเบาท่ีเกิดขึ้นจากการเผาขยะมูล
ฝอยชุมชน 

  28 ส.ค. 52  0901003867 ปาจรีย ถาวรนิติ    
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

136 โรงเรือนเพาะปลูกพืช 28 ส.ค. 52 0902002564  วิโรจน ล่ิมตระการ 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

137 กรรมวิธีการจับตัวหางน้ํายางธรรมชาติท่ีได
จากน้ํายางสดท่ีมีอายุการเก็บส้ันและหาง   
น้ํายางธรรมชาติท่ีมีปริมาณแอมโมเนียต่ํา 

31 ส.ค. 52  0901003896 สุรพิชญ ลอยกุลนันท 
และคณะ 

 

MTEC/ 
CPMO 

138 กรรมวิธีการลดโปรตีนในน้ํายางธรรมชาติ
ดวยเกลือของเอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก- 
แอซิด 

31 ส.ค. 52  0901003897 สุรพิชญ ลอยกุลนันท 
และคณะ 

MTEC/ 
CPMO 

139 เมมเบรนเซรามิกสําหรับอุตสาหกรรมการ
กรองระดับไมโครเมตร 

31 ส.ค. 52 0901003898  ภาวดี อังควัฒนะ  
และคณะ 

MTEC 

140 กรรมวิธีการเพ่ิมกิจกรรมการทํางานของ
เอนไซมยอยสลายโพลีแซคคาไลด           
ท่ีไมใชแปง 

7 ก.ย. 52 901004009 สมภพ บุญพยุง    
และคณะ 

BIOTEC 

141 อุปกรณและวิธีการสําหรับสกัดคําประสม
ภาษาไทย 

7 ก.ย. 52 901004010 มณฑิกา บริบูรณ  
และคณะ 

NECTEC 

142 ชุดทดสอบความหนาแนนของไบโอดีเซล 7 ก.ย. 52 901004011 ธีรพงษ บายเที่ยง 
และคณะ 

MTEC 

143 กระบวนการในการทําเม็ดเถาแกลบเพ่ือทํา
เปนเม็ดวัสดุรูพรุน 

7 ก.ย. 52 901004012 ผกามาศ แซหวอง 
และคณะ 

MTEC 

144 ตัวกําเนิดคล่ืนอัลตราโซนิกรูปรางสปริง
สําหรับดามสลายตอกระจกดวยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง 

7 ก.ย. 52 901004013 พิทักษ เหลารัตนกุล MTEC 

145 กระบวนการเตรียมวัสดุประสานสําหรับการ
ฉีดขึ้นรูปโลหะผง 

10 ก.ย. 52 901004093 อัญชลี มโนนุกุล   
และคณะ 

MTEC 
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146 วิธีการตรวจสอบการสบฟนดานบดเคี้ยว
ดวยแบบจําลองฟนในระบบดิจิตอล 

15 ก.ย. 52 901004155 จันทรจิรา สินทนะ
โยธิน และคณะ 

NECTEC 

147 วิธีการสอบเทียบไมโครโฟนดวยรูปแบบ
ฟลเตอรท่ีไมตอเนื่องทางเวลา 

15 ก.ย. 52 901004154 สุรพล ตันอราม    
และคณะ 

NECTEC 

148 ดีเอ็นเอเวกเตอรสําหรับการผลิตโปรตีน
ลูกผสมในเซลลเจาบานแบคทีเรียกลุม 
Bacillus spp. 

17 ก.ย. 52 901004207 มงคล อุตมโท      
และคณะ 

BIOTEC 

149 ชุดขอตอสําหรับใชบรรจุและถายเทของเหลว
จากถุงบรรจุ 

17 ก.ย. 52 901004206 ปยวิทย คุมพงษ   
และคณะ 

MTEC 

150 อนุภาคนาโนและ/หรือไมโครพอลิเมอรท่ีมี
การกักเก็บเคอรคิวมินไวภายในอนุภาคและ
วิธีการเตรียมอนุภาคดังกลาว 

17 ก.ย. 52 901004205 ศุภศร วนิชเวชา
รุงเรือง และคณะ 

NANOTEC 

151 กรรมวิธีการคัดกรองเซลลไฮบริโดมา 
(Hybridoma cell) ดวยระบบแอนติบอดี
อะเรยท่ีใชเชื้อจุลินทรียท้ังเซลล (whole cell) 
ท่ีอยูในลักษณะสารละลายที่ติดฉลากกับสาร
ฟลูออเรสเซนตในการติดตามผล 

24 ก.ย. 52 901004302 นิศรา การุณอุทัยศิริ 
และคณะ 

BIOTEC 

152 กรรมวิธีการคัดกรองเซลลไฮบริโดมา 
(Hybridoma cell) ดวยระบบแอนติบอดี
อะเรยท่ีใชเชื้อจุลินทรียท้ังเซลล (whole cell) 
เคลือบอยูบนแผนวัสดุพ้ืนผิวเรียบและใช
แอนติบอดีท่ีจําเพาะตอแอนติบอดีของหนูท่ี
ติดฉลากกับสารฟลูออเรสเซนตในการ
ติดตามผล 

24 ก.ย. 52 901004303 นิศรา การุณอุทยศิริ 
และคณะ 

BIOTEC 

153 แผนฟลมซับสเตรทติดสีชนิดไมละลายน้ํา
สําหรับใชในการตรวจหากิจกรรมของ
เอนไซมในกลุมยอยโพลีแซคคาไรด 

24 ก.ย. 52 901004305 วีระวัฒน แชมปรีดา 
และคณะ 

BIOTEC 

154 กรรมวิธีการระบุสายพันธุของโคดวย
เครื่องหมายทางพันธุกรรมแบบสนิป 

24 ก.ย. 52 901004306 ศิษเฎศ ทองสิมา  
และคณะ 

BIOTEC 

155 กรรมวิธีการระบุชาติพันธมนุษยดวย
เครื่องหมายทางพันธุกรรมแบบสนิป 

24 ก.ย. 52 901004307 ศิษเฏศ ทองสิมา  
และคณะ 

BIOTEC 

156 วิธีการโฆษณาบนถนนใหตรงกับ
กลุมเปาหมายโดยใชกลองวงจรปด 

24 ก.ย. 52 901004301 รัฐภูมิ ตูจินดา      
และคณะ 

NECTEC 

157 วิธีการจัดเรียงเกรนภายในโครงสรางของ
วัสดุเพียโซอิเล็กทริกแบบไรสารตะกั่วและ
วัสดุเพียโซอิเล็กทริกท่ีไดจากวิธีการดังกลาว 

24 ก.ย. 52 901004300 อารี ธนบุญสมบัติ 
และคณะ 

MTEC 

158 กระบวนการเคลือบไมโครแคปซูลบนแผน
เสนใยสัปปะรด 

24 ก.ย. 52 901004299 นฤพล อินทะสันตา 
และคณะ 

CPMO 
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159 กระบวนการผลิตฟลาวมันสําปะหลัง
ไซยาไนดตํ่า 

24 ก.ย. 52 901004304 เกื้อกูล ปยะจอมขวัญ 
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

160 เครื่องขยายเสียงพูดแบบปรับแตง
อัตราขยายอัตโนมัติโดยใชคล่ืนความถ่ีวิทยุ 

30 ก.ย. 52 901004435 อนุกูล นอยไม      
และคณะ 

NECTEC 

161 ระบบตรวจวัดการไดยินท่ีมีอุปกรณเพ่ิมคา
ไดนามิกเรนจของซาวดการดคอมพิวเตอร 

30 ก.ย. 52 901004436 อภิชย เหมาคม    
และคณะ 

NECTEC 

162 เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทมือถือ ท่ีมี
รีโมทควบคุมระดับการเปด-ปดและเพ่ิม-ลด
สัญญาณรบกวนโดยอัตโนมัติเมื่อยูในบริเวณ
ท่ีมีระบบของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ 

30 ก.ย. 52 901004437 เมทนี กิจเจริญ     
และคณะ 

NECTEC 

163 สารประกอบ 6-เมทอกซี-3,3',4,4'-เตตระ
ไฮโดร-1,1'-ไบแนฟทาลีน และกรรมวิธีการ
สังเคราะหสารดังกลาว 

30 ก.ย. 52 901004430 ธนศาสตร สุขศรีเมือง 
และคณะ 

MTEC 

164 หินเบาและกรรมวิธีการผลิตดังกลาว 30 ก.ย. 52 901004431 ผกามาศ แซหวอง 
และคณะ 

MTEC 

165 สารประกอบ 3-เมทอกซี-5,6,9,10-เตตระ
ไฮโดร-[5]เฮลิซีนและกรรมวิธีการสังเคราะห
สารดังกลาว 

30 ก.ย. 52 901004429 ธนศาสตร สุขศรีเมือง 
และคณะ 

MTEC 

166 วัคซีนตอตานเห็บโค 30 ก.ย. 52 901004434 สถาพร จิตตปาลพงศ 
และคณะ 

CPMO 

167 กระบวนการตรวจสอบความตานทานของ
ตนกลาขาวตอเชื้อโรคไหม ภายใตระบบการ
ควบคุมสภาวะแวดลอมในสภาพปลอดเชื้อ
ปนเปอน 

30 ก.ย. 52 901004432 เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

168 กระบวนการผลิตซีอ๊ิวเปร้ียวท่ีใชสวนผสมซึ่ง
ไดจากการหมักดวยตนเชื้อจุลินทรีย 

30 ก.ย. 52 901004433 ญาณี ศรีมารุต     
และคณะ 

BIOTEC/ 
CPMO 

ท่ีมา : สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี, ศจ. 
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ไตรมาสท่ี 1 

1 Thin Film Solar Cell and its 
Fabrication Process 

8 ต.ค. 51 12/247,320 สหรัฐ 
อเมริกา 

พอพนธ สิชฌ
นุกฤกษฎและคณะ 

SOLARTEC/
CPMO 

ไตรมาสท่ี 2 

2 Synthetic Method for Preparing 
Dual Curable Silicone Compositions 

23 ม.ค. 52 12359012 สหรัฐ 
อเมริกา 

วนิดา จันทรวิกูล 
และคณะ 

CPMO 

3 A Composed Material for 
Manufacturing High-Performance 
Photocatalytic Materials 

13 ก.พ. 52 JP application 
no. 2009-
032020 

ญี่ปุน จามร เชวงกิจวณิช
และคณะ 

NANOTEC 

ไตรมาสท่ี 3 

4 Mesoporous Carbon Beads having 
Uniform Particle Diameter, Method 
of Fabricating and Fabricating 
Apparatus thereof, Water  Treating 
Catalyst whose Carrier is the  
Mesoporous Carbon Beads,  
Catalyst Testing Device, and Actual 
Waste Water Treating Apparatus 

1 ต.ค. 2548 
(ไดรับ

หมายเลขคํา
ขอเมื่อเดือน
มิถุนายน 
2552) 

2005-258240 ญี่ปุน วิวัฒน ตัณฑะ
พานิชกุล และคณะ 

CO 

5 
  

Palm Oil Extraction Process Without 
Steam By Use Of A Demesocarper 

5 มิ.ย. 52 P002009 00301 อินโด-   
นีเซีย 

เอกรัตน ไวยนิตย 
และคณะ 

CPMO 

Palm Oil Extraction Process Without 
Steam By Use Of A Demesocarper 

5 มิ.ย. 52 86462 มาเลเซีย เอกรัตน ไวยนิตย 
และคณะ 

CPMO 

ไตรมาสท่ี 4 

6 Protein Extraction Buffer and its 
Method of Extraction from 
Microorganisms 

28 ส.ค. 52 98129096 ไตหวัน เกตุวดี บุญญา
ภากร และคณะ 

BIOTEC 
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ตารางที่ 6  แสดงรายชื่อสิทธิบัตรท่ีไดรับคูมือ ของ สวทช. ปงบประมาณ 2552  

ลําดับ ชื่อผลงานที่ขอจด วันยื่นคําขอ วันท่ีไดรับ 
หมายเลข  
ท่ีไดรับ 

ประเทศ ชื่อผูประดิษฐ ศูนย 

1 อนุพันธสารตาน
มาลาเรีย 5-เอริล-6-
ซับสทิทิวเต็ด-2,4-
ไดอะมิโนไพริมิดีน 
และกรรมวิธีการ
เตรียมสารนี้ 

27 เม.ย. 44  16 ต.ค. 51 24697 ไทย ยงยุทธ ยุทธวงศ  
และคณะ 

BIOTEC 

2 เครื่องวัดปริมาณ อัล- 
กอฮอลในลมหายใจ 

16 มี.ค. 48  27 พ.ย. 51 24999 ไทย อดิสร เตือนตรานนท
และคณะ 

NECTEC 

3 Antimalarial 
pyrimidine 
derivatives and 
methods of making 
and using them   

13 มี.ค. 46 13 พ.ค. 51 US 
7,371,758 

USA ยงยุทธ  ยุทธวงศ 
และคณะ 

BIOTEC 

4 ระบบไนตริฟเคชั่น
แบบทอยาว 

22 ส.ค. 43 4 มิ.ย. 52  26048 ไทย  สรวิศ เผาทองศุข BIOTEC 

5 เครื่องเคลือบฟลมบาง
เซรามิกสดวยวิธีการ
พนละอองเคมีบน
กระจกแผนรีดลาย 

30 เม.ย. 47 2 ก.ค. 52 26221 ไทย ศุภฤกษ อัครวิทยา
พันธุ และคณะ 

MTEC 

6 กาซเซนเซอรแบบ
ฟลมบางท่ีสรางโดย
กระบวนการ ion-
assisted electron 
beam evaporation 
และกระบวนการผลิต
อุปกรณดังกลาว 

10 มิ.ย. 48 2 ก.ค. 52 26223 ไทย อนุรัตน           
วิศิษฎสรอรรถ 

NECTEC 

7 กาซเซนเซอรแบบ
ฟลมบางชนิดท่ีมีตัว
ทําความรอนอยูดาน
เดียวกับเซนเซอร 
และกระบวนการผลิต
อุปกรณดังกลาว 

5 ก.ค. 48 2 ก.ค. 52 26222 ไทย อนุรัตน           
วิศิษฎสรอรรถ 

NECTEC 

  

ท่ีมา : สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี, ศจ. 
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ตารางที่ 7  แสดงรายชื่ออนุสิทธิบัตรท่ีไดรับคูมือ ของ สวทช. ปงบประมาณ 2552  

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงานที่ขอจด วันยื่นคําขอ วันท่ีไดรับ 
หมายเลข  
ท่ีไดรับ 

ประเทศ ชื่อผูประดิษฐ ศูนย 

1 รถเข็นคนพิการแบบ
ปรับย่ืนไดโดยไมใช
กําลังไฟฟา 

16 มิ.ย. 50  4 ธ.ค. 51 4648 ไทย บรรยงค รุงเรืองดวย
บุญ และคณะ 

MTEC 

2 ระบบกําเนิดกาซ
เชื้อเพลิงจากกากของ
เสียเพ่ือผลิตพลังงาน
ไฟฟา 

6 มิ.ย. 51 26 ธ.ค. 51 4681  ไทย สมรัฐ เกิดสุวรรณ 
และคณะ 

MTEC 

3 ระบบการปดเชื่อมและ
ตัดหลอดเลือดดวย
ไฟฟาแบบสองข้ัว 

30 เม.ย. 51 19 ธ.ค. 51 4672 ไทย ธันวา ตันสถิต       
และคณะ 

NECTEC  

4 กรรมวิธีการเตรียมแผน
เมมเบรนจากผงโปรตีน 
เคอราตินท่ีสกัดจาก
คราบงู 

4 ต.ค. 49 5 ก.พ. 52 4728 ไทย อรุณศรี ปรีเปรม     
และคณะ 

MTEC 

5 กรรมวิธีการสกัดเบตา
กลูแคนจากกากสาและ
การทําใหบริสุทธิ์ 

10 ก.ค. 51 5 ก.พ. 52 4727 ไทย สิริลักษณ ชัยจํารัส CO 

6 กรรมวิธีการผลิต
สารละลายโซเดียมซิลิ
เกตจากเถาแกลบ 

1 ส.ค. 51 24 เม.ย. 52 4836  ไทย ปริญญา จินดา     
และคณะ 

CO 

7 ผลิตภัณฑยางรถยนตรี
ไซเคิลแบบมีลวดลาย
และกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑยางรีไซเคลิ
ดังกลาว 

25 ส.ค. 51 15 พ.ค. 52  4856 ไทย รุงนภา ทองพูล     
และคณะ 

MTEC 

8 ผลิตภัณฑยางรถยนตรี
ไซเคิลท่ีมีความออนตัว
และกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑดังกลาว 

25 ส.ค. 51 15 พ.ค. 52  4855 ไทย รุงนภา ทองพูล     
และคณะ 

MTEC 

9 ผลิตภัณฑยางรถยนตรี
ไซเคิลท่ีมีความแข็งแรง 
ยืดตัวออกไดดี และ
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑดังกลาว 

25 ส.ค. 51 15 พ.ค. 52  4857 ไทย รุงนภา ทองพูล     
และคณะ 

MTEC 

10 เครื่องปนและคัดแยก
เม็ดปุย 

8 ม.ค. 51 22 พ.ค. 52  4874 ไทย ไพฑูรย พิญพงค    
และคณะ 

CO 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงานที่ขอจด วันยื่นคําขอ วันท่ีไดรับ 
หมายเลข  
ท่ีไดรับ 

ประเทศ ชื่อผูประดิษฐ ศูนย 

11 หมุดยึดรากฟนเทียม
เพ่ือรองรับฟนเทียม
แบบเต็มปากชนิดหัว
บอล 

17 มี.ค. 51 18 มิ.ย. 52 4920 ไทย บัณฑิต จิรจริยาเวช 
และคณะ 

CO 

12 ปลอกหุมแบตเตอรี่
เด่ียวแบบกันรั่ว 

30 พ.ค. 51 2 ก.ค. 52 4909 ไทย วิทวัช วงศพิศาล MTEC 

13 กรรมวิธีการผลิตไฮโดร
เจลที่ตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ี
ประกอบดวยไคโตซาน
แปงและสารกอครอส
ลิงคเพ่ือใชในการควบ- 
คุมการปลดปลอยหรือ
นําสงสารสําคัญท่ีมีฤทธิ์
ในการรักษาและชีววัตถุ 

25 ม.ค. 51 2 ก.ค. 52 4943 ไทย จารุภา วิโยชน      
และคณะ 

BIOTEC 

14 สูตรไลโปโซมของ
น้ํามันรําขาวท่ีซึมผาน
ผิวหนังไดดี 

25 ก.ค. 51 10 ก.ย. 52 5081 ไทย ธนภร อํานวยกิจ   
และคณะ 

NANOTEC 

 
 ท่ีมา : สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี, ศจ. 
 

 

27 29 41
63

100
137

174
14

18

12

7

5 5
3

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ปงบประมาณ

จํา
น
วน
เร
ื่อง

ยื่นจดสิทธิบัตร ไดรับสิทธิบัตร

 
 

รูปท่ี 7  จํานวนเร่ืองขอจดสิทธิบัตรของ สวทช. ต้ังแตปงบประมาณ 2546-2552  
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ท้ังนี้ ผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ท่ีย่ืนขอจดสิทธิบัตรสะสมถึงปงบประมาณ 2552  มีจํานวนรวม 
174 เรื่อง สามารถจําแนกไดเปนผลงานจากศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) หรือ MTEC จํานวน 50 
เรื่อง และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) หรือ NECTEC จํานวน      50 เรื่อง ศูนย
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) หรือ BIOTEC จํานวน 32 เรื่อง ศูนยนาโนเทคโลยีแหงชาติ 
(ศน.) หรือ NANOTEC จํานวน 23 เรื่อง  สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย หรือ SOLARTEC 
จํานวน 4 เรื่อง และ ฝายบริหารจัดการคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย หรือ CPMO จํานวน 69 เรื่อง  
 
 นอกจากน้ี หากพิจารณาผลงานที่ย่ืนจดสิทธิบัตรสะสมถึงปงบประมาณ 2552 จําแนกตามประเภท
ผลงานวิจัย พบวา เปนผลงานสูงสุดจากคลัสเตอรซอฟแวร ไมโครชิป อิเล็กหรอนิกส จํานวน 33 เรื่อง หรือคิดเปน
รอยละ 19 ของผลงานยื่นจดทั้งหมด และรองลงมาเปนผลงานในคลัสเตอรการแพทยและสาธารณสุข จํานวน 29 
เรื่อง คิดเปนรอยละ 17 และคลัสเตอรอาหารและการเกษตร จํานวน 29 เรื่อง คิดเปนรอยละ 17  ดังรูปท่ี 8  
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เทคโนโลยีฐาน, 15%

 
 

รูปท่ี 8    สัดสวนการย่ืนขอจดสิทธิบัตรของ สวทช. ปงบประมาณ 2552  
 

 
 2.2.4 การใชประโยชนจากผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. (Lab to Market) 

  

ในปงบประมาณ 2552 สวทช. ดําเนินการถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ท้ังท่ีผาน
กระบวนการคุมครองทรัพยสินทางปญญา และผลงานวิจัยและพัฒนาที่อาจจะไมเขาขายตามเกณฑการย่ืนขอ      
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใหแกสถานประกอบการนําไปใชประโยชนในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑตางๆ รวม 47 แหง จํานวน 36 เทคโนโลยี  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 :  สถานประกอบการที่นําผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ไปใช ปงบประมาณ 2552 

ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
จํานวนสถาน

ประกอบการท่ีนํา   
ผลงานไปใช (แหง) 

ประเภท      
การถายทอด 

ศูนย 

ไตรมาสท่ี 1  

1 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากขี้เถาแกลบที่เปนของเสีย
จากการเผาไหม และประโยชนในผลงานวิจัยการผลิต
วัสดุพรุนสําหรับการยอยสลายและการบําบัดน้ําทาง
ชีวภาพจากขี้เถาแกลบ* 

1 เชิงพาณิชย MTEC 

2 ระบบสกัดน้ํามันปาลมแบบไมใชไอน้ําระดับชุมชน 1 เชิงพาณิชย MTEC 
3 ชุดทดสอบความเปนกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิล

เอสเทอรของกรดไขมัน 
1 เชิงพาณิชย MTEC 

4 เครื่องบดเมล็ดพืช 1 เชิงพาณิชย MTEC 
5 การตรวจสอบและประมวลผลสถิติการเย่ียมชมเวปไซต

ประเทศไทย 
1 เชิงพาณิชย NECTEC 

6 โปรแกรมคอมพิวเตอร Thai Q-Cor 1 เชิงพาณิชย NECTEC 
7 ตนแบบระบบควบคุมการฉีดกาซระบบหัวฉีดสําหรับ

เครื่องยนตดัดแปลงใชกาซธรรมชาติ 
1 เชิงพาณิชย NECTEC 

8 ชุดทดสอบเพ่ือใชตรวจหาปฎิกิริยาแอนติบอด้ีตอ
แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง และทดสอบหาชนิดของ
แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงและกรรมวิธีการผลิตชุด
ทดสอบดังกลาว 

1 เชิงพาณิชย BIOTEC 

ไตรมาสท่ี 2 

9 เทคโนโลยีตรวจหาสารตานมาลาเรียจากตนชิงเฮา ไปใช
เพ่ือหาสายพันธุชิงเฮาท่ีใหสารตานมาลาเรียสูงสุด 

1 เชิงพาณิชย BIOTEC 

10 สูตรสมุนไพรควบคุมและกําจัดไรฝุนท่ีมีน้ํามันหอมระเหย
จากอบเชยเปนสวนประกอบหลัก และสูตรสมุนไพร
ควบคุมและกําจัดไรฝุนท่ีมีน้ํามันหอมระเหยจากกานพลู
เปนสวนประกอบหลัก 

2 เชิงพาณิชย BIOTEC 

11 สูตรผลิตภัณฑแผนใยซีเมนตจากไมยางพาราและ
กรรมวิธีการผลิตแผนใยซีเมนตดังกลาว และกระบวนการ
ผลิตแผนใยไมอัดซีเมนตจากเสนใยไมยูคาลิปตัสท่ีผาน
การปรับสภาพแลว  

1 เชิงพาณิชย MTEC 

12 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากขี้เถาแกลบและใช
ประโยชนในผลงานวิจัยวัสดุพรุนสําหรับการยอยสลาย 
และการบําบัดน้ําทางชีวภาพเพ่ือการผลิตและการ
จําหนายผลิตภัณฑวัสดุเพาะปลูกจากขี้เถา* 

1 เชิงพาณิชย MTEC 

13 อุปกรณตรวจวัดอากาศ 1 เชิงพาณิชย NECTEC 
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ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
จํานวนสถาน

ประกอบการท่ีนํา   
ผลงานไปใช (แหง) 

ประเภท      
การถายทอด 

ศูนย 

14 การผลิตและจําหนายเครื่องสํารองไฟฟาแบบ
ประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่ 

1 เชิงพาณิชย NECTEC 

15 Thai Speech Transcription Corpus 1 เชิงพาณิชย NECTEC 
16 ขอมูลพจนานุกรม 1 เชิงพาณิชย NECTEC 
17 โปรแกรมคอมพิวเตอรรูจําตัวอักษรภาษาไทยเวอรชั่น 

2.5 (Thai OCR Engine Version 2.5) 
1 เชิงพาณิชย NECTEC 

18 สูตรเคลือบผลิตภัณฑเซรามิกสในระดับอุตสาหกรรม 2 เชิงสาธารณ 
ประโยชน 

MTEC 

19 เทคโนโลยีการผลิตผงโรยขาวจากเนื้อปลา 1 เชิงสาธารณ 
ประโยชน 

CO 
 

20 ระบบการปลูกพืชแบบวนเกษตรแบบเกษตรกรมีสวนรวม
เพ่ือแกปญหาชางปาบุกรุกพ้ืนทีเกษตรกรรม 

5 เชิงสาธารณ 
ประโยชน 

CO 
 

21 เทคโนโลยีการสรางความสามารถในการทําเกษตร
อินทรียของชุมชนวิทยาศาสตรเกษตรกรพอเพียง 

1 เชิงสาธารณ 
ประโยชน 

CO 
 

22 การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องหูกเสน
ฝาย 

1 เชิงสาธารณ 
ประโยชน 

CO 
 

23 การพัฒนากลุมผูผลิตพริกคุณภาพดีท่ีใชเทคโนโลยี
ตนทุนต่ําโดยเกษตรกรมีสวนรวม 

1 เชิงสาธารณ 
ประโยชน 

CO 
 

24 การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีลดการเกิดรีโทรการเด
ชันในผลิตภัณฑกาละแม 

1 เชิงสาธารณ 
ประโยชน 

CO 
 

ไตรมาสท่ี 3 

25 กรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทรียออกจากกาก
ตะกอนน้ํายางธรรมชาติ (ขี้แปง) 

1 เชิงพาณิชย MTEC 

26 การใชประโยชนโมโนโคลนัลแอนตีบอดีตอ สาร 3-อะมิ
โน-2-ออกซาโซลิดิโนน และ 3-อะมิโน-5-มอรฟอลิโน
เมทิล-2-ออกซาโซลิดิโนน (AMOZ)  เพ่ือการผลิตและ
จําหนายชุดทดสอบอนุพันธสารไนโตรฟูแรน แบบ 
ELISA ในเชิงการคาและเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑโมโน
โคลนัลแอนตีบอดีตอ AMOZ 

1 เชิงพาณิชย BIOTEC 

27 โปรแกรมคอมพิวเตอร Speed Test  1 เชิงพาณิชย NECTEC 
28 การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีสูเกษตรกร 3 เชิงสาธารณ 

ประโยชน 
BIOTEC 

29 องคความรูดานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 3 เชิงสาธารณ 
ประโยชน 

NECTEC 
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ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
จํานวนสถาน

ประกอบการท่ีนํา   
ผลงานไปใช (แหง) 

ประเภท      
การถายทอด 

ศูนย 

ไตรมาสท่ี 4 

30 น้ํายาสกัดโปรตีน (Lysis buffer) 1 เชิงพาณิชย BIOTEC 
31 โมโนโคลนัลแอนติบอดีตอ Anit-White Spot Syndrome 

Virus (WSSV) 
1 เชิงพาณิชย BIOTEC 

32 โมโนโคลนัลแอนติบอดีตอ  Anti-Yellow head Virus 
(YHV) 

1 เชิงพาณิชย BIOTEC 

33 โมโนโคลนัลแอนติบอดีตอ   Anti-Tuara Syndrome 
Virus (TSV) 

1 เชิงพาณิชย BIOTEC 

34 โมโนโคลนัลแอนติบอดีตอ  Anti- Infectious 
hypodermal and hematopoeitic necrosis virus 
(IHHNV) 

1 เชิงพาณิชย BIOTEC 

35 ผลิตภัณฑชุดแผนตรวจวัดปริมาณรังสี UV 1 เชิงพาณิชย BIOTEC 
36 ซอฟตแวรชวยวางแผนการผาตัดรากฟนเทียม (Dental 

Implant Planning Software: DentiPlan) 
2 เชิงสาธารณ 

ประโยชน 
NECTEC 

รวม 47   

 
หมายเหต:ุ  *ในไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2552 ไดอนุญาตใหใชสิทธิ์ในสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเรื่อง    
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากขี้เถาแกลบที่เปนของเสียจากการเผาไหม และเปนการใชประโยชนสําหรับเปน
วัสดุรูพรุนสําหรับการยอยสลายและการบําบัดน้ําทางชีวภาพ ซึ่งเปนการอนุญาตใหใชสิทธิ์ในสิทธิบัตรและ       
อนุสิทธิบัตรเดียวกันกับไตรมาสที่ 2 แตตาง Application กัน 
    
  2.2.5 การดําเนินงานดานรับจางวิจัย (Market to Lab) 
  การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. นอกจากจะดําเนินงานวิจัยโดยกําหนดโจทยท่ีสามารถตอบ
โจทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสรางผลงานสงมอบใหกับกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ แลว (Lab to Market) 
สวทช. ยังมุงสงเสริมใหมีการรับจางวิจัยท่ีไดโจทยโดยตรงจากความตองการของผูใช (Market to Lab) 
ปงบประมาณ 2552 มีโครงการรับจางวิจัยจํานวน 145 โครงการ คิดเปนรายไดรวม 320.11 ลานบาท โดยเปน
โครงการใหม 59 โครงการ และมีโครงการรวมวิจัยจํานวน 101 โครงการ คิดเปนมูลคาโครงการ 332.33 ลานบาท 
โดยเปนโครงการใหม 30 โครงการ รายชื่อโครงการรับจางวิจัย และรวมวิจัย (ใหม) ปงบประมาณ 2552          
แสดงดังตารางที่ 9 และ 10 ตามลําดับ ภาพแสดงจํานวนและรายไดโครงการรับจางวิจัย และรวมวิจัย แสดงดังรูปท่ี 9 
และ 10  
 



 - 35 -

ตารางที่ 9  รายชื่อโครงการรับจางวิจัย (ใหม) ของ สวทช. ปงบประมาณ 2552  

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
มูลคา

โครงการ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ศูนย 

ไตรมาสท่ี 1 

1 โครงการการจัดทําฐานขอมูลวัฎจักร
ชีวิตของวัสดุพ้ืนฐานและพลังงานของ
ประเทศ(Thai National Life Cycle 
Inventory Database)(เฟส2)  

15,000,000 ธํารงรัตน มุงเจริญ  สํานักงาน
มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสา
หกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

MTEC 

2 โครงการจัดต้ังศูนยความเปนเลิศเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม (เฟส 2)  

25,000,000 ธํารงรัตน มุงเจริญ  สํานักงาน
มาตรฐานผลิต 
ภัณฑอุตสาห 
กรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม 

MTEC 

3 ท่ีปรึกษาโครงการ Communication & 
Information Systems for the 
Control of Avian Influenza 
(CISCAI) 

85,000 กิตติ วงศถาวราวัฒน ASEAN 
Foundation 

NECTEC 

ไตรมาสท่ี 2 

4 โครงการพัฒนารูปแบบหนวยงาน
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
และคูมือการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา สําหรับสถาบันการศึกษา
หรือองคการนวัตกรรมภาครัฐ  

1,000,000 ธนิต ชังถาวร กรมทรัพยสิน
ทางปญญา 

BIOTEC 

5 การพัฒนา DNA Marker และ
ประยุกตใชในการปรับปรุงพันธุยูคา
ลิปตัส  

1,920,650 สิทธิโชค ต้ังภัสสรเนือง สงวนนาม BIOTEC 

6 การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบการหา
ปริมาณจุลินทรียโดยใชอาหารเล้ียง
เชื้อแบบ Most Probable Number 
(MPN) 

690,000 สมเกียรติ เตชกาญจนา สงวนนาม BIOTEC 

7 การศึกษาพฤติกรรมเชิงกลของเหล็ก
แผนรีดชนิดมวนจากการขึ้นรูปดวยวิธี 
HYDRAULIC BULGE TEST  

518,000 สุวัฒน จีรเธียรนาถ อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิเพ่ือ
สถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหง
ประเทศไทย 

MTEC 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
มูลคา

โครงการ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ศูนย 

8 การศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการ
สรางเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
ดวยวิศวกรรมยอยรอย  

2,200,000 ธนาภรณ โกราษฎร กระทรวงวิทยา 
ศาสตรและ
เทคโนโลยี 

MTEC 

9 โครงการพัฒนาสรางระบบโรงสีขนาด
เล็กสําหรับกลุมเกษตรกรชุมชน  

700,000 ธนาภรณ โกราษฎร กระทรวงวิทยา 
ศาสตรและ
เทคโนโลยี 

MTEC 

10 การออกแบบแมพิมพขึ้นรูปชิ้นงาน
จากทอเหล็กดวยน้ําอัดความดันสูง  

1,390,000 สุวัฒน จีรเธียรนาถ อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิเพ่ือ
สถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหง
ประเทศไทย 

MTEC 

11 การพัฒนาเทคนิคการเพ่ิมคุณภาพ
ชิ้นงานขึ้นรูป FUEL TANK FILLER 
DOOR ดวยการปรับแรงหนีบ 
BLANK HOLDER FORCE  

620,000 สุวัฒน จีรเธียรนาถ อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิเพ่ือ
สถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหง
ประเทศไทย 

MTEC 

12 การพัฒนาชุดอุปกรณทดสอบเหล็ก
แผนดวยน้ําอัดความดันสูง 
(Hydraulic Bulge Test)  

1,500,000 สุวัฒน จีรเธียรนาถ อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิเพ่ือ
สถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหง
ประเทศไทย 

MTEC 

13 เม็ดพลาสติกคอมปาวดสําหรับขึ้นรูป
เปนฟลมแบบเปาท่ียอยสลายได  

1,070,000 นุกูล เอ้ือพันธเศรษฐ สงวนนาม MTEC 

14 โครงการผลิตตนแบบโคมไฟฟาตัด
โดยใชหลอด LED (Lab Scale)  

580,000 ธีระพนธ แยมวงษ สงวนนาม MTEC 

15 โครงการยกรางมาตรฐานรหัส
ภาษาไทยแบบ 13 บิตสําหรับ QR 
code 

780,000 ชัยชนะ มิตรพันธ สํานักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ  
อุตสาหกรรม  

NECTEC 

16 การแปลภาษาไทยสําหรับคลังขอมูลบี
เท็ก 

600,000 ชัย วุฒิวิวัฒน สํานักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 

NECTEC 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
มูลคา

โครงการ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ศูนย 

17 โครงการพัฒนาระบบพิสูจน
เอกลักษณบุคคลภาคสนาม 

6,710,000 วรัญู ผิวทองคํา สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
กระทรวง
ยุติธรรม 

NECTEC 

18 โครงการออกแบบและพัฒนา
เครือขายความเร็วสูงเพ่ือการวิจัย
พัฒนาภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

280,000 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 1. สป.วท. 
2. วศ.  
3. ปส. 
4. วว. 
5. อพ. 
6. ศซ. 
7. สทอภ. 
8. มว. 

NECTEC 

19 โครงการพัฒนาการจัดทํา Algo-rithm 
ตารางการจัดรถขนสง NGV 

150,000 ชยกฤต เจริญศิริวัฒน สงวนนาม NECTEC 

20 โครงการศึกษาเทคนิคการปรับปรุงขอ
ผูกพันการเปดเสรีสาขาบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1,930,000 กษิติธร ภูภราดัย กระทรวง
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

NECTEC 

ไตรมาสท่ี 3 

21 การสํารวจและศึกษาสมบัติของเถาชีว
มวลเพ่ือนํามาใชในงานซีเมนตหรือ
คอนกรีต 

865,330.40 สุภาพร วันสม สงวนนาม MTEC 

22 โครงการการศึกษาพฤติกรรมการไหล
ของสารประกอบพอลิเอทิลีนความ
หนาแนนสูงในรูปแมแบบรูปวงแหวน  

321,000 พงษพิศณุ เมืองเจริญ สงวนนาม MTEC 

23 โครงการเพ่ิมศักยภาพเครือขายสมัคร
ใจ Thai RoHS (เฟส 2)  

2,000,000 นุจรินทร รามัญกุล สํานักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 

MTEC 

24 สัญญาจางงานการเรียบเรียงคูมือและ
พัฒนาโปรแกรมชวยออกแบบผลิต
แมพิมพ  

686,400 พงษศักด์ิ ดุลยประพันธ อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ 
สถาบันไทย-
เยอรมัน 

MTEC 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
มูลคา

โครงการ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ศูนย 

25 การศึกษาวิจัยและพัฒนาในการ
ออกแบบ จัดสรางแมพิมพและกําหนด
วิธีการขึ้นรูปชิ้นงานหลอโดย
กระบวนการหลอกึ่งของแข็ง  

888,100 พงษศักด์ิ ดุลยประพันธ คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

วิทยาเขต
หาดใหญ  

MTEC 

26 Investigation to Build Up Techno- 
logical Capability for Design, 
Scaling Up and Construction of 
Biodiesel Plant in Thailand Phase 
2 : Glycerin Purification  

790,000 นุวงศ ชลคุป  New Energy 
and Industrial 
Technology 

Development 
Organization  

MTEC 

27 โครงการศึกษาความเปนไปไดเชิง
เทคนิคในการผลิตไฮโดรเจนจากกาซ
ธรรมชาติของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือใชประโยชนในเซลล
เชื้อเพลิง 

350,000 สุมิตรา จรสโรจนกุล  บัณฑิตวิทยาลัย
รวมดานพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

MTEC 

28 คลังขอมูลบทพูดภาษาไทย 1,425,000 N/A สงวนนาม NECTEC 

29 โครงการรับจางวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบ
เครือขาย, ส่ือการเรียนการสอน และ
อบรมเชิงปฏิบัติการ สําหรับโรงเรียน
ในเครือโรงเรียนเตรียมอุดม 

258,000 สมเดช แสงสุรศักด์ิ สํานักงาน
คณะกรรมการ

กิจการ
โทรคมนาคม
แหงชาติ  

NECTEC 

30 โครงการพัฒนาอุปกรณควบคุมเคร่ือง
ส่ันเมล็ดขาวสาร 

100,000 วรากร คําแกว สงวนนาม NECTEC 

31 กลองควบคุมการส่ังจายเชื้อเพลิงแบบ
ระบบฉีดรวมสําหรับเคร่ืองยนตดีเซล 

245,000 จตุรวิทย จันไพบูลย สงวนนาม NECTEC 

32 การศึกษาแนวทางการกําหนด
มาตรฐานกลางของขอความการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกสระดับ
ผูประกอบการ 

10,400 ชัยชนะ มิตรพันธ ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

NECTEC 

ไตรมาสท่ี 4 

33 โครงการโคลนยีนท่ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการสังเคราะหเซลลูโลสและ
ลิกนิน และคนหาความแตกตางของ
เบสในยีนเหลานี้ 

350,000 
 

สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง สงวนนาม BIOTEC 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
มูลคา

โครงการ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ศูนย 

34 Production of biohydrogen for 
organic rich waste for generation 
of electrical energy 

4,146,400 N/A การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศ

ไทย  

BIOTEC 

35 โครงการจางพัฒนาระบบสารสนเทศ
การตรวจเชื้อเอชไอวีด้ือยาตานไวรัส 

900,000 เอกชัย เจนวิถีสุข กรมวิทยาศาสตร
การแพทย 

BIOTEC 

36 โครงการรับจางผลิตสารตานมาเลเรีย 
P218 DHFR 

408,000 สุมาลี กําจรวงศไพศาล Medicines for 
Malaria Venture 

BIOTEC 

37 การศึกษากลไกการเสียหายของ
ชิ้นงาน Cross fire tube สําหรับ
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 

305,250  ปนัดดา นิรนาทลํ้าพงศ  สงวนนาม MTEC 

38 โครงการรับจางวิจัยการพัฒนา
แมพิมพเพ่ือประเมินคุณภาพ       
อะลูเนียมผสมท่ีใชในงานไดคาสติ้ง  

2,070,000 จุลเทพ ขจรไชยกูล  สงวนนาม MTEC 

39 โครงการรับจางวิจัยประเมิน
ประสิทธิภาพการใชพลังงานใน 
reheating furnace 

400,000  กฤษดา ประภากร  สงวนนาม MTEC 

40 โครงการประเมินประสิทธิภาพการใช
พลังงานใน Tunnel Furnace  

400,000  กฤษดา ประภากร  สงวนนาม MTEC 

41 การผลิตตนแบบเซลลเชื้อเพลิงขนาด 
1 กิโลวัตต  

943,000  สุมิตรา จรสโรจนกุล  สงวนนาม MTEC 

42 โครงการการศึกษาสมบัติเชิงรีโอโลยี
ของอาหารเหลว (Liquid Food): เฟส
ท่ี 1 กรณีศึกษาโดยซอสพริก  

455,499 ชัยวุฒิ กมลพิลาส  สงวนนาม MTEC 

43 โครงการการใหคําแนะนําและเปนท่ี
ปรึกษาในการควบคุมกระบวนการ
ผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ํามันไบ
โอดีเซล  

169,488 บุญญาวัณย อยูสุข  สงวนนาม MTEC 

44 การประยุกตใชคล่ืนไมโครเวฟสําหรับ
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงจากขยะชุมชน  

N/A ดวงเดือน อาจองค  สงวนนาม MTEC 

45 โครงการศึกษาและพัฒนาแผนฟลม
พลาสติกผสมระหวางพอลิเอทิลีน
ความหนาแนนต่ําและพอลิเมอร
ชีวภาพ เพ่ือใชเปนถุงพลาสติก
สําหรับพืชผลทางการเกษตร 

331,700 จิตติ์พร เครือเนตร  สงวนนาม MTEC 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
มูลคา

โครงการ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ศูนย 

46 โครงการพัฒนาถุงกระดาษหอผลไม
แบบ laminate และแบบ coating เพ่ือ
คัดกรองแสงท่ีเหมาะสมในการเพิ่ม
คุณภาพของผลิตผล 

331,700 จิตติ์พร เครือเนตร  สงวนนาม MTEC 

47 การวิจัยพัฒนาเพ่ือปรับปรุงอุปกรณ
เก็บอากาศสําหรับหายใจยามฉุกเฉิน
เพ่ือการหนีอัคคีภัย 

880,000 ธีระพนธ แยมวงษ  สงวนนาม MTEC 

48 โครงการรับจางวิจัยจาก SEA-EU-
NET เพ่ือสรางความรวมมือดานการ
วิจัยพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (2nd 
Generation Biofuel) ระหวางประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรปและประเทศกลุม
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต  

395,300 นุวงศ ชลคุป  สงวนนาม MTEC 

49 โครงการการผลิตเสนใยและสิ่งทอจาก
ขวด PET รีไซเคิล 

321,000  ธนาวดี ล้ีจากภัย  สงวนนาม MTEC 

50 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต
เซรามิก ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพ่ือ
สนับสนุนการสงออก โดยการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด  

600,000 ธรรมรัตน            
ปญญธรรมาภรณ  

สงวนนาม MTEC 

51 ถายทอดเทคโนโลยีความรูดาน
โปรแกรม 

51,000 เสฏฐวรรธ           
สุจริตภวัตสกุล 

สงวนนาม MTEC 

52 ถายทอดเทคโนโลยีความรูดาน
โปรแกรม 

48,000 ยศกร ประทุมวัลย สงวนนาม MTEC 

53 ถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
โปรแกรม  

27,000 เสฏฐวรรธ           
สุจริตภวัตสกุล 

สงวนนาม MTEC 

54 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
มอเตอรและระบบขับเคล่ือนขั้นสูง
สําหรับระบบอัตโนมัติ 

55,000 ปกาศิต สมศิริ สงวนนาม NECTEC 

55 โครงการตัวปรับปรุงเพาเวอรแฟค
เตอรแบบหนึ่งเฟสสําหรับระบบ
ขับเคล่ือนมอเตอรใน
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 

60,000 ณัชพงศ หัตถิ สงวนนาม NECTEC 

56 โครงการที่ปรึกษาเทคโนโลยีของ
บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรม
อินเทอรเน็ตไทย จํากัด 

N/A ปยะ ตัณฑวิเชียร สงวนนาม NECTEC 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
มูลคา

โครงการ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ศูนย 

57 โปรแกรมทดสอบสําหรับตรวจรับ
เครื่องคอมพิวเตอรในระบบการจัดซื้อ
จัดจางของราชการ 

122,000 ชาญชัย จันฤาชัย สงวนนาม NECTEC 

58 ECU for the Ethanol Generator 
Engine 

372,000 ธีระ ภัทราพรนันท สงวนนาม NECTEC 

59 RYP GH Monitor and Control 
System 

340,000 
 

คงพันธุ รุงประทีปถาวร สงวนนาม NECTEC 

 

ตารางที่ 10  รายชื่อโครงการรวมวิจัย (ใหม) ของ สวทช. ปงบประมาณ 2552  

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
มูลคา

โครงการ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศูนย 

ไตรมาสท่ี 1 

1 การผลิตแบคทีเรียท่ีสามารถยอย
สลายน้ํามันปโตรเลียมเพ่ือใชเปน
ผลิตภัณฑทางการคาสําหรับการ
กําจัดคราบน้ํามันทางชีวภาพ 

1,808,000 สมเกียรติ       
เตชกาญจนารักษ 

ศูนยความเปนเลิศเฉพาะ
ทางดานการจัดการและใช
ประโยชนจากของเสีย
อุตสาหกรรมเกษตร 

(ECoWaste) 

BIOTEC 

2 การศึกษาความเปนไปไดในการ
ลงทุนโรงงานตนแบบ Screen-
Printing Technology 

870,000 สุธี ผูเจริญชนะชัย สงวนนาม NECTEC 

ไตรมาสท่ี 2 

3 Efficiency test of Schizochytrium 
supplement in fish feed on DHA 
production of  Pangasius fish  

116,000 ไว ประทุมผาย สงวนนาม BIOTEC 

4 การผลิตเอนไซมรีคอมบิแนนทไซ
แลนเนส และเซลลูเลสใชในอาหาร
ไกเพ่ิมคุณคาทางอาหาร 

1,849,000 ลิล่ี เอ้ือวิไลจิตร สงวนนาม BIOTEC 

5 Immobilization of Cadmium in 
Contaminated Soil: Effect on 
Cadmium Uptake to Rice 
Cultivation 

1,889,440 มีชัย เซี่ยงหลิว บริษัทสงวนนาม และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

BIOTEC 

6 Fabrication of Injection Molding 
and Sintering Process for TiC-
based Cermet  

3,040,560 
 

ประเสริฐ        
เฉลิมการนนท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

MTEC 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
มูลคา

โครงการ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศูนย 

7 ชุดดัดแปลงเคร่ืองยนตชนิดจุด
ระเบิดดวยประกายไฟฟาใหปรับตัว
ไดตามสวนผสมของเอทานอล 

600,000 รักษิต         
ฐิติพัฒนพงศ 

สงวนนาม NECTEC 

8 การพัฒนาแพลทฟอรมเคร่ือง- 
ปรับอากาศแบบหลายหนวยใน
บาน และหนวยนอกบานรวม เพ่ือ
อุตสาหกรรมปรับอากาศไทย 

1,864,000 วรัญู ผิวทองคํา สงวนนาม NECTEC 

9 ระบบควบคุมเคร่ืองกัดอัตโนมัติ 
ระยะท่ี 2 

2,500,000 กิตติพงศ เอกไชย 1.สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

2.สถาบันไทย-เยอรมัน 

NECTEC 

10 การพัฒนาการขึ้นรูปหลายขั้นตอน
โดยการขึ้นรูปดวยของเหลวเพื่อ
ชิ้นสวนถังน้ํามันรถจักรยานยนต 

1,118,700 ทวีภัทร บูรณธิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

CO 
 

ไตรมาสท่ี 3 

11 การปรับปรุงคุณสมบัติไทรโบชารจ
ของแผนแกวในกระบวนการติด
ชิ้นงานบนเทปกาว 

314,000 ดรุณี อัศวเสถียร สงวนนาม MTEC 

12 วัสดุคอมเปาดท่ีมีคุณสมบัติการ
คายประจุไฟฟาสําหรับภาชนะ
บรรจุชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  

1,638,912 ดรุณี อัศวเสถียร สงวนนาม MTEC 

13 การพัฒนาวัสดุเซอรโคเนียชนิด
ปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย 

732,000 พิมพา ล้ิมทองกุล สงวนนาม MTEC 

14 การศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงสมบัติการหนวงไฟของพอลิ
เอทิลีนความหนาแนนต่ําและพอลิเอ
ทิลีนความหนาแนนต่ํา  คอมพาวด 

555,000 ดวงดาว อาจองค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท มิคเซค จํากัด 

 

NANOTEC 

15 การปรับปรุงตัวปรับตั้งความตึงโซ
ราวล้ิน เพ่ือใหคงทนตอความลา
ภายใตแรงกระทําสลับแบบตอเนื่อง 

207,625 พิพัฒน ปราโมทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี 

CO 
 

ไตรมาสท่ี 4 

16 การศึกษาการใชจุลินทรียและ
เอนไซมในกระบวนการผลิตเยื่อ
กระดาษภายใตสภาวะท่ีใชใน
อุตสาหกรรม 

829,800 ลิล่ี เอ้ือวิไลจิตร สงวนนาม BIOTEC 

17 โครงการ การปลูกทดสอบสายพันธุ
ขาวทนเคม็ บรษิัท พิมาย จาํกดั 

853,000 เฉลิมพล เกิดมณี สงวนนาม BIOTEC 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
มูลคา

โครงการ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศูนย 

18 การดัดแปรแผนใยแบบถักสานท่ีมี
อายุการใชงานจาํกัดจากเสนใย
ธรรมชาติสําหรบังานควบคมุการกัด
เซาะและงานเสรมิกําลังใหแกดิน 

355,000 ภาวดี          
เมธะคานนท  

สงวนนาม MTEC 

19 Fabrication of Injection Molding 
and Sintering Process for TiC-
based Cermet  

3,040,560 ประเสริฐ       
เฉลิมการนนท 

สงวนนาม MTEC 

20 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห 
Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbon (PAHs) 8 ชนิด ใน 
Extender oils  

1,352,198 อารี ธนบุญสมบัติ  สงวนนาม MTEC 

21 การผลิตยางมัดจัดฟนของไทยดวย
กระบวนการฉีด  

256,000 ภาสรี เลากิจเจริญ สงวนนาม MTEC 

22 การผลิตยางวงจัดฟนจากน้ํายาง
ธรรมชาติท่ีปราศจากการปนเปอน
ของสาร TMTD  

300,000 ฉวีวรรณ คงแกว สงวนนาม MTEC 

23 โครงการติดต้ังระบบเครือขายไร
สาย Wi-MAX 

80,000 กิตติ วงศ
ถาวราวัฒน 

สงวนนาม NECTEC 

24 โครงการวิจัยพัฒนาเคร่ืองกัด ซี 
เอ็น ซี แบบประหยัดเพ่ือเปนชุด
ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี 
เอ็น ซี แบบประหยัด 

N/A อภิสิทธิ์       
ตันตระวรศิลป 

สงวนนาม NECTEC 

25 การพัฒนาชุดควบคุมการขับมอเตอร
สําหรับใชในการแขงขันหุนยนต 

2,670,000 กนกเวทย        
ต้ังพิมลรัตน 

สงวนนาม NECTEC 

26 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสไทยสู ODM 

201,000 อภิญญา กมลสุข สงวนนาม NECTEC 

27 โครงการความรวมมือวิจัยและ
พัฒนาสาระดิจิทัลเพ่ือการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1,440,150 ลออ โควาวิสารัช สงวนนาม NECTEC 

28 โครงการนํารองเพื่อการจัดต้ัง
เครือขายซอฟตแวรโอเพนซอรส 

N/A กริช นาสิงหขันธุ สงวนนาม NECTEC 

29 การพัฒนาระบบไดนาโมมิเตอร
ตนทุนต่ําดวยระบบอุทกสถิตย
ขนาด150กิโลวัตต 

200,000 รักษิต         
ฐิติพัฒนพงศ 

สงวนนาม NECTEC 

30 การพัฒนากระบวนการพิมพสี
ธรรมชาติบนฝายและไหม 

1,004,000 มณฑล นาคปฐม สงวนนาม CO 
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รูปท่ี 9  แสดงจํานวนโครงการและรายไดของโครงการรับจางวิจัย 

จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี 
 

อาห
ารแ
ละเ
กษ
ตร

แพ
ทย


SME

ยาน
ยน
ต

พลั
งงา
น

ส่ิงท
อ
ชุม
ชน

ส่ิงแ
วดล
อม อ่ืน

ๆ

BIOTEC
MTEC

NANOTEC

NECTEC

27.27

11.79
19.77

12.30

57.39

5.98 0.12

170.99

0.00
11.24

4.75 3.14
7.60

20
7 13 12

9 4
1 10 0 7 3 8 7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

จํา
น
วน

/ม
ูล
ค
าโ
ค
รง
ก
าร

คลัสเตอร

จํานวนโครงการ มูลคาโครงการ (ลานบาท)

 
 

รูปท่ี 10  แสดงจํานวนโครงการและรายไดของโครงการรวมวิจัย 
จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี 
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2.3     ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ  
 

ตัวอยางผลงานเดนคลัสเตอรอาหารและการเกษตร 
 

โครงการการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการพัฒนาชุดตรวจสําหรับไวรัสและแบคทีเรียในกุงและ
สัตวนํ้า (White sport syndrome virus : WSSV, เชื้อไวรัสหัวเหลืองและไวรัสตัวแดงดวงขาว, Taura 

syndrome virus, Infectious hypodermal and hematopoeitic necrosis virus : IHHNV) 
หัวหนาโครงการ:  ไพศาล  สิทธิกรกุล, วีระวรรณ  สิทธิกรกุล และปรินทร  ชัยวิสุทธางกูร ศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) 
ทีมนักวิจัย : วีระวรรณ  สิทธิกรกุล (ศช.) และปรินทร  ชัยวิสุทธางกูร (ศช.) 
ระยะเวลาโครงการ: 2 มกราคม 2548 – 31 มกราคม 2553 
งบประมาณโครงการ: 10,228,000 บาท  
  

โครงการการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพ่ือการพัฒนาชุดตรวจสําหรับไวรัสและแบคทีเรียในกุงและ
สัตวน้ํา (White sport syndrome virus : WSSV, เชื้อไวรัสหัวเหลืองและไวรัสตัวแดงดวงขาว, Taura syndrome 
virus, Infectious hypodermal and hematopoeitic necrosis virus : IHHNV) ไดวิจัยและพัฒนาผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดีจําเพาะตอเชื้อไวรัส 4 ชนิดซึ่งเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางมากในอุตสาหกรรมการ
เล้ียงกุงในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก   
 

โรคติดเชื้อไวรัสท่ีสําคัญ ไดแก ไวรัสโรคหัวเหลือง (Yellow Head Virus : YHV) และโรคตัวแดงจุดขาว 
(White Sport Syndrome Virus : WSSV )  พบวามีการระบาดรุนแรงในรอบสิบกวาปท่ีผานมา และทําความ
เสียหายใหกับอุตสาหกรรมเล้ียงกุงกุลาดําในประเทศไทยเปนอยางมาก  สวนไวรัสทอราซินโดรม Taura 
Syndrome Virus (TSV) และ Infectious Hypodermal and Hematopoeitic Necrosis Virus (IHHNV) เปนไวรัสท่ี
กอใหเกิดโรครุนแรงในกุงขาวแวนนาเม ในชวงหลายปท่ีผานมาประเทศไทยไดนํากุงขาวเขามาเล้ียงกันอยาง
กวางขวางเปนผลใหเกิดการระบาดของไวรัสทอราซนิโดรมในกุงหลายชนิด 
      

การวิจัยและพัฒนาผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจําเพาะตอไวรัสท้ัง 4 ชนิดนี้เพ่ือท่ีจะเปนแนวทางการ
ตรวจการติดเชื้อไวรัสแทนวิธี PCR บางสวนและและเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาชุดตรวจสะดวกใชและชุดตรวจ
ท่ีมีความไวสูงสําหรับใชในหองปฏิบัติการ และรูปแบบที่สะดวกใชโดยเกษตรกรและบุคคลท่ัวไป โดยมุงหวังวาจะ
ชวยระวังและบรรเทาความเสียหายอันเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสไดสวนหนึ่ง และยังเปนแนวทางในการศึกษาดาน
ระบาดวิทยาของไวรัสเพ่ือหาแนวทางปองกันการติดเชื้อท่ีมปีระสิทธิภาพตอไป 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 สวทช. โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดถายทอด
เทคโนโลยีโดยอนุญาตใหใชสิทธิ์ “โมโนโคลนัลแอนติบอดีตอ Anti-White Spot Syndrome Virus (WSSV)”,     
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“โมโนโคลนัลแอนติบอดีตอ Anti-Yellow head Virus (YHV)”, “โมโนโคลนัลแอนติบอดีตอ Anti-Tuara Syndrome 
Virus (TSV)” และ “โมโนโคลนัลแอนติบอดีตอ Anti-Infectious hypodermal and hematopoeitic necrosis virus 
(IHHNV)” ใหแกบริษัท MBSAsia จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาดานโมโนโคลนอลแอนติบอดี เปน
ผูจําหนายโมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ัวโลกท้ัง 4 ชนิดนี้แบบ Non-exclusive เปนระยะเวลา 2 ป 
 
 

โครงการนวัตกรรมการรักษาสภาพน้ํายางขน 
หัวหนาโครงการ : ฉวีวรรณ คงแกว ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) 
ทีมนักวิจัย : สุรพิชญ ลอยกุลนันท (ศว.) 
ระยะเวลาโครงการ : 19 ธันวาคม 2548 – 19 ธันวาคม 2552 
งบประมาณโครงการ : 3,772,400 บาท 

      
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ไดทําการศึกษาวิจัย “กรรมวิธีการแยกเน้ือยางและสารอนินทรีย

ออกจากกากตะกอนน้ํายางธรรมชาติ” เพ่ือแยกเนื้อยางจากกากตะกอนท่ีท้ิงเปนของเสียในโรงงาน และสามารถ
เพ่ิมมูลคาของของเสียในโรงงานได  

 
ในอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขนจากน้ํายางธรรมชาติ จําเปนตองมีการเติมสารไดแอมโมเนียมไฮโดรเจน

ฟอสเฟต (Diammonium hydrogenphosphate) ลงไปในน้ํายางสดเพ่ือตกตะกอนเอาแมกนีเซียมไอออน 
(magnesium ion) ท่ีมีอยูในน้ํายางสดออกใหอยูในรูปของกากตะกอน หรือขี้แปง (sludge) จากนั้นจึงนําน้ํายางสด
ไปแปรรูปใหเปนน้ํายางขนดวยเครื่องปนเหว่ียง  ในแตละวันจะมีกากตะกอนเกิดขึ้นเปนจํานวนมากท้ังท่ีกนบอน้ํา
ยางสด ในเครื่องปนเหวี่ยง และนํ้าลางเครื่อง ซึ่งกากตะกอนที่เกิดขึ้นจัดวาเปนของเสียในอุตสาหกรรมนํ้ายาง  
ปจจุบันโรงงานมีวิธีการจัดการกากตะกอนท่ีเกิดขึ้นโดยนําไปถมท่ี นําไปเทใสในสวนยางพารา สวนปาลม และ
สวนสม เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิจัยไดศึกษาคนพบกรรมวิธีการจับตัวเนื้อยางออกจากหางน้ํายางธรรมชาติท่ีสามารถลดการสูญเสีย

เนื้อยางไดและกําหนดคาความเปนกรดดางของน้ําท้ิงได (โพลิเมอร A702 และ A704) 
 
โครงการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร กรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทร

ออกจากกากตะกอนน้ํายางธรรมชาติ เลขท่ีคําขอสิทธิบัตร 0801005432 (วันท่ี 22 ตุลาคม 2551) 
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 ในเดือนเมษายน 2552  สวทช. ไดลงนามในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ์ใน “ผลงานวิจัยกรรมวิธีการแยก
เนื้อยางและสารอนินทรียออกจากกากตะกอนน้ํายางธรรมชาติ” ใหแกบริษัท อินเตอรรับเบอรลาเท็คซ จํากัด เปน
ระยะเวลาการอนุญาตใหใชสิทธิ์ 3 ป  

 
 

ตัวอยางผลงานเดนคลัสเตอรการแพทยและสาธารณสุข 
 

โครงการ “ ชุดทดสอบเพื่อใชตรวจหาปฎิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดง” 
หัวหนาโครงการ : อมรรัตน รมพฤกษ มหาวทิยาลัยขอนแกน 
ระยะเวลาโครงการ : 1 สิงหาคม 2547 - 31 มกราคม 2548 
งบประมาณโครงการ : 343,951 บาท  

 
การตรวจหาปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดง เปนการทดสอบพื้นฐานใน

หองปฏิบัติการคลังเลือด ใชในการทดสอบหาแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงหรือตรวจหาแอนติบอดีในซีรัม  
อันไดแก การตรวจหาหมูโลหิต ABO, Rh และระบบอ่ืนๆ การตรวจกรอง unexpected antibody (antibody 
screening test) การตรวจหาชนิดของ unexpected antibody (antibody identification) และการทดสอบความเขา
กันไดของเลือดกอนใหผูปวย (cross-matching)  

 
การพัฒนาเทคนิค gel test มาใชตรวจสอบปฏิกิริยาของแอนติเจน-แอนติบอดีของเม็ดเลือดแดงโดยวิธีนี้

จะชวยลดขอผิดพลาดจากเทคนิคการเขยาอานผลในวิธีหลอดทดลองได การอานผลสามารถอานซ้ําไดโดย
ผูปฏิบัติงานหลายคนและหลายครั้ง ขอดีอีกประการของเทคนิคนี้คือ ลดขั้นตอนการลางเซลล ทําใหลด
ขอผิดพลาดอันเกิดจากแอนติบอดีหลุดจากผิวเซลลขณะลาง จึงเปนการเพิ่มความไวในการทดสอบ จากการศึกษา
พบวาเทคนิค gel มีความไวเทียบเทากับวิธีหลอดทดลอง นอกจากนี้แลวทําใหประหยัดเวลาสามารถทดสอบใน
ตัวอยางจํานวนมากขึ้นได 

 
ในปจจุบันมีบริษัทท่ีทําการผลิต gel test อยางนอย 4 บริษัท ผลิตจําหนายท่ัวโลก ราคาตอการทดสอบ

สูงมากถึง 20-23 บาท ทําให gel test มีขอจํากัดในการใชงานประจําวัน เนื่องจากชุดทดสอบมีราคาแพงกวาวิธี
หลอดทดลอง ซึ่งมีคาใชจายท่ีประมาณ 3 บาท จากขอมูลทางสถิติของคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาในปพศ. 2546 การตรวจหา unexpected antibody และ antibody identification 
เฉพาะในเลือดผูบริจาคมีจํานวนสูงถึง 100,000 การทดสอบ ซึ่งโดยวิธีมาตรฐานหลอดทดลองจะตองใชอุปกรณ 
เครื่องปน เครื่อง cell washer และบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการปฏิบัติงานสูง แตถาใช gel test ท่ีซื้อจากบริษัท 
จะทําใหคาใชจายเพ่ิมขึ้นประมาณ 1,700,000 บาทตอป ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีความประสงคจะพัฒนาและดัดแปลง
เทคนิค microtube gel test ในการตรวจหาปฏิกิริยาแอนติเจนแอนติบอดีดังกลาวโดยอาศัยเทคโนโลยีและอุปกรณ
ท่ีใชในหองปฏิบัติการทั่วไป ท้ังนี้มีเปาหมายใหไดชุดทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมในงานประจําวัน 
โดยเฉพาะในหองปฏิบัติการขนาดใหญ เชน คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร ซึ่งมีจํานวนตัวอยางทดสอบเปน
จาํนวนมาก  
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ชุดทดสอบ Microtube gel test มี 3 ชนิดไดแก neutral gel, antiglobulin gel และ specific gel 

สามารถตรวจหาปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีและแอนติเจนบนผิวเซลลเม็ดเลือดแดงไดผลเทียบเทากับวิธีหลอด
ทดลอง และใกลเคียงกับวิธี commercial gel ชุดทดสอบมีลักษณะเปน microtube/ microstrip gel test สามารถ
ทําการทดสอบไดทีละ 1-12 ตัวอยาง หรือนํา microstrip มาประกอบเปนไมโครเพลท  
ซึ่งสามารถใชรวมกับไปเปตตอัตโนมัติแบบ 8 หรือ 12 ชอง ในลักษณะไมโครเพลท ทําใหสามารถทํางานได
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดบุคลากร และลดขอผิดพลาดตาง ๆ ลงได นอกจากนี้ยังสามารถ 
ลดตนทุนการผลิตลงได  โดยมีราคาชุดละประมาณ  10  บาท   โครงการไดย่ืนจดสิทธิบัตรเรื่อง   “ชุดทดสอบเพ่ือ
ใชตรวจหาปฎิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดง”  เลขท่ีคําขอ 0601002987 เมื่อวันท่ี              27 
มิถุนายน 2549  

 
สวทช. ไดถายทอดเทคโนโลยีใหภาคเอกชน เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2551 โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแกน และบริษัท อินโนว 
(ประเทศไทย) จํากัด รวมลงนามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ “ชุดทดสอบเพื่อตรวจปฏิกิริยาแอนติเจน 
แอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดง” เพ่ือการผลิตและจําหนายในเชิงพาณิชย  
 

โครงการ “การประเมินและประยุกตใชชุดตรวจ hemoglobin Bart’s แบบแถบ 
เพื่อการตรวจกรองพาหะธาลัสซีเมีย” 

หัวหนาโครงการ : ศ. วัชระ กสินฤกษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.) 
ทีมนักวิจัย : ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา (มช.), ธนูศักด์ิ ตาตุ (มช.), สาวิตรี เจียมพานิชยกุล (มช.) และสุทัศน ฟูเจริญ   
(ม.มหิดล) 
ระยะเวลาโครงการ : เมษายน 2551 - มีนาคม 2552  
งบประมาณโครงการ : 1,100,000 บาท  
 

อัลฟาธาลัสซีเมียเปนโรคโลหิตจางทางพันธุกรรม เนื่องจากมีการสรางสายอัลฟาโกลบินปริมาณลดลง 
ภาวะโลหิตจางจะรุนแรงมากนอยขึ้นกับปริมาณอัลฟาโกลบินท่ีสราง พบวาอุบัติการณโรคอัลฟาธาลัสซีเมียใน
ประเทศไทยสูงมาก โดยเฉพาะภาคเหนือของไทยมีสูงถึงรอยละ 30  สามารถแบงชนิดของอัลฟาธาลัสซีเมียตาม
อาการ ความรุนแรง และฟโนทัยป 
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Hb Bart's hydrops fetalis เกิดจากการท่ีไดรับยีนอัลฟาธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง (alpha-thalassemia 1) 
มาจากท้ังพอและแม ทําใหเด็กท่ีเปนโรคนี้สรางสายโกลบินชนิดอัลฟาไมไดเลย เด็กจึงเกิดอาการซีดและบวม 
(hydrops) ต้ังแตอยูในทองแมจนครรภใกลครบกําหนดเด็กก็ตายในทองหรือคลอดออกมาไดไมกี่นาทีก็ตาย 
โรคธาลัสซีเมียชนิดนี้เปนโรคชนิดรุนแรงที่สุดคือมีอัตราการตายรอยละ 100  แมท่ีมีทารกชนิดนี้อยูในครรภกวา
รอยละ 75 จะมีอาการพิษแหงครรภ คือมีอาการบวมและความดันโลหิตสูง 

 
  โครงการสามารถผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอ hemoglobin Bart’s ไดจํานวนหลายโคลน และได

นําโมโนโคลนอลแอนติบอดีนี้มาพัฒนาเปนชุดตรวจแบบแถบ (immunochromatographicstrip test; IC) รวมท้ัง
พัฒนาวิธีการตรวจเพ่ือตรวจหา hemoglobin Bart’s ในตัวอยางเลือดขึ้นมาไดสําเร็จ พบวา IC strip test ท่ีพัฒนา
นี้สามารถตรวจหา hemoglobin Bart’s ไดอยางจําเพาะโดยไมทําปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินชนิดอ่ืน โดยอาศัย
เทคนิคอิมมูโนโครมาโตรกราฟ และอานผลจากการเกิดแถบสีบนชุดทดสอบ ซึ่งสามารถอานผลไดอยางรวดเร็ว
ภายใน 2 นาที  

 
นอกจากนี้ ขั้นตอนการตรวจไมยุงยาก สามารถตรวจไดจากเลือดโดยตรง โดยใชเลือดเพียง 100 

ไมโครลิตร ผสมกับน้ํายาแตกเม็ดเลือดแดง (Lysis buffer) 100 ไมโครลิตร จุมแผนทดสอบท้ิงไว 2 นาที ลางแผน
ตรวจดวย Washing Buffer เพ่ือชําระคราบเลือดออก ก็สามารถอานผลตรวจที่ปรากฎเปนแถบสีไดดวยตาเปลา 
ชุดทดสอบนี้ไดรับการประเมินประสิทธิภาพเปรียบเทียบผลที่ไดจากชุดทดสอบอยางงายกับวิธีมาตรฐานท่ีสามารถ
บงบอกชนิดของธาลัสซีเมียไดอยางแนนอน  

 

 
 

ผลการประเมินพบวา ชุดทดสอบอยางงายมีความไวในการทดสอบรอยละ 100 ความจําเพาะรอยละ 
98.50 และความถูกตองรอยละ 99.07   ชุดตรวจคัดกรองแอลฟาธาลัสซีเมียนี้ใหผลบวกกับผูท่ีมีเปน Alpha 
thalassemia 1 trait, Hb H, Hb H-CS, AEBart’s disease และ Homozygous alpha thalassemia 2  
 
 ชุดทดสอบอัลฟาธาลัสซีเมียอยางงายจึงนํามาใชตรวจคัดกรองผูท่ีมียีนผิดปกติอัลฟาธาลัสซีเมียไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ทดสอบไดงายและราคาไมแพง ถือไดวาชุดตรวจน้ีเปนชุดตรวจแรกของโลกที่นํามาชวยคัดกรอง
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พาหะอัลฟาธาลัสซีเมียไดเปนผลสําเร็จ  ท้ังนี้ คณะวิจัยไดย่ืนจดสิทธิบัตรภายในประเทศไทยเรื่อง “กรรมวิธีการ
ตรวจกรองผูปวยพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย โดยชุดตรวจแบบแถบ immunochrmatographic” หมายเลขคําขอ 
0701001329 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2550 และไดย่ืนจดสิทธิบัตรเรื่อง “Process of screening for alpha-
thalassemia carrier using immunochromatographic strip test” ในสหภาพยุโรป (หมายเลขคําขอ 
EP08153075.0 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2551) และสหรัฐอเมริกา (หมายเลขคําขอ US12053449 เมื่อวันท่ี 21 
มีนาคม 2551)   

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับ บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด เพ่ือการผลิตใน

เชิงพาณิชย และปจจุบันองคการเภสัชกรรมไดทําสัญญารับถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือขยายตลาดการขายไปยัง
ตางประเทศแลวในชื่อชุดตรวจ GPO α THAL 

 
 

ตัวอยางผลงานเดนคลัสเตอรซอฟตแวร ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส  
 

โครงการบริหารจัดการฟารมพอ-แมพันธุสัตวนํ้าเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี : ระยะท่ี 1 
กรณีศึกษากุงกามกราม ปลานิล และปลาดุก 

หัวหนาโครงการ : ผศ. รุงตะวัน  พนากุลชัยวิทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
(สจล.)  
ทีมนักวิจัย : ดุสิต เอื้ออํานวย (สจล.), ปวีณา ทวีกิจการ (สจล.), สรัญญา พันธุพฤกษ (สจล.)  

ระยะเวลาโครงการ : 21 มิถุนายน 2550 – 20 ธันวาคม 2551 
รายไดรับตามสัญญา : 3,073,862 บาท 
 
 การบริหารจัดการฟารมพอ-แมพันธุสัตวน้ําเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ดวยการศึกษาอัตราการรอดตาย 
อัตราการเติบโต  ผลกระทบเกี่ยวกับความเครียดและการเปล่ียนแปลงของเนื้อเย่ือ (พยาธิสภาพ) เมื่อมีการฝง RFID 
Tags ขนาด 1.0x0.2 เซนติเมตร ในสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีขนาดตัวเริ่มตนแตกตางกัน โดยการ
ออกแบบโปรแกรมบริหารจัดการฟารมพอแมพันธุและจัดการฟารมสัตวน้ํา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟารม
แบบบันทึกน้ําหนักอัตโนมัติในสัตวน้ํา ผลจากการศึกษานี้รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานจริง ไดถูกนําไป
ประยุกตใชงานจริงในศูนยปรับปรุงพันธุกรรมสัตวน้ําจืด บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) จังหวัด
สุพรรณบุรี 
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• การนําเทคโนโลยี RFID มาใชสําหรับระบบการจดทะเบียนพอ-แมพันธุสัตวน้ํา จะชวยควบคุมคุณภาพ
ของการผลิตลูกสัตว กําจัดสินคาดอยคุณภาพออกไปจากระบบการเพาะเลี้ยง และเปนการลดความเสี่ยงใหแก
เกษตรกรผูเล้ียงสัตวน้ํา ในกรณีสัตวน้ําสวยงามซึ่งมีมูลคาทางการตลาดสูง ตองการลูกพันธุท่ีมีคุณสมบัติและ
ลักษณะเดนตรงตามพอ-แมพันธุ สมควรศึกษาความเหมาะสมกับการนําระบบ RFID มาใชในการผลิตควบคูกับ
การถายทอดเทคโนโลยีใหไดรับยอมรับของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

• การใชระบบฟชเทคฟารมในการจัดการขอมูลมีสวนสําคัญท่ีจะชวยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และท่ี
สําคัญขอมูลท่ีไดมีความถูกตองและแมนยําสูงและทราบขอมูลการเติบโตยอนหลัง การเติบโตแบบรายตัวหรือของ
แตละลักษณะท้ังน้ําหนักและความยาวตัว และแยกเปนกลุมเพศผูและเพศเมียได จึงเหมาะสมที่จะนํามาใชในการ
บริหารจัดการพอแมพันธุสัตวน้ํา 
 
 

ตัวอยางผลงานเดนคลัสเตอรยานยนตและการจราจร 
 

โครงการการพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค 
หัวหนาโครงการ : ฉัตรชัย จันทรเดนดวง  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) 
ทีมนักวิจัย : ชินะ เพ็ญชาติ (ศว.), สุวัฒน จีรเธียรนาถ (ศว.), บรรพต ไมงาม และธนกร ตันธนวัฒน (ศว.) 
ระยะเวลาโครงการ : 4 กรกฎาคม 2551 – 4 มกราคม 2553 
งบประมาณตลอดโครงการ : 1,500,000 บาท 

 
รถบรรทุกอเนกประสงคท่ีเกษตรกรใชกันท่ัวไปหรือท่ีเรียกวา “รถอีแตน” เปนรถที่ประกอบขึ้นจาก

ชิ้นสวนเกาท่ีวางขายท่ีเชียงกงโดยผูประกอบการทองถ่ินท่ีอาศัยประสบการณลองผิดลองถูกและไมมีแบบประกอบ
ท่ีแนนอนเปนมาตรฐาน เนื่องจากชิ้นสวนท่ีซื้อมาจากเชียงกงแตละครั้งไมเหมือนกัน รวมท้ังรถที่ประกอบขึ้นไมมี
ความปลอดภัยในการใชงานและไมไดมาตรฐานเนื่องจากชิ้นสวนท่ีใชประกอบเปนชิ้นสวนเกา  

 
โครงการพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงคนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตนแบบรถบรรทุกอเนกประสงค

ขนาดบรรทุก 1.5 ตันท่ีใชชิ้นสวนยานยนตพ้ืนฐานที่ผลิตในประเทศและพัฒนาการออกแบบและการประกอบ
รถบรรทุกอเนกประสงคใหเปนมาตรฐาน 

 
ภายใตโครงการนี้ มีการพัฒนาการออกแบบและการผลิตชิ้นสวนโครงฐานรถที่สําคัญ 5 ชิ้นสวนเพ่ือให

เปนมาตรฐานและมีความปลอดภัย ไดแก แชชซีเฟรม (Chassis Frame) ระบบบังคับเล้ียว ระบบเบรกและดุมลอ 
ระบบสงกําลัง และระบบสั่นสะเทือน  
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       รถโดยสารรับสงผูรวมงานประชุม NAC2009                          รถบรรทุกอเนกประสงค 
 

การออกแบบอาศัยการคํานวณตามหลักวิศวกรรมรวมทั้งการวิเคราะหแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพ่ือหาคาความเหมาะสมของโครงสรางท่ีสามารถใหประสิทธิภาพไดสูงสุด เชน แชชซีเฟรมสามารถรับภาระได
มากขึ้นในขณะที่น้ําหนักโครงสรางลดลงเมื่อเทียบกับแบบเกา เปนตน นอกจากการออกแบบชิ้นสวนฐาน 5 ชิ้น
แลว ยังมีการปรับปรุงลดการส่ันสะเทือนของเครื่องยนตไปสูตัวรถดวยการออกแบบฐานวางเครื่องยนตใหม ซึ่งมี
การย่ืนขอจดสิทธิบัตรเรื่อง "โครงสรางลดแรงสะเทือนของระบบขับเคล่ือนพรอมระบบปรับความตึงสายพาน
ถายทอดกําลัง" เลขท่ีคําขอ 0901003318  เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2552  

 
โครงฐานรถ 5 ชิ้นสวนมาตรฐานนี้สามารถนําไปประกอบเปนรถบรรทุกเพ่ือการเกษตรหรือรถโดยสารได

ตามความตองการโดยภาระบรรทุกตองไมเกินตามท่ีไดออกแบบไว 
 
 

โครงการประเมินและรายงานสภาพจราจร 
หัวหนาโครงการ : วสันต ภัทรอธิคม  ศูนยเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) 
ทีมนักวิจัย : กรรณิการ ศิริวงศ ณ อยุธยา (ศอ.) และกุลชาติ มีทรัพยหลาก (ศอ.) 
ระยะเวลาโครงการ : 21 ธันวาคม 2549 - 22 ธันวาคม 2552 
งบประมาณตลอดโครงการ : 9,086,000  บาท 
 

โครงการประเมินและรายงานสภาพจราจรมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางตนแบบการเก็บขอมูล (Data 
Collection) เพ่ือเก็บขอมูลสภาพจราจรแบบเคล่ือนท่ี (Mobile Probes) ซึ่งประกอบดวย 2 ตนแบบยอย ไดแก    
1. ตนแบบเพ่ือเก็บขอมูลจากโทรศัพทเคล่ือนท่ี และ 2. ตนแบบเพ่ือเก็บขอมูลจาก Global Positioning System 
(GPS) นอกจากนั้น ยังคิดคน Algorithms เพ่ือประเมินสภาพจราจร (Decision Maker) ดวยขอมูลท่ีไดจาก
โทรศัพทเคล่ือนท่ีและ GPS และขอมูลท่ีไดจาก Mobile Probes และ Fixed Probes (เชน จากโครงการเครือขาย
เซ็นเซอรไรสายสําหรับงานตรวจนับรถยนต และโครงการ Data Center) รวมท้ังสรางตนแบบเพ่ือแนะนําเสนทาง
และรายงานสภาพจราจร (Dissemination) ตอผูเดินทางไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ   

 
ระบบการประเมินและรายงานสภาพจราจรตามเวลาจริง (Real Time) ภายใตโปรแกรมชื่อ “Traffy” ท่ี

นักวิจัยและทีมงานพัฒนาขึ้นเพ่ือใหสามารถแสดงสภาพจราจรผานทาง Website และโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีใชอยู
ในปจจุบัน ในรูปแบบแสดงแผนที่ เสนสีแสดงระดับการติดขัดของสภาพจราจร  จากภาพถายของอาสาสมัคร ภาพ
จากกลอง CCTV และแสดงเปนกราฟสถิติ เขาไปดูไดท่ี info.traffy.in.th ในชองทางการส่ือสาร ดังนี้  
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- Traffy on Smart Phone สําหรับโทรศัพทท่ีมีระบบ Symbian และสามารถรองรับโปรแกรม Java ได 
โดยผูใชสามารถดูขอมูลจราจรท่ีแสดงบนแผนท่ีท่ีเรียกวา Traffy Map และขอมูลจราจรท่ีไดรับจากปายจราจร 
VMS และกลอง CCTV  รวมทั้งสามารถใชเปนระบบการแนะนําเสนทางการเดินทาง (Driving Direction) และ
สามารถรับทราบขาวสารจราจรไดอีกดวย นอกจากนี้ ผูใชยังสามารถเปนผูรายงานสภาพจราจรและเหตุการณ
ตางๆ บนทองถนน เชน รถติด อุบัติเหตุ กอสราง เปนตน 

 

 
 
- Traffy on WAP สําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีสามารถรองรับระบบ WAP โดยไมจําเปนตองลงโปรแกรม  

โดยผูใชสามารถดูขอมูลจราจรท่ีแสดงบนแผนที่ท่ีเรียกวา Traffy Map และขอมูลจราจรท่ีไดรับจากปายจราจร 
VMS และกลอง CCTV สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.traffy.in.th/m    

 
- Traffy on WWW การรายงานสภาพจราจรผานเวบไซต ซึ่งเปนการพัฒนาจากระบบเดิมใหใช

งานไดงายและสะดวกมากขึ้น โดยออกแบบระบบใหมท้ังหมด  
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- Traffy on Twitter ผูใชสามารถรับขอมูลสภาพจราจรในถนนแตละชวง ณ ชวงเวลาหน่ึงๆ โดยติดตาม

ขอมูลจาก @Traffy  บนเครือขาย Twitter ท้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและโทรศัพทเคล่ือนท่ี สามารถดูขอมูล
เพ่ิมเติมสามารถดูไดจาก http://twitter.com/traffy  

- Traffy iShare ทานสามารถเปนสวนหนี่งในการใหและแกไขปญหาจราจรผานระบบ iShare โดยใช
โทรศัพทมือถือของทาน สงขอความ ถายรูป หรือถาย Video สภาพจราจรและเหตุการณตางๆ ท่ีทานพบเห็น บน
ทองถนน เชน อุบัติเหตุ ซอมถนน กอสราง จุดเส่ียง แลวสงรูปนั้น ไปท่ีระบบตามวิธีการใชโปรแกรม Traffy ท่ีอยู
บนโทรศัพทมือถือนั้น ๆ  โดยขอมูลจราจรท่ีไดรบัผานระบบ iShare นั้นจะถูกนํามาแสดงถึงระดับความติดขัดของ
สภาพจราจร รวมท้ังสามารถนํามาคาดการณรอยละของความติดขัดโดยรวมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย เชน 
ตัวอยางดานลาง แสดงถึงรอยละของความติดขัดโดยรวมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ เวลาปจจุบัน 
และในอนาคตอีก 30 นาทีขางหนา 

 
 

ตัวอยางผลงานเดนคลัสเตอรพลังงานทดแทน 
 

โครงการวิจัยพัฒนาและวิเคราะหทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ 
หัวหนาโครงการ:  ออยใจ ทองเฌอ และ สุบงกช โตไพบูลย  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
ระยะเวลาโครงการ: มีนาคม 2549 – มีนาคม 2551 
งบประมาณโครงการ:  1,719,000 บาท 

 
โครงการไดดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดทดสอบไบโอดีเซลอยางงายขึ้น เพ่ือใชในการตรวจสอบและ

ควบคุมคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตไดในระดับชุมชน  โดยได ทําการพัฒนาชุดทดสอบไบโอดีเซล 
2 ชุด  คือชุดทดสอบความเปนกรดของไบโอดีเซล  และชุดทดสอบความหนาแนนและความหนืดของไบโอดีเซล  
ซึ่งเปนชุดทดสอบท่ีชุมชนหรืออุตสาหกรรมผูผลิตสามารถนําไปใชเพ่ือตรวจสอบสมบัติเบ้ืองตนไดเอง ชุดทดสอบ
มีขนาดเล็ก ใชงาย และมีราคาถูก  โดยสามารถแสดงผลเบื้องตนเกี่ยวกับคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซลท่ีผลิตได 
ซึ่งขณะนี้ไดทําการสงแบบสอบถามประกอบกับชุดทดสอบออกไปทดสอบตลาด และศึกษาขอมูลท่ีไดกลับมาจาก
แบบสอบถามในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูใชงาน และหลังจากนั้นจะจัดหา
ผูสนใจลงทุนทําการผลิตเทคโนโลยีดังกลาว และถายทอดเทคโนโลยีตอไป 
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ผลงานที่สําคัญของโครงการ 

• ย่ืนจดสิทธิบัตรเรื่อง “ชุดทดสอบอยางงายสําหรับทดสอบความหนาแนน ความถวงจําเพาะ และความ
หนืด เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2550 เลขท่ีคําขอ 0701003091 

• ไดรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง “ชุดทดสอบคาความเปนกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอรของกรด
ไขมัน” เลขท่ี 4274  (ย่ืนขอ 17 สิงหาคม 2550 ไดรับเมื่อ 11 มิถุนายน 2551) 

• ย่ืนขอเคร่ืองหมายการคา (Trade mark) เลขท่ีคําขอ 673971-673974 
 
 

  
 
เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 มีพิธีลงนามอนุญาตใหใชสิทธิ์ในเทคโนโลยี “ชุดทดสอบคาความเปน

กรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอรของกรดไขมัน”   ใหกับบริษัท นวพร โอเปอเรชั่น จํากัด 
  
 

1. หลอดทดสอบ
2. เม็ดพลาสติก D1, D2, D3 

D1 มีความหนาแนน 0.90 g/cm3
D2 มีความหนาแนน 0.88 g/cm3
D3 มีความหนาแนน 0.86 g/cm3

Biodiesel Test kit – Density and ViscosityBiodieselBiodiesel Test kit Test kit –– Density and ViscosityDensity and Viscosity

- ชุดทดสอบคาความหนาแนน

1. ชุดทดสอบคาความหนาแนนและความหนืด
ย่ืนเสนอเพ่ือขอรับสิทธิบัตรเรียบรอยแลว 
(เลขที่คําขอ  0701003091)

 
 

หลักการ
การไทเทรตกรด-เบส

สวนประกอบ
ชุดทดสอบคาความเปนกรด  ประกอบดวย

1. สารละลายผสม ประกอบดวย แอลกอฮอล เบส 
และ indicator (ฟนอลฟทาลีน) เพื่อบอกจุดยุติ
2. ขวดแกวทดสอบท่ีมีขีดบอกปริมาตรไว
3. หลอดฉีดยา สําหรับเติมตัวอยางในปริมาณ 2.0 มล.

ชุดทดสอบคาความเปนกรด ชุดทดสอบคาความเปนกรดชุดทดสอบคาความเปนกรด  

 
 

Trade mark 
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ตัวอยางผลงานเดนคลัสเตอรสิ่งทอ 
 

โครงการพัฒนาหนากากสําหรับปองกันมลพิษทางอากาศดวยไททาเนียมไดออกไซด 
หัวหนาโครงการ:  รศ. พวงรัตน ขจิตวิชยานุกูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ทีมนักวิจัย : อภิชน วัชเรนทรวงศ (มหาวิทยาลัยสุรนารี) 
ระยะเวลาโครงการ: 30 กันยายน 2550 - 31 มีนาคม 2552 
งบประมาณโครงการ:  979,495 บาท 
 

ในปจจุบันหนากากผาท่ีใชในการสาธารณสุขในปจจุบันสามารถใชเพ่ือปองกันฝุน และเชื้อโรคบางชนิด 
โดยหนากากผาเหลานี้ไดมุงเนนในการนําไปใชในกิจกรรมเพื่อการแพทยและการสาธารณสุข ในขณะท่ีหนากาก
ผาท่ีออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือมุงในการปองกันมลพิษจากกาซพิษยังไมมีการจัดทําขึ้น ในขณะท่ีเมืองใหญของ
ประเทศไทย เชน กรุงเทพ เชียงใหม เปนตน มีมลพิษทางอากาศสูง การลดมลพิษทางอากาศของเมืองใหญ
เหลานี้ทําไดยาก และใชเวลานาน วิธีการหนึ่งท่ีชวยปองกันสุขภาพจากมลพิษทางอากาศคือ การปองกันสวน
บุคคล ดังนั้น การผลิตหนากากปองกันมลพิษทางอากาศจึงเปนวิธีหนึ่งท่ีชวยลดการไดรับมลพิษดังกลาว  

 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหนากากผาใหสามารถกําจัดมลพิษทางอากาศเพ่ือ

ประโยชนตอสุขภาพ โดยนําไททาเนียมไดออกไซดมาเคลือบติดบนหนากากผาท่ีมีอยูในทองตลาด จากลักษณะ
ของหนากากผาประเภท non-woven fabric และทํามาจาก polyester จะทําใหอนุภาคไททาเนียมไดออกไซดซึ่งมี
ขนาดเล็กสามารถแทรกและยึดติดเขาไปในเนื้อผา โดยไมขัดขวางลักษณะการกรองของหนากากผาท่ีมีอยูเดิม 
ท้ังนี้ เนื่องจากไททาเนียมไดออกไซดสามารถทําปฏิกิริยาไดดีกับแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) ในงานวิจัยนี้จึงใชไท
ทาเนียมไดออกไซดท่ีสังเคราะหขึ้นเพ่ือใหใชกับแสงท่ีตามองเห็นได หรือ Visible Light  หนากากผาท่ีมีไททา
เนียมไดออกไซดนี้จึงสามารถเกิดปฏกิิริยาไดดีกับแสงอาทิตยโดยตรง  

 

 
 

โครงการวิจัยนี้มุงศึกษาในสวนของการจัดทําตนแบบของหนากากเพื่อใชในการปองกันมลพิษทาง
อากาศสําหรับผูใชถนน โดยผลิตภัณฑท่ีไดจากงานวิจัยนี้สามารถนําไปผลิตเปนสินคาในภาคอุตสาหกรรมได ผล
ท่ีคาดวาจะไดรับคือ การนําเทคโนโลยีนี้ไปใชในภาคอุตสาหกรรมซึ่งสามารถผลิตหนากากเพ่ือเปนสินคาส่ิงทอ
สําหรับผูบริโภคในประเทศ และเปนสินคาสงออก หนากากอนามัยปองกันมลพิษทางอากาศน้ีจัดไดวาเปนสินคา
ประเภทใหมท่ียังไมเคยมีผูผลิตมากอน 
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ตัวอยางผลงานเดนคลัสเตอรการวิจัยพัฒนา 
และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผูดอยโอกาส 

 
โครงการจัดทําเน้ือหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
หัวหนาโครงการ: เมธินี  ศิริไกร  ศูนยเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) 
ทีมนักวิจัย : ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล (ศอ.), พรทิพย อามระดิษ (ศอ.) และเยาวลักษณ คนคลอง (ศอ.) 
ระยะเวลาโครงการ: 1 ตุลาคม 2549 – 30 กนัยายน 2553 
งบประมาณโครงการ:  1,400,000 บาท 
 

โครงการจัดทําเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอด
องคความรูดานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรสูโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ีชนบท เปดโอกาสใหนักเรียนทุน
รัฐบาล นักวิจัย พนักงาน ท่ีสนใจเขารวมเปนอาสาสมัครในการทํางานทางดานการถายทอดองคความรูใหกับ
โรงเรียนในชุมชนชนบท  ลดระดับความเล่ือมลํ้าทางดานเทคโนโลยีของโรงเรียนชุมชนในพ้ืนท่ีชนบท และพัฒนา
ขีดความสามารถและศักยภาพดานอีเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรของนักเรียนและประชาชนในทองถ่ิน  
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จากการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 โครงการไดจัดทําเนื้อหา e-Learning ของการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียมจํานวน 6 สาระวิชา 47 หลักสูตร เผยแพรแกโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ท่ีสวนใหญอยูในชนบทหางไกลและขาดแคลนครู  ซึ่งโรงเรียนไดใช
ประโยชนในการเรียนการสอนการสอนเสริมหรือใหนักเรียนไดใชทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line 
และเผยแพรแบบ On-line ผานทางอินเทอรเน็ต โดยมีหนวยงานพันธมิตรรวมจัดทําเนื้อหา eDLTV ในป
การศึกษา 2551 จํานวน 51 หนวยงาน  และดําเนินการติดต้ัง School Server ใหแกโรงเรียน ทสรช. เพ่ือใชงาน
แบบ Off-line อีกจํานวน 47 หนวยงาน 
 

 
ตัวอยางผลงานเดนคลัสเตอรสิ่งแวดลอม 

 
โครงการการศึกษาชีวสังเคราะหของสารออกฤทธ์ิชีวภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองคความรูดาน

เทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑธรรมชาติในประเทศไทย 
หัวหนาโครงการ : รศ. วันชัย ดีเอกนามกูล  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ทีมนักวิจัย : รศ. วราภรณ  ภูตะลุน (มหาวิทยาลัยขอนแกน), ผศ. จุไรทิพย หวังสินทวีกุล (มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร), พิมพพิมล  ตันสกุล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร), วรพรรณ  สิทธิถาวร (มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิ
โรฒ), มณี  ชะนะมา (มหาวิทยาลัยมหิดล), อนันต  อุนอรุณ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2546 - 31 พฤษภาคม 2551 
งบประมาณโครงการ : 15,000,000 บาท 
 

สวทช. ไดใหการสนับสนุนทุนสงเสริมกลุมนักวิจัยอาชีพประจําป 2545 แก รศ. วันชัย ดีเอกนามกูล เพ่ือ
ดําเนินการวิจัยโครงการ “การศึกษาชีวสังเคราะหของสารออกฤทธิ์ชีวภาพเพ่ือการพัฒนาบุคลากรและองคความรู
ดานเทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑธรรมชาติในประเทศไทย” โดยภายใตโครงการดังกลาว ไดมีการพัฒนา
กรรมวิธีการตรวจหาสารอารติมิซินิน (Artemisinin) ในตนชิงเฮาอยางงายขึ้นมาซึ่งสารอารติมิซินินและสารอนุพันธ
เปนสารเพียงกลุมเดียวเทานั้นท่ีเกือบจะไมพบการด้ือยาของเชื้อมาลาเรีย จึงถูกนํามาใชเปนสวนประกอบที่สําคัญ
สําหรับการผลิตยารักษาโรคมาลาเรีย 
 

การตรวจวิเคราะหปริมาณสารอารติมิซินินในตนชิงเฮานั้นทําไดยาก จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนาพันธุ 
วิธีการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม โดยวิธีแบบเดิมตองใชเครื่อง HPLC ซึ่งมีราคาแพงตองใชผูเชี่ยวชาญ
สูงในการวิเคราะห ใชเวลานาน และวิเคราะหไดครั้งละหนึ่งตัวอยางเทานั้น  
 
  วิธีใหมท่ีพัฒนาขึ้นนั้น เปนการใชแผนฉาบบางเปนวัสดุแยกสาร (Thin Layer Chromatography: TLC) 
ควบคูกับการสแกนหาปริมาณสารดวยเครื่องสแกนเดนซิโตมิเตอร (Densitometer) เทคนิคนี้สามารถวิเคราะห
ตัวอยางใบชิงเฮาเพ่ือหาปริมาณอารติมิซินินไดครั้งละหลายสิบตัวอยาง ไมจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญสูงหรืออาจใช
วิธีถายภาพแผน TLC ภายใตแสง UV ดวยกลองดิจิทัลแทนการใชเครื่อง Densitometer แลววิเคราะหปริมาณสาร
อารติมิซินินจากความเขมแสงในภาพถายเทียบกับกราฟมาตรฐาน  ซึ่งการตรวจวิเคราะหนี้จะเปนประโยชนอยาง
ย่ิงตอการติดตามปริมาณสารอารติมิซินินในตนชิงเฮา  เพ่ือคัดเลือกพันธุ พ้ืนท่ีเพาะปลูก และชวงเวลาเก็บเกี่ยวท่ี
เหมาะสม ตอไปได 



 - 59 -

  
 

 
 
เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2552 สวทช. และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลง 

“การอนุญาตใชสิทธิ์ในกรรมวิธีตรวจหาปริมาณสารอารติมิซินิน (Artemisinin) ในตนชิงเฮา" ใหแกบริษัท อารติมิซิ
นินแอนดฟารมมิ่ง อินเตอรเนชันแนล (Artemisinin & Farming International Group: AFI) เปนระยะเวลา 3 ป 
บริษัท อารติมิซินินแอนดฟารมมิ่ง อินเตอรเนชันแนล ของฝรั่งเศส ผลิตและจําหนายอารติมิซินินในรูปของสาร
บริสุทธิ์เพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตยาตานมาลาเรียกลุมเอซีที (Artemisinin Combination Therapy: ACT) ซึ่ง
สามารถเขาถึงผูติดเชื้อมาเลเรียไดอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะประชากรที่เส่ียงตอการเปนโรคสูงในกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาในเขตรอนชื้น เชน เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาฟริกา และละตินอเมริกา เปนตน  
 

การอนุญาตใหใชสิทธิ์เปนในลักษณะใหสิทธิแกเพียงบริษัทเดียว แตมีการตกลงใหยกเวนการใชใน
ประเทศไทย เพ่ือเปดโอกาสใหเอกชนไทยนําเทคโนโลยีนี้ไปตอยอดไดเชนกัน 

 
 

โครงการพัฒนาระบบสกัดนํ้ามันปาลมแบบไมใชไอนํ้าตนแบบระดับชุมชน 
หัวหนาโครงการ: เอกรัตน ไวยนิตย  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
ระยะเวลาโครงการ: กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2551 
งบประมาณโครงการ: 8,000,000 บาท 

 
ปจจุบันกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมโดยท่ัวไปนั้นมี 2 แบบ คือ แบบหีบแยกกะลาเม็ดในโดยใชไอน้ํา 

และแบบหีบรวมกะลาเม็ดในโดยไมใชไอน้ํา กระบวนการเหลานั้นมีขอจํากัด คือ กระบวนการแบบหีบแยกกะลา
เม็ดในแบบใชไอน้ํานั้น เหมาะสําหรับการผลิตในโรงงานขนาดใหญ และไอน้ําท่ีใชมีผลตอการเพ่ิมปริมาณน้ําผสม
ในน้ํามัน และอุณหภูมิสูงจากการใชไอน้ําในขั้นตอนการแยกผลจากทะลายปาลมเปนผลใหกากท่ีเหลือจากการหีบ
มีคุณคาทางโภชนาการต่ําลง และกอใหเกิดน้ําเสียเปนปริมาณมาก นอกจากนี้ตองใชไอน้ําและไฟฟาปริมาณมาก
ในกระบวนการสกัดน้ํามันปาลม ทําใหการตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมตองใชเงินลงทุนสูง และตองมีกําลังการผลิต
ไมตํ่ากวา 15 ตันทะลายปาลมสดตอชั่วโมง (ประมาณ 30,000 ไร) สวนกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบรวมโดย
ไมใชไอน้ํา มีผลใหน้ํามันท่ีไดเปนน้ํามันผสมระหวางน้ํามันเม็ดในปาลมและน้ํามันจากเนื้อปาลม ซึ่งเปนน้ํามัน
เกรดบีท่ีมีราคาจําหนายต่ํากวาน้ํามันท่ีไดจากกระบวนการหีบแยกเม็ดในปาลม  
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ระบบสกัดน้ํามันปาลมแบบไมใชไอน้ําระดับชุมชนเปนระบบสะกัดน้ํามันปาลมแบบไมใช ไอน้ําขนาด 1 
ตันผลปาลมตอชั่วโมง พัฒนาใหเหมาะสมกับการใชงานระดับชุมชน ซึ่งกระบวนการ สกัดน้ํามันปาลม แบบดั้งเดิม
ไมสามารถตอบสนองเงื่อนไขและขอจํากัดการใชงาน ระบบสกัดน้ํามันปาลมแบบไมใชไอน้ําใชพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 
ปราศจากอุปกรณกําเนิดไอน้ําใชงานในระบบ สามารถเคล่ือนท่ีไปยัง แหลงเพาะปลูก ปาลมได ใชงานสะดวก
ประหยัดพลังงาน ไมกอใหเกิดน้ําสีย เปนระบบทํางานตอเนื่อง กึ่งอัตโนมัติ ผลิตน้ํามันปาลมเกรดเอ ปริมาณ
ความชื้นและกรดไขมันอิสระตํ่า และกากเหลือจากกระบวน การสกัดสามารถนําไปเปนอาหารสัตวได 

 

         

โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติกับกลุมธุรกิจพืชครบวงจร 
เครือเจริญโภคภัณฑ บริษัท เกรทอะโกร จํากัด โดยมีการดําเนินการเครื่องตนแบบท่ีโครงการไบโอดีเซลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติฯ ในทุงหลวงรังสิตตอนบน และเพ่ือมุงหวังใหระบบสกัดนํามันปาลมแบบไมใชไอน้ํานี้จะเปน
เทคโนโลยีทางเลือกใหมใหกับกลุมเกษตรกรผูปลูกปาลม ในการสามารถสกัดน้ํามันปาลมไดเองในชุมชน ลดการ
ขนสง ลดการสูญเสียผลผลิต และลดปญหาเรื่องพอคาคนกลาง สามารถเพิ่มรายไดใหกับกลุมเกษตรกรผูปลูก
ปาลม และผูประกอบการสกัดน้ํามันปาลมเดิมท่ีจะสามารถยกระดับเทคโนโลยีการสกัดน้ํามันปาลมท่ีลดการใช
พลังงาน เปนเทคโนโลยีสะอาด และยังสามารถเพ่ิมมูลคาผลผลิตและผลพลอยไดมากขึ้น รวมถึงผูประกอบการ
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล หรือ อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ ท่ีจะสามารถสรางธุรกิจการผลิตไดอยางครบวงจร นําไปสู
การลดตนทุนการผลิตได  

โครงการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรการประดิษฐ เรื่อง “กระบวนการสกัด
น้ํามันปาลมแบบแยกกะลาเม็ดในโดยไมใชไอน้ํา” เมื่อ 6 มิถุนายน 2551 เลขท่ีคําขอ 0801002859 และไดลงนาม 
อนุญาตใหใชสิทธิ์ในเทคโนโลยี ”ระบบสกัดน้ํามันปาลมแบบไมใชไอน้ําระดับชุมชน” ใหกับบริษัท เครือเจริญโภค
ภัณฑ  
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โครงการการใชวิธีทางอณูพันธุศาสตรในการแยกยีนท่ียอยลิกโนเซลลูโลสจากแหลงธรรมชาติ 
หัวหนาโครงการ: ลิล่ี เอ้ือวิไลจิตร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) 
ทีมนักวิจัย : สุทิพา ธนพงศพิพัฒน (ศช.), ปยนันท หาญพิชาญชัย (ศช.) และกุศล ภูธนกิจ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ระยะเวลาโครงการ: 17 ตุลาคม 2550 - 25 กุมภาพันธ 2551 
งบประมาณโครงการ: 2,700,000 บาท 
 
 โครงการการใชวิธีทางอณูพันธุศาสตรในการแยกยีนท่ียอยลิกโนเซลลูโลสจากแหลงธรรมชาติเพ่ือพัฒนา
น้ํายาสกัดโปรตีน (Lysis Buffer) สําหรับจุลินทรียตางๆ ซึ่งกรรมวิธีการสกัดไมซับซอนและสามารถทําไดรวดเร็ว   
 
 การศึกษาการทํางานของโปรตีนมีความสําคัญท้ังเพ่ือการศึกษาวิจัยในทางชีวเคมี จุลชีววิทยา หรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนในทางเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมชีวเคมี  การสกัดโปรตีนออกจากเซลล    
จุลชีพจึงเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยเพ่ือนําโปรตีนท่ีไดไปทําการศึกษาคุณสมบัติตางๆท่ี
สนใจตอไป  
 
 วิธีการสกัดโปรตีนออกจากเซลลสามารถทําไดโดยวิธีการทางกล (Physical method) เชน การใชความ
ดัน (French press) การใชการบด (Homogenization) หรือการใชคล่ืนความถ่ีสูง (Sonication) แตวิธีการดังกลาว
มักตองอาศัยการใชเครื่องมือราคาแพง และตองอาศัยความชํานาญทางเทคนิค ในปจจุบันมีการนําเขาน้ํายา   
สกัดโปรตีนสําหรับจุลินทรียตางๆ จากตางประเทศและมีราคาแพง  
 
 น้ํายาท่ีพัฒนาขึ้นเปนการสกัดโปรตีนดวยวิธีการทางเคมีโดยอาศัยการทําใหเซลลแตกดวยสารเคมี
จําพวกสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เนื่องจากสามารถทําไดงายและมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาน้ํายาสกัดโปรตีน
ขึ้นเองจึงมีประโยชนในการลดการนําเขาน้ํายาจากตางประเทศ นอกจากนั้น โปรตีนท่ีสกัดไดดวยนํ้ายานั้นไมถูก  
ยอยสลาย และยังคงประสิทธิภาพท่ีดี และมีกิจกรรมทางชีวเคมีของโปรตีนท่ีสูงเทียบเทา หรือดีกวาการใชนํ้ายา
สกัดยีสตท่ีมีอยูแลว หรือใชเครื่องมือสกัดแบบดั้งเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงการย่ืนขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร “น้ํายาสกัดโปรตีน (Lysis Buffer)”  
เลขท่ีคําขอสิทธิบัตร 0801004459 เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2551 

 
สวทช. โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดถายทอดเทคโนโลยี “น้ํายาสกัดโปรตีน 

(Lysis Buffer)” ใหแกบริษัท ไอเมด แลบบอราทอรี จํากัด โดยอนุญาตใหใชสิทธิ์เปนระยะเวลา 5 ป  บริษัท ไอเมด 

           

                          

            

                            

           

                           

Fungi 
1      2       3 Yeast

1      2       3 Bacteria
1      2       3 
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แลบบอราทอรี จํากัด เปนบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย ซึ่งผลิตวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะห 
บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค และอุปกรณทางการแพทย 

 
 

ตัวอยางผลงานเดนเทคโนโลยีฐาน 
 

เทคโนโลยีฐานกลุมพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

โครงการ Sequence-based screening of glycosyl hydrolase from peat swamp metagenome 
หัวหนาโครงการ: ลิล่ี เอ้ือวิไลจิตร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) 
ทีมนักวิจัย : สมวงษ ตระกูลรุง (ศช.), เวทชัย เปลงวิทยา (ศช.), สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง (ศช.) 
ระยะเวลาโครงการ: 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552 
งบประมาณโครงการ: 2,872,000 บาท 

 

เนื่องจากยังมีจุลินทรียท่ียังไมถูกคนพบอีกมาก ในจํานวนนี้กวารอยละ 99.9 เปนจุลินทรียท่ีไมสามารถ
เพาะเล้ียงในหองปฎิบัติการได หรืออีกประการหนึ่งไมสามารถนํามาแยกออกจากดินหรือน้ําใหเปนเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือ
การศึกษาตอไป (ดิน 1 กรัม มีเชื้อท่ียังไมถูกคนพบ ประมาณ 1,000-10,000 ชนิด) ความกาวหนาทางพันธุ
วิศวกรรมทําใหสามารถสกัดดีเอ็นเอของจุลินทรียท่ีปะปนอยูในส่ิงแวดลอมออกมา และใสกลับไปฝากไวใน
จุลินทรียเจาบาน เชน อีโคไล ท่ีเพาะเลี้ยงไดงาย เทคนิคดังกลาวเรียกวา    เมตาจีโนมิก (Metagenomics) 
หลังจากนั้นนําอีไคไลหรือจุลินทรียเจาบานไปตรวจหาวามีการผลิตสารใหมท่ีสนใจตอไป   

 

ขณะน้ีประสบความสําเร็จในการสกัดดีเอ็นเอจากแหลงธรรมชาติท่ีมีนิเวศเฉพาะตัว  อาทิเชน  บอน้ําพุ
รอน  ดินจากปาพรุ   ลําไสปลวก  กระเพาะกระบือ  ดวยเทคโนโลยีและนําไปสรางเปนหองสมุด  เรียกวา 
metagenomic  library  ซึ่งพบวามีขนาดของชิ้นดีเอ็นเอธรรมชาติขนาด 27-47 kb   

 

ในเบื้องตนไดดําเนินการตรวจสอบเอนไซมตางๆ  โดยชุดตรวจสอบเอนไซมอยางรวดเร็ว  พบวา 
metagenomic  library  สามารถตรวจสอบเอนไซมซึ่งพบวาวิธีการนี้สามารถใหประสิทธิภาพดีกวาวิธีการเดิมถึง 
60 เทา  (คนพบ 30 จาก 10,000 โคลน  จากเดิมคนพบเพียง 2 โคลน จาก 40,000  โคลน) ถือเปน    การพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีสามารถทําใหรูยีนท้ังหมดในจีโนม ซึ่งอาจทําใหการ clone ไดชิ้นสวนของยีนท่ียาวขึ้น (full length) 
อีกท้ังมีการ hit gene discovery ไดมากขึ้น และไดนําเทคโนโลยีการหาลําดับดีเอ็นเอโดยใชเครื่อง 
pyrosequencer  ควบคูกับความรูทาง bioinformatics มาใชคนหายีน โดยใช fosmid library แทนการใช genomic 
DNA library ซึ่งมีขนาดดีเอ็นเอท่ียาวกวา ทําใหประสบผลสําเร็จสูงขึ้นในการท่ีจะไดชิ้นยีนท่ีสมบูรณเเละนําไปใช
ประโยชนได และไดมีการปรับปรุง metagenomic library โดยสามารถโคลน metagenomic DNA เขาสู fosmid 
vectors ดวยประสิทธิภาพ ประมาณ 104CFU/microgram DNA โดยมีขนาด insert ขนาด 20-40 kb  

 

Enzyme activity 
screening 

Enzymes & 
biocatalysts 
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ปจจุบัน ไดพบยีนท่ีกําหนดการสรางเอนไซม cellulase และ xylanase หลายชนิดกวา 20 ยีนจาก 
metagenomic library  ท่ีไดจากลําไสปลวก กระเพาะวัว และปาพรุ   (ซึ่งพบเพียง 1 ยีนท่ีไดจากเทคนิคเดิม shot-
gun)  ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาสมบัติทางชีวเคมีของเอนไซมท่ีได เพ่ือโดยนําโคลนเหลานี้ไปใชประโยชน 
เชน  ผลิตเอนไซมอาหารสัตว เอนไซมยอยเซลลูโลสเพ่ือผลิตพลังงาน เปนตน 

 
 

เทคโนโลยีฐานกลุมเทคโนโลยีโลหะและวัสด ุ
 

โครงการวิจัยเพื่อประเมินอายุและคุณภาพของระบบตอลงดิน 
ท่ีติดต้ังในระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หัวหนาโครงการ : เอกรัตน ไวยนิตย  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) 
ทีมนักวิจัย : วนิดา พงศศักด์ิสวัสด์ิ (ศว.)                
ระยะเวลาโครงการ: 1 สิงหาคม 2550 – 31 พฤษภาคม 2552 
งบประมาณโครงการ: 2,590,000 บาท 
 

โครงการวิจัยเพ่ือประเมินอายุและคุณภาพของระบบตอลงดินท่ีติดต้ังในระบบจําหนายของการไฟฟา
สวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก กฟภ. เพ่ือประเมินอายุและคุณภาพของระบบตอลง
ดินท่ีติดต้ังในระบบจําหนายของ กฟภ. ซึ่งใหบริการสงจายไฟฟาครอบคลุมพ้ืนท่ีรอยละ 99 ของประเทศไทยแก
ผูใชไฟฟาระดับครัวเรือน ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  

 
ความเสียหายหรือบกพรองของชิ้นสวนและอุปกรณระบบตอลงดินในระบบจําหนายไฟฟาเปนสาเหตุ

สําคัญของการขาดโอกาสในการสงจายพลังงานไฟฟาเพ่ือการใชงานในพ้ืนท่ีตางๆ และสะทอนถึงการลดระดับ
ความเชื่อถือของระบบจําหนายไฟฟา ซึ่งอาจสงผลเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีไมสามารถประเมินคาไดตอประเทศ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง ถาขอบกพรองของระบบจําหนายไฟฟาเกิดขึ้นในเขตเมืองหรือเขตอุตสาหกรรม 

 
โครงการวิจัยศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลความเสียหายของชิ้นสวนและอุปกรณระบบตอลงดินท่ีติดต้ัง

และใชงานในภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ เชน ชุดแทงหลักดิน (Ground rod), จุดเชื่อมตอ, ลวดเหล็กตีเกลียวท่ีใช
เปนสายดิน เปนตน เพ่ือประเมินหาอายุการใชงานของระบบตอลงดินในระบบสงจายและจําหนายกําลังไฟฟาของ 
กฟภ.  นอกจากนั้นยังไดศึกษาคุณสมบัติของวัสดุและเทคโนโลยีท่ีใชสรางอุปกรณตางๆในระบบตอลงดินของ 
กฟภ. วิธีการติดต้ังระบบตอลงดิน และปจจัยทางธรรมชาติตางๆ ท้ังคุณสมบัติของดินและสภาพภูมิอากาศท่ีมีผล
ตอการเส่ือมสภาพตามธรรมชาติของสวนประกอบตางๆ ในระบบตอลงดินท้ังท่ีอยูเหนือผิวดินและใตดิน โดยเนน
ประเด็นการกัดกรอนของโลหะท่ีใชเปนสวนประกอบหลักในระบบตอลงดิน เปนตน  
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แทงกราวดร็อดเกิดการกัดกรอนรุนแรง การวัดคากระแสร่ัวลงดิน 

                 

 

 

 
ตัวเชื่อมตอแทงกราวดร็อดพัฒนาใหม การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟา 

 
 

การศึกษาพบวา สาเหตุหลักของการเส่ือมสภาพของชิ้นสวนและอุปกรณระบบตอลงดินท่ีเกิดปญหา
การกัดกรอนรุนแรงโดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณรอยตอระหวางแทงกราวดร็อดกับลวดเหล็กตีเกลียว ดังนั้น จึงมีการ
พัฒนาตัวเชื่อมตอตนแบบใหมใชแทนของเดิม โดยตัวเชื่อมตอใหมนี้ มีขอเดน คือ        1) ลดปญหาจุดอับเรงการ
กัดกรอน 2) เคลือบผิวดวยวัสดุตานทานการกัดกรอน 3) มีคุณสมบัติตานทานแรงดึงเพ่ิมขึ้น 4) มีคาความตาน
ไฟฟาตํ่า 5) มีอายุการใชงานเพ่ิมขึ้น และ 6) ประกอบติดต้ังงาย ซึ่งจะนําไปประกอบเขากับแทงกราวดร็อดท่ีผาน
การเคลือบผิวดวยวัสดุตานทานการกัดกรอนสูงเชนเดียวกัน 

 
ผลของโครงการวิจัยนี้ ผูปฏิบัติงานสามารถนําขอมูลไปใชประเมินอายุการใชงาน และวางแผนการ   

ซอมบํารุงชิ้นสวนและอุปกรณระบบตอลงดิน ซึ่งจะชวยเพ่ิมระดับความปลอดภัย (Safety) เสถียรภาพ (Stability) 
และความเชื่อถือ (Reliability) ในระบบจําหนายไฟฟาของ กฟภ. ซึ่งสงผลโดยตรงตอความม่ันคงดานพลังงาน
ไฟฟาของประเทศไทย  
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เทคโนโลยีฐานกลุมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
 

โครงการออกแบบและสรางซอฟตแวรสําหรับการเรียนรูกลิ่น 
ภายใตชุดโครงการวิจัยพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นดวยเทคโนโลยีเซ็นเซอรอารเรย 

หัวหนาโครงการ : อดิสร  เตือนตรานนท  ศูนยเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) 
ทีมนักวิจัย : อนุรัตน วิศิษฏสรอรรถ (ศอ.), ถนอม โลมาศ (ศอ.), สมบุญ สหสิทธิวัฒน (ศอ.), สิรพัฒน ประโทน
เทพ (ศน.), ธีรเกียรติ เกิดเจริญ (มหาวิทยาลัยมหิดล), ธนากร โอสถจันทร (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2548 - 1 ตุลาคม 2552 
งบประมาณโครงการ :   20,825,775 บาท 
 

ปจจุบัน การตรวจสอบคุณภาพอาหารดวยกล่ินยังตองอาศัยผูเชี่ยวชาญท่ีพรสวรรคและผานการฝกฝน
ซึ่งมีจํานวนจํากัดและอาจไมสามารถทํางานใหมีความแมนยําไดตอเนื่อง สวนใหญวิธีการตรวจสอบอาหารดวย
กล่ินนี้จํากัดกับผลผลิตท่ีมีราคาแพงเทานั้น ตัวอยางเชน ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของกุงสดสงออกยังตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญ (Panelist) ในการดมเพ่ือคัดแยกคุณภาพของกุงสด เปนตน 
 

ระบบตรวจวัดกล่ินดวยอารเรยเซนเซอร หรือ จมูกอิเล็กทรอนิกส (Electronic Nose) ขนาดกระเปาหิ้ว 
ภายใตโครงการออกแบบและสรางซอฟตแวรสําหรับการเรียนรูกล่ิน จึงชวยใหขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารดวยกล่ินใหมีความแมนยํา รวดเร็วและท่ัวถึงมากย่ิงขึ้น และชวยลดคาใชจายในการตรวจสอบได รวมท้ัง
อาจใชเปนอุปกรณมาตรฐานในการจดจําและแยกแยะกลิ่นเพ่ือทดแทนหรือเปนสวนเสริมการทํางานของมนุษย
หรือสัตว  

 
จมูกอิเล็กทรอนิกส (Electronic Nose) นั้นสามารถจดจําและแยกแยะกลิ่นในหลากหลายอุตสาหกรรม  

ในอุตสาหกรรมอาหารท้ังกอน ระหวาง และหลังกระบวนการแปรรูปซึ่งมีกล่ินแตกตางกัน เชน ความสดของผัก 
ผลไม หรือเนื้อสัตว หรือความสุกดิบของผลไม  ชนิด (สายพันธุ) ของผัก ผลไม เปนตน  ขาวหอมมะลิมีกล่ิน
เฉพาะ กล่ินไวนเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบวาไวนบมไดท่ี  การผสมน้ําหอมในการผลิตแตละคร้ังใหได
มาตรฐานเดียวกันจําเปนตองใชอุปกรณมาตรฐานเชนจมูกอิเล็กทรอนิกส  ในดานการแพทย มีรายงานวามีโรค
หลายชนิดท่ีทําใหรางกายคนไขท่ีเกิดโรคนั้นสรางกล่ินเฉพาะตัวขึ้นมา เชน ผูปวยท่ีเปนโรคไต (uremia) จะมี
สารเคมีระเหย dimethylamine และ trimethylamine ปนมากับลมหายใจหรือปสสาวะ ผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็งปอด 
จะมี aniline และ o-toluidine อยูในลมจากปอด ในดานส่ิงแวดลอมใชตรวจสอบกล่ินน้ํา อากาศเสีย ในดาน
การทหารหรือการรักษาความปลอดภัย อาจใชดมกล่ินสารตองหามหรือวัตถุระเบิดได 
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ดร.อดิสร เตือนตรานนท กับจมูกอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา

ซึ่งเหมาะสําหรับติดตัง้ตามอาคารและโรงงานเพ่ือตรวจจับสารเคมี  (ซาย)
และกระเปาจมูกอิเล็กทรอนิกส ท่ีนําไปประยุกตใชในการตรวจกลิน่ไวนและกลิน่นํ้าหอม  (ขวา)

ดร.อดิสร เตือนตรานนท กับจมูกอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา
ซึ่งเหมาะสําหรับติดตัง้ตามอาคารและโรงงานเพ่ือตรวจจับสารเคมี  (ซาย)

และกระเปาจมูกอิเล็กทรอนิกส ท่ีนําไปประยุกตใชในการตรวจกลิน่ไวนและกลิน่นํ้าหอม  (ขวา)  
 
ในป 2552 เครื่องตนแบบ Electronic Nose ไดนําไปใชงานภาคสนามเพื่อการวิเคราะหกล่ินไวนท่ีไรองุน

กรานมอนเต  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  และตอมาสามารถนําเคร่ืองมือท่ีสรางขึ้นไปใชในการวิเคราะห
ไวนในระดับอุตสาหกรรมได เชน ในกระบวนการควบคุมคุณภาพของไวนในระยะการบมไวนและการเก็บไวน 
(Ferment and Keeping) รวมไปถึงในการแยกแยะกล่ินของไวนในแตละชนิด (Identify) และ การลดถอยกล่ินของ
ไวนภายหลังการเปดครั้งแรก (Aroma decay) ซึ่งไดรวมกับ ผศ. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟสิกส คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลผลงานเดนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ในปจจุบัน 
ตนแบบจมูกอิเล็กทรอนิกสกําลังอยูในระหวางการผลิตเชิงพาณิชย คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2553 
 

 
เทคโนโลยีฐานกลุมเทคโนโลยีนาโน 

 
ชุดโครงการพัฒนาเพิ่มคุณคาผาฝายศิลปาชีพดวยกระบวนการวิทยาศาสตร 

(โครงการพัฒนาคุณภาพผาฝายใหมีคุณสมบัติกันนํ้า กันไฟ กันเชื้อแบคทีเรีย มีกลิ่นหอม  และการ
พัฒนาคุณสมบัติผาฝายแบบ 2 คุณสมบัติไดแก คุณสมบัติการกันนํ้ารวมกับกันเชื้อแบคทีเรีย และ
กันเชื้อแบคทีเรียรวมกับมีกลิ่นหอม, โครงการพัฒนาผาฝายยอมสีธรรมชาติใหสีติดทน และไมตก, 
โครงการพัฒนาผาไหมใหมีคุณสมบัติดูแลรักษางาย นุม ไมยับ ไมตองสงซักแหง, โครงการปรับปรุง
และเพิ่มคุณคาผาฝาย-ผาไหมศิลปาชีพ ในกระบวนการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม (Pilot scale), 

โครงการพัฒนาออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑผา และจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ) 
 

หัวหนาโครงการ: ศิรศักด์ิ เทพาคํา ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  (ศน.)          
ทีมนักวิจัย: วิยงค กังวาลศุภมงคล (ศน.), กฤตภาส เลาหสุรโยธิน (ศน.), นฤพล อินทะสันตา (ศน.),                   
มณฑล นาคปฐม (ศว.)  
ระยะเวลาโครงการ: 28 พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 
งบประมาณโครงการ: 1,955,000 บาท 
                 

โครงการพัฒนาเพ่ิมคุณคาผาฝายศิลปาชีพดวยกระบวนการวิทยาศาสตร เปนโครงการรับจางวิจัย
ระหวางศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติและศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ โดยผาฝายและผาไหมเปน
วัตถุดิบท่ีไดจากโครงการในพระราชดําริและโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ    
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ซึ่งทรงใหความชวยเหลือแกราษฎรทําการทอผาเพ่ือเปนอาชีพเสริม และทรงใหกองศิลปาชีพรับซื้อผาดังกลาวจาก
ราษฎร  

 
ปจจุบันผาจํานวนมากไดถูกเก็บไวในคลังโดยมิไดใชประโยชน นาโนเทคโนโลยีจึงมีบทบาทชวยในการ

พัฒนาผาศิลปาชีพ เพ่ือเพ่ิมมูลคาและสามารถพัฒนาใหผามีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามความตองการในการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย เกิดรายไดกลับคืนมาสูมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพและกลับสูราษฎรตอไป    

                                               

 
 
 
จากการศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติผาฝายและผาไหมศิลปาชีพโครงการนี้ กอใหเกิดการพัฒนา

คุณสมบัติหลากหลาย คือ 
 
1. การพัฒนาคุณสมบัติผาฝายศิลปาชีพในการยับย้ังแบคทีเรีย 
2. การพัฒนาคุณสมบัติผาฝายศิลปาชีพใหมีกล่ินหอม 
3. การพัฒนาคุณสมบัติผาฝายศิลปาชีพใหมีคุณสมบัติหนวงไฟ 
4. การพัฒนาคุณสมบัติผาฝายศิลปาชีพใหมีคุณสมบัติกันน้ํา 
5. การพัฒนาคุณสมบัติผาฝายศิลปาชีพแบบ 2 คุณสมบัติ ไดแก คุณสมบัติกันน้ํารวมกับกันเชื้อ

แบคทีเรีย และคุณสมบัติกันเชื้อแบคทีเรียรวมกับมีกล่ินหอม (Duo Function) 
6. การพัฒนาคุณสมบัติผาไหมศิลปาชีพยอมสีธรรมชาติใหมีคณุสมบัติท่ีใหสีติดทนสีไมตก 
7. การพัฒนาคุณสมบัติผาไหมศิลปาชีพใหมีคุณสมบัติดูแลรักษางาย นุมและไมยับ 
 
ท้ังนี้ ในสวนของการปรับปรุงและเพ่ิมคุณคาผาฝาย-ผาไหมศิลปาชีพ ในกระบวนการผลิตจริงในระดับ

อุตสาหกรรม (Pilot scale) และออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑผา และจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ  
 
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติรวมกับโรงงานธนไพศาล ดําเนินการพัฒนาการผลิตฝาย-ผาไหมศิลปา

ชีพโดยเพ่ิมคุณคาดวยนาโนเทคโนโลยีใหสามารถผลิตเพ่ือการพาณิชยอีกดวย 
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ตัวอยางผลงานเดนดานการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

 
เยาวชนโครงการ JSTP ไดรับรางวัลท่ี 3 Special Awards  

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับโลก ในงาน Intel ISEF 2009 
 

                                                                         
 

จักรกฤษณ ใจดี  เยาวชนโครงการ JSTP รุนท่ี 11 
 
จักรกฤษณ ใจดี เยาวชนในโครงการ JSTP รุนท่ี 11 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนแมพริกวิทยา 

จังหวัดลําปาง ไดรับรางวัลท่ี 3 Special Awards จาก American Association for Clinical Chemistry จาก
โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง “ชุดตรวจประสิทธิภาพยาตานไวรัสเอชไอวี จากปสสาวะผูปวย และรูผลใน 10นาที” 
ซึ่งรางวัลนี้เปนรางวัลสําหรับโครงงานวิทยาศาสตรยอดเยี่ยมในการประยุกตใชวิทยาศาสตรสาขาเคมีในการ
วินจิฉัยโรคและบําบัดรักษาผูปวย โดยไดรับเงินรางวัลจํานวน 500 เหรยีญสหรัฐฯ จากการแขงขันโครงงาน
วิทยาศาสตรโลก Intel International Science and Engineering Fair 2009 (Intel ISEF 2009) ซึ่งจัดขึ้นระหวาง
วันท่ี 10 — 15 พฤษภาคม 2552 ณ เมืองรีโน มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเยาวชนตัวแทนกวา 
1,500 คน จาก 50 ประเทศเขารวมการแขงขัน  

 
ชุดตรวจดังกลาวใชงานไดงายในขั้นตอนเดียว ไมตองมีขั้นตอนการลาง ไมตองอาศัยปฏิกิริยาของ

เอนไซม และสามารถอานผลของปฏิกิริยาไดดวยตาเปลา ลักษณะคลายกับชุดตรวจการตั้งครรภท่ีผูปวยสามารถ
ทดสอบไดดวยตาเปลาคนเดียวก็ได โดยใชน้ําปสสาวะเปนส่ือการตรวจ ชุดตรวจจะแสดงผลภายใน 10 นาที หาก
มีขีดขึ้น 2 ขีด แสดงวาตัวยาตานไวรัสในผูปวยเริ่มใชไมไดผล จําเปนตองเปล่ียนตัวยาใหมในการรักษา จากการ
ทดสอบพบวา ชุดตรวจน้ีมีความชัดเจนมากถึงรอยละ 90 โดยไมจําเปนตองอาศัยผูท่ีมีความชํานาญพิเศษ และ
การตรวจแตละครั้งมีตนทุนเพียงคร้ังละ 50 บาทเทานั้น 
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ตัวอยางผลงานเดนดานการพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

 
ฐานขอมูลและเครือขายความรวมมือคลังศัพทไทย 
 
ความสําคัญของผลงานเดน 

• ไดระบบบริหารจัดการคําศัพทท่ีรองรับการบัญญัติศัพท การปอนคําศัพทใหม การแกไข และการใส
รายละเอียดอธิบายคําศัพท พรอมท้ังฟงกชันการสืบคนขามหมวดคําศัพท ตลอดจนระบบรายงานผล
สถิติท่ีเปนตาราง กราฟ  

• ไดเครือขายความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ในการรวมกันสราง/นําเขาคําศัพทในหมวดตางๆ  
สวนท่ีโปรแกรมเกี่ยวของในการพัฒนา 

• STKS เปนตนเรื่องในการพัฒนาฐานขอมูลคําศัพทไทย และจัดอบรมการใชงานใหกับเครือขาย
โดยเฉพาะหนวยงานภาคการศึกษาท่ีสนใจรวมโครงการ 

 

                                                
 
การนําไปใชประโยชน 

• หนวยงานท่ีรวมโครงการ มีระบบจัดการคําศัพทท่ีเปนระบบแบบรวมมือออนไลน และสามารถดาวน
โหลดคําศัพทในฟอรแมตตางๆ ไปใชประโยชนไดตามตองการ อีกท้ังสนับสนุนใหผูสนใจมีแหลงสืบคน
คําศัพทท่ีมีคุณภาพ  

ผลลัพทหรือผลกระทบที่เกิดข้ึน 

• ไดฐานขอมูลกลางที่ชวยเก็บรวบรวมคําศัพท บัญญัติศัพท และใสรายละเอียดคําศัพท เกิดความสะดวก
ในการบริการสืบคน และนําไปตอ ยอดกับการจัดการความรูไดหลากหลายรูปแบบ  
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การวิเคราะหหาสาเหตุการการร่ัวของทอลําเลียงผลิตภัณฑฟนอลและอะซีโตน - MTEC 

 
ทอลําเลียงผลิตภัณฑฟนอลและอะซีโตนเกิดการรั่วหลังจากผานการใชงานไดประมาณ 2-3 วัน ปญหา

ดังกลาวสงผลเสียตอสภาพแวดลอมซึ่งเปนขาวท่ีโดงดังในนิคมฯมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทอดังกลาวผลิตจาก
เหล็กกลาไรสนิมเกรด ASTM A312 Gr.TP304L ทําการประกอบเปนระบบทอดวยกระบวนการเชื่อม ผานการ
ทดสอบการฉายรังสีแบบรอยละ 100 ทุกตําแหนงเชื่อม ผลการตรวจสอบแสดงใหเห็นวาทอเกิดการกัดกรอนแบบรู
เข็ม (Pitting Corrosion) และจากการตรวจสอบองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑการกัดกรอน พบซัลเฟอรและ
แมงกานีสเปนธาตุแปลกปลอม จึงมีความเปนไปไดวาการกัดกรอนจากจุลชีพ (Microbial) อาจมีผลชวยเรงการกัด
กรอนใหเร็วขึ้น สาเหตุเกิดขึ้นเนื่องจาก ผิวหนาดานในของทอสัมผัสอยูกับท่ีมีคลอไรดความเขมขนประมาณ 25 
ppm ท่ีใชในการทดสอบแรงดันน้ํา (Hydro Testing) เปนองคประกอบและอยูในสภาวะน่ิงเปนเวลานาน และการ
เสียหายดังกลาวมีมูลคาหลายลานบาทที่เกิดจากการเปล่ียนวัสดุและประกอบใหมท้ังหมดท่ีมีระยะทางหลาย
กิโลเมตร  

 
สวนท่ีโปรแกรมเกี่ยวของในการพัฒนา 

โครงการการวิเคราะหความเสียหายและการเส่ือมสภาพของวัสดุ ดําเนินการภายใตโครงการหนวย
บริการหองปฏิบัติการ ศว. ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากโปรแกรม C2-3 
 
การนําไปใชประโยชน 

การวิเคราะหนี้ ใชเปนขอมูลประกอบสําคัญในการสืบคนสาเหตุของปญหาเกี่ยวของกับการการกัดกรอน
ของเหล็กกลาไรสนิม และขอมูลท่ีไดถูกนําไปใชในการปรับปรุงการเลือกใชและการตรวจสอบวัสดุ    การวิเคราะห
นี้มีผลกระทบในการลดปญหามลพิษท่ีเกิดขึ้น และนําไปแกปญหาในการติดต้ัง 

 

 
 

ทอที่ใชในการประเมิน การกัดกรอนแบบรูเข็ม การัดกรอนบริเวณแนวเช่ือม 
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ตัวอยางผลงานเดนดานการถายทอดเทคโนโลย ี
 

การประเมินผลกระทบโครงการการพัฒนาและปรับปรุง 
ตนแบบระบบการปลดปลอยนํ้าหอมสําหรับดอกไมอบแหง 

หนวยงานเจาของผลงาน: บริษัท สยามรักษ จํากัด, ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) 
นักวิจัย: กมลวรรณ ธรรมเจริญ (ศน.), วิยงค กังวานศุภมงคล (ศน.), อิศรา สระมาลา (ศน.) 
ระยะเวลาโครงการ: 15 ธันวาคม 2549 – 14 สิงหาคม 2550 
ระยะเวลาโครงการ: 548,375 บาท 
  

โครงการการพัฒนาและปรับปรุงตนแบบระบบการปลดปลอยน้ําหอมสําหรับดอกไมอบแหงไดนําเทคนิค
การควบคุมการปลดปลอยมาใชในการควบคุมการปลดปลอยน้ําหอมเพ่ือใหสงกล่ินหอมไดอยางตอเนื่องใน
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นกวาเดิมอยางนอย 2 เทาท่ีอุณหภูมิเมืองรอน (30 องศาเซลเซียส) และยืดอายุกล่ินหอม
ของดอกไมหอมอบแหงไดนานกวา 2 เดือน โดยในการวิจัยนี้ไดใชสารดูดซับน้ําหอมท่ีเปนพอลิเมอรซึ่งสามารถยดึ
เกาะกับวัสดุธรรมชาติไดดี ไมท้ิงคราบ และไมทําใหกล่ินของน้ําหอมเปล่ียนแปลง นอกจากนั้น วิธีการเตรียมสาร
ดูดซับและการเคลือบลงบนดอกไมแหงสามารถทําไดงาย และเตรียมไดในปริมาณมาก ผูประกอบการสามารถ
เตรียมไดเองและนําไปเคลือบดอกไมแหงไดทันที โครงการไดทําการวิจัยเสร็จส้ินและดําเนินการถายทอด
เทคโนโลยีใหแกบริษัท สยามรักษ จํากัด เรียบรอยแลว 

 

 
 
ในป 2552 บริษทั สยามรักษ จํากัด ไดนํานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีท่ีทําใหกล่ินหอมอยูไดยาวนานไปใช

ผลิตและจําหนายเปนสินคา โดยจําหนายใหแกบริษัท ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน) เพ่ือวางจําหนายท่ีรานเซเวน อี
เลเวน ในเทศกาลวันแมแหงชาติ และชวยเพ่ิมยอดขายไดจํานวน 8,436,276 บาท 

 
 

โครงการการพัฒนาเทคนิคการผลิตเสนไหมเพื่อทอกิโมโนและผาคุณภาพสูง 
บริษัท จุลอินเตอรซิลล  จํากัด  

 
โจทยท่ีพบ: คุณภาพเสนไหมขนาด 14 D เกรด 4A สามารถผลิตไดเฉล่ีย~ รอยละ 10 และคุณภาพไมสม่ําเสมอ 
 
การชวยเหลือจาก iTAP: สนับสนุนผูเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุน มาใหคําปรึกษาเรื่องเทคนิคการผลิตเสนไหม
เพ่ือทอผากิโมโนและผาคุณภาพสูง 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 1. สามารถผลิตเสนไหมขนาด 14 D ท่ีมีคุณภาพเกรด 4A เพ่ือนําไปทอกิโมโนและผา
คุณภาพสูง เพ่ิมขึ้นรอยละ 50, 2. พนักงานมีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพเสน
ไหมไดตามมาตรฐานเพ่ือการสงออก 

 
 
โครงการเคร่ืองตัดกระจกเงาทรงกลม (ตนแบบ) 
หางหุนสวนจํากัด เดอะชาชี่มิเรอร จ.เชียงใหม 
 
โจทยท่ีพบ: ผลิตกระจกเม็ดไมทันความตองการของตลาด เนื่องจากตองใชเวลาและความชํานาญมาก 
 
การชวยเหลือจาก iTAP:  

1. เพ่ือออกแบบและสรางเครื่องตัดกระจกแปรรูปใหผูผลิตงานหัตถกรรม 
2. เพ่ือลดปญหาดานการขาดแคลนกระจกแปรรูป 
3. เพ่ือลดตนทุนในรูปแบบของคาแรง 

 

                                                           
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  

1. ลดปญหาการขาดแคลนกระจกแปรรูป 
2. ลดตนทุนและแรงงงานในการผลิต 
3. พัฒนาเทคโนโลยีใหงายตอการใชงาน 
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ตัวอยางผลงานเดนดานการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 

 
โรงสีขาว 

• พ้ืนท่ีปลูกรอยละ 51 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

• จํานวนโรงสีขาว 43,000 โรง 

• 3.7 ลานครัวเรือน (~ 15 ลานคน ) 

• มูลคาสงออกประมาณ 200,000 ลานบาท 
 
 

 
 
ปญหาท่ีพบ 

• กระบวนการขาดประสิทธิภาพ 

• เปอรเซนตขาวหักจํานวนมาก 

• ขาดการบํารุงรักษาท่ีถูกตอง 
 
การชวยเหลือจาก iTAP  

iTAP ไดสงผูเชี่ยวชาญจาก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เขาไปใหดําเนินโครงการโดย
ใหคําปรึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพหลายรายการ สวนท่ีสําคัญ คือ การปรับแตงระยะหางของลูกยางกระเทาะ
เปลือกขาวใหมีระยะเหมาะสม พรอมท้ังฝกอบรมบุคลากรของโรงสีใหสามารถควบคุมและจัดต้ังเพ่ือใหไดตามท่ี
ตองการ โดยใชระยะเวลา 4 เดือนในงบประมาณ 500,000 บาท 
 
ผลประโยชนท่ีไดรับ 

• สามารถสีขาวไดเร็วเพ่ิมขึ้น 2 เทาจากเดิม จาก 60 ตันตอวัน เปน 120 ตันตอวัน 

• ไดขาวสารเต็มเม็ด เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 10 จากรอยละ 40 เปนรอยละ 50 

• ลดคาไฟฟาไดถึง 500,000 บาท/ป/โรง หรือ 21,000 ลานบาท ท่ัวประเทศ 

• สรางกําไรเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 
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โรงอบยางพาราแผนรมควัน 

• พ้ืนท่ีปลูกรอยละ 12 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

• จํานวนโรงอบยาง 660 โรง (สกย.) 

• 1.3 ลานครัวเรือน (~ 5.2 ลานคน ) 

• มูลคาสงออกยางแผน 70,000 ลานบาท 
 

                                     
ปญหาท่ีพบ 

• ตนทุนเชื้อเพลิงสูงมาก 

• ใชเวลาในการอบมาก 

• ยางแผนคุณภาพไมสม่ําเสมอและไฟไหมบอย 
 
การชวยเหลือจาก iTAP 
 iTAP สนับสนุนผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและมหาวิทยาลัย   
วลัยลักษณเขาไปชวยออกแบบและควบคุมการสรางเตาอบยางแผนรมควันประหยัดพลังงานใหกับ สหกรณ
กองทุนสวนยางบานหนองแดงสามัคคี จังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมท้ังทดสอบ ฝกอบรม และสอนการ
บํารุงรักษา งบประมาณ 1,000,000 บาท เปนระยะเวลา 18 เดือน 
 
ผลประโยชนท่ีไดรับ 

• ชวยใหประหยัดเชื้อเพลิงไมยางพารา รอยละ 40 

• ลดระยะเวลาในการอบยางรอยละ 25 จาก 4-5 วัน เหลือเพียง 3 วัน 

• คุณภาพของยางแผนท่ีไดสม่ําเสมอและดีขึ้นมาก ไมมียางปูดหรือไหม (รอนไป)  

• สรางผลกําไรตอเตาไดถึง 165,000 บาทตอเตาตอป และปลอดภัยจากไฟไหม 
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2.4 รางวัลและเกียรติยศ  
 

นักวิจัย/โครงการ/สังกัด รางวัล 

ไตรมาสท่ี 1 

ดร. ลิล่ี  เอื้อวิไลจิตร/งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยีเอนไซมสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย”/ 
หนวยปฏิบัติการวิจัย Bioresources Technology/ 
BIOTEC 

ไดรับรางวัล “ทะกุจิ ” ประเภทนักวิจัยดีเดน จากสมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย รวมกับมูลนิธิเพ่ือ
สงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ (กองทุนทะกุจิ) และมูลนธิิอายิ
โนะโมะโตะ ประจําป 2551 (รับรางวัล เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 
2551) 

ศ.ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส /โครงการพันธุศาสตรและ
อณูชีววิทยาของโรคที่สําคัญในคนไทย (Genetics and 
Molecular Biology of Diseases Relevant to Thais)/ 
หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย 
รวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และ
มหาวิทยาลัยมหิดล/ BIOTEC 

ไดรับรางวัล “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจําป พ.ศ. 2550 
(เขารับพระราชทานโลเกียรติยศจาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 
2551 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา) 
  

ดร. วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และณรงค อรัญรุตม/ 
โครงการการตรวจหาเชื้อไวรัสกอโรคทอราในกุงแบบใหม 
โดยการผนวกเทคนิค LAMP รวมกับเทคนิค LFD / 
หนวยวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพกุง
(หนวยปฏิบัติการวิจัยรวมระหวางศช. และ
มหาวิทยาลัยมหิดล)/ BIOTEC 

ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติประเภทผลงานวิจัย 
 “ดีเยี่ยม” สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2551 
 

ดร. บรรพต ศิริเดชาดิลก/ วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก
เรื่อง “การศึกษาเชิงโครงสรางของการเริ่มสังเคราะห
โปรตีนโดย Internal Ribosomal Entry Site ของไวรัส”/
โดย ดร. บรรพตฯ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จาก University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา / 
หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย 
(หนวยปฏิบัติการวิจัยรวมระหวาง ศช. และ
มหาวิทยาลัยมหิดล)/ BIOTEC 

ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติประเภท “วิทยานิพนธ       
ดีเยี่ยม” สาขาวิทยาศาสตรการแพทย จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2551 

 

ดร. กัลยาณี  ไพฑูรยรังสฤษดิ์/ วิทยานิพนธระดับ
ปริญญา เอกเรื่อง “การศึกษาการรับและสงถายสัญญาณ
ของสภาวะความเครียดอันเนื่องมาจากการสูญเสียน้ําใน 
Synechocystis sp.  PCC 6803  ดวยการวิเคราะหจีโน
มอยางเปนระบบ”/สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จาก The Graduate University for Advanced Studies 
ประเทศญี่ปุน / หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ (หนวยปฏิบัติการ
วิจัยรวมระหวาง ศช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี)/ BIOTEC 

ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติประเภท “วิทยานิพนธ
ชมเชย” สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยาจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  ประจําป 2551  
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นักวิจัย/โครงการ/สังกัด รางวัล 

กลุมเยาวชนรักษปาบาลา โรงเรียนเทพประทาน (บาน
เจะเด็ง) จ. นราธิวาส ท้ังนี้ ผลงานดังกลาวเปนผล
สืบเนื่องจากการเขารวมกิจกรรมของกลุมเยาวชนฯ กับ 
หนวยปฏิบัติการวิจัยทางธรรมชาติวิทยาปาพรุ ปาดิบชื้น 
ฮาลา บาลา  จ. นราธิวาส ผานกิจกรรมคายวิทยาศาสตร
ศช./ BIOTEC 

ไดรับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ประเภทกลุมเยาวชน ครั้งท่ี 
10 ประจําป 2551 ในงาน “หนึง่ทศวรรษรางวัลลูกโลกสี
เขียว” เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2551  

ดร.โกเมน พิบูลยโรจน และดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม/ 
ผลงาน “เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคล่ือนท่ี”/  
NECTEC 

ไดรับรางวัล “ผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม” จาก
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2552 

ไตรมาสท่ี 2 

ศ.ดร.ปราโมทย เดชะอําไพ/ รองผูอํานวยการ/ MTEC 
 

ไดรับคัดเลือกใหเปน "บุคคลดีเดนของชาติ" สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ดานวิศวกรรมการ
คํานวณ) ประจําป 2551 จากคณะกรรมการเอกลักษณของ
ชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  

ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ/ รักษาการรองผูอํานวยการ/ 
สํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ไดรับรางวัล “ผูนําวิทยาศาสตรพลังงานทางเลือกดีเดน
แหงชาติ สาขาเทคโนโลยีแกสชีวภาพ” จากการจัดประชุม
และนิทรรศการพลังงานทางเลือกนานาชาติ (WAESE 2009) 
โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

คณะทํางานการจัดทําปฎิทินวิชาการ "พลังงาน"/ 

NECTEC และ MTEC 

ไดรับรางวัล “รองชนะเลิศ ปฎิทินชนิดแขวนดีเดน” 
ประเภทจรรโลงสังคมและประจําป 2552 จากการประกวด
ปฏิทินรางวัล “สุริยศศิธร” โดยสมาคมนักประชาสัมพันธแหง
ประเทศไทย 

ศ.ดร. วัชระ กสิณฤกษ / โครงการเทคโนโลยีชุดตรวจนับ

เม็ดเลือดขาว CD4+ lymphocytes รูปแบบใหม / 

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย / BIOTEC           และ

ดร.สรวิศ เผาทองศุข / โครงการพัฒนาระบบหมนุเวียนน้ํา

เพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา / ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน

เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล / BIOTEC  

ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เมธีสงเสริมนวัตกรรม” 
ประจําป 2552 จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)   

ไตรมาสท่ี 3 

ดร. เอกรัตน ไวยนิตย และทีมนักวิจัยของ MTEC / 
โครงการระบบการสกัดน้ํามันปาลมแบบไมใชไอน้ํา
ขนาด 1 ตันผลปาลมตอชั่วโมง / MTEC  

ไดรับรางวัล “Thailand Energy Awards 2009 ดานการ
อนุรักษพลังงาน รางวัลชมเชย ประเภทพิเศษ (Special 
Submission)” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน  

สมาชิกหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย / TMC 

บริษัท มายด อินโนเวชั่น จํากัด ไดรับรางวัล “เหรียญทอง 
สาขาการสื่อสาร” บริษัท เคม ครีเอชั่น จํากัด ไดรับรางวัล 
“เหรียญทอง สาขาสิ่งแวดลอมและพลังงาน” และบริษัท 
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นักวิจัย/โครงการ/สังกัด รางวัล 

อินโนว (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับรางวัล “เหรียญทอง 
สาขาไบโอเทคโนโลยี” ในงาน International Invention, 
Innovation and Technology Exhibition (ITEX 09) จัดโดย 
MINDS : Malaysian Invention and Design Society ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

ไตรมาสท่ี 4 

ผศ.ดร. สุรัตน ละภูเขียว/ อาจารยสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และนักวิจัยรุน
ใหมท่ีไดรับการสนับสนุนจากเครือขายวิจัยทางดานการ
หาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioresources Research 
Network; BRN)/ BIOTEC 

ไดรับรางวัล "นักวิทยาศาสตรรุนใหม" ประจําป 2552 
จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ ในพิธีประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ณ 
โรงแรมสยามซิตี เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 และไดเขารับ
พระราชทานโลรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2552 ในงานมห กรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เมืองทองธานี 

 
3.   การใชจายงบประมาณและสถานภาพบุคลากร  
 

 ในปงบประมาณ 2552 สวทช. ไดมีการปรับระบบการบริหารแผนงานและงบประมาณ เปนลักษณะ
โปรแกรมหลัก และกลุมโปรแกรม โดยจําแนกกลุมโปรแกรมออกเปน 4 กลุมหลัก โดยมีแผนรายจายประจําป
งบประมาณ 2552 เปนไปตามตารางดานลางนี้ 
 

3.1 การใชจายงบประมาณ 
 

  ตามแผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2552 สวทช. ไดรับอนุมัติแผนรายจายประจําปจาก กวทช. เปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน 6,050 ลานบาท โดยเปนงบประมาณดําเนินงานท้ังส้ิน 4,700 ลานบาท และไดประมาณการ
รายไดจากการดําเนินงานจํานวน 705 ลานบาท 
 

ในปงบประมาณ 2552 มียอดการใชจายงบประมาณจริง จํานวน 3,950.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84 
ของ แผนรายจายป 2552 ท่ีไดรับอนุมัติ  และมีคาใชจายผูกพันคงคาง 722.09 ลานบาท 
 

 3.1.1  ผลการใชจายงบประมาณจําแนกตามกลุมโปรแกรม (ตามพันธกิจ) 
    หนวย: ลานบาท 

รายการ กรอบงบฯ 
จายจริง ณ 
Q1 (สะสม) 

จายจริง ณ 
Q2 (สะสม) 

จายจริง ณ 
Q3 (สะสม) 

จายจริง ณ 
Q4 (สะสม) 

%ผลการใชจาย 
เทียบกรอบงบฯ 

คลัสเตอร (cluster based) 1,578.00 290.32 578.59 883.66 1,157.33 73 
งานวิจัยตามเทคโนโลยีฐาน 
(technology based) 

1,098.00 192.87 346.75 609.51 1,036.79 94 

พันธกิจอ่ืน (mission) 1,007.00 229.19 429.80 680.02 963.62 96 
กลุมบริหารจัดการ 1,017.00 196.51 403.32 577.58 792.92 78 

รวมท้ังสิ้น 4,700.00 908.89 1,758.46 2,750.77 3,950.66 84 

หมายเหตุ: ไมรวมคาใชจายการกอสราง (354.38 ลานบาท)  
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3.1.2  ผลการใชจายงบประมาณจําแนกตามคลัสเตอร 
  
 
 เมื่อพิจารณาการใชจายงบประมาณตามคลัสเตอร สามารถแยกไดดังนี้      
                       หนวย: ลานบาท 

คลัสเตอร 
แผน 

ปงบฯ 52 
จายจริง 
ปงบฯ 52 

คลัสเตอรอาหารและการเกษตร 292.00 213.44 
คลัสเตอรการแพทยและสาธารณสุข 315.00 216.42 
คลัสเตอรซอฟตแวร ไมโครชิปส 
และอิเล็กทรอนิกส 

305.00 256.51 

คลัสเตอรยานยนตและการจราจร 85.00 60.15 
คลัสเตอรพลังงานทดแทน 205.00 133.64 
คลัสเตอรส่ิงทอ 34.00 15.45 
คลัสเตอรการวิจัยพัฒนาและถายทอด 
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบทและผูดอยโอกาส 

88.00 56.24 

คลัสเตอรส่ิงแวดลอม 219.00 177.98 
คลัสเตอรอ่ืนๆ  35.00 27.50 
รวมคลัสเตอร 1,578.00 1,157.33 

เทคโนโลยีฐาน 1,098.00 1,036.79 

กลุมพันธกิจ 1,007.00 963.62 

บริหารจัดการ 1,017.00 792.92 

รวมท้ังสิ้น 4,700.00 3,950.66 

         หมายเหตุ: ไมรวมคาใชจายการกอสราง (354.38 ลานบาท)   
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3.1.3 รายไดจากการดําเนินงาน 
 

จากการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 มีรายไดจากการดําเนินงานรวมท้ังส้ิน 820.62 ลานบาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  (i) รายไดแยกตามพันธกิจ 

รายไดตามพันธกิจ ลานบาท 

สนับสนุนและดําเนินการการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม 278.23 
สนับสนุนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 172.20 
สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคการผลิต 294.01 
ริเริ่มและสรางความเขมแข็งแกโครงสรางพ้ืนฐาน 375.58 
การบริหารจัดการ 73.09 

รวม 1,193.11 

 
          (ii) รายไดแยกตามประเภท 

     
 
 3.1.4  รายงานทางการเงิน 
 
 สวทช. ไดจัดทํารายงานงบการเงิน ส้ินสุด ณ ปงบประมาณ 2552 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552) ดังแสดงใน
หนา 80-82 

รายไดแยกตามประเภท 
แผน 

(ลานบาท) 
ผล 

(ลานบาท) 

อุดหนุนรับ 250 

705 
(ตัวชี้วัด KS9) 

455.15 

 
(ตัวชี้วัด KS9) 

820.62 

รับจาง/รวมวิจัย 150 122.50 
ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน 30 8.10 
บริการเทคนิค/วิชาการ 105 93.31 
ฝกอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ 90 59.17 
คาเชาและบริการสถานท่ี 80 82.39 
โครงการพิเศษใชทุนประเดิม 276.78 
อ่ืนๆ เชน ดอกเบ้ีย คาปรับ เบ็ดเตล็ด 95.71 

รวม 1,193.11 



 - 80 -

 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ                
     งบดุล 

                                                                  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552                                      หนวย : ลานบาท  
  รายการ       

  สินทรัพย  ก.ค.-52  ส.ค.-52  ก.ย.-52 
สินทรัพยหมุนเวียน        
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,065.59  1,883.79  1,465.54 
 ลูกหนี้การคา(สุทธิ)  73.03  78.89  81.66 
 เงินยืมทดรองจาย  17.58  17.76  18.49 
 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินคางรับ 21.99  21.99  10.08 
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  356.48  350.12  472.41 

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  2,534.67  2,352.54  2,048.19 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       
 เงินฝากธนาคารประจํา ตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป 2,464.83  2,464.83  2,464.86 
 ลูกหนี้ตามความตองการของบริษัท 406.05  411.73  420.81 
 เงินรวมลงทุนในโครงการพิเศษ  649.61  565.02  557.03 
 เงินลงทุนระยะยาว  93.53  94.13  94.13 
 เงินมัดจําและเงินค้ําประกันจาย 11.36  11.92  11.58 
 สินทรัพยถาวร-สุทธิ  4,487.14  4,587.60  4,288.09 

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  8,112.52  8,135.23  7,836.49 

รวมสินทรัพย   10,647.19  10,487.77  9,884.67 

  หน้ีสินและเงินกองทุน     
หน้ีสินหมุนเวียน        
 เงินอุดหนุนกันไวเบิก  21.99  21.99  10.08 
 เจาหนี้การคา   64.93  110.55  87.51 
 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  109.13  84.45  119.18 

 รวมหน้ีสินหมุนเวียน  196.04  216.99  216.78 
หน้ีสินไมหมุนเวียน        
 เงินกูยืมระยะยาว  4.25  4.25  4.25 
 เงินบําเหน็จ/เงินสมนาคุณสวทช. รอจาย 250.39  251.82  253.30 
 หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน       
 รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  254.64  256.07  257.55 
รวมหน้ีสิน   450.69  473.06  474.33 
เงินกองทุน        
 ทุนประเดิม   874.73  874.73  874.73 
 ทุนรับโอนจากโครงการวิทยาศาสตร(STDB) 96.50  96.50  96.50 
 ทุนรับโอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทย      
 ทุนรับโอนจากหนวยงานอ่ืน  8.40  8.40  8.40 
 ทุนรับ-โอนระหวางหนวยงาน  649.61  641.31  641.31 
 ทุนโอนให สนช.  (71.61)  (71.61)  (71.61) 
 ทุนโอนให สวทน.  (27.04)  (27.04)  (27.04) 
 ทุนโอนให สสนก.  (39.46)  (39.46)  (39.46) 
 ทุนโอนให CIC  (1.23)  (1.20)  (1.20) 
 สวนเกินทุนจากการบริจาค  107.80  107.80  107.80 
 รายไดสูงกวา(ต่ํากวา)คาใชจาย 8,598.81  8,425.28  7,820.92 
รวมเงินกองทุน   10,196.50  10,014.71  9,410.35 

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน  10,647.19  10,487.77  9,884.67 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

งบรายไดคาใชจายสะสม 

ประจํางวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน  2552 

          หนวย : ลานบาท 
 ส.ค. 52 ก.ย. 52 

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสมตนงวด 8,598.81 9,220.26 
รายไดสูงกวาคาใชจายประจํางวด 621.45 25.13 
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสมปลายงวด 9,220.26 9,245.40 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

งบรายไดคาใชจาย 

ประจํางวด 12 เดือน ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน  2552 

      หนวย : ลานบาท 

    ก.ค.-52  ส.ค.-52  ก.ย.-52 

รายได          

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   3,426.12  3,455.44  3,507.19 

เงินอุดหนุนรัฐบาลรับลวงหนา       

เงินอุดหนุนอื่น   158.08  298.90  463.92 

รายไดคาบริการและขายสินคา  508.75  574.76  655.03 

ดอกเบ้ียรับและเงินปนผล   29.34  29.53  50.01 

รายไดอื่นๆ    40.75  41.67  46.87 

 รวมรายได   4,163.03  4,400.30  4,723.02 

         

คาใชจาย         

คาใชจายดานบุคคลากร   1,255.62  1,371.92  1,492.52 

คาใชจายดําเนินงาน   1,747.12  2,038.41  2,468.69 

คาเส่ือมราคา    365.26  368.51  736.68 

 รวมคาใชจาย  3,368.00  3,778.84  4,697.89 

 รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจาย 795.03  621.45  25.13 
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3.2   สถานภาพดานบุคลากร 
 
  สวทช. มีการเติบโตของอัตรากําลังคนอยางตอเนื่องมาตลอด นับตั้งแตเริ่มดําเนินการ ในป พ.ศ. 2534 
จากบุคลากรจํานวนเริ่มตนไมกี่รอยคน เปนจํานวนพันกวาคนในระยะเวลาประมาณ 10 ป โดยมีการเติบโตสูงใน
ระยะ 5 ปหลัง ซึ่ง สวทช. มีการขยายงานวิจัย และพัฒนาเพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ ณ ส้ินปงบประมาณ 2552 สวทช. มีอัตราบุคลากรท้ังส้ิน 2,573 คน ดังรูปท่ี 11 
 

รูปท่ี 11 อัตราบุคลากร สวทช. ตามปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อพิจารณาบุคลากรของ สวทช. ในมิติตางๆ แสดงใหเห็นวา สวทช. ไดเตรียมความพรอมของบุคลากร
เพ่ือสรางงานวิจัย และดําเนินงานทางดานเทคนิคเปนสําคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ ในอัตราสวนท่ี
สูงกวาตําแหนงอื่นๆ (รอยละ 68) ดังกราฟรูปท่ี 12 

 
รูปท่ี 12 อัตราบุคลากร สวทช. ตามหนวยงาน และกลุมตําแหนง 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552) 
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ปงบประมาณ จํานวน(คน) การเติบโต(%) 

2544 984 - 

2545 1136 15.45% 

2546 1098 -3.35% 

2547 1330 21.13% 

2548 1485 11.65% 

2549 1919 29.23% 

2550 2263 17.93% 

2551 2434 7.56% 

2552 2573 5.71% 

68%
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  สําหรับวุฒิการศึกษาพบวา สวทช. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอกและโท คิดเปนรอยละ 56.24 ของ
บุคลากรท้ังหมด ดังตาราง 

 
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

ปริญญาเอก 399 15.51 
ปริญญาโท 1,048 40.73 
ปริญญาตรีและตํ่ากวา 1,126 43.76 

รวม 2,573 100.00 
 

จากกราฟรูปท่ี 13 แสดงใหเห็นอัตรากําลังคนของ สวทช. จําแนกตามประเภทการจาง (พนักงานและ
พนักงานโครงการ) กลาวคือ มีพนักงานจํานวนท้ังส้ิน 2,067 คน คิดเปนรอยละ 80 และพนักงานโครงการจํานวน
ท้ังส้ิน 506 คน คิดเปนรอยละ 20   

 
รูปท่ี 13  อัตรากําลังคนจําแนกตามประเภทการจาง  

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552) 
 

พนักงาน, 
2067, 80%

พนักงาน
โครงการ,
 506, 20%

พนักงาน พนักงานโครงการ

 
สําหรับ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ของปงบประมาณ 2552  

พบวามีแนวโนมลดลงจากปงบประมาณ 2551  ดังแสดงในรูปท่ี 14  และเมื่อปรียบเทียบปงบประมาณ 2551 และ 
2552 ในระยะเวลาเดียวกัน พบวา Turnover rate ของปงบประมาณ 2552 ลดลงรอยละ 1.49 ดังแสดงในรูปท่ี 15 

 
รูปท่ี 14  Turnover rate ของบุคลากร สวทช.  ปงบประมาณ 2548 - 2552 
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รูปท่ี 15  แนวโนม Turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) เปรียบเทียบ
ปงบประมาณ 2551 และ 2552 ในระยะเวลาเดียวกัน 
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