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A driving force for National 

Science and Technology Capability
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ  

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี

สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ 

และวิศวกรรม (RDDE) 

จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) 

พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD)

และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน
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สารบัญ

 4 บทสรุปผู้บริหาร

 8 สารประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 9 สารผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 10 ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย

 32 ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม

 58 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 73 สิทธิบัตร

 82 ผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 84 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 85 รางวัลและเกียรติยศ

 98 สำนึกแห่งความปลอดภัย

 99 รายงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

 100 รายงานงบดุล
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บทสรุปผู้บริหาร

สวทช. เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ โดยการผลักดันและ

เสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ ผ่านการทำงานของ 

ศนูยแ์หง่ชาตทิัง้ 4 ไดแ้ก ่ไบโอเทค เอม็เทค เนคเทค และนาโนเทค อกีทัง้ทำงานรว่มกบัหนว่ยงานวจิยัอืน่ๆ สถาบนัการศกึษา 

และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อภาคการผลิตอย่างแท้จริง 

อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและยกระดับขีดความสามารถให้กับประเทศ

สวทช. ได้บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาภายใต้ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

การวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นงานกลุ่มเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมเฉพาะที่ สวทช. ตั้งเป้าหมายดำเนินการ

ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลกระทบในระยะเวลาอันใกล้ รวมถึงงานที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนา

เครือข่ายวิสาหกิจของประเทศใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร

คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข

คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป อิเล็กทรอนิกส์

คลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจร

คลัสเตอร์พลังงานทดแทน

คลัสเตอร์สิ่งทอ

คลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม

คลัสเตอร์การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อสร้างฐานเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือที่สำคัญในสาขาวิทยาการหลักของศูนย์แห่งชาติ 

ได้แก่ พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และ

นาโนเทคโนโลยี 

พันธกิจของ สวทช. ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะสนับสนุนให้

การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

การดำเนินงานของ สวทช.  ในปีงบประมาณ 2553 สามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

โดยเกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ไปสู่การประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนให้กับ

ผู้ประกอบการ เกิดการปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนเกิดนวัตกรรมใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ 

ก่อให้เกิดการสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในเวทีการค้าโลก นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการจ้างงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ

ประชากรไทย ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากความทุ่มเทและการทำงานอย่างมุ่งมั่นของ สวทช. เพื่อตอบสนอง

ภารกิจในการเป็นองค์กรวิจัยที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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    โครงการ   มูลค่า: ล้านบาท

l อาหารและการเกษตร  290  405.91 

l การแพทย์และสาธารณสุข  160   296.62

l ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป อิเล็กทรอนิกส์   87   282.11

l ยานยนต์และการจราจร    55   120.82 

l พลังงานทดแทน     97   704.43 

l สิ่งทอ      29     29.02

l ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส   44     59.97 

l สิ่งแวดล้อม   150  237.34 

l อื่นๆ      31     68.92

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาตามคลัสเตอร์ 

จำนวน 943 โครงการ

มูลค่ารวมของโครงการ 

2,205.14 ล้านบาท

943

1,619 โครงการ 

มูลค่ารวมของโครงการทั้งสิ้น 3,569.97 ล้านบาท

 

ในปีงบประมาณ 2553 สวทช. 

ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 

    โครงการ   มูลค่า: ล้านบาท

l เทคโนโลยีชีวภาพ   158   254.07

l เทคโนโลยีวัสดุ    271   225.14 

l  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  125   433.05 

    และคอมพิวเตอร์  

l นาโนเทคโนโลยี   112   343.16 

l อื่นๆ        10   109.41

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาตามเทคโนโลยีฐาน

จำนวน 676 โครงการ

มูลค่ารวมของโครงการ 

1,364.83  ล้านบาท

676
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636 บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

การสั่งสม บริหารจัดการ
ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

11111

1111

1111

11111

11111

11111

11111

178   ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร 

8 ผลงานที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตร

1111

1111

53 ผลงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร

11111

11111

11111

11111

11111

11111

111

11111

11111

11111

11111

21 ผลงานที่ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตร

11111

11111

11111

11111

1
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บุคลากรของ สวทช. 
ปีงบประมาณ 2553

จำนวนบุคลากรของ สวทช. ในปีงบประมาณ 2553 

มีจำนวนทั้งสิ้น 2,644 คน

กลุ่มวิจัยและวิชาการ   1,815 คน

กลุ่มปฏิบัติการ   670 คน

กลุ่มจัดการ   159 คน

จำแนกตามระดับการศึกษา

ปริญญาเอก   431 คน

ปริญญาโท   1,122 คน

ปริญญาตรีและต่ำกว่า   1,091 คน
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๓๕๕๒ ปำจะรปนางยาร .ชทวส

 
ิตาชงหแียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวานฒัพรากมรรกะณค

)ลุกีธมเะรีว ยชัะรีวยาน(

ียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวงวรทะรกรากาวีรตนมฐัร

ิตาชงหแียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวานฒัพรากมรรกนาธะรป

การทำใหสังคมรับรูถึงความสำคัญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) และ    

เห็นวาเปนเรื่องที่ใกลตัวสามารถจับตองได สัมผัสได และนำมาใชประโยชนไดจริงในการดำรง          

ชีวิตประจำวันเปนโจทยที่ทาทายอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นการสรางความตระหนักดาน วทน. จึงเปน 

ภารกิจสำคัญของ สวทช. เพื่อสรางแนวรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนของสังคมในการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนา วทน. ของประเทศตอไป 

การวิจัยและพัฒนาเปนบอเกิดขององคความรูในดานตางๆ สวทช. มีความพยายามในการวิจัย 

และพัฒนาในสาขาที่สำคัญ อาทิ ดานอาหาร การเกษตร พลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน 

โดยใชองคความรูจากศูนยแหงชาติทั้ง 4 ศูนย ไดแก ความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี 

โลหะและวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนการทำงานรวมกับ      

เครือขายตางๆ ในการผลักดันการวิจัยและพัฒนาของประเทศใหกาวหนาและทันตอกระแส    

การเปลี่ยนแปลงของโลก เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากร (Demographic Change)  

การทำวิจัยและพัฒนาอยางเดียวไมเพียงพอ จำเปนตองเนนการถายทอดเทคโนโลยีดวย ที่ผานมา 

สวทช. ไดพัฒนากลไกหลายอยางในการนำองคความรูที่ไดมาจากการวิจัยและพัฒนา นำไป 

ถายทอดและประยุกตใชกับทุกภาคสวนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ 

ภาคการศึกษา โดยเนนการนำผลงานวิจัยไปใชงานจริง หรือเรียกสั้นๆ วา “จากหิ้งไปสูหาง” 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สวทช. เปนองคกรที่มุงเนนการทำวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีที่มีประโยชน

และมีผลกระทบอยางกวางขวาง โดยหวังวาสังคมจะตระหนักถึงความสำคัญของ วทน.           

ความสำเร็จของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปที่ผานมา เปนการยืนยันถึง 

ความมุงมั่นตั้งใจ ที่จะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปขางหนาอยางเปนรูปธรรม 

และยั่งยืนตอไป 
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สารจากผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สวทช. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ที่มีความหมายต่อประเทศ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้ง

ค่านิยมหลักที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สังคมและชาติเป็นหลัก 

มีความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ อันเกิดจากการใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมที่พร้อม

ช่วยเหลือกัน ด้วยความเข้าใจ ห่วงใยซึ่งกันและกัน รวมถึงการสื่อสารสองทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

มุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามคำมั่นสัญญา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าภายในและ

ลูกค้าภายนอก และซื่อสัตย์ มีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการมีวินัยต่อกฎระเบียบ 

กติกาและกล้ายืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งท่านผู้อำนวยการทั้งสามท่านก่อนหน้านี้ทำให้ สวทช. 

สามารถสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ตลอดจนถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ 

พร้อมส่งเสริมการพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหาร

จัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ชัด

สวทช. จึงเป็นองค์กรที่มีความสำคัญในประเทศไทยที่ทำหน้าที่และรับผิดชอบต่อการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย และที่ผ่านมา ผู้นำของ สวทช. ในอดีตทุกท่าน 

ทำงานได้อย่างดียิ่ง จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ 

สวทช. ยังดำเนินการปรับทิศทางและขนาดขององค์กร เพื่อให้สร้างคุณค่าในห่วงโซ่คุณค่าได้สูงสุด 

ด้วยความภาคภูมิใจ เข้าใจ และใส่ใจ เพื่อไปยังจุดมุ่งหมายเดียวกัน ผ่านการประสานการทำงาน

ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างแท้จริงและครบวงจร ผลงาน

ของ สวทช. สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีความหมาย และผลงานด้านสังคมของ สวทช. 

เป็นที่ประจักษ์ และควบคู่กับความเป็นเลิศด้านวิทยาการที่เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก รวมทั้งมี

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม/พอเพียง หรือการได้รับรางวัลจากองค์กร

ที่มีชื่อเสียง 

ในปีงบประมาณ 2553 สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร สามารถผลิตผลงานที่ได้รับการประเมินผล

กระทบเชงิเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่มองเหน็และรบัรูไ้ดช้ดัเจน จำนวน 514 โครงการ สรา้งผลกระทบ

กว่า 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังสามารถผลิตผลงานเพื่อการสั่งสมความรู้และทรัพย์ทางปัญญา

ของประเทศ ได้แก่ การตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ จำนวน 636 เรื่อง ผลงานที่สามารถ

ยื่นจดสิทธิบัตรได้ จำนวน 178 เรื่อง และ สวทช. ยังมีโครงการที่ร่วมมือกับพันธมิตรหลัก 

จำนวน 543 โครงการอีกด้วย

ผมมัน่ใจวา่ สวทช. และเครอืขา่ยพนัธมติร จะเปน็กำลงัสำคญัในการพฒันาประเทศ โดยมวีทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นกำลังหลักได้อย่างยั่งยืน

(นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย
ในปีงบประมาณ 2553 สวทช. สามารถพัฒนางานวิจัยที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ถึง 514 โครงการ 

สร้างผลกระทบกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมีสถานประกอบการกว่า 100 แห่ง ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงโจทย์ของภาคการผลิต

และภาคสังคม อีกทั้งยังแสดงการผสานความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการลงทุนด้านการวิจัย 

อันจะเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีศักยภาพ ที่จะนำพาประเทศให้ก้าวรุดทัดเทียมกับนานาประเทศ

ผลงานวิจัยของ สวทช. ที่ได้ถูกนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้งานต่อในภาคการผลิต จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการนำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการพาประเทศให้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง

บนเวทีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะ
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เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร 

เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงจะทำหน้าที่ปกป้องสินค้าไม่ให้บอบช้ำ แต่ยังรักษาความสดใหม่

ของผลิตผลทางการเกษตรให้ถึงมือผู้บริโภคอีกด้วย 

เอ็มเทค ร่วมกับสำนักบริหารจัดการคลัสเตอร์ สวทช. ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนาฟิล์มพลาสติก

ยืดอายุผักผลไม้ที่สามารถปกป้องผักผลไม้และสกัดกั้นก๊าซต่างๆ จากบรรยากาศภายนอก 

ขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผักผลไม้

แต่ละชนิด เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้นานที่สุด

จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทีมวิจัยสามารถพัฒนาฟิล์มพลาสติกต้นแบบระดับ

อุตสาหกรรม ที่มีสมบัติหลากหลายเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของ

ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้สด ที่มีอัตราการหายใจที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญของ

การจัดการผลิตผลสดทางการเกษตรอย่างถูกต้อง ทำให้ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain 

System) หรือการบริหารจัดการผลิตผลสด ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง เพื่อให้ยังคง

สดใหม่เมื่อถึงมือผู้บริโภค ช่วยทดแทนการนำเข้าฟิล์มยืดอายุผลิตผลสดราคาแพง โดยมี

ต้นทุนลดลงอย่างน้อย 3 เท่า เนื่องจากผลิตได้เองในประเทศ และช่วยลดการสูญเสียจาก

การเน่าเสียของผลผลิตสดจากการขนส่งได้ถึง 15% ทำให้ผู้ส่งออกสามารถขยายตลาด

การส่งออกได้มากขึ้น 

ฟิล์มพลาสติกยืดอายุผักผลไม้นี้ เป็นผลงานความร่วมมือแบบครบวงจรตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูก 

ผูร้บัซือ้/ผูจ้ำหนา่ยสนิคา้ บรษิทัทีใ่ชผ้กัผลไมส้ดเพือ่ผลติอาหารและแปรรปู ผูผ้ลติบรรจภุณัฑ ์และ

ผู้พัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ได้แก่ 

บริษัท เซ็นทรัลเวิล์ดไวด์ จำกัด  บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท อุตสาหกรรม

ถุงพลาสติกไทย จำกัด คิดเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมกว่า 60 ล้านบาท

ได้เวลาฟิล์มยืดอายุผักผลไม้ 
สู่อุตสาหกรรม

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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ดอกไม้อบแห้ง 
กลิ่นหอมที่ยากจะจางหาย

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.

นาโนเทค สวทช. ได้พัฒนาระบบการปลดปล่อยน้ำหอมสำหรับดอกไม้อบแห้ง โดยนำ

เทคนิคการควบคุมการปลดปล่อยมาใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยน้ำหอม เพื่อให้

ส่งกลิ่นหอมได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่นานขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 2 เท่า ที่อุณหภูมิ

เมืองร้อน (30 องศาเซลเซียส) และยืดอายุกลิ่นหอมของดอกไม้หอมอบแห้งได้นานกว่า 

2 เดือน 

ทีมวิจัยได้ใช้สารดูดซับน้ำหอมที่เป็นโพลิเมอร์ ซึ่งสามารถยึดเกาะกับวัสดุธรรมชาติได้ดี

ไม่ทิ้งคราบ และไม่ทำให้กลิ่นของน้ำหอมเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังใช้วิธีการเตรียม

สารดูดซับและการเคลือบลงบนดอกไม้แห้งที่สามารถทำได้ง่ายและเตรียมได้ใน

ปริมาณมาก 

ผลงานวิจัยดังกล่าวได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังผู้ประกอบการผู้ผลิตบุหงารำไป 

(Potpourri) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเตรียมสารได้เองและนำไปเคลือบดอกไม้แห้ง 

ไดท้นัท ีผลติภณัฑด์งักลา่วสามารถจำหนา่ยไดท้ัง้ในและตา่งประเทศ กอ่ใหเ้กดิผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 23 ล้านบาท 
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“เถ้าแกลบ” เป็นของเสียจากโรงไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ เป็นอิฐ

ก่อสร้างผสมดินปลูกต้นไม้ หรือใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ อย่างไรก็ตาม

ยังมีเถ้าแกลบเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ และถูกเก็บไว้ที่บ่อเถ้าแกลบของ

โรงไฟฟ้า ซึ่งได้สร้างปัญหาให้กับโรงไฟฟ้าหลายแห่ง ทั้งในเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บและปัญหา

มลพิษในแหล่งน้ำ

เอ็มเทค สวทช. ได้นำเถ้าแกลบมาสังเคราะห์เป็นวัสดุรูพรุนเพื่อการบำบัดน้ำทางชีวภาพ หรือ

ที่เรียกว่า ไบโอฟิลเตอร์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ในการบำบัดของเสีย

ในแหล่งต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำจากการทำประมง น้ำทิ้งจากชุมชน เป็นต้น 

กระบวนการผลติไบโอฟลิเตอรไ์มม่กีารใชก้รดหรอืสารเคมใีนการผลติ จงึเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ซึง่ไบโอฟลิเตอรม์ลีกัษณะเปน็เมด็ ขนาดไมเ่กนิ 2 เซนตเิมตร โดยมขีนาดของรพูรนุในระดบัไมครอน

จนถึงมิลลิเมตร และมีรูปร่างหลากหลายตามความต้องการใช้งาน 

ไบโอฟิลเตอร์เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียที่ปล่อย

ออกจากสัตว์น้ำ ทำให้น้ำไม่เป็นพิษ ไบโอฟิลเตอร์นี้มีพื้นที่ผิวประมาณ 11 ตารางเมตรต่อกรัม 

มากกว่าปะการังร้อยละ 25 นอกจากมีประสิทธิภาพดีกว่าแล้ว การใช้ไบโอฟิลเตอร์ยังลด

ผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรปะการังอีกด้วย

ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทองในงานนิทรรศการนวัตกรรมนานาชาติครั้งที่ 38 ณ 

เมอืงเจนวีา ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์และได้ถา่ยทอดเทคโนโลยใีหก้บับรษิทัเอกชน ซึง่ดำเนนิการ

เกี่ยวกับการจัดการเถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้า และก่อให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างน้อย 20 ล้านบาท

ไบโอฟิลเตอร์ จากของเสีย
สู่นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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ปัจจุบันการนำก๊าซธรรมชาติแบบอัด (CNG) หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มาใช้

กับเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งจุดระเบิดด้วยแรงดันจากการอัดตัวของกระบอกสูบ ยังพบว่า

มีประสิทธิภาพต่ำ เมื่อพิจารณาความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงก๊าซทดแทนน้ำมัน 

โดยเฉลี่ยทั่วไปไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ แต่หากเปรียบเทียบกับระบบเชื้อเพลิงคู่ (ฺBi-fuel 

Systems) ที่ใช้ในเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (Spark Ignition Engine) 

สามารถใช้เชื้อเพลิงก๊าซทดแทนน้ำมันได้ 100 เปอร์เซนต์ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดที่สำคัญ

ของระบบดีเซลเชื้อเพลิงร่วมที่ใช้กันทั่วไปคือ การชิงจุดระเบิดก่อนของเชื้อเพลิงก๊าซ 

หากมีการจ่ายก๊าซเข้าห้องเผาไหม้มากเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดอาการน๊อคของเครื่องยนต์

 

เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาระบบฉีดเชื้อเพลิงก๊าซควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Control Unit – ECU) สำหรับเครื่องยนต์ระบบดีเซลเชื้อเพลิงร่วม (Diesel 

Dual Fuel – DDF) ซึ่งควบคุมการจ่ายปริมาณเชื้อเพลิงได้แม่นยำ และปรับปริมาณ

เชื้อเพลิงตามสภาวะการณ์ต่างๆ ได้ดีกว่าระบบที่ควบคุมด้วยกลไก โดยจะส่งผลให้อัตรา

การใช้ก๊าซต่อน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและไม่มีอาการน๊อคของเครื่องยนต์ 

 

ระบบควบคมุการฉดีเชือ้เพลงิกา๊ซระบบหวัฉดี รุน่ FC163 สามารถนำไปทดแทนระบบการจา่ย

เชื้อเพลิงแบบกลไกที่ใช้กับเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิงทวิรุ่นเก่า เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลง

ก๊าซ และเครื่องยนต์ดีเซลระบบเชื้อเพลิงร่วม ซึ่งมีประสิทธิภาพการจ่ายเชื้อเพลิงด้อยกว่า

ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลงานวิจัยดังกล่าวได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทที่สนใจแล้ว และยังก่อให้เกิดผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์ Conversion Kit จากต่างประเทศ 

รวมถึงการลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 13 ล้านบาทอีกด้วย

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.

ระบบควบคุมการฉีดก๊าซ
ระบบหัวฉีด ฝีมือคนไทย
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ประเทศไทยส่งออกมะม่วงคิดเป็น 3% ของผลผลิตมะม่วงภายในประเทศ ซึ่งอุปสรรคสำคัญ

ประการหนึ่งในการส่งออกมะม่วงของไทย คือ ปัญหาผิวมะม่วงที่มีสีไม่สม่ำเสมอและ

มีจุดด่างดำที่เกิดจากแมลงและเพลี้ยต่างๆ เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกนิยมใช้

ถุงกระดาษนำเข้าจากต่างประเทศ ห่อผลมะม่วงที่กำลังเจริญเติบโต เพื่อให้ผิวมะม่วง           

มีสีเหลืองมันวาว เรียบเนียนสวย ไม่มีริ้วรอยด่างดำ ตรงตามความต้องการและมาตรฐาน 

ของตลาดส่งออก

เอ็มเทค ร่วมกับสำนักบริหารจัดการคลัสเตอร์ สวทช. ได้พัฒนาถุงห่อมะม่วงชนิดใหม่ 

หรือถุงโพลีเทค โดยผลิตจากพลาสติกที่มีส่วนผสมของไบโอโพลิเมอร์ที่สามารย่อยสลายได้

หลังการใช้ เพื่อทดแทนการนำเข้าถุงห่อมะม่วงจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย

นำเข้าถุงห่อประมาณ 2,000 ล้านถุงต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,700 ล้านบาท ถุงโพลีเทค

มีราคาถูกกว่าถุงที่นำเข้าจากต่างประเทศ 1-2 เท่า และสามารถใช้งานซ้ำได้ราว 3-5 ครั้ง 

จึงช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้ทำสวนมะม่วง และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตให้ได้ตาม

มาตรฐานการส่งออก 

ถุงโพลีเทคมีสมบัติโดดเด่นในการคัดเลือกช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทาง

สรีรวิทยา และกระบวนการสุกของผลไม้ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างเต็มที่ 

มะม่วงมีผิวสีเหลือง เรียบเนียนสวย ไม่มีจุดด่างดำ ถุงโพลีเทคยังมีความเป็นรูพรุนระดับ

ไมโครเมตรทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถแพร่ผ่านได้สูง จึงช่วยลดการกักเก็บ

ความร้อนภายในถุง 

บริษัท อินโนโกรว์ จำกัด ได้ให้ความสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีถุงโพลีเทค โดย สวทช. 

อนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.

ถุงโพลีเทค
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หลังจากที่ เนคเทค และสำนักบริหารจัดการคลัสเตอร์ สวทช. ได้พัฒนาโปรแกรมรายงานสภาพ

จราจร หรือ Traffy ที่สามารถช่วยวางแผนก่อนออกเดินทางและตรวจสอบสภาพจราจรผ่านทาง

เว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความติดขัด เพื่อช่วยลดระยะเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่ง Traffy จะประเมินและรายงานสภาพจราจรตามเวลาจริง (Real Time)

โดยทีมวิจัยได้พัฒนาให้มีความหลากหลายในการใช้งานในลักษณะต่างๆ แล้วนั้น

บริษัท เวลเนส แคร์ จำกัด ได้ให้ความสนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวภายใต้ชื่อโปรแกรม

“คอมพิวเตอร์ ทราฟฟีเก้าหนึ่งหนึ่ง” (Traffy 911) ประกอบด้วย ระบบขอความช่วยเหลือบน

โทรศัพท์มือถือ และระบบรับและแสดงข้อมูลการขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ทราฟฟีบน

โทรศัพท์มือถือ เป็นการเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานแก่โปรแกรมทราฟฟี และช่วยเพิ่มช่องทางการขอรับ

ความช่วยเหลือนอกเหนือจากแบบดั้งเดิม ได้แก่ การแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านวิทยุ 

นอกจากนี้ยังสามารถแสดงป้ายจราจรอัจฉริยะทั้งหมดที่มีในกรุงเทพฯ จำนวน 40 ป้าย ซึ่งการใช้งาน 

“ทราฟฟีเก้าหนึ่งหนึ่ง” สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลงานวิจัย

ดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างน้อย 3 ล้านบาท

เดินทางคล่องตัวด้วย Traff y

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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อุปกรณ์ขยายสัญญาณ WiMAX เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มกำลังส่งของสถานีฐาน WiMAX

ให้สามารถส่งสัญญาณได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น ทำให้สามารถขยายพื้นที่ให้บริการ Wireless 

Broadband ให้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกล แต่ยังคงสามารถครอบคลุมพื้นที่บริการเท่าเดิมได้ 

ซึ่งกำลังส่งของสถานีฐาน WiMAX ที่เพิ่มขึ้น จะช่วยลดการสร้างจำนวนสถานีฐานให้น้อยลง

ทำให้ประหยัดต้นทุนในการสร้างสถานีฐานเพิ่มเติม นอกจากนี้วงจรขยายกำลังงาน WiMAX

จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องที่กันละอองน้ำ ทำให้มีความสะดวกในการจัดหาสถานที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์

สวทช. ได้ทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบขยายสัญญาณ WiMAX ร่วมกับโครงข่าย WiMAX ที่ติดตั้ง 

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ในการเชื่อมสัญญาณ 

Wireless Broadband ระหว่างอาคาร ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง และมีแผนจะนำไปใช้ใน

โครงการนำร่องเพื่อสร้าง “สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” ในบริบทของชุมชนชนบท

ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ภายใต้โครงการไอทีวัลเลย์แม่ฮ่องสอนเฉลิมพระเกียรติต่อไป

ผลงานวิจัยดังกล่าว สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไม่น้อยกว่า

18 ล้านบาท

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ 
WiMAX

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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“งา” เป็นพืชน้ำมันชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ สามารถเจริญเติบโตได้ดี

ในดินเกือบทุกชนิด ทนแล้ง ต้องการน้ำน้อยกว่าพืชไร่อื่นๆ เหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ

ของประเทศไทย โดยปัจจุบันความต้องการเมล็ดงาทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มมากขึ้น 

แต่การจำหน่ายส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปของเมล็ด ยังนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้อย 

อีกทั้งผลผลิตงาเฉลี่ยต่อพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 

สำนักบริหารจัดการคลัสเตอร์ สวทช. ได้สนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

ดำเนินโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนางาเชิงเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน” เพื่อพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่างาด้วยการแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการพัฒนา

ความรู้และทักษะในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ประสานความร่วมมือกันในการทำงานในส่วนของ

สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ หน่วยงานสนับสนุนและในรูปแบบ

การบริหารจัดการเทคโนโลยีงาแบบครบวงจร ได้แก่ การปลูกงา กระบวนการผลิต การแปรรูป

ผลผลิต เครื่องบดงา เครื่องทำความสะอาดเมล็ดงา เครื่องคั่วงา เครื่องสกัดน้ำมันงา และเรือนอบ 

“งา” พลังงานแสงอาทิตย์

จากการดำเนินงานของศูนย์งาฯ ทำให้เกิดเครือข่ายผู้ปลูกงาหลังการทำนา เช่น เกษตรกรในจังหวัด

อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

ต่อเครือข่าย และเครือข่ายแปรรูปงา เช่น วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสกลนคร กลุ่มแม่บ้านจังหวัด

กาญจนบุรี โดยสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนบาทต่อกลุ่มต่อปี เป็นต้น 

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนางาเชิงเกษตร
อุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืน

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำปลาที่สำคัญของโลก โดยตลาดภายในประเทศมีมูลค่ากว่า

4,000 ล้านบาท อีกทั้งการส่งออกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการผลิตน้ำปลา

ของไทยยังคงอาศัยกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม โดยการคลุกเคล้าปลากะตักกับเกลือและ

ปล่อยให้กระบวนการย่อยสลายโปรตีนปลาเกิดขึ้นตามธรรมชาติ วิธีดังกล่าวใช้ระยะเวลาการผลิต

นานถึง 12-18 เดือน อีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอ

สำนักบริหารจัดการคลัสเตอร์ สวทช. ได้ให้การสนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ในการลดระยะเวลากระบวนการหมักน้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อจากจุลินทรีย์ ทำให้การย่อยสลาย

โปรตีนปลาเกิดสมบูรณ์มากกว่าการหมักตามธรรมชาติ ควบคุมคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรสของ

ผลิตภัณฑ์ได้ เกิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบสูงสุดและลดปริมาณของเหลือทิ้ง (กากปลา) 

จากกระบวนการผลิตได้

การหมักน้ำปลาใช้ปลากะตักความสดระดับปานกลาง โดยเติมกล้าเชื้อที่พัฒนาขึ้น พบว่า

ตัวอย่างน้ำปลาที่เติมกล้าเชื้อและหมักในระยะเวลา 8 เดือน ให้ผลผลิตมากกว่าน้ำปลาที่หมัก

ด้วยวิธีดั้งเดิม คือ มีปริมาณฮีสตามีนซึ่งทำให้เกิดการแพ้ในผู้บริโภคต่ำกว่าน้ำปลาที่หมักด้วย

วิธีดั้งเดิม (ตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX) ต้องมีปริมาณฮีสตามีนไม่เกิน 

400 ppm) และสมบัติด้านกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ยังมีความใกล้เคียงกับน้ำปลาที่หมักด้วยวิธีดั้งเดิม 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือวิจัยกับผู้ประกอบการผลิตน้ำปลาแท้ของไทย ซึ่งจัดจำหน่าย

ทั้งในและต่างประเทศ

ยกระดับน้ำปลาไทย

ยกระดับน้ำปลาไทย

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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การงดคาร์โบไฮเดรตเพื่อลดน้ำหนักและลดความเสี่ยงต่อโรคอายุรกรรมต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน

โรคอ้วน และโรคหัวใจ เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เนื่องจากคาร์โบไฮเดรตยังเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงาน 

ในปัจจุบันได้มีการคิดค้น Resistant Starch (RS) ซึ่งเป็นแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งที่ถูกย่อยด้วย

เอนไซม์และถูกดูดซึมในลำไส้เล็กของมนุษย์ได้ยาก มีสมบัติเทียบเท่าเส้นใยอาหารที่สามารถ

ผ่านเข้าไปถึงลำไส้ใหญ่และถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เท่านั้น กลายเป็นกรดไขมันสายสั้นๆ 

ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์

ผนังลำไส้ใหญ่ ซึ่งผลจากการย่อยที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ทำให้ร่างกายได้รับปริมาณพลังงานใน

ระดับต่ำกว่าปกติ 

โดยหลักการแล้วการผลิตแป้งให้มี RS ในปริมาณสูงควรผลิตจากแป้งที่มีปริมาณอะมิโลสสูง 

ปัจจุบันมี เพียงข้าวโพดเท่านั้นที่ เป็นแหล่งที่มีอะมิ โลสสูงถึงร้อยละ 50-70 ข้าวเป็นพืช

อีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตเป็น RS ได้ แม้ว่าโดยเฉลี่ยจะมีปริมาณอะมิโลสไม่เกิน

ร้อยละ 38 แต่ด้วยความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้สามารถใช้แป้งข้าว

เป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งที่มี RS สูงได้ 

สำนักบริหารจัดการคลัสเตอร์ สวทช. จึงได้สนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

พัฒนากระบวนผลิตแป้งข้าวที่ทนต่อการย่อยได้สูง เพื่อเพิ่มมูลค่าแป้งข้าวด้วยการเป็นส่วนผสม

อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Ingredient) โดยใช้วัตถุดิบแป้งข้าวโปรตีนต่ำในกลุ่มพันธุ์ข้าว

ที่มีอะมิโลสสูง และศึกษาปัจจัยที่ต่างๆ ที่สำคัญในแต่ละขั้นตอนการผลิต จากการศึกษาวิจัย

ได้พัฒนากระบวนการและสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิต โดยเริ่มจากการให้ความร้อน 

การตัดด้วยเอนไซม์ กรอง บ่ม และแยกแป้งด้วยวิธีทำแห้งในระดับห้องปฏิบัติการ ทำให้ได้ต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวที่มีปริมาณ RS ร้อยละ 39 และมีสมบัติใกล้เคียงกับแป้งที่มีจำหน่ายทางการค้า

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ต่างๆ ได้หลากหลาย

จากความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันทีมวิจัยได้พัฒนากระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ 

โดยร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแป้งข้าวรายสำคัญของประเทศ 

เพิ่มมูลค่าแป้งข้าว

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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โรคไวรัส IMNV หรือ Infectious Myonecrosis Virus เป็นอีกหนึ่งโรคที่เกิดกับกุ้ง โดยกุ้ง

จะมีอาการกล้ามเนื้อขาวขุ่น อาจพบลักษณะกล้ามเนื้อส่วนหางของกุ้งตาย หรือมีอาการกล้ามเนื้อ

สีแดงเหมือนกุ้งต้มสุก ซึ่งสามารถเกิดได้กับกุ้งทุกขนาดตั้งแต่ในโรงเพาะฟักและบ่อเลี้ยง ซึ่งโรค

IMNV นี้จะก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงเมื่อเกิดการระบาดของโรค โดยก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่อุตสาหกรรมกุ้งอย่างมาก 

ไบโอเทค สวทช. จึงได้พัฒนาชุดตรวจไวรัส IMNV โดยใช้เทคนิคแลมป์ (Loop-mediated DNA 

amplifi cation: LAMP) ขึ้น เป็นเทคนิคทางอณูชีววิทยาแบบหนึ่งที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ

โดยอาศัยการทำงานของเอ็นไซม์ โดยไม่ต้องใช้เครื่องพีซีอาร์ ซึ่งประหยัดต้นทุนในการตรวจหา

การติดเชื้อไวรัสเบื้องต้น เพื่อประโยชน์สำหรับเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในบ่อเลี้ยง 

ชุดตรวจดังกล่าวมีความแม่นยำ มีความไวเทียบเท่ากับเทคนิคพีซีอาร์ และรวดเร็วกว่าเดิมถึง 3 เท่า 

ช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินงานและอัตราการสูญเสียในเชิงอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก สวทช. 

ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับบริษัท นิวเวิลด์ไบโอเทค จำกัด แล้ว 

ตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง เร็วขึ้น 3 เท่า 
ด้วยเทคนิค LAMP

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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“โรคใบขาว” เป็นปัญหาที่พบมากในอ้อย เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมาที่มีลักษณะคล้ายเชื้อแบคทีเรีย

ที่มีขนาดเล็กที่สุด โดยมีเพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาลเป็นพาหะ อ้อยที่ถูกเชื้อเข้าทำลายใบจะมีสีขาว 

ต้นอ้อยแคระแกร็น ใบแคบเรียวเล็กกว่าปกติ แตกหน่อเร็ว หากเป็นมาก อ้อยจะตายภายใน

2-4 เดือน อ้อยที่เป็นโรคหากไม่รุนแรงจะสามารถเจริญต่อไปได้ โดยเฉพาะเมื่อได้รับปุ๋ยและน้ำ 

หากนำอ้อยเหล่านี้ไปขยายพันธุ์ โรคจะติดไปกับท่อนพันธุ์ ทำให้การแพร่ระบาดโรคได้กว้างขวาง

รวดเร็ว วิธีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใบขาวที่ดีที่สุดคือ การปลูกอ้อยโดยใช้ท่อนพันธุ์

ที่ปราศจากโรค ควบคู่ไปกับการจัดการในแปลงผลิตเพื่อเฝ้าระวังแมลงพาหะนำโรค   

การพัฒนาชุดตรวจโรคใบขาว นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอ้อย 

โดยการตรวจสอบแปลงพันธุ์ให้ปลอดโรคก่อนที่จะนำไปปลูกในแปลง หรือตรวจสอบท่อนพันธุ์

ที่จะนำไปใช้ทำพันธุ์ และยังใช้ตรวจสอบในแปลงผลิตว่ามีเชื้อในแมลงพาหะ หรือพืชอาศัย

ที่จะแพร่กระจายโรคหรือไม่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 

ไบโอเทค สวทช. ได้ร่วมกับบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ดำเนินการวิจัย

และพัฒนาชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อยที่สามารถใช้งานในภาคสนามได้สำเร็จ โดยการสกัด

โมโนโคลนอลแอนติบอดีบริสุทธิ์ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อไฟโตพลาสมาในอ้อย และนำไป

พัฒนาต่อเป็นชุดตรวจแบบทราบผลรวดเร็วภายใน 10 นาที โดยมีการนำไปประเมินทดสอบ

ประสิทธิภาพในภาคสนามร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) บริษัท

มิตรผลฯ และเกษตรผู้นำในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก 

พบว่า ชุดตรวจดังกล่าวมีประสิทธิภาพดี สามารถตรวจอาการของโรคใบขาวในแปลงอ้อยที่พบว่า

เคยมีอาการแฝงของโรคได้อย่างแม่นยำ

สวทช. และบริษัท มิตรผลฯ ได้อนุญาตให้บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ใช้สิทธิในผลงานวิจัย

ดังกล่าวเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อย

รู้ผลโรคใบขาวในอ้อย
ได้ภายใน 10 นาที

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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วัสดุก่อสร้างจำพวกอิฐบล็อกประสานนิยมใช้กันมากในการตกแต่งสวนหรือตกแต่งภายนอกบ้าน 

เนื่องจากมีสีสวยงามตามธรรมชาติ แต่จะพบว่า เมื่อใช้งานไปไม่นาน ผิววัสดุเกิดความชื้น และเป็น

แหล่งเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ทั้งพืชและสัตว์ เช่น ตะไคร่น้ำและเชื้อรา เกิดคราบตะไคร่น้ำ

สเีขยีวหรอืคราบสดีำเกดิขึน้ ทำใหส้ิง่กอ่สรา้งนัน้ดเูกา่และโทรมเรว็กวา่เวลาอนัควร รวมทัง้พืน้ผวิลืน่

และหกล้มได้ ซึ่งหากต้องการหลีกเลี่ยงการเกิดตะไคร่หรือเชื้อรา ทำได้โดยป้องกันอิฐให้สัมผัส

กับน้ำน้อยที่สุด เช่น การทำกันสาด แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูง  

เอ็มเทค สวทช. จึงได้คิดค้นฟิล์มเคลือบที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำสูงมาก (Super Water-Repellent 

หรือ Super Hydrophobic) โดยไม่เปลี่ยนสีเดิมของวัสดุ ซึ่งเป็นการเลียนแบบปรากฏการณ์

น้ำกลิ้งบนใบบัว หรือ “Lotus Effect” น้ำที่ตกกระทบที่ผิวจึงกลิ้งออกไปอย่างง่ายดาย 

กระบวนการเคลือบฟิล์มสามารถทำได้ง่าย โดยการทาด้วยแปรงทาสี และไม่ต้องปรับสภาพ

พื้นผิวก่อนการเคลือบฟิล์ม ฟิล์มนี้จะเคลือบทั้งที่ผิววัสดุและตามผนังรูพรุน จึงช่วยยับยั้ง

การดูดซึมน้ำได้ดี ทำให้ตะไคร่น้ำหรือจุลชีพไม่สามารถเจริญเติบโตได้ วัสดุจึงยังคงสภาพเดิม

และยืดอายุการใช้งานได้ 

ผลงานวิจัยดังกล่าว สวทช. ได้ถ่ายทอดผลงานให้บริษัทเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว

อิฐกันตะไคร่น้ำนวัตกรรม
เพื่อความสวยงามและปลอดภัย

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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“ฝ้าย” เป็นเส้นใยเก่าแก่ที่ใช้ในการทอผ้ามาแต่โบราณ ด้วยลักษณะเนื้อผ้าที่มีความแข็งแรง ทนทาน 

ดูดความชื้นได้ดี เหมาะสำหรับทำผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า รวมถึงชุดสำหรับสวมใส่ ปัจจุบันผ้าฝ้าย 

ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่การย้อมสีด้วยวิธีดั้งเดิมไม่สามารถทำได้ครั้งละมากๆ 

เอ็มเทค สวทช. จึงได้ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)

พัฒนาการผลิตผ้าฝ้ายผืนย้อมสีธรรมชาติจากใบชาและเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟ โดยใช้เครื่องย้อม

Jet Dyeing Machine และผลิตเส้นด้ายฝ้ายย้อมสีธรรมชาติดังกล่าวในรูปหลอดด้าย (Cone) 

โดยใช้เครื่องย้อม Package Dyeing Machine ในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการย้อม

แบบ Tie Dyeing ย้อมผ้าด้วยสีจากใบชา เปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟ และสีธรรมชาติอื่นๆ เพื่อให้ได้

เฉดสีและรูปแบบที่หลากหลาย 

สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการและเทคนิคในการย้อมสีธรรมชาติให้แก่บริษัทเอกชนแล้ว 

นับเป็นการสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนลดการนำเข้าสีสังเคราะห์จากต่างประเทศ  

ผ้าฝ้ายย้อมสี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.

ผู้พิการและผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากที่ต้องอาศัยในบ้านเพียงลำพังในขณะที่สมาชิกในครอบครัวต้อง

ทำงานนอกบา้น ผูพ้กิารและผูส้งูอายทุีม่ปีญัหาในการเคลือ่นไหวจะไมส่ามารถชว่ยเหลอืตนเองไดเ้ลย

 ไมว่า่จะเปน็การเปดิ-ปดิอปุกรณไ์ฟฟา้ภายในบา้นเพือ่อำนวยความสะดวกแกต่นเอง หรอืการแจง้เหตุ

แก่สมาชิกของครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน 

เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาต้นแบบชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวก

ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยลำพัง ซึ่งชุดควบคุมดังกล่าวประกอบด้วย

ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลื่นสัญญาณวิทยุรีโมทคอนโทรล 1:4 ทำงานโดยใช้คลื่นวิทยุใน

ย่านความถี่ควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ระยะการทำงานระหว่างเครื่องส่งและ

เครื่องรับประมาณ 20-30 เมตร ซึ่งในชุดควบคุมประกอบด้วย รีโมทคอนโทรล 1 ตัว ทำหน้าที่เป็น

เครื่องส่งสัญญาณ และเครื่องรับสัญญาณ 4 ตัว สามารถติดตั้งเป็นอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด 

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยแต่ละชุดจะทำงานเป็นอิสระต่อกันตามการกำหนดรหัสสัญญาณ

รับ-ส่งที่ต่างกัน จึงทำให้สามารถแบ่งพื้นที่การทำงานได้หลายพื้นที่โดยไม่รบกวนกัน 

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับชุมชน ทำหน้าที่ส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินในรูปของเสียงสัญญาณ

ไซเรนและไฟฉุกเฉิน เป็นการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากผู้พิการหรือผู้สูงอายุ โดยผู้ใช้สามารถ

ส่งสัญญาณฉุกเฉินได้ 2 รูปแบบ คือ จากรีโมทคอนโทรลขนาดเล็กที่สามารถพกติดตัวได้ และ

จากสวิตช์กระตุกที่ติดไว้ในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น ห้องนอนหรือห้องน้ำ

ผลงานวิจัยดังกล่าวได้นำไปติดตั้งให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานภาครัฐ

ต่างๆ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาต่อยอด

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ
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ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในการทำหน้าที่จดจำและแยกแยะกลิ่นต่างๆ เพื่อทดแทนหรือเป็น

ส่วนเสริมการทำงานของมนุษย์หรือสัตว์ได้ จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) จึงกลายเป็น

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่เริ่มนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในแวดวงต่างๆ มากยิ่งขึ้น

นาโนเทค สวทช. และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนา

งานวิจัยจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ อาทิ ในอุตสาหกรรมอาหาร โดย

ใช้ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การปนเปอนและการเสื่อมสภาพ หรือใช้ในด้านสิ่งแวดล้อมโดย

การประยุกต์ใช้ในการตรวจจับสารเจือปนในอากาศที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ และด้วยความ

สามารถประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย ทำให้ผลงานวิจัยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ

ความสนใจจากบริษัทเอกชน เช่น งานตรวจวัดกลิ่นในฟาร์มเพาะเลี้ยงสุกร และการตรวจวัด

กลิ่นข้าวในการผลิตอาหาร

ปัจจุบัน นาโนเทคและพันธมิตรได้ผลิตและจำหน่ายต้นแบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ระดับ

อุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง ให้กับบริษัทเอกชนเพื่อนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้แยกแยะกลิ่น

วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตผงซักฟอก เพื่อให้ได้ผงซักฟอกที่มีกลิ่นและลักษณะตามมาตรฐานและ

มีคุณภาพตามต้องการ

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.

จมูกอิเล็กทรอนิกส์
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ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.

ในการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มักจะใช้สารเคมีในการสกัดสารพันธุกรรมจากเซลล์ของ

สิ่งมีชีวิตเพื่อทำลายเยื่อหุ้มเซลล์แล้วจึงใช้สารละลายเกลือหรือแอลกอฮอล์ในการแยกดีเอ็นเอ

หรืออาร์เอ็นเอออกมา สารเคมีที่มีฤทธิ์ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์เหล่านี้ใช้ได้ผลดีกับเซลล์ทั่วไปของ

มนุษย์และสัตว์ เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มีลักษณะเป็นชั้นไขมันบางๆ เมื่อทำปฏิกริยากับสารเคมี

ดังกล่าวก็จะถูกทำลายได้โดยง่าย อย่างไรก็ดี สารเคมีเหล่านี้ไม่สามารถใช้สกัดสารพันธุกรรม

จากตัวอสุจิได้ เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์ของตัวอสุจิประกอบด้วยชั้นโปรตีนที่มีความหนา โครงสร้าง

ของโปรตีนมีความแข็งแรงกว่าชั้นไขมัน ทำให้เซลล์อสุจิทนทานต่อการถูกทำลายโดยสารเคมี

ไบโอเทค สวทช. จึงได้พัฒนาต้นแบบชุดสกัดดีเอ็นเอจากน้ำอสุจิ Azupure โดยนำสารเคมีผสม

ที่สามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของตัวอสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ กลายเป็นชุดสกัดดีเอ็นเอ

จากน้ำอสุจิสดและอสุจิแช่แข็ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับสิ่งส่งตรวจจำพวกเลือดได้เป็น

อย่างดี

ชดุสกดัดเีอน็เอจากนำ้อสจุ ิAzupure ไมม่สีารเคมทีีก่อ่ใหเ้กดิมะเรง็ ใชง้านงา่ย สามารถใชไ้ดใ้นฟารม์

หรือห้องปฏิบัติการทั่วไป ทราบผลได้ภายใน 2 ชั่วโมง และราคาถูก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้

กับงานด้านนิติเวชศาสตร์และด้านการแพทย์ได้อีกด้วย 

ผลงานวจิยัดงักลา่วไดย้ืน่ขอจดสทิธบิตัรแลว้ และอยูร่ะหวา่งการทดลองตลาดรว่มกบัหา้งหุน้สว่น

จำกัด เอ็น เมดิคอล

Azupure ชุดสกัดดีเอ็นเอ
ภายใน 15 นาที
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การดำเนินวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรในยุคปัจจุบัน ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ที่เปลี่ยนไป ทำให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีส่วนช่วยส่งเสริม

ให้วิถีของชุมชนเกษตรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สวทช. ได้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบเพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใน

ปี 2553 หมู่บ้านในเครือข่ายการทำงานของ สวทช. จำนวน 11 หมู่บ้าน ใน 7 จังหวัด ได้รับคัดเลือก

ให้ร่วม “โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยเป็นหมู่บ้านที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาและต่อยอดให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางและอาชีพอื่นๆ ในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงินและสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จนสามารถ

เป็นต้นแบบสำหรับชุมชนอื่นๆ 

หมู่บ้านแม่ข่ายทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้แก่

- หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อยและหมู่บ้านห้วยน้ำผัก จ.เลย เป็นต้นแบบการผลิตสตรอเบอรี่และแปรรูป

  ผลผลิตทางการเกษตร 

- หมู่บ้านผาคับ จ.น่าน เป็นต้นแบบด้านการใช้ประโยชน์จากการผลิตพืชหลังนา

- หมู่บ้านผาสุก จ.น่าน เป็นต้นแบบด้านการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ให้เพียงพอต่อการบริโภคทั้งปี 

- หมู่บ้านบาลาและหมู่บ้านแจ๊ะเด็ง จ.นราธิวาส เป็นต้นแบบการพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรในท้องถิ่น

- หมู่บ้านหนองมัง จ.อุบลราชธานี เป็นต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์และยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์แบบ

  ครบวงจร

- หมู่บ้านอุดมและหมู่บ้านสมบูรณ์ จ. สุรินทร์ เป็นต้นแบบด้านการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ และ

  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าหัวไร่ปลายนา 

- หมู่บ้านนางอย จ. สกลนคร เป็นต้นแบบด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจรและการยกระดับการผลิต

  ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

- หมู่บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี เป็นต้นแบบการฟนฟูพื้นที่ดินเค็มให้สามารถทำการเกษตรได้

ชุมชนวิทย์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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ด้วยความได้เปรียบในตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ ทำให้ประเทศไทยได้รับแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง

และมีความเข้มของแสงโดยเฉลี่ยที่มากเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมหรือแม้แต่ครัวเรือน

สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เทค) และสำนักบริหารจัดการคลัสเตอร์

สวทช. ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาอย่าง

ต่อเนื่อง จากเทคโนโลยีการผลิตเซลล์ขนาดเล็กสู่การพัฒนาต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

ชนิดไฮบริด ขนาด 0.8 ตารางเมตร โดยใช้ต้นทุนต่ำ แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไป

ถึงสองเท่า อีกทั้งสามารถผลิตได้เองในประเทศ การพัฒนาต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

ชนิดไฮบริด ทีมวิจัยได้พัฒนาเครื่องจักรขึ้นมาโดยเฉพาะ ได้แก่ เครื่องจักร Plasma Enhanced 

Chemical Vapor Deposition (PECVD) เครื่องจักร Physical Vapor Deposition (PVD) และ

เครื่องเจาะลวดลายด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Scriber) ซึ่งสามารถผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไฮบริด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้งานในโครงการต่างๆ เช่น 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีจำนวน 36 แหง่ โครงการ M-150 Ideology จำนวน 9 แหง่ และระบบสบูนำ้และสถานอีนามยั 

ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 17 แห่ง รวมกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 

25,200 วัตต์ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงจากการใช้เครื่องปันไฟในพื้นที่

ห่างไกลได้ และยังเป็นการใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

โซล่าร์เซลล์ไฮบริด
พลังงานสะอาด

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.
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จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก และประเด็นการควบคุมปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกจากผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของ

ประเทศ เอ็มเทค สวทช. จึงได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงาน

ของประเทศ (National LCI Database) จำนวน 194 ฐานข้อมูล และได้ร่วมกับองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมการใช้คาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” เพื่อเป็นการสร้างกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับทั้งผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค โดยเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ติดบนผลิตภัณฑ์ จะเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภค ทำให้

ผูบ้รโิภคมขีอ้มลูมากขึน้ในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ในสว่นของผูผ้ลติเอง ปรมิาณคารบ์อนฟตุพริน้ท์

จะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ควรปรับปรุง ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่มีคาร์บอนต่ำ อันนำไปสู่ เศรษฐกิจและสังคมยุคคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy 

and Society)

“การส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการส่งออก

และรักษาตลาดเดิมของประเทศไทย ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติ

ให้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จำนวน 26 ผลิตภัณฑ์ โดยมีหลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์

แรกของโลกที่ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียน

ที่ดำเนินโครงการเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งเอ็มเทคได้ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำ

แก่ผู้ประกอบการจนมีผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร

ไก่เนื้อ 3 ผลิตภัณฑ์ อาหารบริการลูกค้าสายการบิน 2 เมนู เสื้อยืด 100% cotton ใช้สวมใส่ทั่วไป

1 ผลิตภัณฑ์ และข้าวหอมมะลิ 100% (Brand RU) 1 ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ เอ็มเทคยังได้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

ประเทศไทย ประมาณ 20 คน พร้อมทั้งจัดทำข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์ (Product Category Rule: 

PCR) ของผลิตภัณฑ์นำร่อง และคู่มือทางเทคนิคเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอีกด้วย

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
ผลงานวิจัย สวทช.

ฉลากผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม
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“จุลสาหร่าย”
พืชเศรษฐกิจในอนาคต

สวทช. และบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รวมลงนามบันทึกความเขาใจเพื่อการวิจัยดาน

จุลสาหราย อันเปนกาวสำคัญในการสรางพันธมิตรระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับ

ขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ

จุลสาหรายจัดเปนทรัพยากรชีวภาพที่มีความสำคัญอยางยิ่งทางเศรษฐกิจ เซลลของจุลสาหราย

มีสารที่เปนองคประกอบทางเคมีที่สำคัญ เชน กรดอะมิโนที่จำเปนหลายชนิด กรดไขมันไมอิ่มตัว 

วิตามิน เกลือแร รงควัตถุหรือสีธรรมชาติ และสารปฎิชีวนะ เปนตน จุลสาหรายจึงสามารถนำมาเปน

วตัถดุบิของโรงงานอตุสาหกรรมประเภทตางๆ เชน อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมผลติสารเคมภีณัฑ 

อุตสาหกรรมผลิตปุยชีวภาพ และอุตสาหกรรมดานพลังงาน 

ความรวมมือดังกลาวเปนการนำความสามารถของ สวทช. ในฐานะหนวยงานชั้นนำดานการวิจัยของ

ภาครัฐ และบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) องคกรเอกชนชั้นนำดานอุตสาหกรรมปโตรเคมี

และเคมีภัณฑ มารวมกันศึกษาจุลสาหรายเพื่อนำไปสูการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง เพื่อตอบสนอง

ความตองการของภาคอุตสาหกรรมไดอยางตรงเปาหมาย อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

ของประเทศ              

ก้าวไปให้ถึงยังจุดหมาย 
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ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
การที่ประเทศจะมีงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นั้น จำต้องอาศัยการขับเคลื่อนของกลไกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกำลังคน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ 

การสนับสนุนด้านเงินทุน รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน 

เพื่อนำงานวิจัยส่งต่อถึงผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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อุทยานวิทย์ฯ ประเทศไทย-อุทยานวิทย์ฯ เกาหลีใต้ ผนึกกำลัง
พัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการ “KTBI@TSP”

โครงการ Korea Technology Business Incubator@Thailand Science Park หรือ KTBI@TSP เป็นความร่วมมือ

ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกับ Chungnam Techno Park อุทยานวิทยาศาสตร์จากสาธารณรัฐเกาหลี 

ซึ่งได้ตกลงเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์พี่น้อง (Sister Parks) เมื่อปี 2550 และต่อมา Chungnam Techno Park ได้รับ

มอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจแห่งแรกของเกาหลีในต่างประเทศขึ้น จึงได้

หารือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้ง KTBI@TSP ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 

โดยมีที่ทำการ ณ Garden of Innovation ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โครงการ KTBI@TSP มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (มีนาคม 2553-มีนาคม 2558) โดย Chungnam Techno Park 

จะคัดเลือกบริษัทเทคโนโลยีใหม่จากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีความพร้อมขยายการดำเนินงานเข้าสู่ตลาดอาเซียนให้

จัดตั้งบริษัทวิจัยและพัฒนาใน KTBI@TSP ซึ่งบริษัทสามารถสมัครเป็นผู้เช่าพื้นที่เพื่อการวิจัยและพัฒนาในอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จะให้บริการแก่บริษัทใน KTBI@TSP ด้วยหลักเกณฑ์

เช่นเดียวกับที่ให้บริการบริษัทของไทย รวมถึงสามารถขอรับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนา

ต่างๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI และกรมสรรพากร

การจัดตั้งโครงการ KTBI@TSP นี้นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จครั้งสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างอุทยาน

วิทยาศาสตร์ของเกาหลีและไทย เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศในการทำวิจัยและพัฒนาและ

การนำผลงานวิจัยไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ๆ ให้สินค้าในตลาดได้ 

Garden of Innovation มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 500 ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

ในการทำวจิยัและพฒันาผลงานใหเ้ปน็นวตักรรมทีส่ามารถนำไปสูเ่ชงิพาณชิยไ์ด ้โดยมพีืน้ทีส่ำหรบับม่เพาะธรุกจิจำนวน 

21 ยูนิต และถูกออกแบบให้สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติและล้อมรอบด้วยสวนและต้นไม้ที่ร่มรื่น เพื่อเอื้อต่อ

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นบรรยากาศในการทำงาน

ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ไม่เพียงให้บริการพื้นที่เช่าแก่ภาคเอกชนเพื่อทำวิจัยเท่านั้น หากยัง

ทำหน้าที่ เชื่อมโยงหน่วยงานวิจัยภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยและภาครัฐ เพื่อให้เอกชนได้พัฒนา

ผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงได้อย่างเต็มที่ ในปี 2553 มีบริษัทเอกชนให้ความสนใจเช่าพื้นที่ภายใน

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทผู้เช่าที่ผ่านการบ่มเพาะเทคโนโลยีจากอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ยังสามารถรังสรรค์งานวิจัยออกสู่ตลาดจนประสบความสำเร็จระดับโลก
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสารสนเทศ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศแปลงโฉมธุรกิจ SMB โดยจัดตั้ง “ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสารสนเทศ” (Cisco Technology Briefing Center) ขึ้นเป็นแห่งแรก

ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในรูปแบบนิทรรศการเทคโนโลยีเชิงสาธิต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

ให้ผู้ประกอบการและชุมชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสารสนเทศ ได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่าย

การสื่อสารที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้กับผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอก

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนสถาบันการศึกษาและผู้สนใจ ได้ทดลองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ต่อการทำวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการทดลองใช้โซลูชั่น

ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเครือข่ายการสื่อสาร

ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการตลอดปี 2553 ซึ่งได้รับความสนใจ

จากผู้ประกอบธุรกิจเป็นอย่างมากในการทดลองใช้บริการและรับคำปรึกษาเพื่อนำไปเป็นแนวทางใน

การพัฒนาธุรกิจของตนต่อไป

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
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ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน

“เฟล็กโซ่รีเสิร์ช กรุ๊ป” บริษัทผู้เช่าของอุทยานวิทย์ฯ คว้ารางวัล 
“นักบุกเบิกเทคโนโลยี” จาก World Economic Forum

บริษัท เฟล็กโซ่รีเสิร์ช กรุ๊ป บริษัทผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็น “นักบุกเบิกเทคโนโลยี” 

ประจำปี 2011 (Technology Pioneers 2011) ในสาขาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จาก World Economic 

Forum ด้วยผลงาน “เอนไซม์สูตรพิเศษสำหรับรีไซเคิลเศษกระดาษลามิเนต” ซึ่งโดดเด่นกว่านวัตกรรมอื่นๆ 

ที่ส่งประกวดรวม 330 ผลงาน ด้วยความสามารถในการย่อยเศษกระดาษลามิเนตที่แยกกระดาษออกจากวัสดุลามิเนต

ได้ยาก ซึ่งเป็นปัญหาในการรีไซเคิลและมีต้นทุนสูงในการกำจัด นอกจากนี้กระดาษที่ย่อยได้ยังสามารถนำไปต่อยอด

เป็นวัสดุทดแทนใยหินในอุตสาหกรรมผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์

เอนไซม์ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาการรีไซเคิลเศษกระดาษลามิเนต เช่น กระดาษเคลือบกันความชื้นสำหรับ

ห่อของ กระดาษหลังสติกเกอร์ เป็นต้น ซึ่งรีไซเคิลได้ยาก เพราะไม่สามารถแยกกระดาษออกจากวัสดุลามิเนตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ต้องนำไปเผาทำลาย ก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังนำกระดาษที่ย่อยได้นี้

ไปใช้เป็นวัสดุทดแทนใยหินเสริมความแกร่งในวัสดุก่อสร้างประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง 

เนื่องจากเอนไซม์ดังกล่าวมีสูตรเฉพาะ ไม่ทำให้เยื่อกระดาษที่ได้เละจนเกินไป แต่เยื่อกระดาษที่รีไซเคิลมาได้นี้มีจำนวน

เส้นใยที่มาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความยืดหยุ่นตัวสูง สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น

บริษัท เฟล็กโซ่รีเสิร์ช กรุ๊ป จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางแนวคิดธุรกิจ การปรับปรุงนวัตกรรมให้เหมาะสม การเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักวิจัยชั้นนำ

ของประเทศ จนถึงการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ทำให้บริษัทฯ สามารถตั้งหลักได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาธุรกิจและ

นวัตกรรมจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เช่น World Bank และ World Economic Forum เป็นต้น
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Thai-BISPA Day แสดงศักยภาพบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย หรือ Thai-BISPA (Thai Business Incubators and Science 

Parks Association) ได้จัดงาน Thai-BISPA Day ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจัดตั้งสมาคมฯ ในงานมีการนำเสนอ

ผลงานของผู้ประกอบการใหม่ทางด้านธุรกิจเทคโนโลยี และผลงานของนักวิจัยจากสมาชิกของสมาคมฯ ที่พร้อมนำ

ผลงานไปร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจในเชิงพาณิชย์กว่า 40 ผลงาน และเชื่อมโยงให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่

ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจ-นักลงทุน และนักวิจัย-นักธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน จาก 50 หน่วยงาน ขณะเดียวกัน

ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยอีกด้วย 

การจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการใหม่ที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยตรง เพื่อ

ขยายผลต่อการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันยังเป็นเวทีเชื่อมโยงนักวิจัยและนักธุรกิจให้ได้พบปะกัน 

รวมถงึเปดิโอกาสใหส้มาชกิจากทัว่ประเทศไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มลูและประสบการณ ์กอ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยงการทำงานใน

รูปแบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป 

Thai-BISPA เปน็การรวมตวัของ 3 องคก์รหลกัในการสง่เสรมิกจิกรรมบม่เพาะธรุกจิ ไดแ้ก ่สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ในประเทศ

ไทย และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับเครือข่ายต่างประเทศ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 22 ราย 
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บริษัท เลิร์นเทค จำกัด 

จัดตั้งขึ้นโดยมีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดย สวทช. ร่วมลงทุนในสัดส่วน 40% และกลุ่มผู้ร่วมทุน

ร่วมลงทุนในสัดส่วน 60% ซึ่งเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมกราคม 2553 โดยดำเนินธุรกิจบริการ

ทางการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์แบบครบวงจร (e-Learning Total Solutions) 

โดยให้บริการ e-Learning และระบบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมถึงการให้เช่า

ใช้บริการ (Application Service Provider) ด้าน e-Learning

การร่วมทุนของ สวทช. ในครั้งนี้จะช่วยเร่งรัดการขยายผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

ต่อประเทศมากขึ้น โดยจะสามารถขยายฐานผู้ใช้เทคโนโลยี e-Learning ได้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้

ยังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี e-Learning ได้อย่างรวดเร็วขึ้นจากการดำเนินงานในรูปแบบเอกชน อีกทั้ง

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม e-Learning อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการกระจายความรู้ใน

หลายสาขาวิชาไปสู่ผู้เรียนได้กว้างขวางขึ้น

บริษัท เลิร์นเทค จำกัด นับเป็นบริษัทแห่งที่ 3 ที่เกิดจากนโยบายการแปรรูปโครงการเป็นบริษัท (Spin-off) 

ของ สวทช. โดยการแปรรูปโครงการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในกลไกของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทาง สวทช. ผลักดัน

และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่

ด้วยการลงทุน
นอกจากการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในการร่วมขับเคลื่อนให้ภาคเอกชน

สามารถสร้างงานวิจัยของตนแล้ว สวทช. ยังได้สนับสนุนหน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการธุรกิจ

ในรูปแบบของบริษัท ซึ่งทำให้เกิดการขยายบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณะ

ยิ่งขึ้น ดังที่โครงการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง สวทช. (NSTDA Online Learning Project: NOLP) 

ได้ปรับองค์กรเป็นรูปบริษัทเพื่อมุ่งเน้นธุรกิจบริการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาสื่อครบวงจรในชื่อ 

“บริษัท เลิร์นเทค จำกัด” 



 38

สว
ทช

. ร
าย

งา
นป

ระ
จำ

ปี 
๒๕

๕๓

สวทช. l บีโอไอ ปรับมาตรการ STI จูงใจเอกชนลงทุนทำวิจัย

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) หรือบีโอไอ ได้ดำเนินมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ STI (Skill, Technology & 

Innovation) มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งแต่เดิมกำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำมายื่นขอรับ

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมี 3 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบ ค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 

และเพื่อเพิ่มช่องทางที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนทางด้านนี้มากขึ้น BOI จึงได้ปรับปรุง

มาตรการ STI ตามประกาศแก้ไขเพิ่มเติมของ BOI ฉบับที่ 11/2552 ให้เงินสนับสนุนกองทุนด้าน

การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรตามที่ BOI เห็นชอบ เป็นค่าใช้จ่าย STI อีกประเภทหนึ่ง โดยมี

กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. เป็นกองทุนแรกที่ BOI เห็นชอบ

สำหรับเงินสนับสนุนจากเอกชนตามมาตรการ STI นี้ สวทช. จะนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมหลัก 4 ประเภท 

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรทางเทคนิค 

การวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ในประเทศ และการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและบริการ โดยวางแผนร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด 

เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมได้อย่างตรงประเด็น

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของ สวทช. จำนวน 150 ล้านบาท  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของประเทศ ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกที่ยื่นขอ STI ตามมาตรการที่ปรับปรุงใหม่นี้

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยการลงทุน
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สวทช. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เอกชน 
สร้างห้องแล็บพัฒนาชุดตรวจการแพทย์ระดับอุตสาหกรรม

จากการที่บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี จำกัด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 

และชุดตรวจเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 Lymphocyte จากไบโอเทคและคณะนักวิจัยจากภาควิชา

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี 2550 ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในการพัฒนาและ

ต่อยอดงานวิจัยชุดตรวจทางการแพทย์ชนิดต่างๆ มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้สนใจเข้าร่วมกับโครงการ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ iTAP ซึ่งได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก

สหรัฐอเมริกามาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดตรวจทางการแพทย์ ทำให้สามารถผลิตชุดตรวจ

ที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ 

มีความต้องการที่จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัย พัฒนาต่อยอด และเสริมประสิทธิภาพในการ

ควบคุมคุณภาพการผลิตชุดตรวจทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรมอย่างเป็นสากล 

สวทช. จึงได้สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี จำกัด ดำเนินการจัดตั้ง

ห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาชุดตรวจทางการแพทย์ให้มีคุณภาพทัดเทียมต่างชาติ และมี

มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practice) ซึ่งทางบริษัทฯ คาดว่าผลจากการจัดตั้ง

ห้องปฏิบัติการนี้จะสามารถทำให้บริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับคู่แข่ง

ในต่างประเทศต่อไป 

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยการลงทุน
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โรงงานเฟอร์นิเจอร์สีเขียว 

iTAP ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยดำเนินโครงการ “โรงงานเฟอร์นิเจอร์

สีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ให้กับผู้ประกอบการ โดยมีกิจกรรม เช่น การปรับ

ทัศนคติ พัฒนาการออกแบบ ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดไปจนถึงการขอการรับรอง 

(Green Mind,  Green Design, Green Supply Chain, Green Manufacturing, 

Green Marketing, Green Energy and Green Certificate) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ที่จะพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีบริษัท 9 แห่งเป็นบริษัทต้นแบบ

ของโครงการ 

ด้วยการสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี  
สวทช. ได้ให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: iTAP) มากว่า 10 ปี โดยสามารถ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สร้างผลตอบแทน

ให้กับผู้ประกอบการ และกลายเป็นธุรกิจที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมา ความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ธุรกิจขนาดใหญ่และ

ขนาดย่อมต่างต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม iTAP ได้ดำเนิน

โครงการสีเขียวเพื่อสนับสนุนและสร้างขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดังเช่น 

“โครงการโรงงานเฟอร์นิเจอร์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” “โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง: รับกระแสโลกร้อนและสร้าง

คุณค่าให้วัสดุเหลือใช้” และ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
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เปลี่ยนขยะเป็นทอง

การสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้

ผูป้ระกอบการหรอืผูผ้ลติเตรยีมความพรอ้มตัง้รบักบัความตอ้งการและขอ้กำหนดจากลกูคา้

หรือผู้บริโภคทั้งในการบริหารจัดการกับขยะ การออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนเป็น

สิ่งที่โครงการ iTAP ได้ดำเนินผ่าน“โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง” ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่อง

มาถึงเฟสที่ 3 (มิถุนายน 2553 - มีนาคม 2554) โดยร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

จากจุดเริ่มของโครงการฯ ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีของเหลือจากกระบวนการผลิต

จำนวนมาก เปลี่ยนของเหลือเหล่านั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่มเป็น

เฟอร์นิเจอร์รับกระแสโลกร้อน สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และในเฟสที่ 3 โครงการ

มุ่งเน้นการจัดการกระบวนการผลิตให้มีวัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ผู้ประกอบการ

น้อยที่สุด โดยได้สร้างความตระหนักให้ความรู้ทั้งด้านการจัดการขยะ การออกแบบ 

รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 

และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง ในเฟสที่ 1 และ 2 (ปี 2551–2552) มีบริษัทที่เข้าร่วม

จำนวน 14 บริษัท ผู้ประกอบการสามารถผลิตชิ้นงานจากวัสดุเหลือทิ้งออกสู่ตลาด 

และได้รับการตอบรับที่ดีสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับในเฟสที่ 3 มีบริษัทเข้าร่วม

จำนวน 7 บริษัท 

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยการสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี
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บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

iTAP ได้ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 

(Excellent Center of EcoProduct: xCEP) หน่วยงานในสังกัดเอ็มเทค สำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคม

บรรจุภัณฑ์ไทย จัดทำโครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งนอกจากจะช่วยให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สามารถบริหารจัดการ

บรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการฯ ได้จัดอบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “หลักการแห่ง

ความยั่งยืนและแนวคิดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” และ “กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนา

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม” แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบริษัทอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดด้านเทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์

เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Eco-design) ตลอดจนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

ต้นแบบได้ตามลักษณะของการผลิต รวมทั้งสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบเชิง

นิเวศเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง และเตรียมพร้อมในการรองรับมาตรฐานและกฎระเบียบ

ด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยการสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี
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ระบบตรวจนับทองและจิวเวลรี่อัตโนมัติ
ด้วยเทคโนโลยี RFID

นอกจากโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว iTAP ยังได้สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 

แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังเช่น โครงการ

ตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ และระบบตรวจนับทองและจิวเวลรี่ด้วยเทคโนโลยี RFID ซึ่งสามารถสร้าง

ความสะดวกในการทำงานให้กับธุรกิจร้านทองได้อย่างมาก ซึ่ง iTAP ได้ให้คำปรึกษาและจัดหา

ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาตู้อัตโนมัติและเครื่องอ่าน RFID ให้กับบริษัท โมลีคิว จำกัด 

ตู้อัตโนมัติรับฝากดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินกู้ยืมทองรูปพรรณของร้านทอง ช่วยให้ร้านค้าทอง

สามารถบริการลูกค้าในการรับชำระเงิน ตรวจนับ และทอนเงินค่าดอกเบี้ยทองรูปพรรณ ได้ตลอด 

24 ชั่วโมง ซึ่งสร้างความสะดวกในการทำธุรกรรมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ตู้ดังกล่าวยังสามารถ

ประยุกต์ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบการควบคุมผ่าน

เครือข่ายได้อีกด้วย  

สำหรับระบบตรวจนับทองและจิวเวลรี่อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID นั้น เป็นระบบการตรวจนับ

สินค้าที่ติดป้าย (Tag) RFID โดยสามารถตรวจนับสินค้าทองและจิวเวลรี่ได้อัตโนมัติ นับเป็น

ครั้งแรกของโลกที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดการใช้เทคโนโลยี RFID ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่เป็นโลหะ นวัตกรรมดังกล่าวสามารถตอบโจทย์แก่ธุรกิจร้านทองและจิวเวลรี่

ในการบรหิารความเสีย่งไดอ้ยา่งตรงจดุ และปอ้งกนัสนิคา้สญูหายจากการตรวจนบัสนิคา้ ซึง่ระบบ

ดังกล่าวมีความแม่นยำในการตรวจนับ 100% และลดระยะเวลาการตรวจนับลงได้กว่า 90% 

โดยสามารถอ่านได้มากกว่า 300 Tag/ครั้ง ภายในเวลา 10 วินาที 

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยการสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี
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ด้วยงานวิจัยสู่ตลาด
ปัจจุบันจะพบว่าภาคเอกชนไทยยังมีการนำเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่มากนัก 

ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือ ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานั้นไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน อีกทั้ง

บางงานวิจัยเป็นการพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการ ยังไม่สามารถนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ทันที รวมถึง

ภาคการผลิตยังมีการพัฒนาการวิจัยและสร้างกำลังคนในปริมาณจำกัด จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการวิจัยและตลาด 

สวทช. เห็นว่าการเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดย

กระตุ้นให้นักวิจัยมองหาตลาดและโอกาสของการนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ตั้งแต่เริ่มโครงการวิจัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

จะสำเร็จได้นั้นนักวิจัยต้องมีความเข้าใจในหลักการทางธุรกิจเบื้องต้นและความต้องการของตลาด เพื่อสามารถสื่อสาร 

ทำความเข้าใจกับภาคการธุรกิจและการผลิตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การจัดเวทีให้นักวิจัยได้พบปะกับภาคเอกชน

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองและความต้องการของตลาด เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกิด

งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 
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Idea to Product จากงานวิจัยสู่ตลาด

สวทช. โดยสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยและ

บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเข้าใจในความต้องการ ตลอดจนมุมมองของตลาด

และภาคธุรกิจ โดยมีกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น (Lab to Market Boot Camp) 

การประกวดแนวความคดิในการสรา้งชิน้งานใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด (NSTDA Idea to Product) 

ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงจากภาคธุรกิจมาสู่ภาคการวิจัย โดยการสนับสนุนให้มีการนำ

เทคโนโลยีของ สวทช. ไปใช้ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งกิจกรรม

ดังกล่าวไม่เพียงกระตุ้นให้นักวิจัยสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผลงานวิจัย

เหล่านั้นสามารถแก้ปัญหาความต้องการและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้ 

จากการดำเนินโครงการต่างๆ พบว่านักวิจัยและบุคลากรของ สวทช. ตลอดจนภาคธุรกิจ ให้การตอบรับ

เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วม Lab to Market Boot Camp ประมาณ 180 คน มี

เทคโนโลยีที่ร่วมเข้าแข่งขันการประกวดแนวความคิด (NSTDA Idea to Product) กว่า 36 เทคโนโลยี 

และมีเทคโนโลยีของ สวทช. เข้าแข่งขันประกวดแผนธุรกิจในระดับประเทศและภูมิภาคแล้ว 7 เทคโนโลยี 

ก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและภาคธุรกิจ และยังเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอผลงานวิจัยของ 

สวทช. ไปสู่ภาคธุรกิจ ซึ่งมีภาคธุรกิจให้ความสนใจนำเทคโนโลยีที่ผ่านการประกวดไปใช้เชิงพาณิชย์ 

และจะนำไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่ต่อไป

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยงานวิจัยสู่ตลาด
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ด้วยงานวิจัยสู่ตลาด

ปัจจุบันจะพบว่าภาคเอกชนไทยยังมีการนำเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่มากนัก 

ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือ ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานั้นไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน อีกทั้ง

บางงานวิจัยเป็นการพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการ ยังไม่สามารถนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ทันที รวมถึง

ภาคการผลิตยังมีการพัฒนาการวิจัยและสร้างกำลังคนในปริมาณจำกัด จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการวิจัยและตลาด 

สวทช. เห็นว่าการเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดย

กระตุ้นให้นักวิจัยมองหาตลาดและโอกาสของการนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ตั้งแต่เริ่มโครงการวิจัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

จะสำเร็จได้นั้นนักวิจัยต้องมีความเข้าใจในหลักการทางธุรกิจเบื้องต้นและความต้องการของตลาด เพื่อสามารถสื่อสาร 

ทำความเข้าใจกับภาคการธุรกิจและการผลิตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การจัดเวทีให้นักวิจัยได้พบปะกับภาคเอกชน

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองและความต้องการของตลาด เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกิด

งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยงานวิจัยสู่ตลาด

NSTDA Investor Day: ธุรกิจเทคโนโลยีของดีสำหรับนักลงทุน

ธุรกิจเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้สามารถ

เจริญเติบโตได้ สวทช. จึงได้จัดงาน “NSTDA Investor Day: ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสำหรับนักลงทุน” 

เป็นปีแรก เพื่อเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม การลงทุน และการเงิน เข้ากับวงการวิทยาศาสตร์ ให้เกิด

การลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็น

ช่องทางของนักลงทุนในการเข้าถึงผลงานวิจัยที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการลงทุนจาก สวทช. 

นอกจากนีย้งัเปดิโอกาสใหน้กัวจิยัของ สวทช. ไดน้ำเสนอผลงานวจิยัตอ่นกัลงทนุ และมโีอกาสแลกเปลีย่น

ความเห็น ตลอดจนทราบถึงความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำวิจัย

และพัฒนา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานของ สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมลงทุน 5 ผลงาน 

นทิรรศการแสดงผลงานวจิยัทีส่ามารถพฒันาตอ่ยอดเชงิพาณชิยข์อง สวทช. ภายใตห้วัขอ้ “Better Food, 

Better Living and Better Energy” เวทกีารเจรจาธรุกจิ และบรกิารจากบรษิทัทีเ่ปน็พนัธมติรของ สวทช. 

การจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนและผู้ประกอบการที่จะลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 

อีกทั้งมองเห็นความสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
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ซอฟต์แวร์: สร้างคุณค่าอย่างไร้ขีดจำกัด

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และ 6 สมาคมด้านไอทีของประเทศ จัดงาน Bangkok Software 

Summit 2010 หรือ BSS 2010 ภายใต้แนวคิดคือ Software: The Untold Value Maker 

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

งาน BSS 2010 เป็นการยกระดับและแสดงศักยภาพงานไอทีของไทยสู่ระดับนานาชาติ โดยเน้น

การตลาดและแสดงศักยภาพของนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจและการจับคู่ธุรกิจ รวมถึง

การสร้างพันธมิตรในระดับประเทศและต่างประเทศ และพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น Software Trade 

ที่ใหญ่ติดอันดับในภูมิภาค

ภายในงานเปิดโอกาสให้บริษัทซอฟต์แวร์ไทยนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถ

เปิดตลาดของตนเองอย่างเต็มที่ โดยมีสมาชิกจากองค์กรอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาค

เอเชีย-หมู่เกาะแปซิฟิก (The Asian-Oceanian Computing Industry Organization; ASOCIO) 

และเครือข่ายความร่วมมือด้านซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชีย-หมู่เกาะแปซิฟิก (Asia-Oceanian 

Regional Software Park Alliance) เข้าร่วมแสดงผลงานด้วย นอกจากนี้ยังได้นำเสนอบริษัท

ซอฟต์แวร์ ไทยที่ ได้การยอมรับในระดับโลก เช่น บริษัทซอฟต์แวร์ที่ผ่านมาตรฐาน CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ อีกทั้ง

ยังมีกระบวนการจับคู่ทางธุรกิจทั้งในแง่การซื้อขายและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งการจัดงาน

ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักธุรกิจไทยและต่างประเทศ

งาน BSS 2010 ถือเป็นการยกระดับธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทยให้เข้าสู่ระดับสากลมากขึ้น 

โดยจุดเด่นของงานจะเน้นการตลาดและแสดงศักยภาพของนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

และการจับคู่ธุรกิจ การสร้างพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ จนถึงการเป็นงาน 

Software Trade ที่ใหญ่ติดอันดับในภูมิภาคต่อไป 

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยงานวิจัยสู่ตลาด
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ด้วยกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวทช. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัย

และพัฒนาเข้ากับการผลิตบัณฑิต โดยในปีงบประมาณ 2553 สวทช. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

ในระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก

และเยาวชน (Junior Science Talent Project; JSTP) จำนวน 189 ทุน และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ระดับปริญญาโทและเอก ผ่านโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate 

Institute of Science and Technology; TGIST) จำนวน 401 ทุน

นอกจากการสนับสนุนทุนแล้ว สวทช. ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้น

และส่งเสริมความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน โดยในปีงบประมาณ 2553 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 

จำนวน 2,694 คน ขณะเดียวกันยังได้ดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่

บุคลากรในภาคการผลิตและบริการ โดยการฝึกอบรม จำนวน 14,066 คน ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้าน อาทิ 

Practicle Size Analyzer Diffraction & Shape Analysis โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT การวิเคราะห์

เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น และเทคโนโลยียางและสายพานลำเลียง เป็นต้น 

จากการดำเนนิงานพฒันาบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้บัประเทศมาอยา่งจรงิจงั สง่ผลใหเ้ยาวชนไทย

มีทักษะความรู้และความสามารถโดดเด่น และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ อาทิ 



49

NS
TD

A 
An

nu
al

 R
ep

or
t 2

01
0 

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
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เย�วชน JSTP นำ�ทีมคว้�แชมป์โลกหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเป็นสมัยที่ 2

นายปิยเมษฐ์ วสุนทพิชัยกุล เยาวชน JSTP รุ่นที่ 8 และนายธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ เยาวชน JSTP 

รุ่นที่ 12 นำาทีม Skuba มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลแชมป์โลก

หุ่นยนต์เตะฟุตบอลพร้อมด้วยรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมเป็นสมัยที่ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์

เตะฟุตบอลระดับโลก World Robocup 2010 รุ่นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก (Small Size Robot League) 

ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2553 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้ร่วมแข่งขัน

รวม 18 ทีมจาก 10 ประเทศ

การแข่งขันดังกล่าวกำาหนดให้เป็นหุ่นยนต์ประดิษฐ์ที่มีระบบการมองเห็นและการตัดสินใจแบบ

อัตโนมัติ ลักษณะหุ่นยนต์เป็นทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 18 เซนติเมตร 

สูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร โดยลงโปรแกรมกลยุทธ์ให้หุ่นยนต์สามารถแข่งขันกันเองได้ (Artificial 

Intelligence) และไม่มีการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างการแข่งขัน 

นอกจากนี้เยาวชนทั้งสองคนยังได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาให้ได้ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับเลือกเป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย
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5 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำปี 2553

การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินดา ประจำปี 2553 จัดโดยมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล 

ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobelprizewinners Meeting at Lake Constance) 

เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดย

ได้เชิญนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลก

มาเขา้รว่มการประชมุระหวา่งวนัที ่27 มถินุายน–3 กรกฎาคม 2553 ณ เมอืงลนิเดา ประเทศสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีสำคัญเนื่องจากเป็นปีที่มีการจัดประชุมพร้อมกันใน 3 

สาขา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีได้ทรงคัดเลือกผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เพื่อเข้าร่วมงานประชุม ได้แก่ 

นายสุธีรักษ์ ฤกษ์ดี นางสาวนิธิวดี ไทยเจริญ นายสิขริณญ์ อุปะละ นายสุรเชษฐ หลิมกำเนิด 

และนายฉัตรชัย เหมือนประสาท ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย 

และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเพื่อเปิดโลกทัศน์ทาง

วิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของ

นักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล
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ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 เยาวชนไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ เข้าร่วม 
“โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี” 

สวทช. ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและ

คณุสมบตัเิหมาะสมในขัน้ตน้ แลว้นำความขึน้กราบทลูสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมหลักในห้องปฏิบัติการ

ของสถาบันเดซี ณ เมืองแฮมบวร์ก หรือเมืองซอยเธย์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ในปี 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกนายศุภชัย อาวิพันธุ์ 

และนายชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล เป็นผู้แทนเยาวชนไทยไปเข้าร่วมโครงการ DESY Summer Student 

Program ณ สถาบันเดซี (Deutsches Electronen Synchotron: DESY) ซึ่งเป็นหนึ่งใน

ห้องปฏิบัติการชั้นนำของโลกด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐานและงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอน 

โดยแตล่ะปจีะมนีกัวทิยาศาสตรจ์ากทัว่โลกจำนวนกวา่ 3,400 คน เขา้มาปฏบิตักิารวจิยั ณ สถาบนัเดซ ี

เพื่อค้นหาอนุภาคมูลฐานที่เกิดจากการชนกันของอนุภาคอิเล็กตรอนและอนุภาคโปรตรอน สำหรับ

งานวิจัยทางด้านแสงซินโครตรอนเป็นการนำเอาแสงซินโครตรอนที่ผลิตจากวงแหวนกักเก็บอนุภาค

พลังงานสูงไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ในสาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี 

วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยาและแพทยศาสตร์ 

ตัวแทนเยาวชนไทยทั้งสองคนได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีซินโครตรอนเบื้องต้น 

ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา ก่อนเดินทางไปเข้าร่วม

ปฏิบัติการวิจัยเป็นระยะเวลา 2 เดือน ณ สถาบันเดซี นอกจากนี้ทั้งสองคนยังได้รับทุนสนับสนุน

การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกในต่างประเทศ และได้รับพิจารณาเป็นนักวิจัย ณ สถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอนอีกด้วย
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ตัวแทนครูฟิสิกส์และนักศึกษาไทยร่วมอบรมและทำวิจัยที่ “เซิร์น”

ในปี 2553 สวทช. ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จัดทำโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น 

(CERN Summer Student Programme and CERN Physics High School Teacher Programme) 

โดยคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในชั้นต้น แล้วนำความ

ขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอน

สุดท้าย โดยทรงคัดเลือกครูสอนฟิสิกส์ 2 คน คือนางสาวพิมพร ผาพรม โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 

อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ และนางสาวสุพัตรา ทองเนื้อห้า จากโรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

ให้เข้าร่วมโครงการสำหรับครูสอนฟิสิกส์ที่จัดขึ้น ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 

สำหรับนักศึกษา 2 คนที่ได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น คือ นายฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์ 

และนายอภิมุข วัชรางกูร โดยทั้งสองคนได้ร่วมทำวิจัยที่เซิร์นเป็นเวลา 2 เดือน
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ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
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ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553

นายรณพีร์ ชัยเชาวรัตน์ เยาวชน JSTP รุ่นที่ 7 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 

2553 ประเภทเด็กและเยาวชน สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยได้เข้ารับพระราชทาน

โล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 

เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2553 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญี่ปุ่น)
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เยาวชน JSTP รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

นางสาวรัตินันท์ วุฒิพันธไชย เยาวชน JSTP รุ่นที่ 12 ได้รับรางวัล Honorable Mention จากผลงาน 

“Hydrophobic Cotton Fabrics Prepared by Sol-gel Coating and Surface Hydrophobization”  

ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในงาน 10th Kolmogorov’s Readings, the 

International Science Conference for High School Students ณ The Advanced Science 

and Education Center–Department of M.V. Lomonosov Moscow State University 

(AESC of MSU), A.N. Kolmogorov School กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 

4–7 พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีจำนวนโครงงานที่เข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 86 โครงงาน ได้แก่ สาขาเคมี 

20 โครงงาน สาขาฟิสิกส์ 22 โครงงาน สาขาคณิตศาสตร์ 15 โครงงาน สาขาชีววิทยา 16 โครงงาน 

และสาขาคอมพิวเตอร์ 13 โครงงาน โดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนจาก 20 โรงเรียนใน 6 ประเทศ

ขณะที่นางสาวอติพร เทอดโยธิน นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล เยาวชน JSTP รุ่นที่ 7 ได้รับการคัดเลือกจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย

แห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน The 23rd East Asian 

Medical Students’ Conference 2010 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14-17

มกราคม 2553 ซึ่งนางสาวอติพรสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 จากผลงานวิจัยเรื่อง 

“Survey of Risk Factors of Leading Causes of Death in Thailand’ s Male Population and 

Usage of Provided Men’s Health Services”
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ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอโครงงานวิทย์

นางสาวณัฐชญา สุคนธ์ เยาวชน JSTP รุ่นที่ 12 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย

เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ ในงาน The 6th 

International Students Science Fair 2010 ณ Australian Science and Mathematics 

School ณ เมืองอเดเลด ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 13–17 กันยายน 2553 ซึ่งตัวแทน

เยาวชนได้นำเสนอโครงงานเรื่อง “Genetic Diversity of Sungyod Rice in Phattalung

Province, Thailand”

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ

นานาชาติ และเรียนรู้งานวิจัยจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีเยาวชนจากโรงเรียน 24 แห่ง ใน 13 ประเทศ

ทั่วโลกเข้าร่วม ซึ่งเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งแบบ

ปากเปล่าและโปสเตอร์ 
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ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เด็กไทยตบเท้ารับรางวัลจากเวที Intel ISEF 2010
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เยาวชนไทยที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: 

YSC 2010) ระดับประเทศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก 

Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2010) ณ เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2553 โดยมีนักเรียนกว่า 1,600 คน จาก 50 กว่าประเทศ

เข้าร่วมแข่งขัน

“โครงงานผลตอบแทนและคุณภาพของยางก้อนถ้วยระหว่างการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพกับกรดฟอร์มิก 

(Innovation Use of Anaerobic Effective Microorganisms for Natural Rubber Latex Coagulation)” 

ผลงานของนายศุภชัย นิลดำ นักเรียนจากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลอันดับ 4 

Grand Awards สาขาวิศวกรรม-วัสดุศาสตร์ ประเภทบุคคล ขณะที่ “โครงงานผลของการดัดแปลงสี รสชาติ 

และกลิ่นของเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยสารสกัดธรรมชาติต่อการป้องกันนกกินข้าวในนาหว่าน (Modification of 

Breeding Rice Grains through Artificial colors, Flavor and Smell Used in Prevention of Grain-

consuming Birds)” ผลงานของ นางสาวสายฝน นภนภิา และนางสาวอภชิญา นพเลศิ นกัเรยีนจากโรงเรยีนพนมสารคาม 

“พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลอันดับ 4 Grand Awards ประเภททีม ซึ่งทั้งสองผลงานได้รับ

เงินรางวัลมูลค่า 500 เหรียญสหรัฐฯ 

นอกจากนี้ นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์ เยาวชน JSTP รุ่นที่ 11 ซึ่งเป็น

ตัวแทนเยาวชนไทยที่ชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้รับรางวัลที่ 3 Special Awards จากสถาบันภูมิศาสตร์อเมริกัน 

(American Geological Institute) จากโครงงาน “การศึกษาโบราณชีววิทยาของหอยฝาเดียวยุคเพอร์เมียน 

บริเวณเขาน้อย อำเภอตาตลี จังหวัดนครสวรรค์ (Paleontological Study of Permian Gastropoda at 

Khoa Noi, Amphoe Takhli, Changwat Nakhonsawan, Central of Thailand)” โดยได้รับเงินรางวัล

มูลค่า 250 เหรียญสหรัฐฯ 
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ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคม
ด้วยกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานเยาวชนไทยขึ้นสู่อวกาศ

โครงการ “A Study of Water Drops Spreading in Textiles Under Microgravity Condition” 

ผลงานของนายพงศกร พลจันทร์ขจร เยาวชน JSTP รุ่นที่ 7 นายวเรศ จันทร์เจริญ นายจักรภพ วงศ์วิวัฒน์ 

เยาวชน JSTP รุ่นที่ 9 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายวศิน ตู้จินดา เยาวชน 

JSTP รุ่นที่ 10 จากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand Zero-Gravity 

Experiment  เพื่อขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติและทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ

บนเที่ยวบินพาราโบลิก 

โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาพฤติกรรมการแพร่กระจายของหยดน้ำบนผิวผ้า 5 ชนิด ในสภาวะ

ไร้น้ำหนัก ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าซาติน ผ้าเรยอน และผ้าไนล่อน โดยได้พัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถ

ทำการทดลองได้ภายในระยะเวลา 20 วินาทีในสภาวะไร้น้ำหนักขณะทำการบินแบบพาราโบลา 

การทดลองนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการซึมของน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้

ที่ได้สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงคาปิลลารีได้ ทั้งในด้านวิศวกรรม 

ชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี สิ่งทอ รวมถึงเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ในอวกาศ ตลอดจนดินหรืออาหารสำหรับ

ปลูกต้นไม้ในอวกาศ       

โครงการ Thailand Zero-Gravity Experiment เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และองค์การ

สำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency; JAXA) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 

เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอวกาศของไทย โดยเปิดโอกาสให้ร่วมส่งงานวิจัยขึ้นไปทดลองบน

สถานีอวกาศนานาชาติ และขึ้นทำการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำบนเที่ยวบินพาราโบลิก 



 58

สว
ทช

. ร
าย

งา
นป

ระ
จำ

ปี 
๒๕

๕๓

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยเปนอีกหนึ่งกลไกที่จะผลักดันให้มีการนำจุดแข็งของสถาบันต่างๆ 

มาแลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 

ที่จะเปนประโยชน์ใหม่ๆ แก่ภูมิภาคต่างๆ

ในฐานะองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สวทช. ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและ

องค์กรต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการร่วมมือวิจัย การแลกเปลี่ยน บุคลากร หรือการสนับสนุนทุนวิจัย 

เปนต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนประโยชน์ และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอีกด้วย 
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สวทช. l European Commission/FP7/SEA-EU-NET

ผู้บริหารของ สวทช. ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะ

กรรมาธิการยุโรป ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2553 ภายใต้โครงการ 

SEA-EU-NET ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศ

ในกลุม่อยี ูซึง่เปน็กรอบโครงการพฒันาดา้นการวจิยัและเทคโนโลย ี(Seventh Framework Programme 

for Research and Technological Development: FP7) ของคณะกรรมาธิการยุโรป

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการเปิดรับ

ข้อเสนอโครงการภายใต้ทุน FP7 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกรอบการทำงาน 7 ปี (ระหว่าง

ปี 2550-2556) ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกฉียงใต้กับประเทศในกลุ่มอียู 
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สวทช. l Japan Science and Technology Agency  

สวทช. และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น (Japan Science and Technology 

Agency:  JST) ลงนามความร่วมมือ “The Joint Guidelines for Implementation of the Program 

for Joint Funding of NSTDA-JST Collaborative Research” ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย 

30 ล้านบาท ใน 3 สาขา คือ วัณโรค มาลาเรีย และทรัพยากรชีวภาพ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระหว่าง 1-3 ปี

นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้นักวิจัยญี่ปุ่นและไทยได้พบปะ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยใน 3 สาขาดังกล่าว โครงการวิจัยร่วมของนักวิจัยทั้งสอง

ประเทศ ที่ได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้ มี 2 โครงการ ได้แก่  

1.  Development of a novel serological assay to detect LTBI and a drug to eradicate 

    LTBI or prevent development of tuberculosis

2.  Countermeasure against spread of drug resistance malaria parasite 

    in Thai border area

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สวทช. l Norwich Research Park 

เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2553 สวทช. ไดล้งนามความรว่มมอืกบั Norwich Research Park สหราชอาณาจกัร 

เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย

สองหน่วยงานจะร่วมแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล พร้อมทั้งดำเนินการวิจัย  ในครั้งนี้ผู้แทนจาก University 

of East Anglia ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งใน Norwich Research Park เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ สวทช. – 

Norwich Research Park MOU

Norwich Research Park เป็นที่ตั้งของ Norfolk and Norwich University Hospitals, John Innes 

Centre, Institute of Food Research, Sainsbury Laboratory and Genome Analysis Centre และ 

University of East Anglia ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีศูนย์วิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน

สหราชอาณาจักร 
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สวทช. จับมือพันธมิตรต่อยอดวิจัย 
“เชื้อเพลิงยานยนต์จากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหาร”

สวทช. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ลงนามบันทึกความตกลงวิจัยร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยอีตุสาหกรรมขัน้สงูแหง่ญีปุ่น่ (National Institute of Advanced Industrial Science 

and Technology: AIST) และมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ “นวัตกรรมในการ

ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหาร และการใช้งานในยานยนต์ (Inovation on

Production and Automobile Utilization of Biofuels from Non-food Biomass)”

โครงการดงักลา่วไดร้บัการสนบัสนนุทนุวจิยัจากองคก์ารความรว่มมอืระหวา่งประเทศของญีปุ่น่ (Japan 

International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญ่ีปุ่น

(Japan Science and Technology Agency: JST) เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553–2557 

งบประมาณ 440 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนทีมวิจัยไทยและทีมวิจัยญี่ปุ่น ทีมละ 

220 ล้านบาท เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงยานยนต์จาก

วัตถุดิบชีวมวลที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อไม่ให้เสียสมดุลของอุปทานด้านอาหารในประเทศ โดยเริ่มต้นจาก

นำสบู่ดำมาเป็นวัตถุดิบหลัก โดยเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือนี้คือ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมัน

สบู่ดำระดับมาตรฐานโลก และผลิตน้ำมันสังเคราะห์หรือน้ำมันดิน (Bio-oil) จากกากสบู่ดำด้วย

เทคโนโลยีไพโรไลซีสแบบเร็ว (Fast Pyrolysis) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านพลังงาน

ทดแทนของไทย นอกจากนีย้งัมเีปา้หมายทีจ่ะจดัสรา้งโรงงานตน้แบบขนาดกำลงัการผลติ 1 ตนัตอ่วนั 

ที่สามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูงจากสบู่ดำอีกด้วย 
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สวทช. l Fraunhofer 

สวทช. ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Fraunhofer - Gesellschaft สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

เป็นระยะเวลา 2 ปี (2552-2554) เพื่อร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้าง

เครือข่ายนักวิจัยในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ และ logistics 

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2553 ผู้บริหารของ สวทช. ได้เยี่ยมชมสถาบัน Fraunhofer IFF (Institute for 

Factory Operation and Automation) ที่เมือง Magdeburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน logistics และ digital engineering ซึ่งเป็นสาขาที่ สวทช. สนใจและ

เห็นความสำคัญของการทำวิจัยด้านนี้ในอนาคต

นอกจากนี้ ผู้บริหารของ สวทช. ร่วมกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยยังได้เข้าเยี่ยมชมสถาบัน 

Fraunhofer ISE (Institute of Solar Energy Systems) ทีเ่มอืง Freiburg สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ี

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2553  ทั้งนี้ สวทช. ได้ตกลงร่วมมือกับ Fraunhofer ISE (Institute of 

Solar Energy Systems) ที่จะร่วมทำวิจัยและพัฒนาด้านการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์อีกด้วย 

Fraunhofer IFF, Magdeburg, Germany Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany
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เวทีสัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

สวทช. โดยไบโอเทค และศาสตราจารย์จอห์น เบดดิงตัน หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของ

รัฐบาลสหราชอาณาจักร มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปลายปี 2552 

ภายใต้โปรแกรม UK-Thailand Partners in Science และเพื่อต่อยอดความร่วมมือ ไบโอเทคจึงได้

ร่วมกับ British High Commission และสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรระหว่างสหราชอาณาจักร บราซิล และไทย เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 

2553 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้างานวิจัยด้าน

การเกษตร และสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการระหว่างนักวิจัยไทย บราซิล และอังกฤษ เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยในอนาคต การสัมมนาดังกล่าวเน้นเรื่องสภาวะเครียดในพืช 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ และสุขภาพสัตว์ โดยมีผู้แทนจาก EMBRAPA (The Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária) หรือองค์กรวิจัยการเกษตรแห่งบราซิล ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของบราซิลร่วมเป็นวิทยากร 

และมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจากหน่วยงานวิจัยด้านเกษตร นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนกว่า 150 คน  
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การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติไบโอเทค

สวทช. โดยไบโอเทค ได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 

2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศที่มีความ

กา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีว่มเปน็คณะกรรมการฯ ไดแ้ก ่ญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิา อติาล ี ออสเตรเลยี

ไต้หวัน เดนมาร์ก อังกฤษ จีน และไทย

การประชุมครั้งนี้นอกจากคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติจะประชุมร่วมกับผู้บริหารไบโอเทคแล้ว ยังได้มี

การจัดสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ของไบโอเทค (BIOTEC Young Scientists Forum) เพื่อเปิดโอกาสให้

คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้รับทราบความก้าวหน้างานวิจัยของไบโอเทค ศักยภาพและความพร้อมของ

นักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน 

จากการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้เสนอแนะให้ไบโอเทคดำเนินการในหลายเรื่อง อาทิ 

การพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับการเติบโตในสายงานนักวิจัย การพัฒนาและสร้างให้นักวิจัยเป็นผู้ประกอบการ 

กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างห้องปฏิบัติการ การสร้างความเชื่อมโยงงานวิจัยและส่งเสริม

ความเป็นสหสาขา เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ยังได้ให้ความเห็นที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดของ

ไบโอเทค การจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการให้ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 

รวมถึงการกำหนดทิศทาง หัวข้อการวิจัย และการบริหารงานวิจัยของไบโอเทค
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Thailand Pavilion ในงาน BIO International Convention 2010 

สวทช. โดยไบโอเทค และทีเอ็มซี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกันนำเสนอศักยภาพการวิจัย

และพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจและผลตอบแทนจากการลงทุนทางเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย 

ในงาน BIO International Convention 2010 (BIO 2010) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2553 ณ เมืองชิคาโก 

มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

นิทรรศการประเทศไทยได้นำเสนอ 2 ส่วน คือ (1) ผลงานวิจัยและพัฒนา “Thailand: Towards Green Country with 

Green Technology” เพื่อนำเสนอจุดเด่นของประเทศไทยด้านความหลากหลายของพืชพลังงาน ความก้าวหน้างานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมในการเป็นฐานการทำงานวิจัย และ (2) การนำเสนอข้อมูลการส่งเสริมการลงทุน โดยมีผู้แทนจาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยเข้าร่วม 13 หน่วยงาน อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทกฎหมาย Rouse & Co. บริษัทจาก

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ Cybeles และบริษัทจากสหรัฐอเมริกาที่จัดตั้งฐานการผลิต

เครื่องมือทดสอบ Heron Diag เป็นต้น

ไบโอเทค ยังเป็น 1 ใน 22 ประเทศ และเป็น 1 ใน 5 ประเทศในเอเชีย ที่ได้รับเลือกจากผู้จัดงานให้จัดสัมมนาเรื่อง 

“A Thai-U.S. Joint Venture: Antibody Array - The Future Screening Method for Food Safety” เพื่อประชาสัมพันธ์

ความหลากหลายของรูปแบบความร่วมมือที่ไบโอเทคสามารถดำเนินความร่วมมือได้ นอกจากนี้ยังได้จัดการบรรยายโดย

หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับภาพรวมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย กรอบนโยบายและกฎหมายการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา แนะนำโรงงานต้นแบบผลิตยา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มาตรการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ

ชีวภาพ และประสบการณ์ทำธุรกิจในประเทศไทย 

ผู้เข้าร่วมชม Thai Pavillion ในงาน BIO 2010 ยังได้รับหนังสือ Life Sciences in Thailand ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ 

นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน การวิจัย และภาคธุรกิจของประเทศไทย พร้อมกับวารสาร The Scientist ฉบับเดือนพฤษภาคม

2553 ที่นำเสนอศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 

งาน BIO International Convention เป็นงานสัมมนาและการแสดงนิทรรศการด้านธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก 

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้เข้าร่วมแสดงและผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นกลุ่มผู้บริหารจากภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

สวทช. โดยไบโอเทค ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเอเชีย-แปซิฟิก

มาตั้งแต่ปี 2544 และปีงบประมาณ 2553 ได้จัดสรรทุนจำนวน 12 ทุนสำหรับนักวิจัยในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อฝึกงานและทำวิจัยเป็นเวลาระหว่าง 3-6 เดือน

ตั้งแต่ปี 2544–ปัจจุบัน ไบโอเทคได้จัดสรรทุนให้แก่นักวิจัยจากประเทศกัมพูชา เวียดนาม พม่า

ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย มองโกเลีย อินโดนีเซีย และประเทศจากหมู่เกาะแปซิฟิก เช่น ซามัว 

ฟิจิ ปาปัวนิวกินี รวมทั้งสิ้น 112 ทุน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและ

พัฒนาทักษะการทำวิจัย ให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้กลับไปพัฒนาการทำวิจัยในประเทศ

ของตน อีกทั้งสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาค นอกจากนี้นักวิจัยไบโอเทค

ยังได้ใช้ฐานเครือข่ายนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการริเริ่มและพัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่าง

หน่วยงานอีกด้วย อาทิ โครงการวิจัยร่วมเรื่อง การศึกษาราทำลายแมลงในประเทศเวียดนาม 

โครงการวิจัยร่วมเรื่อง Diversity Study of Insect Pathogenic Fungi in the North of Vietnam 

รวมถึงผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์นานาชาติ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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เนคเทคร่วมทีมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนคเทคเป็นผู้แทนประเทศไทยในการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการร่วมเป็นคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วย

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Subcommittee on Microelectronics and Information 

Technology: SCMIT) และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานโครงการ คือ 

1.  ASEAN-ROK Training on Integrated Circuits (IC) Design เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

    ด้านการออกแบบ IC โดยเนคเทคทำหน้าที่จัดฝึกอบรมให้กับประเทศที่เป็นสมาชิกของ SCMIT  

2.  ICT-based Real Time Monitoring and Management System for Dam Safety เพื่อพัฒนา

    ให้บุคลากรสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำและเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย

    ของเขื่อน ในหลักสูตรดังกล่าว เนคเทคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดฝึกอบรม

    ให้ประเทศสมาชิก ประเทศละ 2 คน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ASEAN Science Fund และ

    ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN COST) เป็นเงินจำนวน 28,000 

    เหรียญสหรัฐฯ   

นอกจากนี้ สวทช. ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ณ ประเทศอินเดีย ภายใต้โครงการ Establishment of

ASEAN-India Science and Technology Digital Library เพื่อจัดทำคลังรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปลอดลิขสิทธิ์ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนและอินเดีย โดยประเทศสมาชิก

สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทางเว็บไซต์
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เนคเทคเดินหน้าโครงการภายใต้แผนงาน FP7

เนคเทคได้รับทุนสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงาน FP7 

(Seventh Framework Programme) ของสหภาพยุโรป ได้แก่

1.  โครงการ “Southeast Asia: Support to Information Society Policy 

    Dialogued and Strengthened Cooperation (SEALING)” เป็นโครงการส่งเสริม

    เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและความร่วมมือเชิงนโยบาย (Policy Dialogues) 

    ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

    Technology: ICT) ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกอาเซียน 

    10 ประเทศ โดยมีประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ประสานงานโครงการ 

2.  โครงการ Towards a Common e-Science Infrastructure with the European 

    and Asia Grids (EUAsiaGrid) เป็นความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป

    และเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือ 

    e-Infrastructure และส่งเสริมการวิจัยในรูปแบบ e-Science ซึ่งโครงการ

    ความร่วมมือนี้ให้ความสำคัญเรื่องการเกิดภัยพิบัติ จึงกำหนดให้มีการประยุกต์ใช้ 

    e-Infrastructure ในการวิจัยและพัฒนาด้านการบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ 

    (Disaster Mitigation) อีกด้วย

ความร่วมมือระหว่างประเทศ



 70

สว
ทช

. ร
าย

งา
นป

ระ
จำ

ปี 
๒๕

๕๓
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี

สวทช. โดยนาโนเทค ได้ลงนามความร่วมมือกับ Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 

ประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัด

สัมมนา และการจัดประชุม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความสนใจที่จะมีความร่วมมือ

ด้านการวิจัยร่วมกัน

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศมาเลเซีย อีกทั้ง UTM ยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันวิจัยที่มี

ชื่อเสียง อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ สวทช.โดยนาโนเทค ยังได้ลงนามความร่วมมือกับ University of Queensland 

ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี โดยโครงการวิจัยที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ 

การวิจัยด้านนาโนไบโอเทคโนโลยี รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการพัฒนาด้านนาโนไบโอ

เทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ 
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เอ็มเทคเจ้าภาพการประชุมพลังงานโลก 

สวทช. โดยเอ็มเทค ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 38th IEA/AMF ExCo Meeting 

(IEA/AMF Executive Committee on Advanced Motor Fuels) ระหว่างวันที่ 17-20 

พฤศจิกายน 2552 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก IEA 

(The International Energy Agency) หรือทบวงพลังงานโลก ซึ่งเป็นองค์กรร่วมระหว่างภาครัฐ 

(Intergovernmental Organization) ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา จีน เดนมาร์ก 

ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี  ญี่ปุ่น  สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย 

เข้าร่วมประชุม 

การจัดประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิต

เชื้อเพลิงชีวภาพ เนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีภาคเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง อันนำไปสู่

การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนด้านพลังงานภายในประเทศ เป็นศูนย์กลางด้านพลังงานใน

ภูมิภาคและเป็นผู้นำการส่งออกพลังงาน นอกจากนี้การประชุมดังกล่าวยังเป็นการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ IEA/AMF อีกทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล

ข่าวสารที่ทันสมัยด้านพลังงานจากกลุ่มประเทศสมาชิก

จากการประชุมดังกล่าว ทำให้ สวทช. ได้สร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายวิจัยของคลัสเตอร์

พลังงานทดแทน ในกลุ่ม IEA/AMF และสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย 

Advanced Motor Fuels ในระดับนานาชาติ
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เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิง

สวทช. โดยเอ็มเทค มีความร่วมมือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภายใต้โปรแกรม UK-Thailand Partners in Science และได้ร่วมกับ British 

High Commission และสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ

ด้านเทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิง UK-Thailand Network Meetings on 

Fuel Cells: Towards Commercialization เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 

2553 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลความก้าวหน้า

ของงานวิจัยด้านพลังงานเชื้อเพลิง (Solid Oxide Fuel Cells and Proton 

Exchange Membrane Fuel Cells) กับนักวิจัยในสหราชอาณาจักรทั้งจาก

สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังได้ติดตามความคืบหน้าหลังการ

ประชมุครัง้แรกเมือ่ป ี2007 โดยมผีูเ้ขา้รว่มงานสมัมนาจากสถาบนัวจิยั  อาจารยแ์ละ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 100 คน

จากการสัมมนาดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือการวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน

เชื้อเพลิงระหว่างหน่วยงานวิจัย/ สถาบันการศึกษาไทยกับนักวิจัยจาก

สหราชอาณาจักร อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทำวิจัย การอบรมบุคลากร 

การให้ทุนวิจัย เป็นต้น
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ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรในประเทศ 

1.   การผลิตนาโนทังสเตนออกไซด์ด้วยวิธีการตกตะกอน

2.   ชุดตรวจสอบเชื้อวัณโรคจากสิ่งส่งตรวจในระดับห้องปฏิบัติการ โดยวิธี One-Tube Nested PCR

3.   เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน

4.   เครื่องบดเมล็ดพืช

5.   กรรมวิธีการเก็บรักษาเซลล์ของจุลชีพให้มีชีวิตอยู่ได้นาน

6.   การตรวจหา DNA ของเชื้อ M. Marinum และ M. Fortuitum complex

7.   การจำแนกชนิดเชื้อ Mycobacterium Tuberculosis และ nontuberculous mycobacterium 

     โดยวิธี One-tube multiplex PCR 

8.   รถสามล้อสกายแล็บ (ร่วมกับภาคเอกชน)

ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรในต่างประเทศ

1.   Nucleic acids that enhance the synthesis of 2-acetyl-1-pyproline in plants and fungi  

     ประเทศเวียดนาม

2.   Thin film solar cell and its fabrication process ประเทศสหรัฐอเมริกา

3.   Photovoltaci Thermal (PVT) Collector ประเทศจีน

4.   Dengue virus mutant strain, MBU 01-2002 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สิทธิบัตร



 74

สว
ทช

. ร
าย

งา
นป

ระ
จำ

ปี 
๒๕

๕๓

ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศ

1.    แผ่นเส้นใยอิเลคโตรสปันเซลลูโลสอะซีเตตที่มีสารสกัดบัวบกและกระบวนการเตรียมแผ่นเส้นใยดังกล่าว

2.    โครงสร้างสำหรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถใช้ติดตั้งสำหรับหลังคาหรือผนังโครงสร้างอาคาร

3.    แก้วยึดประสานส่วนประกอบของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง

4.    สารผสมอนุภาคสังกะสีออกไซด์ระดับนาโนเมตรสำหรับการเคลือบเส้นใยหรือสิ่งทอ

5.    สูตรไลโปโซมบรรจุสารสกัดบัวบก

6.    เครื่องหั่นย่อยเศษกิ่งไม้

7.    อุปกรณ์ดักละอองเกสร

8.    อุปกรณ์ควบคุมวาล์วโดยใช้โลหะจำรูปชนิดเส้น

9.    กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากบัวบกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

10.  กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากบัวบกที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งและทำลายเซลล์ที่มีการเจริญผิดปกติ

11.  ชุดทดสอบค่าไอโอดีนของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์

12.  ถุงลมจำกัดทิศทางการโป่งพองสำหรับใช้กับแผ่นรองนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ

13.  อุปกรณ์ช่วยในการพ่นยา

14.  อุปกรณ์เจาะกระดาษดีบีเอสสำหรับใช้ในขบวนการสกัดสารพันธุกรรม

15.  กรรมวิธีผลิตกระดาษสากันน้ำและกระดาษสากันน้ำที่ได้จากกรรมวิธีนี้

16.  แผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกระจกปิดเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

17.  กรรมวิธีผลิตกระดาษสาทนความร้อนและกระดาษสาทนความร้อนที่ได้จากกรรมวิธีนี้

18.  ผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มพลาสติกยืดชั้นเดียวที่ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีการผลิตโดยกระบวนการเป่าฟิล์ม

      เพื่อใช้ในการดูดซับน้ำมัน

19.  สูตรผลิตภัณฑ์แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา และกรรมวิธีการผลิตแผ่นใยซีเมนต์ดังกล่าว

20. กระบวนการลดค่าความเป็นพิษในกากเมล็ดหลังหีบน้ำมันของสบู่ดำ

21.  ชุดทดสอบค่ายังส์โมดูลัสของแท่งวัตถุจากความถี่เรโซแนนซ์ของคลื่นตามยาว

 
สิทธิบัตร
ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ

 
สิทธิบัตร
ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศ
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ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ

1.    แซนโทนที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อเริม

2.    ชุดตรวจวิเคราะห์โรคฉี่หนูที่มีส่วนประกอบของอนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตรและกรรมวิธีการเตรียม

3.    วัสดุผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และพอลิเมอร์สารกึ่งตัวนำสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีอัลตราไวโอเลท

4.    วิธีการป้อนข้อความภาษาไทยบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาโดยอาศัยหน่วยพยางค์

5.    กระบวนการผลิตอนุภาคทรงกลมของไฟโบรอินจากไหม

6.    อุปกรณ์จัดท่าสำหรับการผ่าตัดข้อไหล่และแขน

7.    วัสดุตัวตรวจรู้ทำจากยางผสมนำไฟฟ้าสำหรับวัดแรงและความดัน

8.    เครื่องจักรค้นคืนข้อมูลคนกับงานผ่านเว็บเชิงอนุพันธ์

9.    วิธีการคำนวณปริมาณไขมันแทรกในเนื้อสัตว์ เพื่อการวัดคุณภาพของเนื้อสัตว์ ด้วยเทคนิค

      การประมวลผลภาพแบบสุ่มภาพย่อย

10.  ฟิล์มที่มีสมบัติลดการสะท้อนของแสงในช่วงแสงวิซิเบิลและแสงอินฟาเรดและสมบัติป้องกันการเกาะ

      ของหยดน้ำ และสิ่งสกปรกและกระบวนการสร้างฟิล์มดังกล่าว

11.  เครื่องกำเนิดฟองแบบควบคุมทิศทางการป้อนฟอง

12.  พอลิเอสเทอร์ยูรีเทนที่มีสมบัติจำรูปร่างเดิมและย่อยสลายได้

13.  กรรมวิธีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่กำหนดไอโซไทป์ที่ต้องการ

14.  ชุดทดสอบสมบัติด้านการแปรรูปร้อนสำหรับโลหะอะลูมิเนียมผสม

15.  ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านสามเฟสที่ทำงานในโหมดควบคุมกระแสได้สี่ควอดแดรนท์

      โดยใช้ตัวตรวจจับกระแสตัวเดียว

16.  วิธีการควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงทดแทนของเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เชื้อเพลิงสองระบบ

17.  กระบวนการผลิตกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์

18.  กรรมวิธีการเพิ่มความแข็งแรงของแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับใช้งานทางการแพทย์โดยการเปลี่ยนเฟส

      ของสารประกอบของแคลเซียมตามลำดับขั้นที่อุณหภูมิต่างกัน

19.  อุปกรณ์ผลิตชิ้นส่วนโฟมโลหะในแม่พิมพ์แบบหลายชิ้น

20.  วิธีตรวจจับและหาตำแหน่งความผิดปกติในสายจำหน่ายไฟฟ้าชนิดความต้านทานสูงโดยใช้มุมต่างเฟส

      และขนาดของกระแส

21.  วิธีการประมาณรูปร่างสามมิติที่ถูกสัดส่วนของมนุษย์จากค่าวัด

22.  วิธีการสอบเทียบไมโครโฟนด้วยแบบจำลอง Autoregressive - Moving Average (ARMA)

23.  วิธีการสอบถามข้อมูลอัตโนมัติเพื่อค้นคืนสารสนเทศด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

24.  ระบบสำหรับป้องกันการส่งอีเมล์สแปม

25.  วิธีการและระบบสำหรับแยกชนิดของพันธุ์ข้าวแบบไม่ทำลายด้วยแสง

26.  ฟอสเฟสพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิทที่มีส่วนประกอบของบล็อคโคพอลิเมอร์ที่ใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง

      และกระบวนการสังเคราะห์สารดังกล่าว

27.  อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับจุลภาคของวัสดุแบบฉับพลันด้วยแท่นควบคุมอุณหภูมิคู่

28.  ระบบวิธีการวิเคราะห์ จำลองการตัดและเคลื่อนที่แบบจำลองฟันดิจิทัลในสองมิติ

 
สิทธิบัตร
ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ
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29.  โครงสร้างหัววัดความชื้นเมล็ดธัญพืชในกระบวนการอบไล่ความชื้นและเก็บรักษาแบบต่อเนื่อง

30.  เครื่องมือวัด-บันทึกและแจ้งเตือนกรณีเครื่องยนต์มีความร้อนผิดปกติ (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

31.  กระบวนการเตรียมวัสดุเชิงประกอบของเซรามิกและพอลิเมอร์ที่มีการเตรียมผงเซรามิกให้มีลักษณะเป็นเม็ดกลม

      ที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กซึ่งมีการเชื่อมต่อกันภายในแบบสามทิศทาง

32.  ระเบียบวิธีในการเทียบมาตรฐานเชิงเรขาคณิตและการออกแบบแฟนทอมของเครื่องรังสีเอ็กซ์คอมพิวเตอร์

      ด้วยลำแสงแบบทรงกรวย

33.  แผ่นรองรับชนิดพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน (RAMAN) และวิธีการเตรียมแผ่นรองรับชนิดพื้นผิวขยาย

      สัญญาณรามาน (RAMAN)

34.  องค์ประกอบของสารเคลือบสำหรับการผลิตวัสดุโฟโตแคตาไลติกประสิทธิภาพสูง

35.  กรรมวิธีการตรวจวินิจฉัยทางอิมมูโนวิทยาเพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. Citrulli 

      ในพืชตระกูลแตงด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว

36.  ชุดตรวจฮีโมโกลบินอีแบบหลอด และกรรมวิธีการตรวจ

37.  วิธีการเลือกโฆษณาบนวัสดุโฆษณาจากเหตุการณ์หรือสถานที่ที่เกิดขึ้นบนถนน

38.  ระบบตรวจวัดคุณภาพของของไหลโดยใช้การหักเหและการแทรกสอดของแสงแบบยังในของไหลดังกล่าว

39.  อนุภาคคอมพอสิตแม่เหล็กแมงกานีส-ซิงก์เฟอร์ไรท์สำหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและวิธีการเตรียม

      อนุภาคของสารดังกล่าว

40.  กระบวนการสังเคราะห์โวลลาสโทไนต์จากเปลือกไข่

41.  กรรมวิธีการลดฮิสตามีน (Histamine) ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือเป็นองค์ประกอบสูงโดยกระบวนการ

      ทางชีวภาพด้วยเซลล์จุลินทรีย์อาเคียที่ชอบเกลือ (Halophilic Archaea) ที่มีกิจกรรมของเอนไซม์

      ฮีสตามีนดีไฮโดรจีเนส (Histamine Dehydrogenase)

42.  กรรมวิธีการผลิตตัวเซลล์เชื้อเพลิงหรือชุดประกบเมมเบรน-อิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน

      แลกเปลี่ยนโปรตอนโดยวิธีการขึ้นรูปขั้วอิเล็กโทรดแบบผสมผสาน

43.  วิธีการเตรียมเอนไซม์เจอรานิลเจอราไนออล-18-ไฮดรอกซิเลส (Geranylgeraniol-18-Hydroxylase) 

      จากพืชสมุนไพรเปล้าน้อย (Croton Stellatopilosus OHBA) โดยการปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วสูง

44.  วิธิวิเคราะห์หาสารเปลาโนทอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง

45.  กระบวนการสำหรับการปรับปรุงเอกสารเก่า

46.  รถบรรทุก

47.  วิธีการตรวจจับและการแก้ไขความขรุขระเชิงความร้อนแบบวนซ้ำในระบบการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบแนวตั้ง

48.  วิธีการตรวจจับและการแก้ไขความขรุขระเชิงความร้อนในระบบการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบแนวตั้ง 

      โดยอาศัยเทคนิคการปรับเส้นโค้งที่เหมาะสม

49.  อุปกรณ์รัดลวดจัดฟัน

50.  ระเบียบวิธีการลบชิ้นส่วนแบบจำลอง 3 มิติเชิงผิวที่สร้างจากชุดข้อมูลภาพถ่ายรังสีส่วนตัด

51.  เนื้อดินผลิตภัณฑ์สโตนแวร์พร้อมเคลือบปราศจากตะกั่วเผาที่อุณหภูมิต่ำและกระบวนการผลิตดังกล่าว

52.  สูตรและกรรมวิธีการผลิตคะตะลิสต์สำหรับการผลิตไฮโดรเจนโดยการรีฟอร์มมีเทนด้วยไอน้ำ 

      (Steam Methane Reforming)

53.  วัสดุเทอโมอิเลคตริค และวิธีการเตรียมวัสดุดังกล่าว

54.  ระบบและวิธีการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ
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55.  วิธีการสร้างฐานแบบจำลองฟันสำหรับงานทันตกรรมจัดฟันในระบบดิจิทัล

56.  ระบบแบ่งประโยคอัตโนมัติสำหรับภาษาที่ไม่มีตัวบ่งประโยคชัดเจน

57.  กระบวนการแยกการติดกันของเม็ดรูปร่างกลมบนภาพดิจิตอล

58.  สารประกอบไพโรนที่ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง 

59.  กรรมวิธีการออกแบบตัวยับยั้งชนิดเปปไตด์ (PEPTIDE INHIBITOR)

60.  วงจรสวิตช์สายอากาศที่มีการรวมวงจรกรองแถบความถี่ผ่านและวงจรป้องกันการสะท้อนกลับของสัญญาณ RF3

61.  ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

62.  อุปกรณ์โคเลสเตอร์รอลเซนเซอร์ชนิดไฟฟ้าเคมี (ELECTROCHEMICAL CHOLESTEROL SENSOR) 

      ที่ใช้คาร์บอนนาโนทิวป์ที่เคลือบด้วย โพลิอะนิลิน และ CHOLESTEROL ENZYMES ด้วยวิธีการไฟฟ้าเคมี

      พร้อมด้วย ห้องแชมเบอร์ในตัวขนาดเล็ก และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

63.  วิธีการตรวจจับและการแก้ไขความขรุขระเชิงความร้อนในระบบการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบแนวตั้ง 

      และระบบการกู้ข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ใช้วิธีการเช่นนั้น

64.  กรรมวิธีการผลิตแคลเซียมฟอสเฟตที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์โดยการเปลี่ยนเฟสของสารประกอบ

      ของแคลเซียมในขั้นตอนเดียว

65.  ระบบข้อต่อหัวท้ายสำหรับอุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บแบบตัก

66.  กรรมวิธีการเตรียมน้ำยางธรรมชาติเพื่อการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องการความหนา

67.  เครื่องประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบใช้อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสเพียงตัวเดียว

68.  วิธีการและอุปกรณ์ตรวจจับสีเชิงคุณภาพของวัตถุที่ใช้วิธีดังกล่าว

69.  เครื่องอบแห้งวัตถุด้วยลมร้อนที่ควบคุมการอบแห้งด้วยความชื้นสัมพัทธ์

70.  กรรมวิธีการตรวจหาไวรัส Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necroses Virus (IHHNV) 

      ในกุ้งกุลาดำด้วยไพรเมอร์ที่มีลำดับเบสครอบคลุมจีโนมของไวรัส

71.  ชิ้นส่วนโครงสร้างกระดูกสังเคราะห์

72.  โครงสร้างสานแบบตาข่ายสามมิติรูปทรงปริซึมแบบหลายชั้นและกระบวนการผลิตสิ่งดังกล่าว

73.  วิธีการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการวางแผนรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดช่องท้องโป่งพอง

74.  การใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของไคโตซานและแคทไอออนิกพอลิเมอร์เป็นสารยับยั้งแบคทีเรีย

75.  กลไกปรับมุมแกนหมุนบดของเครื่องบดวัสดุผงแบบใบกวนลูกบด

76. เครื่องบดวัสดุผงแบบใบกวนลูกบด

77. กรรมวิธีการเตรียมพอลิเอสเตอร์โครงร่างรองรับเซลล์สามมิติสำหรับใช้งานด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน

78. ชุดควบคุมแรงเชิงกลแบบแรงกระจายด้วยความสัมพันธ์ของแรงตามแนวแกน X-Y สำหรับหอเซลล์เชื้อเพลิง

     ออกไซด์ของแข็งแบบแผ่น

79. วิธีการแสดงโฆษณาบนถนนโดยใช้ภาพเสมือนจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้ยานพาหนะ

80. อุปกรณ์และวิธีการวัดขนาดวัตถุเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ

81. วิธีการหาโครงสร้างหลักของวัตถุสามมิติอย่างมีประสิทธิภาพด้วย GPU

82. วิธีการจำแนกวัตถุวงกลมและวัตถุสี่เหลี่ยมโดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ

83. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่มีคุณสมบัติกำจัดแมกนีเซียม

84. วิธีการกำจัดความขรุขระเชิงความร้อนและอีควอไลเซชันในระบบการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบแนวตั้งแบบวนซ้ำ

85. อุปกรณ์วัดปริมาณคาวิเตชั่นเพื่อใช้ในกระบวนการทำความสะอาดที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิค
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86. วิธีการสำหรับค้นหาและระบุสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในดอกไม้จากภาพถ่ายรังสีโดยอาศัยคอมพิวเตอร์

87. วิธีการรู้จำตัวอักษรแบบปรับตัวได้ที่ใช้กับระบบแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความ

88. ระบบและวิธีการตรวจจับตำแหน่งช่วงเวลาการเกิดภาวะหยุดหายใจชั่วคราวในขณะนอนหลับจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

89. เครื่องสำหรับการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง

90. แผ่นฟิล์มบางและใส และกระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มดังกล่าวด้วยการดึงยืดสองทิศทาง

91. กระดูกเทียมรูปลิ่มแบบมีโครงสร้างรูพรุน

92. ระบบการพับสามส่วนสำหรับอุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บแบบสอดทีละจุด

93. การจำแนกแปลงเพาะปลูกตามชนิดและสายพันธุ์ของพืช

94. เครื่องมือวัดสเปกตรัมแสงแบบหลายช่องวัด

95. การทำนายผลผลิตของพืชจากสายพันธุ์และสภาพพื้นที่ปลูก

96. เซนเซอร์ชิพทางแสงแบบเวฟไกด์โมดเรโซแนนซ์ความไวสูง

97. หัวโพรบคอนโฟคอลชนิดผนวกรวมอุปกรณ์ตรวจสอบตำแหน่งจุดยอดของวัตถุผิวโค้ง

98. วิธีการประมาณความเร็ว ความเร่ง และความยาวยานพาหนะ และการแยกประเภทด้วยความยาวของยานพาหนะ

99. ระบบสำหรับการร้องขอสารสนเทศที่ต้องการจากเครื่องแม่ข่ายโดยการใช้ข้อความเอสเอ็มเอสจากเครื่องโทรศัพท์

     เคลื่อนที่ของผู้ใช้

100. ปลั๊กไฟที่สามารถสลับขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ตรงกับขั้วของระบบไฟฟ้าแบบ 1 เฟสโดยอัตโนมัติ

101. 3,12-ไดอัลคอกซี-7,8-ไดไซยาโน-5,6,9,10-เตตระไฮโดร [5]เฮลิซีน และการนำไปใช้เป็นสารเปล่งแสงสำหรับ

       ไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์

102. อนุพันธ์ ของ 7,8-ไดไซยาโน-5,6,9,10-เตตระ-ไฮโดร[5]เฮลิซีน และการนำไปใช้เป็นสารเปล่งแสงสำหรับไดโอด

       เปล่งแสงจากสารอินทรีย์

103. 3,12-ไดอัลคอกซี-7,8-ไดไซยาโน[5]เฮลิซีน และการนำไปใช้เป็นสารเปล่งแสงสำหรับไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์

104. อนุพันธ์ของ 7,8-ไดไซยาโน[5]เฮลิซีน และการนำไปใช้เป็นสารเปล่งแสงสำหรับไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์

105. ระบบสำหรับควบคุมการใช้งานโปรเจคเตอร์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

106. ระบบและวิธีการแสดงระดับความติดขัดของจราจรโดยรวมเป็นเปอร์เซ็นบนโทรศัพท์มือถือ

107. กรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอริกนาโนพาร์ทิเคิลของอนุพันธ์ 2-เอ็น-3,6-โอ-ไตรซักซินิล ไคโตซานด้วยวิธีไดอะไลซิส

108. กรรมวิธีการจำแนกเชื้อกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียด้วยดีเอ็นเอไมโครอะเรย์

109. วิธีการตัดแยกฟันแต่ละซี่บนแบบจำลองฟันดิจิทัล 3 มิติอย่างอัตโนมัติ

110. วิธีการควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงสำหรับเครี่องยนต์สันดาปภายในชนิดจุดระเบิดด้วยการอัดอากาศที่ใช้เชื้อเพลิงสองชนิด

       คือ เชื้อเพลิงเหลวที่มีค่าซีเทนสูงและเชื้อเพลิงเหลวที่มีค่าออกเทนสูง

111. พอลิเมอร์ร่วมของพอลิ (3-อัลคิลไทโอฟีน) [POLY(3-ALKYTHIOPHENE)] และเบนโซเทียร์ไดอะโซล 

       (BENZOTHIADIAZOLE) และกรรมวิธีการสังเคราะห์พอลิเมอร์ดังกล่าว

112. ฟิล์มโพลิเมอร์บางที่มีค่าการซึมผ่านและการเลือกผ่านก๊าซเอทิลีนสูง

113. มาสเตอร์แบทช์สำหรับเตรียมฟิล์มพลาสติกที่มีค่าอัตราการซึมผ่านและค่าการเลือกผ่านก๊าซเอทิลีนสูง และฟิล์มพลาสติก

       ที่ทำมาจากมาสเตอร์แบทช์ดังกล่าว

114. การเตรียมเซรามิกรวงผึ้งคอร์เดียไรต์จากของเสียในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ

115. อุปกรณ์หูฟังแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการการตัดเสียงรบกวนภายนอกแยกแยะเสียงปอดและหัวใจ

116. สารเรืองแสงเดนไดรเมอร์ที่มีโมเลกุลแกนกลางเป็นไตรฟีนิลเอมีน และการใช้สารเรืองแสงนั้นเป็นตัวตรวจวิเคราะห์
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117. สารเรืองแสงเดนไดรเมอร์ที่ประกอบด้วยโมเลกุลแกนกลางไตรฟีนิลเอมีน กิ่งฟินิลลีนเอทินิลีนและหมู่ปลายเอมีน 

       และกรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าว

118. ผลิตภัณฑ์นาโนแคปซูลที่บรรจุสารสกัดจากกระทกลก

119. กรรมวิธีการเพิ่มผลผลิตเอนไซม์นิวรามินิเดสของไวรัสอินฟลูเอนซา เอ จากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยการนำส่ง

       ยีนนอนสตรัคเชอแรล-1

120. พอลิเมอร์ชีวภาพผสมที่มีความแข็งแรงขณะหลอมสูง

121. ใบพัดกังหันลม

122. แมกนีโตทรานซิสเตอร์ชนิดอัตราขยายสูง

123. วิธีการสร้างพื้นผิวที่น้ำและน้ำมันไม่เกาะแบบยิ่งยวดที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงต่ำด้วยโครงสร้างแบบซิลิกอนดำ

124. ระบบและวิธีการป้องกันอีเมลสแปมด้วยการตรวจสอบรายชื่ออีเมลที่พึงประสงค์

125. วิธีการและวงจรปรับเฟสสัญญาณอย่างละเอียดแบบใช้ได้ทั่วไป

126. การรักษาความเสถียรของอัลคาไลน์เอิร์ธออกไซด์ (ALKALINE EARTH OXIDE) สำหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

       ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบวิวิธพันธ์

127. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟืล์มบางซิลิคอนที่มีโครงสร้างเป็นเซลล์ซ้อนสองชั้น

128. อลูมิเนียมเซอร์คอเนียที่โดปด้วยพราซิโอไดเมียม สำหรับปรับรังสีอัลตราไวโอเลตบีให้เป็นแสงที่ตามองเห็นได้

129. แผ่นฟิล์มพลาสติกปรับแสงสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร

130. กรรมวิธีการวัดปริมาณกลีเซอรีนอิสระในไบโอดีเซล

131. วิธีการควบคุมเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีสำหรับประมาณจำนวนป้ายอาร์เอฟไอดีแบบกลุ่มในพื้นที่ที่มีป้ายอาร์เอฟไอดี

       หนาแน่นมาก

132. สูตรมวลรวมเบาสังเคราะห์ที่ผิวด้านนอกมีโครงสร้างของแก้วสำหรับผสมคอนกรีต

133. อุปกรณ์วางชิ้นงานสำหรับกระบวนการพลาสมาไนไตรดิง

134. แชสซีส์รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

135. โครงสร้างแชสซีสำหรับรถโดยสารไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายชุดแบตเตอรี่จากด้านข้างตัวรถได้ทั้งด้านซ้ายและ

       ด้านขวา

136. อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนแบบก้านกระดก

137. สารเรืองแสงสีน้ำเงินจากอนุพันธ์ของ 3,12-ไดแอ-ริลออกซี-7,8-ไดไซยาโน-5,6,9,10-เตตระไฮโดร [5] เฮลิซีนและ

       การนำไปใช้สำหรับไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์

138. กรรมวิธีการเตรียมสารออกไซด์ของแลนทานัม-สตรอนเชียม-โคบอลต์-เหล็ก สำหรับวัสดุแคโทด

       เพื่อใช้เป็นเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งใช้งานที่อุณหภูมิปานกลาง

139. ชุดอุปกรณ์และวิธีการวิเคราะห์ทางความร้อนสำหรับการควบคุมขนาดเกรนของโลหะผสมอะลูมิเนียมที่ผลิตโดย

       กระบวนการหล่อ

140. ระบบพจนานุกรมจำลองฉากสถานการณ์แบบอัตโนมัติสำหรับภาษาไทยและวิธีการสร้างประโยคตัวอย่าง

       ที่ได้รับการกำกับข้อมูลเชิงภาษาศาสตร์

141. อุปกรณ์และวิธีการอ่านและสร้างบาร์โค้ดสองมิติเก็บเสียงพูดเฉพาะบุคคล

142. วิธีพิสูจน์เอกลักษณ์และรับรองผลการพิสูจน์ป้ายอาร์เอฟไอดีแบบหลายป้ายพร้อมกัน

143. วิธีการส่งข้อความสื่อผสมไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถระบุบริเวณและประเภทสถานที่ที่ต้องการส่งข้อความ

       ดังกล่าว
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144. พอลิเมอร์คอมพอสิตดูดซึมน้ำมากที่แตกสลายได้ด้วยตนเองโดยการกระตุ้นด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตและ

       กรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์ดังกล่าว

145. อนุพันธ์ฟีนิลีนไวนิลีนและกรรมวิธีการสังเคราะห์อนุพันธ์ดังกล่าว

146. ระบบปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดสำหรับกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียด้วยการดูดซับของถ่านกัมมันต์ร่วมกับ

       การฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ด้วยสารละลายโอโซน

147. สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นแก้วผนึกที่ทำมาจากเศษแก้วโบโรซิลิเกต

148. อนุพันธ์ของกรดพอลิอัลคิโนอิกที่มีการดัดแปรสายโซ่ของกรดพอลิอัลคิโนอิกด้วยกรดอะมิโน และกรรมวิธี

       การสังเคราะห์อนุพันธ์ของกรดพอลิอัลคิโนอิกดังกล่าว

149. อนุพันธ์ของกรดพอลิอัลคิโนอิกที่มีการดัดแปรสายโซ่ของกรดพอลิอัลคิโนอิกด้วยกรดอะมิโนและสารกลุ่ม

       เมทาคริเลท และกรรมวิธีการสังเคราะห์กรดพอลิอัลคิโนอิกดังกล่าว

150. วัสดุเชิงประกอบพอลิบอรอไดเมทิลไซล็อกเซนน้ำหนักเบาที่มีสมบัติกระจายแรงได้โดยกลไกการไหลเลื่อน

       และมีสมบัติวิสโคอิลาสติกคล้ายเจลนิ่มที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง

151. วิธีการอัตโนมัติสำหรับตรวจจับคำซ้อนเพื่อเสียง 2 พยางค์ในภาษาไทยด้วยเครื่องตรวจจับอัตโนมัติ

152. อุปกรณ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสมดุลพลวัต

153. อุปกรณ์และวิธีการออกแบบชุดกำกับข้อผิดของภาษาผู้เรียนแบบอัตโนมัติ

154. ระบบและวิธีการสำหรับปรับสภาวะการใช้งานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์

155. ระบบแบ่งวลีอัตโนมัติสำหรับภาษาไทย

156. วิธีการสำหรับการระบุโครงร่างของการทำงานของหน่วยกล้ามเนื้อในนักกีฬาแบบไม่ทะลุทะลวง

157. ระบบ อุปกรณ์และวิธีการหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ด้วยเสียงพูด

158. วิธีการจัดการเหมืองข้อความสำหรับคลังบทความข่าว

159. กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มจำนวนยอดใหม่แบบยอดเดี่ยวคุณภาพดีในปริมาณมาก 

       และพัฒนาเป็นต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์

160. วิธีการวัดอัตราการผ่านของก๊าซออกซิเจนผ่านฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน

161. กรรมวิธีการผลิตเมมเบรนรูพรุนโพลิโพรพิลีนที่มีสมบัติการคัดเลือกผ่านสำหรับก๊าซหรือของเหลว

162. กรรมวิธีและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมชั้นพอลิเมอร์กราฟที่มีความหนาแน่นสูง

163. กระบวนการสร้าง ชั้นช่องว่าง (CAVITY) แบบลอยตัวและโครงสร้างของชั้นช่องว่าง (CAVITY) ดังกล่าว

164. วิธีการส่งข้อความสื่อผสมไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพลวัต

165. กระบวนการสร้างฟิล์มโคบอลต์ด้วยเทคนิคการชุบเคลือบด้วยไฟฟ้าบนแผ่นซิลิกอนสำหรับประยุกต์ใช้งาน

       เป็นเซนเซอร์ในการตรวจจับฟอสเฟต

166. วิธีการและอุปกรณ์วัดความชื้นของเมล็ดธัญพืชที่ใช้วิธีดังกล่าว

167. อนุภาคแม่เหล็กที่ห่อหุ้มด้วยพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันอีพอกซีที่สามารถทำปฏิกิริยากับโปรตีน และกรรมวิธี

       การผลิตอนุภาคนั้น

168. กระบวนการเตรียมเส้นใยไทเทเนียมออกไซด์ขนาดนาโนที่ตกแต่งด้วยอนุภาคแม่เหล็กพาราแมกเนติกนาโน

       และเส้นใยไทเทเนียมออกไซด์ขนาดนาโนที่ตกแต่งด้วยอนุภาคแม่เหล็กดังกล่าว

169. กรรมวิธีการชักนำดอกและติดเมล็ดข้าวภายใต้ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

170. ดีเอ็นเอพลาสมิดสำหรับการผลิตโปรตีน VEGETATIVE INSECTICIDAL PROTEINS (VIPS) ในระบบเซลล์

       เจ้าบ้าน BACILLUS SPP. และการใช้ประโยชน์ดีเอ็นเอพลาสมิดและเซลล์เจ้าบ้านดังกล่าว

 
สิทธิบัตร
ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ

 
สิทธิบัตร
ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ
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171. กรรมวิธีการเพิ่มความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อนของยางธรรมชาติ

172. แผ่นฟิล์มพลาสติกสำหรับควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญ

173. อุปกรณ์วัดความหนืดของของเหลวขณะกวนแบบเรียลไทม์

174. ท่อปฏิรูปเชื้อเพลิงสำหรับปฏิรูปไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงแก๊สไฮโดรคาร์บอน

175. กรรมวิธีการผลิตสีน้ำยางธรรมชาติที่สามารถช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดสี

176. กระบวนการยิงฝังประจุเพื่อปรับปรุงชั้นไดอิเล็กทริก ONO สำหรับใช้ในหน่วยความจำชนิด SONOS

177. อุปกรณ์และกระบวนการคำนวณฮิสโตแกรมส่วนย่อยของภาพอย่างเร็ว

178. กระบวนการปลูกฟิล์มบางซิงค์ออกซีไนไตรด์ที่เป็นรูพรุนขนาดนาโนเมตรด้วยเทคนิคควบคุมเวลาก๊าซ

       โดยใช้ระบบรีแอคทีฟอาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง

 
สิทธิบัตร
ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ

 
สิทธิบัตร
ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ



 82

สว
ทช

. ร
าย

งา
นป

ระ
จำ

ปี 
๒๕

๕๓

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ 
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

รองผู้อำนวยการ 
นางสาวมรกต  ตันติเจริญ 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล

นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล

นายสมชาย  ฉัตรรัตนา

นางสุวิภา วรรณสาธพ

นางสาวนพวรรณ ตันพิพัฒน์

นางอ้อมใจ ไทรเมฆ

นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา

นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ 

นายขวัญชัย หลำอุบล 
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ผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติ 
นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร  (ไบโอเทค)

นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา  (เอ็มเทค)

นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ (เนคเทค)

นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  (นาโนเทค)

คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช.

นายหริส  สูตะบุตร

นายกอปร  กฤตยากีรณ

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

นายไพรัช  ธัชยพงษ์

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

นางชัชนาถ เทพธรานนท์

นายชาตรี  ศรีไพพรรณ

นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

นายปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์
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คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

นายวีระชัย วีระเมธีกุล

  นายพรชัย รุจิประภา

นายพารณ  อิศรเสนา  ณ อยุธยา

นายเขมทัต  สุคนธสิงห์

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นายอาชว์  เตาลานนท์

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์

นายยอดหทัย  เทพธรานนท์

นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง

นายสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ

นายนักสิทธ์  คูวัฒนาชัย

นายสุจินต์  จินายน

นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์

นายสันติ  วิลาสศักดานนท์

นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์

นายดำริ  สุโขธนัง

นายทวี  บุตรสุนทร

นายมนู  อรดีดลเชษฐ์

นายอำพล  กิตติอำพน

นายเข็มชัย  ชุติวงศ์

นางศิริพร  ขัมภลิขิต

นายกอปร  กฤตยากีรณ

นายทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์

นายสุเมธ  แย้มนุ่น

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท สิขร จำกัด

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจักษุรัตนิน

กรรมการมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นักวิชาการสาธารณสุข 11 ชช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ

ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

ประธานคณะกรรมการนโยบาย ICT มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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รางวัลและเกียรติยศ
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ

ดร.ชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย

ศ. ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ 

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ

ดร.อรประไพ คชนันทน์

ดร.เพลินพิศ ลักษณะนิล

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร

นายรัฐพล เฉลิมโรจน์ และ

นางสาวอุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

Dr. Tadashi Yoshihashi

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา

ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล

ดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย

นายศิวเรศ อารีกิจ

นางสาวนงนาถ พ่อค้า

นายอนุชา พลับพลา และ

นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ได้รับรางวัล APBioChEC Award จากคณะกรรมการจัดการประชุม

The Asia Pacific Biochemical Engineering Conference 2009 (APBioChEC'09) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ได้รับรางวัลและทุนการศึกษา Endeavour Executive Awards ประจำปี 2553

จากสำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ โดยรัฐบาลออสเตรเลีย 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ หน่วยงานความร่วมมือระหว่าง

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับคัดเลือกให้เป็น บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ด้านวิศวกรรมการคำนวณ) ประจำปี 2552

จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัล ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 

ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

ผลงาน “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครอะเรย์ในงานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น (สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร) 

ระดับดี ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ผลงาน “การตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหารหลายๆ ชนิดพร้อมกันด้วยแอนติบอดีอะเรย์”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2552 

จากการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงาน “สารพันธุกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสาร 2-ACETYL-1-PYRROLINE (2AP)

และ gamma-aminobutyric acid (GABA) ในพืช”
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ดร.อุกฤษฎ์ รัตนโฉมศรี

ดร.สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์

ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร และ

ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 

ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา

ดร.ชะวะนี ทองพันชั่ง

ดร.นิภา โชคสัจจะวาที

ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม

ได้รับรางวัล JBB Excellent Paper Award for Overseas Researchers 

2010 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศญี่ปุ่น 

(The Society for Biotechnology, Japan)

ผลงาน “Simultaneous non-themal saccharification of cassava 

pulp by multi-enzyme activity and ethanol fementation by 

Candida tropicalis”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553 

จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงาน “การศึกษาเอนไซม์ที่มีศักยภาพจากแหล่งทรัพยากรจุลินทรีย์ในประเทศ 

เพื่อการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ”

ดร.ชะวะนี ทองพันชั่ง

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัล CST – Wiley Outstanding Publication Award 

ประจำปี 2552 จากสมาคมเคมี 

ผลงาน “Immobilization of malarial (Plasmodium falciparum) 

dihydrofolate reductase for the selection of tight-binding 

inhibitors from combinatorial library”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัลและทุนการศึกษา Endeavour Executive Awards 

ประจำปี 2553 

จากสำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ โดยรัฐบาลออสเตรเลีย 

ผลงาน “Principle and advanced application of predictive modeling 

for construction of quantitative risk assessment model of 

Salmonella sp. in chicken”

 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบบรรยาย ประจำปี 2552 

จากงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส 

จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ผลงาน “A novel and inexpensive application of RNAi technology 

to protect shrimp from viral disease”
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นายอัศวิน วานิชชัง

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา และคณะ

นางสาวปิ่นปัญญา เรียงรุ่งโรจน์ 

ดร.จิตติมา พิริยะพงศา 

ดร.สุมาริน ซุนสง่า 

ดร.นันท์ชญา วรรณเสน 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation Award 

จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Thailand Conference on Emerging 

Infectious and Neglected Diseases (EID2010)” 

ผลงาน “Compatibility of strain-specific amino acids of PA of 

pandemic H1N1 influenza A virus influences its polymerase 

function and virus growth”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทโปสเตอร์ 

จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 5th Annual Symposium of 

Protein Society of Thailand Protein Research: From Basic 

Approaches to Modern Technologies” 

ผลงาน “การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีของอะดีโนซีนดีอะมีเนสของ

เชื้อพลาสโมเดียม ฟาลซิปารัม”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปี 2552 

(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ผลงาน วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง “จุดกำเนิดและวิวัฒนาการ

ของยีนในยูคาริโอตจากทรานสโปซอน”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2552 

(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) 

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ผลงาน วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง “กลไกการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ของโปรตีน OhrR ในแบคทีเรีย Bacillus subtilis เมื่อทำปฏิกิริยาเคมีกับ 

organic hydroperoxide”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2552 (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

ผลงาน วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง “การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

โดยเชื้อลิชมาเนียอเมซอนเนนซีส ให้ส่งเสริมการเกิดโรคลิชมาเนียเรื้อรัง” 
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นายสุนทร โต๊ะดำ

และกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าบาลา

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน

ดร.เฉลิมพล เกิดมณี

ดร.เอกชัย เจนวิถีสุข

ดร.ฟิลิป เจมส์ ชอว์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้น ฮาลา-บาลา  

และโรงเรียนนิคมพัฒนา 10  จ.นราธิวาส 

ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทกลุ่มเยาวชน ประจำปี 2552 

จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ผลงาน “การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรต้นน้ำสายบุรี

สู่กระบวนการเรียนการสอน”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัล ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 

จากงาน NSTDA Inventor’s Day & Technopreneur Prize 2010 

ผลงาน “กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อราสายพันธุ์ 

Aspergillus sp. BCC7178 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์บก”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัล ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 

จากงาน NSTDA Inventor’s Day & Technopreneur Prize 2010 

ผลงาน “การใช้แผ่นผ้ากรองเพื่อการแลกเปลี่ยนอากาศและความชื้น

ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

จากการแข่งขัน The NSTDA Idea to Product (I2P) Competition 2009: 

Fast Track to Commercialization”

จัดโดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. 

และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงาน “ชุดตรวจการแพ้ยาของสุนัข”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับทุนวิจัย Grand Challenges Explorations Grant 

จากมูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์ ประจำปี 2552 

ผลงาน “A new tool for anti-malarial target gene validation” 

และทุนวิจัย The Great Gigabase Grant 

จาก บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด และสถาบันจีโนม 

ผลงาน “Comprehensive Transcript Mapping of the 5’ ends of 

P. falciparum mRNA”
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ดร.อลงกรณ์  อำนวยกาญจนสิน

ดร.วิรักษ์ วิสุทธิผล

ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม 

ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง และคณะ 

ดร.ปิยนันท์ หาญพิชาญชัย

และคณะ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับทุนวิจัยในปี 2553 

จาก International Foundation for Science (IFS) ประเทศสวีเดน 

ผลงาน “Determination of potential role of reducing clade III PKS 

gene in the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana on 

pathogenesis against insect pests”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับทุนวิจัยในปี 2553 

จาก International Foundation for Science (IFS) ประเทศสวีเดน 

ผลงาน “Characterization of genes and proteins related to Ca2+ 

homeostasis and stress in the black tiger shrimp 

(Penaeus monodon)”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับทุนวิจัยในปี 2553

จาก International Foundation for Science (IFS) ประเทศสวีเดน 

ผลงาน “Production and delivery of double-stranded RNA 

to control yellow-head virus disease in shrimp”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับการคัดเลือกเป็น Highlight Paper บนเว็บไซต์ของ A-IMBN 

(Asia-Pacific International Molecular Biology Network) Research 

จากคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติและคณะบรรณาธิการ A-IMBN 

ผลงาน “The Chloroplast Genome Sequence of Mungbean 

(Vigna radiata) Determined by High-throughput Pyrosequencing: 

Structural Organization and Phylogenetic Relationships”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับการคัดเลือกเป็น Highlight Paper บนเว็บไซต์ของ A-IMBN 

(Asia-Pacific International Molecular Biology Network) Research

จากคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติและคณะบรรณาธิการ A-IMBN

ผลงาน “Cell-surface phytase on Pichia pastoris cell wall offers 

great potential as a feed supplement”
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ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล

นายภูริพงศ์ วรรณวิไล

นายนพดล เกิดดอนแฝก

นายปราโมทย์ คุ้มสังข์ และ

นางสาวบงกช หะรารักษ์

นางสาวพิชชา ลิ่วชิรากรณ์ และ

ดร.ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล

นางสาวบงกช หะรารักษ์

นางสาวอุทัยวรรณ วัชโรสินธุ์ และ

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล

นางสาววารุณี บวรเกียรติแก้ว

นายอนุพงษ์ พรพิจิตร และ

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล

ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2010 ด้านอนุรักษ์พลังงาน 

ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ

พลังงานทดแทน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ) ดีเด่น 

จากกระทรวงพลังงาน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2553 

สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร 

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ผลงาน “นวัตกรรมการผลิตยางแห้งคุณภาพสูงแบบต่อเนื่องและรวดเร็ว

ด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล โปสเตอร์ดีเด่น 

จากงานประชุมวิชาการ International Conference on Functionalized 

and Sensing Materials (FuSeM 2009) 

ผลงาน “Preparation of Polypropylene Graft Maleic Anhydride 

(PP-g-MA) via Twin Screw Extrusion”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศการนำเสนอโปสเตอร์ 

จากงานประชุมวิชาการ Asian Conference on Thermal Analysis 

and Applications จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ผลงาน “Thermal Conductivity Measurement of Porous 

Polypropylene Films via Thin Film Method”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award

จากการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 

จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงาน “Metallographic sample preparation and characterization 

of stainless steel-tungsten carbide metal matrix composites”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล “The 2009 Buehler Technical Paper Merit Award 

for Excellence”

จาก International Metallographic Society and Buehler Ltd.

ผลงาน “The Thickness of Defect Bands in High-Pressure 

Die Castings”
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ดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส

นางสาวหทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐ และ

ดร.ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์

นางศุภวรรณ วิชพันธุ์

นางสาวเมตยา กิติวรรณ

ดร.ดวงเดือน อาจองค์ และ

ดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ  

ดร.ดวงเดือน อาจองค์

ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น

ผศ.ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล และ

รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์

ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และ

นายศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล Outstanding Presentation 

จาก The 2nd WMRIF Young Materials Scientist Workshop, 

BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, 

Berlin, Germany 

ผลงาน "On the use of indentation technique as an effective 

method for characterising food materials"

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award in Heat and 

Surface Treatment Session 

จาก Thai Parkerizing Co.,Ltd.

ผลงาน “Effect of Mo content in MoNiCrBSi coating 

on Tribological performances”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล Best poster award in the Category "Particle Synthesis"

จาก 11st International Conference on Ceramic Processing Science,

 Zurich, Switzerland

ผลงาน “Microwave Synthesis of Wollastonite from Eggshells”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล นักวิจัยที่ปรึกษาสำหรับผู้มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม

ระดับปริญญาเอก 

จากโครงการทุนสถาบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

ผลงาน “ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงจากไพโรไลซิสของกากสบู่ดำ”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับคัดเลือกและสนับสนุนเงินทุน เพื่อพัฒนาต้นแบบในระดับอุตสาหกรรม 

จากงาน NSTDA Investors' Day จัดโดย ศูนย์ลงทุน สวทช.

ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบมวลรวมเบาสังเคราะห์โดยใช้กากตะกอน

จากอุตสาหกรรมอลูมิเนียม และดินตะกอนจากโรงงานผลิตน้ำประปา

เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”



93

NS
TD

A 
An

nu
al

 R
ep

or
t 2

01
0 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอแผนธุรกิจ และรางวัลชนะเลิศ 

ในการนำเสนอไอเดียทางธุรกิจที่เร้าใจ ในเวลาเพียง 3 นาที ไม่เกิน 3 slides 

จากการแข่งขัน The NSTDA Idea to Product (I2P) Competition 2009: 

Fast Track to Commercialization”

จัดโดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. 

และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงาน “ซิลิโคนเจลเพื่อการรักษาแผลเป็น”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล โปสเตอร์ดีเด่นประเภทรองชนะเลิศลำดับที่ 2 

จากงาน The 12th International Seminar on Elastomers 2010 & 

The 2nd Thailand-Japan Rubber Symposium, Thailand 

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผลงาน “Synthesis, Crosslinking and Characterization 

of Fumaramide-Based Siloxane Polymer”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล Best Poster Awards of Materials for Environment Session 

"MSAT-6 Award"

จากงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผลงาน “A Study of Parameters that Influence to Porosity 

in Porous Layer on Silicon Substrates”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล Best Poster Awards of Materials for Construction Session 

"MSAT-6 Award"

จากงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผลงาน “Effects of Sludge from Aluminium Production Industry on 

Pozzolanic Reaction of Blended Cement Paste”

ดร.วนิดา จันทร์วิกูล

นางสาวบุญล้อม ถาวรยุติการต์

นางสาววาสนา โคสอน และ

นางสาวปริยดา ตั๋นจักร

ดร.วนิดา จันทร์วิกูล และ

นางสาวบุญล้อม ถาวรยุติการต์

นายเจริญชัย เหลืองอ่อน และ

ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล

นายศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ

ดร.นุชธนา พูลทอง และ

ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล
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รางวัลและเกียรติยศ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล Best Paper Awards and Special Awards of Materials 

for Food & Agriculture Session "MSAT-6 Award" 

จากงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผลงาน “Effects of pH, Sugar and Salt on Rheological Properties 

of Various Starch-based Suspensions”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล Best Poster Awards of Materials for Food & Agriculture 

Session"MSAT-6 Award"

จากงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผลงาน “Rheological Properties of Hydrophobically Modified 

Tapioca Starch”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัล Best Poster Awards of Materials for Health & Medicine 

Session "MSAT-6 Award"

จากงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผลงาน “Effect of Glass Preparation on Mechanical Properties 

of Glass Ionomer Cements”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 

จากการแข่งขัน The NSTDA Idea to Product (I2P) Competition 2009: 

Fast Track to Commercialization”

จัดโดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. 

และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงาน “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก”

นางสาววรานิษฐ์ พงษ์จารุวัฒน์

ดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส

ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ

ดร.ภาวดี เมธะคานนท์

ดร.นิสภา ศีตะปันย์ และ

นายณัฏฐวี ธรรมเจษฎา 

นางสาวธิดารัตน์ มากมูล

ผศ.ดร.นันทนา จิรธรรมนุกูล และ

ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ

นางสาววิวาภร สุดแสวง

ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์

ดร.สิริพร โตนดแก้ว และ

นางสาวสมฤทัย ชรรณษานนท์

นายปีตาชัย เดชไกรศักดิ์

นายศรัณย์ สุตันติวรคุณ

นายพจน์ สุพรหมจักร

นางสาวเรณา เลาหคุณากร และ

ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ 
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ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

จากการแข่งขัน The NSTDA Idea to Product (I2P) Competition 2009: 

Fast Track to Commercialization"

จัดโดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. 

และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงาน “ระบบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการนำเสนอไอเดียทางธุรกิจที่เร้าใจ

ในเวลาเพียง 3 นาที จากการแข่งขัน The NSTDA Idea to Product (I2P) 

Competition 2009: Fast Track to Commercialization"

จัดโดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. และคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงาน “ผลิตภัณฑ์ควบคุมความชื้น”

ได้รับรางวัล สถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น (ขนาดใหญ่) 

ระดับเครือข่าย (ชนะเลิศระดับภาค) จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ได้รับรางวัล ดีเด่นด้านการบูรณาการประจำปี 2552

จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 

ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศประเภท e-Health Applications 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

จาก โครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 

(Thailand ICT Awards 2009) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงาน “CephSmile Version 2.0 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์

กะโหลกศีรษะ และจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน

ดร.กิตตินันท์  อันนานนท์

ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ

นางสาววราภรณ์ ภิญโญ

นายหยก หนูสม และ

นายพันธ์ศักดิ์ แซ่เฮง 

ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ

ดร.ภาวดี เมธะคานนท์

นางสาวปาวีณา ปรัชญาวศิน

นายสุวิทย์ เอื้อโสภณ และ

นายสืบตระกูล โควินิจ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ดร.กว้าน สีตะธนี และ

ทีมที่ปรึกษาศูนย์บริการร่วม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน

นายวิศรุต พลสิทธิ์

นางสาวนลพรรษ วงแหวน และคณะ
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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ได้รับรางวัล ชมเชยความโดดเด่น

จากการแข่งขัน The Multimedia Grand Challenge ในงาน 17th Interna-

tional ACM Conference on Multimedia 2009 ณ กรุงปักกิ่ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงาน “การวิจัยและพัฒนา Support Vector Machines” 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ได้รับรางวัล Innovation ประเภท ITS & Automotive

จากการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย 

ประจำปี 2552 (Thailand Embedded Product Award 2009: TEPA 2009) 

โดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) 

ผลงาน “MagSense: เซ็นเซอร์แม่เหล็กไร้สาย เฟส 2”

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ได้รับรางวัล ชมเชยประเภท Telecom Application

จากการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจำปี พ.ศ. 2552 

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ผลงาน “ซอฟต์แวร์ระบบบริหารเครือข่ายเน็ตแฮม” 

(Network Health Analysis and Monitoring: NetHAM)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ได้รับรางวัล สภาวิจัยแห่งชาติประเภท “วิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม” ประจำปี 2552 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ผลงาน “การสำรวจวิธีปฏิบัติในการสร้างคุณค่าแห่งองค์ความรู้: 

กรณีศึกษาเชิงตีความ (Exploring Knowledge Value Creation Practices: 

An Interpretive Case Study)”

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ได้รับรางวัล ชนะเลิศปฏิทินชนิดแขวนดีเด่น ประเภททั่วไป ประจำปี 2553 

จากการประกวดปฏิทินรางวัล “สุริยศศิธร” 

โดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ และ

นายทิวสน สีอุ่น

ดร.จตุพร ชินรุ่งเรือง

ชาวีร์ อิสริยภัทร์ และคณะ 

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์

คณะทำงานการจัดทำปฏิทินวิชาการ 

“50 ปีเทคโนโลยีเลเซอร์”
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ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

ได้รับรางวัล The best group in the symposium contest 

of the 2nd multi-national Asia Nanotech Camp (ANC)

จาก Asia Nanotech Camp (ANC) 

ผลงาน The Prospect of Solar Cell Technology Enabled 

by Nanoscience and Nanotechnology in Asia and 

Your Home Country โดยเน้นเรื่อง Dye-Sensitized Solar Cell 

และ Polymer Solar Cell

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553 

จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงาน “การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานด้านเคมีฟิสิกส์กับนาโนเทคโนโลยี 

ในการสร้างผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในอุตสหากรรม” 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2552 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ผลงานวิจัย “การพัฒนาระบบตัวพาชนิดใหม่สำหรับนำส่งยีน

โดยใช้อนุพันธุ์ของไคโตซาน”

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

ได้รับรางวัลและทุนการศึกษา Endeavour Executive Awards 

ประจำปี 2553 

จากสำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ โดยรัฐบาลออสเตรเลีย 

ดร.จิตาภา สำราญจิตต์

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

ดร.วรายุทธ สะโจมแสง และคณะ

ดร.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์
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สำนึกแห่งความปลอดภัย

สวทช. คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานทั้งในระหว่างปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน การปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

ระหว่างการเดินทางไปและกลับจากการทำงาน ตลอดจนความปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อการทำงาน ดังนั้น กิจกรรมภายในพื้นที่ สวทช. จึงได้รับการควบคุมและกำกับดูแลด้วยระบบการจัดการ

ความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001 ทุกกิจกรรมและทุกพื้นทีทำงานได้รับการประเมินเพื่อหาระดับ

ความเสี่ยง เพื่อให้การทำงานของพนักงานเกิดความปลอดภัยสูงสุด

เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน

การฝกึซอ้มแผนระงบัอคัคภียัและการฝกึซอ้มแผนฉกุเฉนิอืน่ๆ เปน็การเตรยีมความพรอ้มรบัภาวะฉกุเฉนิที ่สวทช. 

ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน สวทช. ซึ่งในปี 2553 

ได้เกิดการระบาดซ้ำของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สวทช. จึงได้มีมาตราการควบคุมอย่างเข้มงวด 

นอกจากการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยแล้ว ยังได้จัดน้ำยาทำความสะอาดมือสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อ 

รวมถึงการดูแลและสอดส่องสุขภาพอนามัยของพนักงานโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสุขภาพอนามัย

ของพนักงานได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสม

นอกจากนี ้ในป ี2553 ยงัไดเ้กดิเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สวทช. ไดน้ำแนวทางแผนปอ้งกนัและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาจัดทำแผนปฏิบัติการรับมือ

การชมุนมุหรอืประทว้งในพืน้ทีอ่ทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการรองรบัภาวะฉกุเฉนิ

ที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว

ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

สวทช. คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ สวทช. จึงได้นำระบบ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษได้รับ

การควบคุม และป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สวทช. ได้มีการเฝ้าระวังผลกระทบด้าน

สิง่แวดลอ้มทีอ่าจมผีลตอ่พืน้ทีใ่กลเ้คยีง ไดแ้ก ่การตรวจวดัคณุภาพนำ้ผวิดนิและนำ้ใตด้นิ การตรวจการวดัคณุภาพ 

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เป็นต้น โดยผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้ สวทช. ยังได้ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น โครงการคัดแยกขยะ 

เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ความร่วมมือ สวทช.-ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) โครงการกระดาษหน้าที่สามเพื่อน้อง 

(ตาบอด) โครงการกำจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซากถ่านไฟฉายแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ โครงการรีไซเคิลขวด

น้ำพลาสติกและขวดแก้ว โครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ โครงการปลูกต้นไม้-ปลูกป่า 

โครงการประชุมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ และโครงการอนุรักษ์พนักงานภายในอาคาร เป็นต้น

  



99

NS
TD

A 
An

nu
al

 R
ep

or
t 2

01
0 

รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบของสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 3 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามแนวทางการดำเนินงานของ

อนุกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วย การตรวจสอบและประเมินผล 

พ.ศ. 2545 ไดแ้ก ่การสอบทานงบการเงนิ การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง การสอบทานการประเมนิ การควบคมุภายในและกำกบัดแูล

งานตรวจสอบภายใน สำหรับการสอบบัญชีเป็นหน้าที่ของ สตง. ตามที่กำหนดในกฎหมายโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 6 ครั้งในปี 2553 เพื่อทำหน้าที่สอบทาน และดูแลสำนักงานฯ ตามขอบเขต

และความรับผิดชอบ สรุปที่สำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี ได้มีการสอบทานกับฝ่ายบริหารและหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน และได้รับ

คำชี้แจงจนเป็นที่พอใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง

องค์กร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงาน

3. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายในในปี 2553 พบว่าสำนักงานได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผลดังกล่าว 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบพบว่า สำนักงานกำลังเพิ่มกิจกรรมการสร้างความตระหนักและเสริมสร้างการควบคุมภายในให้เกิดขึ้นทั่วทั้ง

องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายในทั้งทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการจัดทำแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถงึการสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ดา้นการปฏบิตังิาน ดา้นการเงนิ 

และจรรยาบรรณการตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐานสากล ในปี 2553 มีการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งนี้คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีผลการประเมินร้อยละ 82

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ และประเมินตนเอง

ในฐานะอนุกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2553 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการประเมินตนเองทั้งคณะได้ผลการประเมิน

ร้อยละ 86 และประเมินรายบุคคลได้ผลประเมินร้อยละ 80

คณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติงานในนามของ กวทช. ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงาน มีการ

บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน

ในนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

 

(นายเขมทัต สุคนธสิงห์)

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 
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สินทรัพย์	 	 								 	 							หมายเหตุ	 	 บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร   1 758,546,532.28

เงินทุนระยะสั้น    2 1,193,281,453.02

ลูกหนี้บริการ    3  45,555,990.56

เงินยืมทดรองจ่าย    11,155,637.49

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ 4 33,570,965.00

เงินยืมหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย   -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   5 47,360,941.95

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	 	 2,089,471,520.30

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท 6 478,824,527.74

เงินลงทุนระยะยาว   7 1,412,300,019.52

เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและความร่วมมือ 8  442,630,475.61

เงินมัดจำและเงินประกัน    303,705,922.09

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  9 4,618,494,603.13

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน               10 89,663,646.76

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    864,782.96

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 	 	 7,346,483,977.81

รวมสินทรัพย์	 	 9,435,955,498.11

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบดุล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2553

งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย	สตง.
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งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย	สตง.

หนี้สินและกองทุน	 	 								 							หมายเหตุ	 	 บาท

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า     218,236,347.28

เงินรับล่วงหน้า     3,316,443.45

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      35,012,569.66

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   11 115,314,867.09

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	 	 371,880,227.48

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินอุดหนุนกันไว้เบิก    33,570,965.00

เงินสำรองเงินบำเหน็จพนักงาน สวทช.   246,862,046.83

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   12  30,505,834.10

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	 310,938,845.93

รวมหนี้สิน	 	 682,819,073.41

ส่วนของกองทุน

เงินกองทุน    891,554,491.05

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด   8,104,687,275.69

บวก รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้  (243,105,342.04)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด  7,861,581,933.65

รวมส่วนของกองทุน	 	 	 13	 	 8,753,136,424.70

รวมหนี้สินและกองทุน	 	 9,435,955,498.11
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รายได้	 	 								 	 								 หมายเหตุ		 บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    3,231,463,425.00

เงินอุดหนุนอื่น         รายละเอียด 1 769,722,539.05

รายได้ค่าบริการ         รายละเอียด 1 400,822,753.29

รายได้อื่นๆ         รายละเอียด 1 22,844,271.65

ดอกเบี้ยรับ  38,222,482.37

เงินปันผลรับ   2,296,500.00

รวมรายได้	 	 	 	 	 4,465,371,971.36

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร   รายละเอียด 2 1,504,690,485.33

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย   รายละเอียด 2 1,283,832,603.88

ค่าเสื่อมราคา   638,190,780.83

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    รายละเอียด 2 1,236,763,443.36

รวมค่าใช้จ่าย	 	 	 	 4,708,477,313.40

รายได้สูง	(ต่ำ)	กว่าค่าใช้จ่าย	 	 14	 	 (243,105,342.04)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย	สตง.

งบรายได้ค่าใช้จ่าย

สำหรับปี	สิ้นสุด	วันที่	30	กันยายน	2553
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งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย	สตง.

เงินอุดหนุนอื่น	 	 								 	 						 	 บาท

เงินอุดหนุนโครงการวิจัย    590,157,822.23

เงินสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา  179,564,716.82

รวม	 	 	 	 	 769,722,539.05

รายได้ค่าบริการ

รายได้จากการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการ   134,370,996.51

รายได้จากความร่วมมือรับจ้างวิจัยพัฒนา   106,855,407.01

รายได้จากสิทธิประโยชน์ของงานวิจัยและพัฒนา   9,088,111.47

รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนา  59,681,926.52

รายได้ค่าบริการสืบค้นและฐานข้อมูล   243,716.66

รายได้จากการขายหนังสือ เอกสาร คู่มือ และสมาชิก  3,612,049.51

รายได้ค่าโฆษณา   13,551.40

รายได้ค่าเช่าและบริการ  86,956,994.21

รวม	 	 	 	 400,822,753.29

รายได้อื่นๆ

รายได้ค่าปรับ   7,497,843.97

รายได้เบ็ดเตล็ด   7,756,460.54

รายรับจากการรับบริจาคพัสดุ   7,589,967.14

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  -

กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  -

ผลต่างจากการปรับระบบ Fixed Assets  -

รวม	 	 	 	 22,844,271.65

รายละเอียดรายได้

สำหรับปี	สิ้นสุด	วันที่	30	กันยายน	2553
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งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย	สตง.

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 	 								 	 						 	 บาท

เงินเดือนและค่าจ้าง    1,232,760,637.12

เงินสวัสดิการพนักงานและครอบครัว  201,380,766.17

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน  70,549,082.04

รวม	 	 	 	 	 1,504,690,485.33

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย

เงินอุดหนุนการวิจัย   493,477,352.65

เงินสนับสนุนสถาบันเครือข่าย   101,758,716.21

ทุนบัณฑิตศึกษา   131,845,135.95

เงินอุดหนุนอื่นๆ  441,691,430.95

ค่าจ้างศึกษา ค่าบริหารงาน และผู้เชี่ยวชาญ   115,059,968.12

รวม	 	 	 	 1,283,832,603.88

รายละเอียดที่ 2

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สำหรับปี	สิ้นสุด	วันที่	30	กันยายน	2553
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	 								 	 						 	 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สัมมนาและฝึกอบรม   106,961,968.14 

ค่ารับรองและพิธีการ    19,829,893.30

ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริการเครือข่าย ค่าเช่าอื่น   98,699,115.58

ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์และบริการข้อมูล   25,692,318.95 

ค่าใช้จ่ายบริหารอาคาร   78,951,158.35 

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   55,602,175.46

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์   168,252,144.12

ค่าใช้สอยอื่น     53,062,155.86 

ค่าวัสดุ   256,518,333.15

ค่าสาธารณูปโภค   121,637,109.29 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและนิทรรศการ  125,139,595.99

ค่าสมาชิก   1,703,804.63

ค่าสอบบัญชี   123,640.62

ค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินสำหรับโครงการ/งานบริการ 5,606,255.22

ส่วนเพิ่ม (ลด) จากเงินลงทุน   96,662,289.67

หนี้สงสัยจะสูญ   (1,027,605.35)

เงินเหลือจ่ายส่งคืน     22,924,853.14 

ส่วนลดรับ  1.42 

ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน    315,250.67 

ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน   6.00 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  108,979.15 

รวม	 	 	 	 1,236,763,443.36	

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สำหรับปี	สิ้นสุด	วันที่	30	กันยายน	2553

รายละเอียดที่ 2

งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย	สตง.
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1.		เงินสดและ	รายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	30	กันยายน	2553	จำนวน	758.55	ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เงินสด       

เงินฝากกระแสรายวัน                  

เงินฝากออมทรัพย์              

เงินฝากประจำ 3 เดือน     

รวม                

2.		เงินลงทุนระยะสั้น	ณ	วันที่	30	กันยายน	2553	จำนวน	1,193.28	ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากประจำ 6 เดือน

เงินฝากประจำ 12 เดือน

รวม

3.		ลูกหนี้ค่าบริการ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2553		จำนวน	45.55	ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดี   

รวม      

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ประมาณการ)

รวม         

4.		เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวน 33.57 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี             

รวมทั้งสิ้น	 

5.		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

วัสดุคงเหลือ 

ลูกหนี้กรมสรรพากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ลูกหนี้อื่น 

อื่นๆ 

รวม	

 

งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย	สตง.

0.34

12.75

744.48

0.98

758.55

-

1,193.28

1,193.28

48.48

9.39         

57.87

 (12.32)

45.55

33.57

33.57

12.99

5.30

1.87

10.22

14.17

2.81

47.36

หมายเหตุ	ประกอบงบการเงิน
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6.		ลูกหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ		ณ วันที่ 30 กันยายน 2553  จำนวน  478.82 ล้านบาท 

ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวน 478.82 ล้านบาท เป็นเงินที่ให้เอกชนกู้ยืมตาม 

โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม  ในลักษณะกิจกรรมตามความต้องการของบริษัท (Company-Directed Research 

Development and Engineering Project) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือบริษัทธุรกิจเอกชนในการวิจัยและวิศวกรรม   

ที่สามารถนำผลไปสู่เชิงการค้ารวมถึงการลงทุนจัดตั้งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการ  โดยการสนับสนุนทางด้านการเงินในรูปเงินกู้ 

อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผู้ขอกู้ต้องมีทุนของตนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ขอกู้ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 75% ของทุนทั้งโครงการและ 

ทุนของแต่ละโครงการจะต้องไม่เกิน 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน 2 ปี)  

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนแก่โครงการนั้นๆ 

แหล่งที่มาของเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้  และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ  โดยเงินทุนจาก 

แหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู้ทั้งหมดต่อโครงการ 

ผลประโยชนใ์นรปูดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จากการใหกู้เ้งนิตามโครงการนีจ้ะตกเปน็ของสถาบนัการเงนิทีเ่ขา้รว่มโครงการ  รฐับาลหรอื สวทช.  

จะไม่ได้รับประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยจากการนี้แต่อย่างใด และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ค้ำประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่  

สวทช.  เงินต้นที่ สวทช. ได้รับคืนจะสามารถนำไปใช้ในการให้กู้เพิ่มเติมภายใต้โครงการนี้ได้

7.		เงินลงทุนระยะยาว	ณ	วันที่	30	กันยายน	2553		จำนวน	1,412.30	ล้านบาท	ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท

7.1. เงินฝากธนาคาร-ประจำเกิน 1 ปี   

7.2. เงินลงทุนในหุ้นบริษัทเอกชน            

      โดยเงินลงทุนในหุ้นบริษัทเอกชน มีรายละเอียด ดังนี้

                      หน่วย : ล้านบาท

  1,279.93

132.37

ชื่อบริษัท	

บริษัท วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด ครั้งที่ 1                                                                     

                                                       ครั้งที่ 2  

บริษัท เทรดสยาม จำกัด  

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด 

บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด 

บริษัท พัฒนาโคนมไทย จำกัด 

บริษัท ที-เน็ต จำกัด 

บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 

บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด 

บริษัท ไมโครอินโนเวต

บริษัท เลิร์นเทค จำกัด

รวม

ทุน

จดทะเบียน

7.50

62.50

200.00

 333.33

 10.00

 6.00

 1.00

 1.00

 95.00

100.00

 4.00

ถือหุ้น

ร้อยละ

33.33

23.92

13.00

17.00

 15.00

 40.00

 49.00

 49.00

 49.00

25.00

 30.00

ชำระ

ค่าหุ้น

ร้อยละ

100.00

25.00

25.00

100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

50.00

 75.00

มูลค่า

เงินลงทุน

ปี	2553

2.50

3.74

6.50

 42.50

 1.50

 2.40

 0.49

 0.49

 46.55

24.50

 1.20

132.37

งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย	สตง.
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งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย	สตง.

9.		ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  ณ วันที่ 30 กันยายน  2553  จำนวน  4,618.49  ล้านบาท   

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน 

อาคาร 

ครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

สินทรัพย์ระหว่างทาง 

รวม 

        

10.		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีมูลค่าสุทธิ 89.66 ล้านบาท 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีวงเงินเกิน 20,000 บาท ขึ้นไป จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ด้วยราคาทุน 

หักค่าตัดจำหน่ายสะสม ตามอายุการใช้งาน 5 ปี ส่วนที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน  

ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ราคาทุน 375.03 ล้านบาท หักค่าตัดจำหน่ายสะสม 285.37 ล้านบาท  

ซึ่งได้โอนมาจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และสินทรัพย์ระหว่างทาง

8.		เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ

เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ หมายถึงโครงการที่สำนักงานจัดตั้งหรือร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานของ 

รัฐหรือเอกชน  โดยการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยพัฒนาและดำเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเพื่อพัฒนา 

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวนเงินลงทุนที่สำนักงานลงทุนในโครงการพิเศษ ประกอบด้วย

ชื่อโครงการ	 	 	 	 	 	 	 หน่วย	:	ล้านบาท

โครงการพิเศษ “ห้องปฏิบัติการ DNA Technology” (DNATEC)  33.60

สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ (CCP)    72.59

โครงการเรียนรู้ออนไลนแห่ง สวทช (NOLP)    22.56

โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ (PCBTEC)    55.60

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (GITS)    243.19

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)   9.00

โครงการความร่วมมือโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร   4.79

ชีวภาพในประเทศไทย (BRT) 

โครงการความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันและบำบัดโรคเขตร้อน  (T2) 1.30

รวม	 442.63

เพิ่ม

-

152.55

450.75

2.19

705.07

6.28

1,316.84

ราคาตามบัญชี

1	ต.ค.	52

6.40

2,536.80

951.70

4.27

573.61

97.71

4,170.49

ลด

-

0.54

 36.14

0.80

 35.63

87.36

160.47

ค่าเสื่อมราคา

ประจำปี

	 -

252.68

454.49

1.20

-

-

708.37

ราคาตามบัญชี

30	ก.ย.	53

	 6.40

2,436.13

911.82

4.46

1,243.05

16.63

4,618.49
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11.		หนี้สินหมุนเวียนอื่น

       หน่วย : ล้านบาท

 เจ้าหนี้อื่น 15.16

 เงินรอรับรู้  4.63

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างนำส่ง  0.02 

 เงินค้ำประกัน / เงินประกันผลงาน  0.35

 รายได้รอการรับรู้ 91.92

 อื่น ๆ    3.23

 รวม	 115.31

12.		หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

 เงินมัดจำ 13.30

 เงินค้ำประกัน 12.66

 เงินสมนาคุณ 4.55

 รวม	 30.51

13.		เงินกองทุน

หน่วย : ล้านบาท

 ทุนประเดิม      874.73

 ทุนรับโอนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์  105.64

 ทุนรับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์  9.80

 ทุนรับโอนโครงการพิเศษทุนประเดิม 0.04

 ทุนโอนให้ สนช. (71.61)

 ทุนโอนให้ สวทน. (27.04)

          รวม	 			891.56

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  7,861.58

 รวม	 8,753.14

งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย	สตง.
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งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย	สตง.

14.		ผลการดำเนินงาน

ในปี 2553 สำนักงานฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,465.37 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 4,708.48 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 105.44 ของรายได้รวม จึงมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเท่ากับ 243.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (5.44)  

ของรายได้รวม นอกจากนั้นในส่วนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มียอดคงเหลือรวม  

3,231.76 ลา้นบาท สำนกังานฯ มภีาระผกูพนัในเจา้หนีก้ารคา้และคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย งานกอ่สรา้ง และรายจา่ยในโครงการสนบัสนนุ 

การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,928.55 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

: เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                         253.25       

: งานก่อสร้าง                                                                                 1,285.73       

: โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        1,389.57       

- คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร  75.66 

- คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข  64.64 

- คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป อิเล็กทรอนิกส์  107.22 

- คลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจร  9.79 

- คลัสเตอร์พลังงานทดแทน  71.59 

- คลัสเตอร์สิ่งทอ  8.48 

- คลัสเตอร์การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   46.08

  เพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส    

- คลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม 42.04 

- คลัสเตอร์อื่นๆ 22.45 

- เทคโนโลยีฐาน 412.61 

- กลุ่มพันธกิจ 351.78 

- กลุ่มบริหารจัดการภายใน 177.23 
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