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สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ
สวทช.	มุ่งสร้างเสริมการวิจัย	พัฒนา	ออกแบบ	

และวิศวกรรม	(RDDE)	

จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์	(TT)	

พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำาลังคน	(HRD)

และโครงสร้างพื้นฐาน	(INFRA)	

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำาเป็น	

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	

โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานทุกส่วน
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การดำาเนินงานในปี	๒๕๕๔	สวทช.	มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	โดยทำางานร่วมกับพันธมิตรเป็น

สำาคัญ	พร้อมกับมุ่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมจากการวิจัยและพัฒนา		สวทช.	ใช้	Balanced	

Scorecard	 เป็นเครื่องมือบริหารระดับองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย	 และได้กำาหนด	 ๓	 กลยุทธ์หลักทีใ่ช้เร่งผลักดันให้	 สวทช.	 ก้าวไปสู่

ความสำาเร็จพร้อมทั้งส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ได้แก่	

๑.	การเพิ่มความเข้มข้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการที่ทำางานร่วมกับ	สวทช.

๒.	การเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยที่ไม่ใช่พนักงาน	สวทช.

๓.	การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(Green	NSTDA)

สวทช.	 มีบริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบโปรแกรม	 (Program	 based)	 เพื่อให้เกิดบูรณาการทีส่ามารถตอบโจทย์ด้าน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของคลัสเตอรไ์ดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ	สวทช.	มีสำานักบรหิารคลัสเตอรแ์ละโปรแกรมวจิยั	(CPMO)	บรหิาร

จัดการงานวิจัย	 เป้าหมาย	 ทิศทาง	 และการบูรณาการเป็นคลัสเตอร์วิจัย	 ในขณะเดียวกัน	 สวทช.	 มีศูนย์แห่งชาติ	 ๔	 ศูนย์	 ดำาเนิน

โครงการวิจัยทีต่อบสนองความต้องการของโปรแกรมและคลัสเตอร์	 	 พร้อมทัง้พัฒนาเทคโนโลยีฐาน	 (platform	 technology)

ที่ครอบคลุม	๔	สาขาเทคโนโลยีหลัก	ได้แก่	พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ	เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์	 และนาโนเทคโนโลยี	 เพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์ต่างๆ	 ได้	 นอกจากนี	้ สวทช.	 ยังมี

กลุ่มงานวิจัย	 ทีเ่ชื่อมโยงงานวิจัยระหว่างกลุม่วิจัย	 คลัสเตอร์มุง่เป้าและกลุม่เทคโนโลยีฐาน	 ทีช่ัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 เรียกว่า

“กลุ่มโปรแกรม	cross-cutting”	ซ่ึงเป็นกลุ่มงานวิจัยประยุกต์ท่ีได้รับการพัฒนาจากเทคโนโลยีฐานท่ีพัฒนาในศูนย์แห่งชาติ	จนถึงระดับ

ทีม่ีศักยภาพในการขยายผลไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม	 เพื่อเพิ่มโอกาสการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สร้าง

ผลกระทบในภาคส่วนต่างๆ

นอกจากการวจิยั	พฒันา	และวศิวกรรมแล้ว	สวทช.		ใหค้วามสำาคัญตอ่การสรา้งฐานของการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในระยะยาว	 รวมถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผูใ้ช้สามารถนำาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้มาก

ยิ่งขึ้น	สวทช.	ได้ดำาเนินงานโปรแกรมพันธกิจที่จำาเป็นควบคู่ไปด้วย	อาทิ	โปรแกรมการพัฒนากำาลังคนและสร้างความตระหนักด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัย	 ทีจ่ะเป็นผูส้ร้างความรู้และนวัตกรรมในอนาคต	พร้อมกับสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจแกเ่ดก็	เยาวชน	ประชาชนท่ัวไป	ใหต้ระหนักถงึประโยชน์ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	และใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่าง

เหมาะสม	 โปรแกรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ประกอบด้วย	 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	

และการดำาเนินงาน	 บำารุงรักษา	 และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	 และกลุม่โปรแกรมกลไกเพื่อการส่งมอบและขยายผล	

ประกอบด้วย	 การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้าน	 การบริการวิชาการและทดสอบ	 การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใน

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม		การพฒันาธรุกจิเทคโนโลยี	การฝึกอบรม	การพฒันาอุทยานวทิยาศาสตร	์และการเขา้ถงึกลุ่ม

เป้าหมายและการตลาด	เพื่อให้ผลงานวิจัยไปถึงกลุ่มผู้ใช้	และเชื่อมโยงความต้องการกลับมาที่งานวิจัยได้อีกด้วย

บทสรุปผูบริหาร
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ปีงบประมาณ	๒๕๕๔	สวทช.	มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้

•	 ดำาเนินโครงการวิจัยและพัฒนา	จำานวน	๑,๗๔๘	โครงการ	มูลค่ารวม	๓,๔๗๔.๐๓	ล้านบาท	แบ่งเป็นโครงการใหม่	๕๖๕	

โครงการ	โครงการต่อเนื่อง	๑,๑๘๓	โครงการ	โดยในจำานวนโครงการทั้งหมด	มีโครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในปีนี้	๓๘๒	

โครงการ	

•	 มูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการประเมิน	๒๓,๗๔๖.๕๕	ล้านบาท	มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ	

๖๙๓	เรื่อง	มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร	๑๖๖	เรื่อง	และมีมูลค่าโครงการความร่วมมือกับพันธมิตร	๙๗๒.๐๔	ล้านบาท

•	 ดำาเนินการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา	จำานวน	๖๗	เทคโนโลยี	 ให้แก่สถานประกอบการรวม	๑๑๐	แห่ง	 เพื่อนำาไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ	

•	 ดำาเนินการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตร	ี โท	 และเอก

ผ่านโครงการพฒันาอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรส์ำาหรบัเดก็และเยาวชน	(Junior	Science	Talent	Project;	JSTP)	จำานวน	

๑๗๕	ทุน	และโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	(Thailand	Graduate	Institute	of	Science	and	

Technology;	TGIST)	จำานวน	๔๑๑	ทนุ	ฝึกอบรม	จำานวน	๑๗,๒๗๑	คน	และพฒันาเยาวชนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	

โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน	จำานวน	๓,๐๐๘	คน	นอกจากนี้	 สวทช.	ยังได้ดำาเนินการสร้างความตระหนักด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมทีม่ีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี โดยดำาเนินการ	

เสริมสร้างความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวารสารต่างๆ	รวมถึงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ	

•	 ดำาเนินการให้บริการวิเคราะห์	 ทดสอบ	 สอบเทียบ	 และบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี จำานวน	

๑๓๑,๑๒๑	รายการ	 ให้บริการพ้ืนท่ีเช่า	และบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแก่บริษัทเอกชนรวม	

๒๔๓	ราย

•	 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น	๔,๔๒๙.๔๘	ล้านบาท	แบ่งเป็นงบดำาเนินงาน	๓,๕๘๒.๔๒	ล้านบาท	และค่าก่อสร้าง	

๘๔๗.๐๖	ล้านบาท	โดยมีรายได้ทั้งหมด	๑,๑๐๓.๐๖	ล้านบาท

ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๔	 มีบุคลากรทัง้สิ้น	 ๒,๖๘๘	 คน	 แบ่งเป็นพนักงานกลุม่วิจัยวิชาการ	 ๑,๘๑๖	 คน	 กลุ่มสนับสนุน		

๖๖๐	คน	และกลุ่มบริหาร	๒๑๒	คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๘,	๒๔	และ	๘	ของจำานวนบุคลากรทั้งหมดตามลำาดับ
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ในปงบประมาณ 2554 สวทช. 

ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา

1,748

	โครงการ มูลค่า:	ล้านบาท

เกษตรและอาหาร 267 407.47

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 148 660.03

สุขภาพและการแพทย์ 136 315.72

ทรัพยากร	ชุมชน	และผู้ด้อยโอกาส 105 112.91

อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 77 192.19

โปรแกรม	Cross-Cutting	Technology 233 336.76

อื่นๆ	 19 69.17

โครงก�ร

มูลค่�โครงก�รรวม 3,474.03 ล้�นบ�ท

ก�รวิจัยและพัฒน�ต�มคลัสเตอร์ 

จำ�นวน 985 โครงก�ร  

มูลค่�โครงก�รรวม 

2,094.25 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย

985
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	โครงการ มูลค่า:	ล้านบาท

ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 145 269.55

ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 329 245.98

ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 134 422.66

ด้านนาโนเทคโนโลยี 147 382.56

ด้านอื่นๆ 8 59.04

ก�รก�รวิจัยและพัฒน�ต�มเทคโนโลยี 

จำ�นวน 763 โครงก�ร  

มูลค่�โครงก�รรวม 

1,379.79 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย

763
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ทรัพยสินทางปญญาที่สําคัญ

639 เรื่อง

บทความวิชาการนานาชาติ

166

13

36

ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร 

ผลงานที่ไดรับคูมือสิทธิบัตร 

ผลงานที่ไดรับคูมืออนุสิทธิบัตร 
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จำ�แนกต�มกลุ่มตำ�แหน่ง

กลุ่มวิจัยและวิช�ก�ร 1,816  คน

กลุ่มสนับสนุน 660  คน

กลุ่มบริห�ร  212  คน

บุคลากร สวทช. 
จำ�นวน  ประกอบด้วย

2,688 คน 

จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�

ปริญญ�เอก 458  คน

ปริญญ�โท  1,170  คน

ปริญญ�ตรีและต่ำ�กว่� 1,060  คน
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สารจากประธานกรรมการ
ดร.ปลอดประสพ		สุรัสวดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศทุกระดับ	โดยเน้นการส่งเสริมให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน	การสร้าง

นักวิทยาศาสตร์	นักวิจัย	และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ	การบริหารงาน

วิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง	รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐ	ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

นับว่าเป็นองค์กรทีม่ีความโดดเด่นในการตอบสนองนโยบายรัฐบาล	 โดยเฉพาะในการวิจัยและพัฒนา	

รวมท้ังการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีสำาคญัในสาขาท่ีเป็นความตอ้งการของประเทศ	เพื่อใหไ้ทยกา้วทันกระแส

การเปลี่ยนแปลงโลก	พร้อมๆ	กับพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และภูมิปัญญา	จาก

ผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมา	สวทช.	รว่มมือกบัพนัธมิตรพฒันาและบูรณาการระบบการวจิยั	รวมท้ังพฒันา

ฐานข้อมูลงานวิจัยระดับประเทศ	เตรียมความพร้อมของไทยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ	 ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาล	 อาทิ	 การพัฒนาเทคโนโลยี

ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผูป้ระสบมหาอุทกภัยในปี	 ๒๕๕๔	

นับเป็นสิง่ทีย่ืนยันถึงความวิริยะอุตสาหะของบุคลากรในการร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้เพื่อคนไทย	

โดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย

ผมเชื่อมัน่ว่า	 สวทช.	 จะร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสง่างามตามเจตนารมย์ทุกประการ

(ดร.ปลอดประสพ		สุรัสวดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สารจากผูอํานวยการ
ดร.ทวีศักดิ์	กออนันตกูล

ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สวทช.	 เป็นหน่วยงานในกำากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	

โดยพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 อยูภ่ายใต้การกำากับดูแลของ

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(กวทช.)	สวทช.	มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่ง

และเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก	 โดยการนำาความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาภาคการเกษตร	 และภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 สวทช.	

ได้ดำาเนินงานผ่านการทำางานร่วมกันของศูนย์แห่งชาติ	๔	ศูนย์	ได้แก่	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ	 (ไบโอเทค)	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 (เอ็มเทค)	 ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต	ิ(เนคเทค)	ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาต	ิ(นาโนเทค)	และมีศนูย์

บริหารจัดการเทคโนโลยี	 (ทีเอ็มซี)	 ทำางานร่วมกับนักวิจัย	 หน่วยงานภายนอก	 ทัง้ภาครัฐและเอกชน

ในการนำาผลงานและเทคโนโลยีต่างๆ	มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์			

สวทช.	 ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการ	 เอกชน	 และสถาบันการศึกษา	 เพื่อเชื่อมโยงให้

นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำางานกันอย่างใกล้ชิด	 และเข้าถึงความต้องการของทั้งภาคการเกษตรและภาค

อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุม	 (๑)	 เกษตรและอาหาร	 (๒)	 พลังงานและสิง่แวดล้อม	 (๓)	 สุขภาพและ

การแพทย์	(๔)	ทรัพยากร	ชุมชนชนบท	และผู้ด้อยโอกาส	(๕)	อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ	นอกจากน้ี	

สวทช.	 ยังได้พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาวในด้านที่

สำาคัญ	คือ	วัสดุศาสตร์	เทคโนโลยีชีวภาพ	อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	และนาโนเทคโนโลยี	เพื่อให้

ประเทศไทยกา้วสู่การเป็นผู้คดิคน้เทคโนโลยี	เกดิการสรา้งนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีสามารถตอบโจทย์

ความต้องการของอุตสาหกรรม	และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้

ความท้าทายของ	สวทช.	ในช่วงปี	๒๕๕๔	ที่ผ่านมา	คือ	การพัฒนากลไกการส่งมอบผลงานสู่การใช้งาน

ในภาครัฐและเอกชนให้มากที่สุด	ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนนั้น	สวทช.	สนับสนุนให้ภาคเอกชนใช้กลไก

ของภาครฐัท่ีมีอยู่และปรบัปรงุใหด้ขีึ้น	เพื่อใหเ้อกชนไดร้บัประโยชน์จากการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	 เช่น	 กลไกการอุดหนุนด้านการให้คำาปรึกษาแก้ปัญหาด้วยโครงการสนับสนุน

การพฒันาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรอื	iTAP	กลไกดา้นภาษซีึ่งบรษิทัท่ีมีคา่ใชจ้า่ยดา้นวจิยัและ

พฒันา	สามารถแสดงค่าใช้จา่ยเพื่อใช้ประกอบการย่ืนภาษเีงนิได	้๒	เท่า	มาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อ

พัฒนาทักษะ	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	หรือ	STI	ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	เป็นต้น	

ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๔	 สวทช.	 และเครือข่ายพันธมิตรสามารถผลิตผลงานทีไ่ด้รับการประเมินผล

กระทบทางเศรษฐกจิและสังคมกวา่	๒๔,๐๐๐	ล้านบาท	นอกจากน้ี	ยังผลิตทรพัย์สินทางปัญญาท่ีสำาคญั	

ได้แก่	บทความวารสารนานาชาติ	จำานวน	๖๙๓	เรื่อง	ผลงานที่สามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรได้	๑๖๖	เรื่อง	

โดยมีโครงการที่พันธมิตรร่วมลงทุนมูลค่ากว่า	๑,๐๐๐	ล้านบาท	และผลงานของ	สวทช.	ยังได้รับรางวัล

จากองค์กรทัง้ระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนือ่ง	 ซึ่งเป็นการยืนยันความสำาเร็จและ

การยอมรับ	สวทช.	จากภายนอกได้เป็นอย่างดี

ดร.ทวีศักดิ์		กออนันตกูล	

ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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วางรากฐานทรัพยสินทางปญญา

สูการถายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชยและสาธารณประโยชน

สรางผลงานใหประจักษตอภาคธุรกิจและชุมชน
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เมล็ดพันธุ์ข้�วหอมชลสิทธิ์ถ่�ยทอดสู่เกษตรกร 

ไบโอเทค	สวทช.	ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และกรมการข้าว	พัฒนาพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทน

น้ำาท่วมฉับพลันและไม่ไวต่อช่วงแสง	จากการผสมพันธุ์ระหว่าง	พันธุ์ข้าว	IR57514	ที่มีคุณสมบัติทนต่อน้ำาท่วม

ฉับพลัน	 กับพันธุ์ขาวดอกมะลิ	 ๑๐๕	 ซึ่งมีคุณภาพการหุงต้มดี	 และมีกลิ่นหอม	 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่

เกี่ยวข้องกับยีนทนน้ำาท่วมและคุณภาพการหุงต้มในการคัดเลือก	คุณสมบัติเด่นที่สำาคัญ	ได้แก่	ทนอยู่ใต้น้ำาโดย

ไม่ตายได้นาน	๒-๓	สัปดาห์	ไม่ไวต่อช่วงแสงทำาให้ปลูกได้มากกว่า	๑	ครั้ง/ปี	ผลผลิตประมาณ	๘๐๐	กิโลกรัม/

ไร่	ในสภาพนาปักดำา	(ความชื้นร้อยละ	๑๒)	คุณลักษณะการหุงต้มแบบพันธุ์ขาวดอกมะลิ	๑๐๕	และมีกลิ่นหอม	

สวทช.	จึงได้ดำาเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์	จำานวน	๔๐๐	กิโลกรัม	 (เดือนสิงหาคม–

ธันวาคม	๒๕๕๓)	ให้แก่สหกรณ์การเกษตร	อ.ผักไห่	จ.พระนครศรีอยุธยา	โดยใช้กลไกของสหกรณ์การเกษตร	

อ.ผักไห่	 เป็นผู้ดำาเนินการคัดสรรพ้ืนท่ีและเกษตรกร	 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๔	ราย	 มีพ้ืนท่ีปลูกรวม	๓๐	ไร่	

และได้อบรมให้ความรู้	เรื่อง	“เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี”	กับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิต

เมล็ดพนัธุ์ด	ีพบวา่	พื้นท่ีซึ่งไม่ไดร้บัผลกระทบจากน้ำาท่วมสามารถเกบ็เกี่ยวผลผลิตได	้๒๑,๑๙๐	กโิลกรมั	(ผลผลติ

เฉลีย่	 ๘๔๘	 กิโลกรัม/ไร่)	 ส่วนพื้นที	่ ได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วมเรือนยอดจมมิดอยูใ่ต้น้ำา	 เป็นเวลา	 ๑๒	 วัน	

ในช่วงดังกล่าวต้นข้าวอยูใ่นระยะออกดอกทำาให้ไม่สามารถผสมเกสรใต้น้ำาได้	 อย่างไรก็ตาม	 ภายหลังน้ำาลด

ต้นข้าวฟื้นตัวได้เร็วและมีการเจริญเติบโตแทงช่อดอกใหม่	 โดยยังสามารถเก็บเกี ่ยวผลผลิตได้ประมาณ	

๑๕๐-๒๐๐	กิโลกรัม/ไร่	
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ปลูกมันสำ�ปะหลังด้วยวิธีก�รเขตกรรม และก�รใช้ร�บิว�เรีย

ในก�รควบคุมเพลี้ยแป้ง

เพลี้ยแป้ง	 (Pseudococcus sp.)	 เป็นแมลงศัตรูชนิดหนึ่ง	 ในประเทศไทยมีอย่างน้อย	๔	ชนิด	 ได้แก่	

เพลี้ยแป้งลาย	เพลี้ยแป้งสีเทา	หรือเพลี้ยแป้งแจ็คเบียดส์เล่ย์	เพลี้ยแป้งมันสำาปะหลังสีเขียว	และเพลี้ยแป้งมัน

สำาปะหลังสีชมพ	ูโดยในปี	๒๕๕๑	พบการระบาดของเพล้ียแป้งสีชมพอูย่างรนุแรงในพืน้ท่ีปลูกมันสำาปะหลังของ

ประเทศไทย	และประเทศใกล้เคียง	 เช่น	กัมพูชาและเวียดนาม	โดยมีการระบาดอย่างรุนแรงทั้งในช่วงฤดูแล้ง

และฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน	สาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ	 ส่งผลกระทบการอยู่รอดและสภาวะ

การเจริญพันธุ์ของแมลงศัตรูพืช	 เป็นปัจจัยทีส่่งเสริมให้แมลงศัตรูพืชระบาดได้ตลอดปี	 จนไม่สามารถควบคุม

เพลี้ยแป้งด้วยศัตรูตามธรรมชาติจากแมลงห้ำาและแมลงเบียนได้เหมือนที่ผ่านมาในอดีต	ไบโอเทค	สวทช.	จึงได้

ศึกษาวิจัยเชื้อราบิวเวอเรีย	 (Beauveria	 bassiana)	 ซึ่งมีสมบัติในการทำาลายแมลงหรือทำาให้เกิดโรคกับแมลง

หลายชนิด	ได้แก่	พวกเพลี้ย	ไรแดง	แมลงหวี่ขาว	หนอนผีเสื้อ	ตั๊กแตน	ปลวก	และด้วง	เชื้อรานี้จะผลิตสปอร์	

ซึ ่งเมือ่สัมผัสกับผิวของแมลงในสภาพความชื้นทีเ่หมาะสม	 สปอร์จะงอก	 แทงทะลุผ่านผนังหรือช่องว่าง

บนลำาตัว	 โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อของแมลง	 เส้นใยของเชื้อราจะเข้าสูเ่นือ้เยือ่ของแมลง	 และจะผลิตสารพิษ

ที่เรียกว่า	บิวเวอริซิน	และโอโอสปอริน	แมลงจะถูกทำาลายไปในที่สุด

สวทช.	 จึงร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชพลังงานและอาหารแห่งประเทศไทย	 ในการจัดทำาแปลงปลูก

มันสำาปะหลังโดยวิธีการเขตกรรม	 (น้ำาหยด)	ร่วมกับการใช้เชื้อราบิววาเรียในการควบคุมเพลี้ยแป้งใน	๓	พื้นที่	

ได้แก่	อ.สีคิ้ว	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านมะขามเตี้ย	จ.กาญจนบุรี	และ	อ.ประจันตคาม	จ.ปราจีนบุรี	พบว่าการให้

น้ำานอกจากทำาให้ต้นมันสำาปะหลังมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วยังเสริมความต้านทานต่อเพลี้ยแป้ง	 โดยประชากร

เพลีย้แป้งลดลงเมือ่ต้นมันได้รับน้ำาอย่างสม่ำาเสมอ	 แปลงทดสอบทัง้	 ๓	 แปลงสามารถควบคุมการระบาดของ

เพล้ียแป้งไดด้	ีและยังทำาใหแ้มลงห้ำาและแมลงเบียน	ซึ่งเป็นศัตรธูรรมชาตขิองเพล้ียแป้งมีจำานวนเพิ่มขึ้นอีกดว้ย	
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ขย�ยผลเพื่อใช้ประโยชน์จ�กอ้อยอ�ห�รสัตว์ ถ่�ยทอดเทคโนโลยี

สู่เกษตรกรน�หญ้� และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

สืบเนือ่งจาก	 สวทช.	 ได้ทูลเกล้าฯ	 ถวายพันธุ ์อ้อยอาหารสัตว์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ในงานการประชุมวิชาการประจำาปี	สวทช.	๒๕๕๒	จำานวน	๓	พันธุ์	ได้แก่	พันธุ์ไบโอเทค	

๑	พันธุ์ไบโอเทค	๒	และพันธุ์ไบโอเทค	๓	พันธุ์ละ	๐.๕	ตันรวม	๑.๕	ตัน	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๒	และ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานท่อนพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำาริฯ	

อ.ด่านซ้าย	จ.เลย	รับไปดำาเนินการปลูกขยายท่อนพันธุ์เพื่อขยายผลต่อเนื่อง	

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำาริฯ	 ได้ปลูกทดสอบผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์จำานวน	๓	 สายพันธ์ุแล้ว	

พบว่าผลผลิตอ้อยปลูกที่อายุ	 ๗	 เดือน	 ในพื้นที	่ ๖๐	 ตารางเมตรต่อพันธุ์	 อ้อยอาหารสัตว์พันธุ์ไบโอเทค	 ๒	

ให้ค่าเฉลีย่ความสูง	 เส้นผ่านศูนย์กลางลำา	 จำานวนลำา	 และผลผลิตสูงสุด	 ๓๑๕	 เซนติเมตร	 ๒.๑๐	 เซนติเมตร	

๒๙,๐๙๓	ลำาต่อไร่	และ	๒๑.๕๑	ตันต่อไร่	ตามลำาดับ	ปัจจุบัน	ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำาริพระราชดำาริฯ	

ได้ขยายพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ทั้ง	๓	สายพันธุ์	 ไปยัง	ภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดต่างๆ	ได้แก่	

ศนูย์วจิยัและพฒันาอาหารสตัวเ์พชรบรุ	ีสระแกว้	และชยันาท	นอกจากนี้		ยังขยายผลไปยังสถานพีฒันาอาหาร

สัตว์เพชรบูรณ์	โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำาริ	จ.เพชรบูรณ์	และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์	จ.สระแก้ว	อีกด้วย	

ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบท่อนพันธุ์	 ทัง้	 ๓	 พันธุ์	 พบว่าพันธุ์ไบโอเทค	 ๑	 ให้ค่าเฉลี่ยน้ำาหนักลำาสูงสุด	

๐.๘๑	กิโลกรัม	และอ้อยอาหารสัตว์พันธุ์ไบโอเทค	๓	ให้ค่าบริกซ์เฉลี่ยสูงสุด	๓.๘๔	บริกซ์

นอกจากนี้	 ไบโอเทค	 สวทช.	 ได้ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 องค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 กรมปศุสัตว์	 สหกรณ์โคนมวังน้ำาเย็น	 และเกษตรกรนาหญ้า	

จ.ร้อยเอ็ด	 เพื่อขยายผลและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์	 การผลิตอ้อย

อาหารสัตว์ในแปลงเกษตรกร	รวมถึงคุณค่าทางโภชนะของอ้อยอาหารสัตว์	ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรนาหญ้า	

และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโดยตรงอีกด้วย				
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ก�รประเมินผลผลิตและลักษณะท�งคุณภ�พของ

พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์ลูกผสมชั่วที่หนึ่ง 

ประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตพริกรวมประมาณ	๕๙๗,๑๕๗	ไร่/ปี	โดย

พรกิท่ีปลูกมากท่ีสุดคอื	พรกิขี้หนูผลใหญ่	มีพื้นท่ีเพาะปลูกคดิเป็นรอ้ยละ	๖๑	

ของพื้นทีก่ารปลูกพริกทัง้หมด	 ซึ่งแหล่งผลิตพริกขี้หนูผลใหญ่ทีส่ำาคัญของ

ประเทศไทยอยูใ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ทีใ่ช้

ปลูกมีทัง้พันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสม	 ซึ่งพริกพันธุ์ผสมเปิดจะมีลักษณะ

ประจำาพันธุ์ไม่สม่ำาเสมอ	 คุณภาพและปริมาณผลผลิตไม่สม่ำาเสมอ	 ผลผลิต

ต่อไร่ต่ำา	 อ่อนแอต่อโรค	 ส่วนในพริกพันธุ์ลูกผสมจะให้ผลผลิตทีม่ีคุณภาพ

สม่ำาเสมอกว่าพริกพันธุ์ผสมเปิดทัว่ไป	 โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม

ในอดีตทำาได้โดยเกษตรกรกำาจัดเกสรตัวผู้ออกเพ่ือให้เหลือแต่เกสรตัวเมียสำาหรับ

ผสมขา้มกบัพนัธุ์พอ่ท่ีตอ้งการ	ปัจจบัุนมีการนำาลักษณะเกสรตวัผู้เป็นหมันใน

พรกิมาใชใ้นการผลิตเมล็ดพนัธุ์ลูกผสมในพรกิอย่างกวา้งขวาง	ขอ้ดขีองการนำา

ลักษณะเกสรตัวผูเ้ป ็นหมันมาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ ์	 คือ	 ลดต้นทุน

ในการผลิตเมล็ดพันธุ ์พริก	 เพิ ่มความบริสุทธิ ์ของเมล็ดพันธุ ์พริกลูกผสม	

เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมที่มีคุณภาพ	

สวทช.	 สนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 เพื่อพัฒนาพันธุ์

พรกิขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะเกสรตวัผู้เป็นหมันสำาหรบัใช้ในการผลิตเมล็ดพนัธุ์

พริกลูกผสมของพริกขี้หนูผลใหญ่	 ผลจากการดำาเนินงานได้พันธุ์พริกขี้หนู

ผลใหญ่เกสรตัวผูเ้ป็นหมัน	 A32	 ทีใ่ช้เป็นพันธุ์แม่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก

ลูกผสม	 และจากการประเมินลักษณะสำาคัญทางเศรษฐกิจของพริกขี้หนู

ผลใหญ่พันธุ์ลูกผสมทัง้หมด	 ๘	 สายพันธุ์	 พบพันธุ์ลูกผสมพริกขี้หนูผลใหญ่

ทีม่ีลักษณะในเชิงการค้าทีด่ี	 ๓	 สายพันธุ์	 ได้แก่	 F91	 F112	 และ	 F150	

ที่มีความทนทานต่อโรคแอนแทรคโนส	

บริษัทผูจ้ำาหน่ายเมลด็พันธุไ์ด้ให้ความสนใจพันธุพ์ริกลกูผสม	 F112	

ซึ่งเกิดจากคู่ผสมระหว่างพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่เกสรตัวผู้เป็นหมัน	A32	และ

พันธุ์พ่อจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 โดยรับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้

เชิงพาณิชย์แล้ว

พันธุ์ลูกผสมพริกขี้หนูผลใหญ F91 ที่เปนพริกสดและพริกแห้ง

พันธุ์ลูกผสมพริกขี้หนูผลใหญ F112 ที่เปนพริกสดและพริกแห้ง

พันธุ์ลูกผสมพริกขี้หนูผลใหญ F1150 ที่เปนพริกสดและพริกแห้ง

ก�รประเมินผลผลิตและลักษณะท�งคุณภ�พของก�รประเมินผลผลิตและลักษณะท�งคุณภ�พของ
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พัฒน�พันธุ์มะเขือเทศอุตส�หกรรมต้�นท�นโรค

ใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว

มะเขือเทศเป็นพืชผักทีม่ีการบริโภคผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ได้มากมาย	 ประเทศไทยมีพื้นทีป่ลูกมะเขือเทศ	 ๕๒,๐๐๐	 ไร่	 ผลผลิตเฉลีย่

ต่อไร่	 ๓.๘๘	 ตัน	 (สำานักงานเศรษฐกิจ,	 ๒๕๕๐)	 โดยผลผลิตมะเขือเทศ

ต่อพื้นทีข่องประเทศไทยยังคงมีระดับต่ำาเมือ่เปรียบเทียบกับประเทศอืน่	

ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลายสาเหตุ	อาทิ	สภาพแวดล้อมในการผลิตไม่เหมาะสม	

การระบาดของโรคและแมลง	 เป็นต้น	ดังนั้น	แนวทางการเพิ่มศักยภาพการ

พัฒนาให้ได้สายพันธุ์ทีใ่ห้ผลผลิตสูงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย	

จึงมีความสำาคัญและเป็นที่สนใจของหลายหน่วยงาน

สวทช.	 ได้สนับสนุนคณะวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ศึกษาการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ

อุตสาหกรรม	 จำานวน	 ๒๑๒	 พันธุ์	 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 พบพันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมทีม่ีลักษณะ

ต้านทานโรคเห่ียวเขียว	ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง	ทนร้อน	มีลักษณะทางพืชสวน	

ท่ีดี	๖๖	สายพันธ์ุ	 อย่างไรก็ตาม	สายพันธ์ุดังกล่าวยังมีการกระจายตัวสูงในด้าน

ลักษณะพืชสวน	ความต้านทานโรค	และผลผลิต

คณะวิจัยจึงนำาสายพันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมทีผ่่านการคัดเลือก

ขา้งตน้	มาประเมินความตา้นทานต่อโรคใบหงิกเหลืองและโรคเห่ียวเขียวในห้อง

ปฏิบัติการและตรวจสอบยีนต้านทานโรคใบหงิกเหลืองโดยใช้ดีเอ็นเอ

เครื่องหมาย	และถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมมะเขอืเทศให้ผู้สนใจนำาไปใช้ต่อยอด

งานวิจัยต่อไป	 โดยมีผูส้นใจเข้าร่วมเยีย่มชม	 แบ่งเป็นภาคเอกชน	๘	 บริษัท	

และภาครัฐ	๔	หน่วยงาน	และได้ถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ	จำานวน	

๑๖	สายพันธุ์	ให้แก่ภาคเอกชนแล้ว	๕	บริษัท

ปฏิบัติการและตรวจสอบยีนต้านทานโรคใบหงิกเหลืองโดยใช้ดีเอ็นเอ

เครื่องหมาย	และถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศให้ผู้สนใจนำาไปใช้ต่อยอด
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และภาครัฐ	๔	หน่วยงาน	และได้ถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ	จำานวน	และภาครัฐ	๔	หน่วยงาน	และได้ถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ	จำานวน	

งานวิจัยต่อไป	 โดยมีผูส้นใจเข้าร่วมเยีย่มชม	 แบ่งเป็นภาคเอกชน	๘	 บริษัท	งานวิจัยต่อไป	 โดยมีผูส้นใจเข้าร่วมเยีย่มชม	 แบ่งเป็นภาคเอกชน	๘	 บริษัท	งานวิจัยต่อไป	 โดยมีผูส้นใจเข้าร่วมเยีย่มชม	 แบ่งเป็นภาคเอกชน	๘	 บริษัท	งานวิจัยต่อไป	 โดยมีผูส้นใจเข้าร่วมเยีย่มชม	 แบ่งเป็นภาคเอกชน	๘	 บริษัท	งานวิจัยต่อไป	 โดยมีผูส้นใจเข้าร่วมเยีย่มชม	 แบ่งเป็นภาคเอกชน	๘	 บริษัท	งานวิจัยต่อไป	 โดยมีผูส้นใจเข้าร่วมเยีย่มชม	 แบ่งเป็นภาคเอกชน	๘	 บริษัท	งานวิจัยต่อไป	 โดยมีผูส้นใจเข้าร่วมเยีย่มชม	 แบ่งเป็นภาคเอกชน	๘	 บริษัท	งานวิจัยต่อไป	 โดยมีผูส้นใจเข้าร่วมเยีย่มชม	 แบ่งเป็นภาคเอกชน	๘	 บริษัท	
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และภาครัฐ	๔	หน่วยงาน	และได้ถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ	จำานวน	และภาครัฐ	๔	หน่วยงาน	และได้ถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ	จำานวน	และภาครัฐ	๔	หน่วยงาน	และได้ถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ	จำานวน	

พัฒน�พันธุ์มะเขือเทศอุตส�หกรรมต้�นท�นโรค

มะเขือเทศเป็นพืชผักทีม่ีการบริโภคผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ได้มากมาย	 ประเทศไทยมีพื้นทีป่ลูกมะเขือเทศ	 ๕๒,๐๐๐	 ไร่	 ผลผลิตเฉลี่ย
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ระบบบำ�บัดไนเตรตแบบท่อย�วในก�รบำ�บัดไนเตรตในตู้แสดงสัตว์น้ำ�เค็ม

ระบบเลี้ยงสัตว์น้ำาแบบปิดโดยทั่วไป	ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสัตว์น้ำาทะเลในตู้แสดงสัตว์น้ำา	(Aquarium)	หรือการเลี้ยง

สัตว์น้ำาเศรษฐกิจ	 จำาเป็นต้องมีระบบบำาบัดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำาให้เหมาะสมต่อการดำารงชีวิตของสัตว์น้ำา	 ซึ่งทัว่ไปจะใช้

ตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน	 (nitrification	biofilter)	 ทำาหน้าที่กำาจัดแอมโมเนียที่มีความเป็นพิษสูงโดยเปลี่ยนให้เป็นไนเตรต

ซึ่งมีความเป็นพิษต่ำากว่า	 แม้ว่าวิธีนีช้่วยยืดระยะเวลาการเปลีย่นถ่ายน้ำาออกไปได้	 แต่จะทำาให้เกิดการสะสมไนเตรตในน้ำา	 เมื่อ

ไนเตรตมีปริมาณสูงกว่า	๕๐	mg-N/L	อาจส่งผลต่อความเครียดและการเจริญพันธ์ุได้	อย่างไรก็ตาม	การบำาบัดไนเตรตออกจากน้ำา

ในตู้เลี้ยงปลาในสภาวะที่มีออกซิเจนสูงทำาได้ยาก	ประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างระบบมีราคาแพง	ทำาให้กระบวนการ

บำาบัดที่ใช้งานได้จริงยังมีอยู่น้อย

คณะนักวิจัย	 ไบโอเทค	 สวทช.	 ได้พัฒนาระบบบำาบัดไนเตรตแบบท่อยาว	 (Tubular	 Denitrification	 Reactor)		

เพื่อใช้กับระบบหมุนเวียนน้ำาสำาหรับเพาะเลีย้งสัตว์น้ำาเศรษฐกิจทัง้ระบบน้ำาจืดและน้ำาทะเล	 ซึ่งใช้กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน

ในการกำาจัดไนเตรตออกจากน้ำาโดยเปลีย่นให้เป็นแก๊สไนโตรเจน	 เมือ่ใช้ร่วมกับตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชันจะสามารถบำาบัด

ของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนีย	ไนไตรต์	และไนเตรต	ออกจากระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำาได้อย่างสมบูรณ์	ทำาให้ไม่ต้อง

เปล่ียนถา่ยน้ำาออกจากบ่อในระหวา่งการเล้ียง	สามารถหมนุเวยีนน้ำาใชไ้ดน้านกวา่	๑	โดยไม่มีการเปล่ียนถา่ยน้ำา		ซึ่งเหมาะสำาหรบั

การเลีย้งพ่อแม่พันธุ์และการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำาปลอดโรค	 มีต้นทุนระบบต่ำา	 	 สามารถพัฒนาไปสูร่ะบบการเลีย้งสัตว์น้ำา

ความหนาแน่นสูงเพื่อผลิตสัตว์น้ำาเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้	บริษัทผู้ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายปลาสวยงาม	มีการให้บริการด้านงานออกแบบ	ตกแต่ง	บำารุงรักษาระบบเลี้ยงสัตว์น้ำา

ขนาดใหญ่ให้กับสถานทีห่ลายๆ	 แห่งในประเทศ	 ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวจาก	 สวทช.	 เพื่อการผลิตและการจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์แล้ว
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เครื่องสีข้�วขน�ดเล็กสำ�หรับครัวเรือนและชุมชน

ข้าวเป็นพืชอาหารที่สำาคัญ	โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย	สำาหรับประเทศไทยข้าวเป็นสินค้าเพื่อการส่งออก

และบริโภคในประเทศ	ในปี	๒๕๕๔	เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกกว่า	๒๐๐	ล้านบาท	คิดเป็นอันดับที่	๑๐	

ของการส่งออกจากประเทศไทย	 การผลิตข้าวทีไ่ด้ผลผลิตสูง	 และสูญเสียน้อย	 จึงเป็นจุดมุง่หมายสำาคัญ	

การสร้างโรงสีชุมชนให้กับเกษตรกรในครัวเรือนและชุมชน	 ทีต่้นทุนต่ำาเหมาะสำาหรับชุมชน	 สามารถผลิตข้าว

ที่มีคุณภาพ	และลดการใช้พลังงานในการขนส่งได้จึงมีความจำาเป็น	

เอ็มเทค	 สวทช.	 จึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำาหรับครัวเรือนและชุมชน	 เพื่อลด

ความเสียหายจากกระบวนการดังกล่าว	 โดยเครื่องสีข้าวทีพ่ัฒนาขึ้นนีเ้ป็นระบบครบวงจร	 สามารถสีข้าว

ได้ทัง้ข้าวกล้องและข้าวขาว	 มีชุดลูกยางกระเทาะเปลือกเป็นแบบเซาะร่องตามแนวการไหลของข้าว	 และ

มีครบีกั้นดา้นขา้งแผ่นป้อน	ชดุขดัขา้วท่ีออกแบบรอบการขดัใหเ้หมาะสมลดการหกัของเมล็ดขา้ว	และออกแบบ

ให้มีชุดดูดรำาข้าว	ซึ่งช่วยลดความร้อนในการขัดสี	กำาลังการผลิตข้าวกล้อง	๒๐๐	กิโลกรัม/ชั่วโมง	และข้าวขาว	

๑๕๐	กิโลกรัม/ฃั่วโมง

ปัจจุบัน	 สวทช.	 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสีข้าวดังกล่าวให้ภาคเอกชนไปใช้ในการผลิต

เชิงพาณิชย์แล้ว
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แบคทีเรียย่อยสล�ยน้ำ�มันปโตรเลียมสำ�หรับก�รกำ�จัดคร�บน้ำ�มัน

ท�งชีวภ�พ

ไบโอเทค	สวทช.	รว่มกบับรษิทั	ไฮกรมิ	เอ็นไวรอนเมนทอล	แอนด	์รเีสิรช์	จำากดั	วจิยัแบคทีเรยีท่ีสามารถ

ย่อยสลายน้ำามันปิโตรเลียม	เพื่อใช้เป็นผลิตภณัฑ์ชวีภาพทางการคา้สำาหรบักำาจดัคราบน้ำามัน	ท่ีมีคณุสมบัตพิเิศษ

ในการย่อยสลายโมเลกุลน้ำามันทีก่ำาจัดยาก	 หรือกลิน่เหม็นในภาคอุตสาหกรรม	 เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ในประเทศไทย	 	 โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรม	ปิโตรเคมี	ยานยนต์	อาหาร	 โรงพยาบาล	และโรงแรม	

คอนโดมิเนียม	อพาร์ทเม้นท์	เป็นต้น				

ปัจจุบัน	 บริษัท	 ไฮกริม	 เอ็นไวรอนเมนทอล	 แอนด์	 รีเสิร์ช	 จำากัด	 ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์	 KEEEN	

สารชวีบำาบัดภณัฑ์	(Bioremediation	Agent)	เพื่อจำาหน่ายเชงิพาณิชย์แล้ว	ประกอบดว้ยการใหบ้รกิาร	๗	กลุ่ม	

คือ	(๑)	งานบริหารจัดการระบบบำาบัดน้ำาเสีย	(๒)	งานบริหารจัดการถังน้ำามันท้ังบนบก	(ใต้ดิน-บนดิน)	และบนเรือ	

(๓)	 งานให้บริการ	 และเป็นทีป่รึกษาการขจัดน้ำามันปนเปือ้นฉุกเฉินในน้ำาและบนดิน	 (๔)	 งานออกแบบนำา

เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม	 (๕)	 งานให้บริการทำาความสะอาดพื้นฝ่ายผลิต	 อุปกรณ์

เครื่องจกัร	หรอืบรเิวณพื้นท่ีปนเป้ือนน้ำามัน	(๖)	งานตดิตั้งอุปกรณ์หยดอัตโนมัตเิพื่อขจดักล่ินในหอ้งน้ำาและเพิ่ม

ประสิทธภิาพ	การบำาบัดน้ำาเสีย	และ	(๗)	งานใหบ้รกิารตรวจสอบตวัอย่างน้ำาเสีย	ดนิปนเป้ือน	และทำาวจิยัศกึษา

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม		โดยผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีเกดิจากผลงานวจิยัการเพาะเล้ียงแบคทีเรยีดงักล่าวท่ีมีการย่ืน

จดสิทธิบัตรในประเทศ	๑	เรื่อง	และอนุสิทธิบัตร	๕	เรื่องผลิตภัณฑ์นี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	

ภายใต้ผลงานจดสิทธิบัตรในประเทศ	๑	เรื่อง	และอนุสิทธิบัตรอีก	๕	เรื่อง
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นวัตกรรมท�งเทคโนโลยีเพื่อก�รฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นทีด่ินเค็มมากกว่า	 ๑๗	 ล้านไร่  	 ดินเค็มมีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	   	

ความเค็มของดินเป็นสาเหตุทีท่ำาให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง	 ส่งผลให้เกิดความยากจนกับประชากรมากกว่า	 ๓๐%	 ของ	

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	ไบโอเทค	สวทช.	รว่มกบักรมพฒันาท่ีดนิ	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ	จ.สกลนคร	

ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย	และบริษัท	เกลือพิมาย	จำากัด	ดำาเนินการโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟู

พื้นที่ดินเค็ม	ระยะที่	๑	ระยะเวลา	๓	ปี	(ปี	๒๕๕๑-๒๕๕๓)	 ในปีแรกได้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบร่วมกับเกษตรกร	อ.บ้านม่วง	จ.สกลนคร	

และ	 อ.บ้านดุง	 จ.อุดรธาน	ี ประมาณ	 ๑๐๐	 ไร่	   ซึ่งต่อมาป	ี ๒๕๕๒-๒๕๕๔	 โครงการได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น			

โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า	๑,๑๐๐	ครัวเรือน	พื้นที่กว่า	๕,๕๐๐	ไร่	ในเขต	จ.สกลนคร	อุดรธานี	ขอนแก่น	และนครราชสีมา	ภายหลัง

การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีพบว่าเกษตรกรสามารถปลูกข้าวในพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถทำาการเพาะปลูกได้ทำาให้ได้ผลผลิตข้าวเพียงพอต่อการบริโภค	 และ

พื ้นทีบ่างส่วนได้ผลผลิตเทียบเท่าผลผลิตข้าวในพื ้นทีด่ินไม่เค็ม	 รวมผลผลิตข้าวทีไ่ด้เป็นมูลค่ากว่า	 ๑๖	 ล้านบาท/ปี	 และ	

หลังฤดปูลูกขา้วไดมี้การส่งเสรมิใหมี้การปลูกพชืหลังนา	สรา้งรายไดแ้ละเพิ่มอินทรยีวตัถบุนพื้นท่ี	นอกจากน้ียังไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับกลุม่เกษตรกรทีม่ีผลงานด้านการพัฒนาพื้นที	่

ดินเค็มเป็นที่เด่นชัดและเป็นตัวอย่างกับกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ	เพื่อการขยายผลเทคโนโลยีไปสู่การฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มต่อไป

ทั้งนี้	การฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มควรมีการจัดการอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นทีแ่ละขีดจำากัดทางธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  	 รวมทัง้เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ

ขยายผลไดใ้นระดบัประเทศ	โดยกรมพฒันาท่ีดนิ และ	สวทช.	จงึขอรบัทุนสนับสนุนตอ่เน่ืองจากเครอืซเิมนตไ์ทย	ในโครงการนวตักรรม

ทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม	ระยะที่	๒	ระยะเวลา	๓	ปี	มีเป้าหมายเพื่อ	๑)	พัฒนาสายพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	โสน	ปอเทือง	

และยูคาลิปตัสที่ทนเค็ม	๑.๕-๒.๐%	เกลือ ๒)	มุ่งเน้นการบริหารจัดการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ศูนย์บ่มเพาะ

เกษตรกร	 โดยมีศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรบนพื้นที่ดินเค็มจำานวน	๑๐	ศูนย์ที่มีระบบการบริหารจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือฟ้ืนฟู

ดินเค็ม	 และสามารถขยายผลการสร้างศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรบนพ้ืนท่ีดินเค็ม	๕๐	 ศูนย์	ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน	 เและ	 ๓)	

เตรียมความพรอ้มของบุคลากรของกรมพฒันาท่ีดนิเพื่อการขยายผลการฟื้นฟพูื้นท่ีดนิโดยการมีส่วนรว่มของเกษตรกรในระดบัประเทศ	

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นทีด่ินเค็มนี	้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทย  จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท		

สยามฟอเรสทรี	จำากัด	ซึ่งสนับสนุนต้นกล้ายูคาลิปตัส	และไบโอเทค	สวทช.	พัฒนาสายพันธุ์โสน	ปอเทือง	และขยายพันธุ์ยูคาลิปตัส		

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	กรมพัฒนาที่ดินจะมีความพร้อมในการขยายผลการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มในระดับประเทศแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม	

การเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรผ่านการเพ่ิมผลผลิต	ควบคู่ไปกับการลดการแพร่กระจายดินเค็ม 		
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วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์แบบพันธุวิศวกรรม

โรคไข้เลือดออกมีสาเหตุสำาคัญจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่	ซึ่งมีถึง	๔	ซีโรทัยป์	ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเมื่อเกิด

การตดิเชื้อไวรสัเดง็กี่ซโีรทัยป์ใดจะมีความจำาเพาะตอ่ซโีรทยัปน์ั้น	และไม่สามารถปกป้องการตดิเชื้อซ้ำาโดยไวรสั

ซีโรทัยป์อืน่	 ภูมิคุ้มกันทีเ่กิดขึ้นโดยไวรัสทีต่่างซีโรทัยป์นอกจากจะไม่สามารถยับยัง้ไวรัสเด็งกี่แล้ว	 ยังสามารถ

ทำาให้เกิดการติดเชื้อไวรัสต่างซีโรทัยป์ทีม่ีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย	 สำาหรับประเทศไทย	 เมื่อปี	 ๒๕๕๓		

ที่ผ่านมา		มีรายงานผู้ป่วย	จำานวน	๑๑๕,๘๔๕	ราย	เสียชีวิต	๑๔๑	ราย	เฉพาะเดือนมกราคมของปี	๒๕๕๔		

มีผู้ป่วยแล้ว	จำานวน	๑,๑๑๙	ราย		(ข้อมูล:	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	วันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๕๔)	

อย่างไรก็ตาม	 จำานวนดังกล่าวยังไม่รวมตัวเลขผูป้่วยจากโรงพยาบาลเอกชน	 และคลินิกทีไ่ม่ได้เข้าระบบของ

กระทรวงสาธารณสุข	 วิธีการควบคุมโรคทีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบัน	 คือ	 การควบคุมยุงลาย	 ซึ่งยังขาดประสิทธิภาพ		

การป้องกนัโรคท่ีตน้ทางทำาไดโ้ดยการใชว้คัซนี	อย่างไรกต็ามยังไม่มีวคัซนีจำาหน่าย		แม้วา่ในปัจจบัุนบรษิทัเอกชน

ของต่างประเทศมีการพัฒนาวัคซีนเด็งกี ่ถึงขั ้นการทดสอบในมนุษย์แล้วนัน้	 แต่เนือ่งจากตัวไวรัสก่อโรค		

การตดิเชื้อ	และการตอบสนองทางภมิูคุ้มกนั	มีกลไกท่ีซบัซอ้น	การพฒันาวคัซนีไขเ้ลือดออกไปจนถงึการทดสอบ	

ในมนุษย์และออกจำาหน่าย	 จึงจำาเป็นต้องสร้างวัคซีนตัวเลือกขึ ้นมาจำานวนมากเพื ่อเป็นการเพิ ่มโอกาส	

การค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ	และมีความปลอดภัยสูงขึ้น

สวทช.	จงึไดส้นับสนุนใหค้ณะวจิยัจากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	มหาวทิยาลัยมหดิล	และไบโอเทค	สวทช.	

ร่วมกันสร้างและทดสอบวัคซีนเด็งกี่ตัวเลือกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสม	 (Chimeric	 Live-attenuated		

vaccine)	ได้ครบทั้ง	๔	ซีโรทัยป์	วัคซีนตัวเลือกเหล่านี้ใช้สารพันธุกรรมจากไวรัสเด็งกี่สายพันธุ์มาตรฐานที่ผ่าน

การดัดแปลงให้อ่อนฤทธิ์เป็นฐาน	 และมีส่วนทีก่ำาหนดการสร้างโปรตีนโครงสร้างทีม่ีบทบาทในการกระตุ้น	

ภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้เลือดออกจากไวรัสสายพันธุ์ปัจจุบันที่แยกได้จากผู้ป่วยทั้ง	๔	สายพันธุ์	ซึ่งคาดหวังว่า	หากมี

การพัฒนาต่อไปจนถึงการนำาไปใช้ในมนุษย์ได้จริง	 วัคซีนทีส่ร้างได้จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่สายพันธุ์	

ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันแต่ละซีโรทัยป์ได้ดีขึ้น	 จากการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนตัวเลือกในสัตว์ทดลองพบว่า

มีผลเป็นท่ีพอใจท้ังในดา้นความปลอดภยัและการสรา้งภมูคิุ้มกนัไวรสัไขเ้ลือดออกไดด้ี	ปัจจบัุนบรษิทัเอกชนของ

คนไทยที่มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนมาเป็นเวลา	๑๐	ปี	ได้รับการอนุญาตใช้สิทธินำาไปพัฒนา	เพื่อให้เป็นวัคซีน

ที่สามารถจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้	และเป็นที่พึ่งทางด้านวัคซีนให้กับประชาชนในภูมิอาเซียนในอนาคต	

ความร่วมมือครั้งนี	้ เป็นจุดเริ่มต้นทีส่ำาคัญของการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน		

และมหาวทิยาลัย	ในการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตวคัซนีท่ีเป็นท่ีตอ้งการจนสามารถออกสู่ตลาดได	้และหวงัวา่

จะเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนให้กับโลกในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในอนาคต
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ตรวจยีนก่อนได้รับย�กันชัก และย�ลดระดับกรดยูริก

การใช้ยาเป็นแนวทางหลักทีส่ำาคัญในการรักษาโรค	 แต่การใช้ยาอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์แก่ผูป้่วยได้	 จากรายงาน

วิจัยในหลายประเทศทัว่โลก	 พบว่า	 ประมาณร้อยละ	 ๒-๒๐	 ของผูป้่วยทีเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผลมาจากอาการไม่พึง

ประสงค์จากยาทีผู่ป้่วยได้รับ	 โดยอาการไม่พึงประสงค์บางชนิดจะสัมพันธ์กับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	 ขนาดของยาทีไ่ด้รับ	 และสามารถ

ทำานายการเกิดอาการได้ล่วงหน้า	แต่มีอาการไม่พึงประสงค์บางชนิดที่ไม่สัมพันธ์กับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	และขนาดของยาที่ได้รับ	เช่น	

อาการแพ้ยา	ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ชนิดนี้พบน้อยกว่าชนิดแรกแต่สามารถทำาให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้	เนื่องจาก

ในอดีตแพทย์ไม่สามารถทำานายได้ล่วงหน้า	โดยอาการแพ้ยาที่พบมากที่สุด	ได้แก่	การแพ้ยาที่มีอาการทางผิวหนัง	โดยกลุ่มอาการสตี

เวนส์	จอหน์สัน	(Stevens-Johnson	syndrome,	SJS)	หรอื	ท้อกซกิอิพเิดอรม์อลเนคโครไลซสิ	(toxic	epidermal	necrolysis,	TEN)		

เป็นการแพ้ยาที่มีอันตรายรุนแรง		ผู้ป่วยที่แพ้ยาชนิดนี้จะมีผื่นขึ้นตามลำาตัว	หรือมีการหลุดลอกของผิวหนัง		รวมทั้งมีการอักเสบของ

เย่ือบุตา่งๆ	และความผิดปรกตขิองระบบอวยัวะสำาคัญตา่งๆ	รว่มดว้ย			ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรนุแรงถงึขั้นทำาใหต้าบอด	หรอืถงึแก่

ชีวิตได้			

ปัจจุบันพบว่าลักษณะทางพันธุกรรมของยีนหลายชนิดอาจมีบทบาทสำาคัญต่อการตอบสนองต่อยาหรือการเกิดอาการไม่พึง

ประสงคข์องยาในแตล่ะบุคคล	และจากรายงานการวจิยัในผู้ปว่ยชาวจนีฮั่นเม่ือไม่นานมานี้	พบวา่	ความแตกตา่งทางพนัธกุรรมของยีน

ในกลุ่ม	Human	Leukocyte	Antigen	(HLA)	บางชนิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพ้ยาชนิดรุนแรงที่เกิดจากยากันชัก	Carbamazepine	

และเป็นที่น่าสังเกตว่า	ความสัมพันธ์ของยีน	HLA	กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มนี้น่าจะมีความจำาเพาะกับประชากรบาง

เชื้อชาติเท่านั้น	

สวทช.	 สนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของกลุม่ยีน	 HLA-B		

(HLA-B*1502	 และ	 HLA-B*5801)	 กับการแพ้ยาทางผิวหนังทีรุ่นแรงแบบ	 SJS/TEN	 จากการใช้ยากันชัก	 Carbamazepine,		

Phenytoin	หรือยาลดระดับกรดยูริก	Allopurinol	ในผู้ป่วยชาวไทย	รวมทั้งการประเมินความคุ้มค่าการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม

ของยีน	 HLA	 เพื่อคัดกรองผูท้ีม่ีโอกาสเกิดการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงก่อนจะได้รับยา	 ผลงานวิจัย	 แสดงให้เห็นว่าการตรวจ	

ยีน	HLA-B	ในผู้ป่วยชาวไทย	สามารถนำามาใช้ในทางเวชปฏิบัติเพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่มีโอกาสเกิดการแพ้ยาทางผิวหนังแบบ	SJS/TEN		

จากยา	Carbamazepine	หรือยา	Allopurinol	ได้เป็นอย่างดี	

ปัจจุบันผลการศึกษาที่ได้จากโครงการนี้	นำามาสู่การบริการตรวจยีนกลุ่ม	HLA-B	(HLA-B*1502	และ	HLA-B*5801)	ในผู้ป่วย

ก่อนได้รับยากันชัก	และยาลดระดับกรดยูริกที่	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	จ.ขอนแก่น	ซึ่งการตรวจคัดกรองนี้จะช่วยให้การรักษาผู้ป่วย

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยามากยิ่งขึ้น	รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษา	หรือลดอัตราการเสียชีวิตที่

เกิดจากการแพ้ยา

รูปที่ 2 ก�รแพ้ย�แบบท้อกซิกอิพิเดอร์มอลเนคโครไลซิส

 (Toxic epidermal necrolysis, TEN)

รูปที่ 1 ก�รแพ้ย�แบบ สตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม 
(Stevens-Johnson syndrome, SJS)
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ระบบแปลงภ�พเอกส�รเป็นข้อคว�มที่เรียนรู้เอกส�รได้ 

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมยุคข่าวสาร	 หรือยุคสารสนเทศ	 การพัฒนาเทคโนโลยีการติดต่อสือ่สารเพื่อ

ช่วยเหลือคนพิการ	 หรือสื่อสิ่งอำานวยสะดวกให้คนพิการสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคที่เกิดจากความบกพร่อง	

หรือความพิการ	 ไม่ว่าจะเป็นความพิการทางร่างกาย	พิการทางสายตาหรือบกพร่องทางการเห็น	 พิการทางหู

หรอืบกพร่องทางการไดยิ้น	หรอืกลุ่มท่ีมีอุปสรรคการอ่านและการเขยีน	(Learning	Disabilities:	LD)	ใหส้ามารถ

ใช้สื่อการเรียนการสอน	เพื่อให้คนพิการเหล่านี้สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป	นับได้ว่ามี

ความสำาคัญอย่างยิ่ง

เนคเทค	สวทช.	ไดน้ำาความเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาคณุภาพชวีติของคนพกิาร	โดย

พัฒนาต้นแบบโปรแกรมอ่านไทยสำาหรับผู้พิการทางสายตา	เวอร์ชั่น	๒.๖	เป็นโปรแกรมที่จะทำาการแปลงภาพ

เอกสารจากสแกนเนอร์ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ให้เป็นข้อความ	 ซึ่งมีความถูกต้องเฉลีย่ร้อยละ	 ๙๕	

บนเอกสารสะอาด	 ทำาให้ผูใ้ช้งานประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสารใหม่อีกครั้ง	 มีเมนทูีส่ะดวกต่อการใช้งาน

รองรับปัญหาพื้นฐานของ			ผู้พิการทางสายตา	อาทิเช่น	การใช้คีย์บอร์ดในการทำางานเป็นหลัก	(ไม่จำาเป็นต้อง

ใช้เมาส์)	มีการสั่งงานที่สะดวกและสั้น	มีการแจ้งผู้ใช้ทุกขั้นตอนที่ทำางานเสร็จและจะให้ทำาสิ่งใดต่อไป	รวมทั้งมี

คำาเตือนเมื่อผู้ใช้งานใส่กระดาษกลับด้าน	หรือกลับหัวในขณะสแกนเอกสาร

ปัจจบัุน	โปรแกรมดงักล่าวไดมี้การถา่ยทอดเทคโนโลยีใหก้บัรา้นพลกร	เพื่อทำาซ้ำาโปรแกรมคอมพวิเตอร์

และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว
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เครื่องมือช่วยก�รอ่�น ก�รเขียน กระบวนก�รคิดและก�รคิดคำ�นวณ 

สำ�หรับผู้ที่มีปญห�ท�งก�รเรียนรู้

จากข้อมูลการวิจัยทีผ่่านมาพบว่ามีบุคคลทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ประมาณร้อยละ	 ๕	 ของประชากร

ทั้งหมดในประเทศไทย	 (นพ.มนัส	 สูงประสิทธิ์,	 กันยายน	๒๕๕๓)	 ซึ่งนับว่าเป็นจำานวนที่สูง	 ดังนั้นเทคโนโลยี	

สิง่อำานวยความสะดวก	 จะเป็นเครื่องมือทีช่่วยเพิ่มศักยภาพหรือปรับสภาพความสามารถของเด็กทีม่ีปัญหา

ทางการเรียนรู้	ทำาให้เด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้มากขึ้นและเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนคเทค	สวทช.	ร่วมมือกับโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์	ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผู้บกพร่องทางด้านสติปัญญา

ศึกษาอยู่เป็นจำานวนมาก	จัดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านการเขียนสำาหรับผู้มี

ปัญหาทางด้านการเรียนรู้	 อีกทัง้ยังมีการเก็บข้อมูลการทดสอบภาคสนามโปรแกรมช่วยการเขียนสำาหรับผู้ทีม่ี

ปัญหาทางดา้นการเรยีนรู้	โดยผลการทดสอบภาคสนามสรปุไดว้า่โปรแกรมสามารถใชง้านไดง้า่ยสามารถทำางาน

ตามความต้องการของผูใ้ช้ได้หลากหลาย	 และสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนสำาหรับผูม้ีปัญหาทาง

ด้านการเรียนรู้ได้จริง	

คณะวิจัยได้นำาโปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย	(Thai	Word	Search)	ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยการเขียนสำาหรับ

ผูท้ีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียน	 ร่วมกับโปรแกรมสร้างเอกสาร	 (Text	 editors)	 เช่น	 MS	Word,	

OpenOffi	ce,	WordPad	และ	Notepad	ไปใช้งานในพ้ืนท่ีจริงร่วมกับโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์แล้ว

Word	
Processor

Sound

Keyboard	
Input Send	Word

System	Interface

Ranking

Searching

Searching

Linguistic
Rule	for	LD Word	

Database

ส่วนปุ่มเมนู

ส่วนปุ่มเปลี่ยน

หน้ารายการคำาศัพท์

ส่วนแสดงรายการ

คำาศัพท์

ส่วนแสดงค่าคีย์บอร์ด
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โปรแกรมแปลภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�มือไทย ๓ มิติ

คนหหูนวกเป็นผู้ท่ีบกพรอ่งทางการไดยิ้นจงึไม่สามารถเลียนแบบเสียงท่ีไดยิ้น	หรอืเปล่งเป็นเสียงพดูได้

เหมือนคนปกติทั่วไปได้	ดังนั้นคนหูหนวกจึงสื่อสารโดยใช้	“ภาษามือ”	สำาหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสื่อสารกับ

คนหูหนวกจำาเป็นต้องเข้าใจความหมายของภาษามือ	 ซึ่งภาษามือเป็นภาษาจดจำายากเพราะภาษามือจะมีทัง้	

ท่ามือ	ตำาแหน่งของมือ	การเคลื่อนไหวของมือ	และทิศทางของฝ่ามือ	

สำานักบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย	 สวทช.	 ได้สนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่

ในการพัฒนาโปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษามืออัตโนมัติโดยนำาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกมาใช้ใน

การสร้างภาพเคล่ือนไหว	๓	มิติของท่ามือ	ซ่ึงการแปลสามารถทำาได้อย่างอัตโนมัติโดยเพียงแค่กรอกข้อความภาษาไทย

เข้าไปในระบบเท่านั้น	ส่วนประกอบของโปรแกรมมี	๓	ส่วนคือ	(๑)	ระบบการแปลภาษาที่รองรับภาษาไทยใน

รูปแบบของคำาศัพท์	วลี	หรือประโยคที่ซับซ้อนได้	(๒)	ระบบการสร้างฐานข้อมูลภาพเคลื่อนไหวสามมิติของท่า

มือที่เน้นการใช้งานง่าย	เพื่อให้ผู้ใช้ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษามือ	สามารถกำาหนดและ

สร้างคำาศัพท์ใหม่ลงบนฐานข้อมูลได้	นอกจากนั้นผู้ใช้สามารถปรับปรุงการเคลื่อนไหวของโมเดลสามมิติได้ตาม

ความต้องการ	 (๓)	 ระบบแสดงภาพเคลือ่นไหวสามมิติทีส่ามารถแสดงการเคลือ่นไหวได้เสมือนจริงไม่ว่าจะ

เป็นการเคล่ือนไหวของมือ	 น้ิวมือ	 โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนน้ีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษามือ	

หรือการทำาหนังสอืเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับนกัศึกษาหูหนวกในแต่ละภูมภิาค	 หรือติดตั้งในสถานต่างๆ	

ที่ต้องการให้บริการลูกค้าที่เป็นคนหูหนวก

ทัง้นี	้โปรแกรมฯ	ดงักล่าว	ไดน้ำาไปแจกจา่ยใหก้บัครผูู้สอนภาษามือและล่ามภาษามือ	และมีการจดัอบรม

การใชง้านโปรแกรมใหก้บัครผูู้สอนภาษามือและล่ามภาษามือในเขตภาคเหนือ	โดยมีผู้รว่มเขา้รบัการอบรมการ

ใช้งานโปรแกรมจากโรงเรียนต่างๆ	อาทิเช่น	โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์

ในพระบรมราชินูปถัมภ์	โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล	โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล	งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ	

กองพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ใช้งานจริงแล้ว
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กรรมวิธีก�รเพิ่มกิจกรรมก�รทำ�ง�นเอนไซม์ย่อยสล�ยโพลีแซคค�ไรด์

ที่ไม่ใช่แป้ง

เอนไซม์ทางการค้ามีทัง้ชนิดน้ำา	 ผง	 และเม็ด	 	 ซึ่งกระบวนการผลิตเอนไซม์ชนิดผงและเม็ดต้องอาศัย

กระบวนการอบแห้งที่ใช้ความร้อนสูง	(๔๐-๑๒๐	ºC)	ทำาให้เอนไซม์ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเสียสภาพได้ง่ายเมื่อ

ผ่านความร้อน		อย่างไรก็ตาม	ผู้ผลิตยังนิยมผลิตเอนไซม์สองรูปแบบนี้เพื่อจัดจำาหน่าย	เนื่องจากมีขั้นตอนการ

ใชง้านงา่ยและไม่ตอ้งอาศยัเครื่องชว่ยฉีดพน่เหมือนการใชเ้อนไซม์ชนิดน้ำา		เอนไซม์การคา้ชนิดผง	A-Zyme	F1	

เป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวม	 (เพนโตซาเนส	 อะไมเลส	 เซลลูเลส	 บีต้า-กลูคาเนส	 แมนนาเนส	 เพคติเนส	 และ

ไฟเตส)	 ใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์บกทีผ่ลิต	 และจัดจำาหน่ายโดยบริษัทซึ่งรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

เอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อราสายพันธุ์	Aspergillus sp. จาก	ไบโอเทค	สวทช.	เพื่อทำาการผลิตและจำาหน่าย

สารเสริมอาหารชีวภาพและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพ

ภายหลังการรบัถา่ยทอดเทคโนโลยี	บรษิทัฯ	ไดเ้ปิดตวั	A-Zyme	F1	ซึ่งไดร้บัการตอบรบัจากกลุ่มลกูค้า

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่เป็นอย่างดี	ทำาให้มี	A-Zyme	F2	ออกมาจำาหน่ายอีก	1	ผลิตภัณฑ์		ทั้งนี้	ในการผลิต

เอนไซม์	A-Zyme	F1	ต้องผ่านขั้นตอนการอบแห้งที่อุณหภูมิ	๔๐	ºC	ซึ่งทำาให้กิจกรรมการทำางานของเอนไซม์

ลดลงทัง้ภายหลังการอบแห้งและในระหว่างการเก็บรักษา	 	 บริษัทฯ	 จึงต้องการหาวิธีทำาให้ผลิตภัณฑ์เอนไซม์

รวม	A-Zyme	F1	มีค่ากิจกรรมการทำางานของเอนไซม์โดยรวมสูงขึ้น	 เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตโดยวิธีการ

ดั้งเดิม	โดยไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบกับเอนไซม์ทางการค้าตัวอื่นที่บริษัทฯ	ใช้ในการผสมกับผลิตภัณฑ์เอนไซม์

รวมท่ีผลิตไดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีไดร้บัสิทธ	ิจนไดเ้ป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวม	A-Zyme	F1	ดว้ย		อีกท้ังสามารถ

เก็บรักษาได้นานกว่า	 ๖	 เดือน	 ทีอุ่ณหภูมิห้อง	 ถึง	 ๔๐	 ºC	 และอยูใ่นรูปแบบผงแห้งเพื่อให้เหมาะสมกับ

การใช้งานของเกษตรกร

คณะผู้วิจัย	ไบโอเทค	สวทช.	มีกรรมวิธีในการเพ่ิมกิจกรรมการทำางานของเอนไซม์ย่อยสลายโพลีแซคคาไรด์

ทีไ่ม่ใช่แป้ง	 ซึ่งสามารถทำาให้เอนไซม์รวมในรูปแบบผงแห้ง	 มีค่ากิจกรรมการทำางานของเอนไซม์เพนโตซาเนส	

อะไมเลส	เซลลูเลส	เบต้า-กลูคาเนส	และแมนนาเนส	มากกว่าเอนไซม์รวมที่ผลิตโดยวิธีการดั้งเดิมภายหลังการ

อบแห้ง	 และสามารถเก็บรักษาทีอุ่ณหภูมิห้องได้นานกว่า	 ๖	 เดือน	 บริษัทฯ	 จึงรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก	

ไบโอเทค	สวทช.	เพื่อการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สูตรน้ำายาเพิ่มกิจกรรมเอนไซม์เพิ่มเติมไบโอเทค	สวทช.	เพื่อการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สูตรน
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ส่งเสริมก�รรวมกลุ่มวิส�หกิจชุมชนพื้นที่หมู่บ้�นแม่ข่�ยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ในระหว่างทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวประทบัอยูท่ีพ่ระตำาหนกัภูพาน	 ราชนิเวศ	 จังหวัดสกลนคร	 พระบาทสมเด็จ-	

พระเจ้าอยูห่ัวฯ	 เสด็จไปยังหมูบ่้านนางอย	 –	 โพนปลาโหล	 เมื่อวันที่	 ๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๓	ทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่	

ที่คับแค้นของราษฎร	จึงมีพระราชดำาริฯ	เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาหมู่บ้านนางอย	–	โพนปลาโหล	ดังต่อไปนี้

“ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านนางอย	–	โพนปลาโหลให้ดีขึ้น	ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ภายหลังดำาเนิน

การพัฒนาแล้ว	ราษฎรในหมู่บ้านสามารถรักษาสภาพความเป็นอยู่และพัฒนาต่อไปได้	ด้วยกลุ่มชาวบ้านเอง”

ในปี	๒๕๒๖	โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่	๓	เต่างอย	จึงจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำาริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ		

เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านนางอย	–	โพนปลาไหล	ใหด้ขีึ้น	มีบทบาทในการส่งเสรมิการปลูกพชืในระบบเกษตร

อุตสาหกรรมและเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร	 เพื่อทำาการแปรรูปและจำาหน่าย	 โดยใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมร่วมกับ	

การจัดการทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร	่ ส่งผลต่อการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน	 ลดการอพยพออกไปหางานทำานอก

พื้นทีเ่กิดกลไกการสร้างและสนับสนุนการอยูร่่วมกันแบบครอบครัว	 ต่อมาในช่วงป	ี ๒๕๓๘	 -	 ๒๕๕๐	 โรงงานหลวงฯ	 เต่างอย		

เปลีย่นการดำาเนินงานมาอยูภ่ายใต้สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย	์ จัดตั้งเป็น	 บริษัท	 ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร	 จำากัด		

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงมีพระราชดำาริให้ดำาเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน	 โดยใช้โรงงานหลวงฯ	

เต่างอย	เป็นกลไกการพัฒนาพื้นที่	หารูปแบบและวิธีที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสามารถให้กับชุมชนเป็นผู้ดำาเนินการโรงงานหลวงฯ	

ตั้งแต่ปี	๒๕๕๑	สวทช.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	หน่วยงานในท้องถิ่น	และชุมชน	ร่วมดำาเนิน	“โครงก�ร

วิส�หกิจชุมชน – โรงง�นหลวงอ�ห�รสำ�เร็จรูป”	มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้	โดยใช้โรงงานเป็นเครื่องมือของชุมชนใน

การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	มีกลุ่มเป้าหมาย	คือ	เกษตรกรจำานวน	๕,๐๐๐	ครัวเรือน	ใน	๗๔	หมู่บ้าน	ในพื้นที่รอบภูพาน	

๓	จังหวัด	ได้แก่	นครพนม	มุกดาหาร	และสกลนคร	โดยมีผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1.	การรวมกลุม่วิสาหกิจชุมชน	 สนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุม่ในการประกอบอาชีพ	 โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี	

บรหิารจดัการกลุ่ม	รวมท้ังการดงูาน	เพื่อยกระดบัการผลติใหส้งูขึ้นและไดร้บัมาตรฐานท่ีผู้บรโิภคยอมรบั	ประกอบดว้ยกลุ่มผลิตเมลด็

พันธุ์ข้าวคุณภาพดี		กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ	และกลุ่มแปรรูป	

2.	เกดิศนูย์การเรยีนรู้ชุมชนเตา่งอย	เป็นศนูย์การเรยีนรู้ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในการส่งเสรมิการพึ่งพาตนเองที่ตรง

กับความต้องการของชุมชนและเป็นศูนย์ประสานงานสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอก	กลุ่มเป้าหมาย	

ได้แก่	เยาวชนหมู่บ้านนางอย-โพนปลาไหล	๓๐๐	คน	และกลุ่มเกษตรกร	๒๒๙	คน	ปัจจุบัน	สวทช.	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและ

เป็นทีป่รึกษาด้านวิชาการ	 รวมทัง้เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ	 ๒	 แห่ง	 ได้แก่	 ศูนย์การเรียนรู้สวนแสงประทีป	 จ.น่าน	 และ	

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ		จ.กาญจนบุรี

3.	สร้างเครือข่ายการทำางานในชุมชน	 เครือข่ายแบ่งเป็น	 ๔	 ด้าน	 คือ			

(๑)	 ด้านวัตถุดิบ	 	 (๒)	 ด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การผลิต		

(๓)	ด้านการตลาด	และ	(๔)	ด้านผู้สนับสนุน	

4.	ปรับปรุงและพัฒนา	พิพิธภัณฑ์ชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านนางอย	และ	

ศาลาวัดบ้านนางอย	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์	 จัดแสดงพระราช

กรณ ียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอย ูห่ั วและพระบรมวงศาน ุวงศ์ 		

ด้านการพัฒนาชนบท	รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่		

การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชุมชนชนบทในพ้ืนท่ีอำาเภอเต่างอย	 จังหวัดสกลนคร	 สามารถสร้างผลกระทบ	

ทางเศรษฐกิจและสังคม	 โดยการเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรกลุม่เป้าหมาย	 ได้แก่	 กลุม่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	

กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ	และกลุ่มแปรรูป	มูลค่ารวมทั้งสิ้น	๒.๘๐	ล้านบาท
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ระบบตรวจวัดคว�มขน�นและคุณภ�พขอบของโรล์บ�ร์

อุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟของประเทศ	 มีปัญหาทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการผลิตมากมายทีส่่ง

ผลตอ่คณุภาพสินคา้และต้นทุน	เพื่อท่ีจะรกัษาฐานของอุตสาหกรรมน้ีใหค้งอยู่ในประเทศตอ่ไป	ปัญหาท่ีเกดิขึ้น

ควรได้รับการแก้ไข	 หรือ	 ต้องทำาความเข้าใจถึงทีม่าของปัญหาให้ดีขึ้น	 ลักษณะทางกายภาพของโรล์บาร์

(Roll	bars)	เช่น	ความกว้าง	ความหนา	ความขนานของผิว	และคุณภาพของผิว	ก็มีความสำาคัญอย่างมากท่ีบริษัท

ผูผ้ลิตจำาเป็นต้องรู้	 เพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพ	 และคุณลักษณะทางเทคนิคก่อนทีจ่ะนำาไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์

ฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟต่อไป	 แต่ในปัจจุบันเครื่องมือทีใ่ช้วัดตัวแปรดังกล่าวโดยตรงนัน้ยังไม่มีผูผ้ลิตขึ้น	 การใช้เครื่อง

มือวัดอื่นๆ	เช่น	Optical	interferometers	เข้ามาช่วยก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง	แต่เนื่องจากราคาที่

สูงมากเกินความจำาเป็นกับงานในลักษณะดังกล่าว	 และสภาพแวดล้อมในการติดตั้งทีต่้องควบคุมอุณหภูมิ	

ความชื้น	 และการสัน่สะเทือนเป็นพิเศษ	 จึงเป็นข้อจำากัดทีจ่ะนำาเครื่องมือดังกล่าวมาใช้	 Autocollimators	

ทีใ่ห้ลำาแสงขนานออกมา	 ก็สามารถนำามาประยุกต์ใช้ตรวจสอบความขนาน	 และความตั้งฉากกันของวัตถุ

ขนาดเล็กได้	 อย่างไรก็ตามข้อจำากัดทีเ่กิดขึ้นคือ	 เครื่องมือดังกล่าวเหมาะกับวัตถุทีม่ีพื้นผิวทีเ่รียบ	 ในขณะที่

โรล์บาร์นัน้มีลวดลายอยูบ่นพื้นผิว	 ซึ่งจะทำาให้แสงตกกระทบเกิดการเลีย้วเบน	 ส่งผลให้ผลทีไ่ด้จากการใช้	

Autocollimators	 ผิดพลาดได้	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 จึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องหา	หรือสร้างองค์ความรู้

เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือสำาหรับวัดความขนาน	และความตั้งฉากกันของวัตถุขนาดเล็กขึ้นโดยตรง

เนคเทค	สวทช.	ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์รายใหญ่	พัฒนาระบบตรวจวัดความขนานและคุณภาพ

ขอบของโรล์บาร์ที่มีชื่อว่า	Diffraction-based	Form	Factor	Meter	II	(DFM-II)	ขึ้น	ระบบ	DFM-II	ที่ได้พัฒนา

ขึ้นสามารถวเิคราะหค์ณุภาพของชิ้นงานจากการเล้ียวเบนของแสงท่ีตกระทบและสะท้อนท่ีตวัชิ้นงาน	หรอืจาก

แสงที่เคลื่อนที่ทะลุผ่านขอบของชิ้นงาน	ทั้งจากด้านบน	และจากด้านข้างของชิ้นงานได้	

ระบบ	DFM-II	มีความสามารถในการวัดค่าความกว้าง	ความหนา	มุมเบี่ยงเบนของขอบซ้ายและขวามุม

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้

บรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพ

ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	

ขึ้นสามารถวเิคราะหค์ณุภาพของชิ้นงานจากการเล้ียวเบนของแสงท่ีตกระทบและสะท้อนท่ีตวัชิ้นงาน	หรอืจาก

แสงที่เคลื่อนที่ทะลุผ่านขอบของชิ้นงาน	ทั้งจากด้านบน	และจากด้านข้างของชิ้นงานได้	

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบนเบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้

ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	

ขึ้นสามารถวเิคราะหค์ณุภาพของชิ้นงานจากการเล้ียวเบนของแสงท่ีตกระทบและสะท้อนท่ีตวัชิ้นงาน	หรอืจาก

แสงที่เคลื่อนที่ทะลุผ่านขอบของชิ้นงาน	ทั้งจากด้านบน	และจากด้านข้างของชิ้นงานได้	

ระบบ	DFM-II	มีความสามารถในการวัดค่าความกว้าง	ความหนา	มุมเบี่ยงเบนของขอบซ้ายและขวามุม

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบนเบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้

บรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพ

ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	

แสงที่เคลื่อนที่ทะลุผ่านขอบของชิ้นงาน	ทั้งจากด้านบน	และจากด้านข้างของชิ้นงานได้	

ระบบ	DFM-II	มีความสามารถในการวัดค่าความกว้าง	ความหนา	มุมเบี่ยงเบนของขอบซ้ายและขวามุม

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบนเบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้

บรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพ

ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	

แสงที่เคลื่อนที่ทะลุผ่านขอบของชิ้นงาน	ทั้งจากด้านบน	และจากด้านข้างของชิ้นงานได้	

ระบบ	DFM-II	มีความสามารถในการวัดค่าความกว้าง	ความหนา	มุมเบี่ยงเบนของขอบซ้ายและขวามุม

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบนเบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้

บรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพ

ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบนเบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบนเบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบนเบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบนเบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบนเบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

บรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพบรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพบรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพบรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพบรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพบรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพบรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพ

ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ในลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	

ระบบ	DFM-II	มีความสามารถในการวัดค่าความกว้าง	ความหนา	มุมเบี่ยงเบนของขอบซ้ายและขวามุม

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ระบบ	DFM-II	มีความสามารถในการวัดค่าความกว้าง	ความหนา	มุมเบี่ยงเบนของขอบซ้ายและขวามุม

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบนเบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบนเบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	

การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้

บรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพบรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพบรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพ

ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	

บรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพ

ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

เบี่ยงเบนของขอบบนและล่าง	ความขนานของพื้นผิวด้านข้าง	และ	ความแปรปรวนของกำาลังของแสงเลี้ยวเบน

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้

บรษิทัผู้ผลิตฮารด์ดสิกร์ายใหญ่	ไดร้บัถา่ยทอดตน้แบบภาคสนามระบบตรวจวดัความขนานและคณุภาพ

ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ขอบของโรล์บาร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์	

ลำาดับต่างๆ	 ทีส่ามารถนำามาวิเคราะห์ถึงคุณภาพขอบของโรล์บาร์ได้	 ตัวแปรเหล่านีส้ามารถนำามาใช้ใน

การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้การคัดแยกโรล์บาร์ที่มีคุณภาพไม่ดีออกจากโรล์บาร์ที่มีคุณภาพดีได้
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เครื่องจักรสำ�หรับส�ยก�รประกอบฮ�ร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD)

สืบเน่ืองจากบรษิทัธรุกจินวตักรรมท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกมีนโยบายในการปรบัปรงุ

สายการผลิตที่เคยผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ	(HDD)	ขนาด	๑.๘	นิ้ว	เป็น	HDD	ขนาด	๒.๕	นิ้ว	

โดยหากสามารถดำาเนินการได้	 โดยภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย	 จะทำาให้เกิด	

องค์ความรู้ในการสร้างเครื่องจักรการผลิต	 HDD	 แบบสมบูรณ์ครบทัง้สายการผลิต	

เกิดขึ้นในประเทศ

สวทช.	สนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร

อัตโนมัตใินกระบวนการผลิตฮารด์ดสิกไ์ดรฟใ์หก้บับรษิทั	โดยมีวตัถปุระสงค	์คอื	การชว่ย

ภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ของไทยให้ได้รับการถ่าย

โอนเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ	มาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องจกัรอัตโนมัตใินประเทศ	

เพิ่มการลงทุนในประเทศ	โดยการสรา้งและปรบัปรงุเครื่องจกัรในประเทศใหไ้ดม้าตรฐาน

สากล	 โดยนักวิจัยร่วมกับ	 SMEs	 ทำาการปรับปรุงเครื่องจักรสำาหรับสายการประกอบ

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ	(HDD)	

ปัจจบัุน	ไดม้กีารนำาเครื่องจกัรไปใชจ้รงิในสายการผลิตของบรษิทัในประเทศไทย	

จำานวน	 ๑	 สายการผลิต	 และในสายการผลิตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน		

จำานวน	๒	สายการผลิตแล้ว	
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ส�ยก�รผลิตอัตโนมัติเพื่อก�รผลิต Head Stack Assembly (HSA) 
กระบวนการประกอบชุดหัวอ่าน-เขียนสำาเร็จ	Head	Stack	Assembly	(HSA)	ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์

ไดรฟ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์	ประกอบไปด้วย	๘	กระบวนการ	ซึ่งปัจจุบันต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะสูงใน

การประกอบชิ้นงาน	 และต้องการบุคลากรจำานวนมากต่อสายการผลิต	 ส่งผลให้การจัดหาบุคลากร	

เพื่อเพิ่มผลผลิตนัน้ทำาได้ยาก	 อีกทัง้การประกอบชิ้นงานทีม่ีความละเอียดสูงอย่าง	 HSA	 จำาเป็นต้องใช้

สมาธิมากทำาให้บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้าได้ง่าย	เมื่อมีการทำางานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน	ส่งผลให้

คุณภาพของ	HSA	ที่ได้มีคุณภาพด้อยลงจากปกติ		ดังนั้น	บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์		จึงได้สร้างความ

รว่มมือกบับรษิทัเอกชนไทย	๔	บรษิทั	ในชื่อของ	TH-Alliance	เพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยีการประกอบ	HSA	

สำาหรับส่งเสริมการพัฒนาเครื ่องจักรและระบบควบคุมอัตโนมัติสำาหรับสายการผลิต	 HSA	 โดยมี	

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษา

การออกแบบด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ	 และ	 สวทช.	 ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าว	 ทั้งนี้		

เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์สู ่สังคมอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สวทช.	 สนับสนุนให้ทีมนักวิจัยและวิศวกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		

พัฒนาออกแบบและสร้างต้นแบบระดับอุตสาหกรรมสำาหรับสายการผลิต	 HSA	 กึ่งอัตโนมัติ	 จำานวน		

๘	 ต้นแบบ	 และมีการนำาไปใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แล้ว	 ซึ่งช่วยลดต้นทุน

การผลิตทัง้ในด้านการลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต	 ลดเวลาทีใ่ช้ในการผลิตต่อหนึ่งหน่วย	

ผลผลิตเพิ ่มขึ ้นร้อยละ	 ๖๐	 ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ	 โดยเป็นการลดคนงานจาก	 ๑๓	 คน		

เหลือ	 ๗	 คนต่อสายการผลิต	 ลดการลงทุนด้านซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์	 และลดการจ้างผู้เชี่ยวชาญ	

จากต่างประเทศ	 เป็นต้น	 ผลงานดังกล่าวเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและ	

ส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้สามารถผลิตขึ ้นในประเทศไทยโดยทีมนักวิจัย	

และวิศวกรไทย	ด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานเทียบได้กับสากล



 32

มอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่�นสำ�หรับอุตส�หกรรมระบบปรับอ�ก�ศและ

ระบบทำ�คว�มร้อนคว�มเย็น

การพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลือ่นมอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่าน	 เป็นเทคโนโลยีทีม่ีการใช้งาน

อย่างแพร่หลายในมอเตอร์พัดลมและคอมเพรสเซอร์	 และมีการพัฒนาต่ออย่างต่อเนือ่ง	 เนือ่งจากจะช่วยให้

สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์ได้ตามต้องการ	 ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานของ

เครื่องปรบัอากาศไดเ้ป็นอย่างมาก	ซึ่งประเดน็การพฒันานอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ว	ยังมีเรื่องของราคาท่ีตอ้ง

สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเครื่องทำาความเย็นอีกด้วย

เนคเทค	 สวทช.	 จึงได้พัฒนาระบบขับเคลือ่นมอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่านนีข้ึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงกว่าท่ีมีอยู่และทนทานต่อการใช้งานในสภาวะจริง	 รวมท้ังมีราคาถูก	 และเอกชน

หลายๆ	รายสามารถนำาองค์ความรู้นี้ไปต่อยอดการผลิต	และสามารถแข่งขันในตลาดได้	อินเวอร์เตอร์	รุ่นที่	๒	

นี้ใช้เทคนิคใหม่	ที่เรียกว่า	Modifi	ed	rotor	fl	ux	observer	มาใช้แทน	Direct	back	emf	detections	ของ

รุ่นเดิม	โดยสามารถวางอัลกอริทึมบน	CPU	ทั่วไปที่มีความสามารถเชิงคำานวนมากพอ	สามารถทำาการเริ่มหมุน

มอเตอร์ได้	 และสามารถทำาการประเมินความเร็วรอบมอเตอร์ทุกๆ	 เสีย้ววินาที	 โดยไม่ขึ้นอยูก่ับความเร็วรอบ

ของมอเตอร์	 ดังนัน้	 จึงสามารถประเมินความเร็วได้แม้ทีค่วามเร็วต่ำา	 จึงควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้พิสัยกว้าง

กว่าและมีเสถียรภาพดีกว่า	 นอกจากนัน้รูปแบบการสวิทช์ในตัวสวิทช์ถูกปรับใหม่ให้ลดกระแสรั่วไหลในเฟสที่

ไมถ่กูกระตุ้น	ลดการสูญเสียสูญเสียพลังงานในมอเตอร	์มผีลทำาใหป้ระสิทธภิาพรวมของระบบดขีึ้นจนไดเ้ป็นตน้

แบบอินเวอร์เตอร์สำาหรับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด	๒๕,๐๐๐	 BTU	 โดยพัฒนาเป็นแพล็ตฟอร์ม

ระบบขับเคลือ่นมอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่านทีป่ระสิทธิภาพสูง	 รองรับคอมเพรสเซอร์ได้ตั้งแต่	 ๙,๐๐๐	 -	

๒๕,๐๐๐	BTU	สามาถใช้งานกับคอมเพรสเซอร์ต่างรุ่นและต่างบริษัทได้

ปัจจุบันบริษัท	กำาลังทดสอบภาคสนาม	กับบริษัทเครื่องปรับอากาศฯ	หลายราย	เพื่อปรับปรุงต้นแบบ

ให้ได้คุณสมบัติตามที่วางไว้ข้างต้น		
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รถอเนกประสงค์เพื่อก�รเกษตรสำ�หรับหมู่บ้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

รถบรรทุกเพื่อการเกษตรหรือที่เรียกว่ารถอีแต๋น	เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล	๑	สูบขนาดไม่เกิน	๑๔	แรงม้า

ทีเ่กษตรกรใช้บรรทุกพืชผลทางการเกษตรจากทอ้งไร่ทอ้งนา	 จากข้อมูลปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 เกษตรกรใช้รถอแีต๋นถึง	

๑๑๒,๑๕๐	คนั	แตร่ถอีแตน๋ส่วนใหญป่ระกอบขึ้นโดยโรงงานท้องถิ่นดว้ยชิ้นสว่นมือสองหรอืชิ้นสว่นเกา่ของรถยนต์

ที่ปลดระวางแล้วจากต่างประเทศ	ทำาให้รถอีแต๋นที่ใช้งานอยู่ขาดมาตรฐาน	คุณภาพ	และความปลอดภัย	เนื่องจาก

โรงงานประกอบรถอีแตน๋ไม่ไดใ้ชห้ลักการทางวศิวกรรมท่ีถกูตอ้งในการประกอบและออกแบบ	ทำาใหร้ถอแีตน๋มีสถติิ

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้ง	เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป	อีกทั้งการใช้ชิ้นส่วนมือสองทำาให้ต้องมี

การดูแลบำารุงรักษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง	 การประกอบรถอีแต๋นของผูป้ระกอบการในปัจจุบันเป็นการซื้อชิ้นส่วน	

โครงฐานรถมือสองท่ีสำาคัญได้แก่	 ดุมล้อและระบบเบรก	 เพลาล้อ	 ระบบบังคับเล้ียว	 และเฟืองท้าย	 จากเชียงกง	

มาประกอบเข้ากับโครงแชชซีทีเ่ชื่อมต่อขึ้นเองโดยขาดหลักการออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม	 และการใช้	

ชิ้นส่วนมือสองที่ไม่สมบูรณ์นั้นอาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้งานได้	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 เอ็มเทค	 สวทช.	 ได้ดำาเนินโครงการวิจัยการออกแบบและสร้างโครงฐาน	

รถอเนกประสงค์มาตรฐาน	โดยประกอบด้วยช้ินส่วนมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมของโครงฐานรถท่ีสำาคัญ	๕	 ช้ินส่วน

ได้แก่	แชชซี	ดุมล้อและระบบเบรก	ระบบบังคับเลี้ยว	เฟืองท้าย	และระบบกันสะเทือน	เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์

ต่างๆ	 เช่น	 รถบรรทุกเพื่อการเกษตร	 รถขนขยะ	 รถบรรทุกน้ำา	 รถสาธารณะประโยชน์	 เป็นต้น	 มีการใช้ชิ้นส่วน

โครงฐานทีผ่ลิตใหม	่ และคำานวณการออกแบบตามหลักวิศวกรรมทีถู่กต้อง	 เพื่อแก้ปัญหาชิ้นส่วนโครงฐานทีไ่ม่ได้

มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภยัในการใชง้าน	โดยไดอ้อกแบบและประกอบรถตน้แบบเป็นรถบรรทุกเพื่อการเกษตร		

ซึ่งมีขนาดน้ำาหนักรวมบรรทุก	๓	ตัน	ใช้เครื่องยนต์ดีเซล	๑	ลูกสูบ	ขนาด	๑๔	แรงม้า	และติดตั้งอุปกรณ์ปั๊มน้ำาในตัว

เพื่อให้เกษตรกรใช้สูบน้ำาตามที่ต่างๆ	ได้โดยไม่ต้องถอดเครื่องยนต์ออกจากรถ	

สวทช.	ไดร้บังบประมาณการดำาเนินงานภายใตโ้ครงการไทยเขม้แขง็ดำาเนินการผลิตรถบรรทุกอเนกประสงค์

เพื่อการเกษตร	 ที่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้	 รับน้ำาหนักบรรทุกได้	 ๓-๔	 ตัน	 ใช้ไบโอดีเซลได้	

ตัวรถสูง	สามารถเข้าพื้นที่เพาะปลูกได้	มีเครื่องสูบน้ำา	สามารถดัดแปลงเป็นรถสูบน้ำาหรือรถบรรทุกน้ำาเพื่อบรรเทา

ปัญหาภัยแล้ง	และส่งมอบให้แก่	๑๐	องค์การบริหารส่วนตำาบล	(อบต.)	ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ	อีสาน	และใต้

แล้ว	 ผลงานดังกล่าวนับได้ว่าเป็นความสำาเร็จในการวิจัย	 ออกแบบและพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม	

ของ	 สวทช.	 ร่วมกับการร่วมมือกับภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรม	 จากบริษัทผูด้ำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	

ยานยนต์และการขนส่งมายาวนาน	 ครอบคลุมทัง้การผลิต	 จำาหน่าย	 และบริการหลังการขายผลักดันให้เกิดเป็น	

ผลงานที่มุ่งสู่ผู้ใช้งานอย่างแท้จริง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยของเกษตรชุมชน
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ซอฟต์แวร์เพื่อก�รบริห�รจัดก�รก�รเก็บรักษ�ส�ยพันธุ์จุลินทรีย์ 

(Software iCollect Microbial Information management system)

ไบโอเทค	สวทช.	ดำาเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลสำาหรับศูนย์จุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพ	

BIOTEC’s		Biological	Resources	Center	(BRC)	โดยได้พัฒนาซอฟต์แวร์	 iCollect	สำาหรับการบริหารจัดการศูนย์จุลินทรีย์และ

วัสดุชีวภาพแบบครบวงจร		ประกอบด้วยการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัสดุชีวภาพต่างๆ	ด้วยระบบบาร์โคด	การรับ

ฝากวัสดุชีวภาพ	 การเพิ่มจำานวนตัวอย่างเพื่อการจัดเก็บรักษา	 การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุชีวภาพ	 การควบคุมและติดตาม

การนำาวัสดุชีวภาพเข้า/ออกจากคลังเก็บรักษา	 การให้บริการวัสดุชีวภาพ	 การจัดทำารายการวัสดุชีวภาพ	 เพื่อให้บริการและเผยแพร่

ข้อมูลแก่สาธารณะ	การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายต่างๆ	 	นอกจากนี้ซอฟต์แวร์	 iCollect	ยังถูกออกแบบให้สามารถนำาไปติดตั้ง

และเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของข้อมูลท่ีสำาคญัตามความตอ้งการของผู้ใชท่ี้ตา่งกนัออกไปได	้เชน่	รายละเอียดของวสัดชุวีภาพ	โครงสรา้ง

และประเภทของคลังจัดเก็บวัสดุชีวภาพ	การกำาหนดเงื่อนไขของการให้บริการวัสดุชีวภาพประเภทต่างๆ	เป็นต้น	

จุดเด่นของซอฟต์แวร์	iCollect	คือ	(๑)	ความสามารถการจัดเก็บ	sample	containers	and	storage	devices	ทำาได้ดี		(๒)	

จดัเกบ็เป็นระบบบารโ์คด้	สะดวกและงา่ยในการทำา	liquot/derive/extract	ของ	samples		และ	(๓)	มีระบบค้นหาฐานขอ้มูลตวัอย่าง

ที่จัดเก็บที่สะดวกแก่ผู้ใช้

ปัจจุบันซอฟต์แวร์	 iCollect	 ได้รับการจดลิขสิทธ์ิและนำาไปใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธ์ุจุลินทรีย์

ของไบโอเทค	 สวทช.	 (BIOTEC	 Culture	 Collection;	 BCC)	 นอกจากนี	้ The	University	 of	 North	 Texas	 Health	 Science	

Center	at	Fort	Worth,	USA	(UNT	Health	Science	Center)	ได้รับถ่ายทอดซอฟต์แวร์	ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

การเก็บรักษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกด้วย						
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เพิ่มประสิทธิภ�พกระบวนก�รฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพล�สติกคอมพอสิตด้วยเทคโนโลยี 

ก�รปรับปรุงผิว Class A 

วัสดุที่มีน้ำาหนักเบาแต่แข็งเทียบเท่าโลหะ	 เช่น	 วัสดุคอมพอสิต	 ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรม	 เช่น	 เทอร์โมพลาสติกคอมโพสิท	

สามารถใชโ้ครงสรา้งรบัแรง	โดยสามารถเสรมิแรงดว้ยเส้นใยทอ	(Textile	reinforcement)	และวสัดเุทอรโ์มพลาสตกิคอมโพสทิเสรมิ

แรงน้ำาหนักเบา	(Low	weight	reinforced	thermoplastic	composites-LWRT)	เป็นต้น

กระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตเสริมแรงด้วยใยแก้วสัน้จะมีการไหลของเส้นใยผ่านชั้นกลางของแม่พิมพ์

มายังผิวบนทีบ่ริเวณผนังแม่พิมพ	์ ทำาให้เกิดการขัดขวางการเติมเต็มของพลาสติกหลอม	 ผิวทีไ่ด้จะมีลักษณะเป็นลายเส้นของรูปร่าง

เส้นใยที่ผิว	จึงต้องตกแต่งผิวหลังจากการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเป็นการเพิ่มกระบวนการทำางาน	ต้นทุนการผลิต	ระยะเวลา	และการทำาสี

ยังส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมด้วย	 แต่เมือ่อุณหภูมิของผิวแม่พิมพ์สูงขึ้นจะส่งผลให้ผิวของชิ้นงานมีความมันเงามากขึ้นตามไปด้วย		

ซึ่งพบว่าเกิดจากการเย็นตัวช้าของพลาสติกหลอมเหลว	 สภาวะของการอ่อนตัวหรือเสียรูปของผิวพลาสติกในแม่พิมพ์	 ส่งผลต่อ	

ความสามารถในการสะท้อนแสงของผลึก	ทำาให้ความมันเงา	(Gloss)	ของชิ้นงานสูงขึ้น	

เอม็เทค	 สวทช.	 จึงได้พัฒนาและปรับปรุงความมนัเงาของผิวชิ้นงาน	 “Class	 A”	 นำาเอาสมบตัิการอ่อนตัวของผิวพลาสติก	

ในแม่พมิพ	์และความสามารถในการไหลของพลาสตกิท่ีจะดขีึ้นเม่ืออุณหภมิูของแม่พมิพแ์ละพลาสตกิหลอมเหลวสูงขึ้น	เพื่อปรบัปรงุ

ผิวของชิ้นงานเทอรโ์มพลาสตกิคอมพอสิตเสรมิแรงดว้ยเส้นใยแกว้ส้ันใหส้ามารถผลิตชิ้นงานท่ีมีผิวระดบั	Class	A	ซึ่งสามารถประยุกต์

ใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ	การควบคุมไอน้ำาที่บีบอัดที่ความดันประมาณ	๔-๑๐	บาร์	สามารถเพิ่มอุณหภูมิให้กับไอน้ำาดังกล่าว

ได้สูงถึง	๑๒๐	–	๑๘๐	oC	อย่างรวดเร็ว	ทำาให้พลาสติกไหลในช่องแม่พิมพ์ได้ดีขึ้น	และการเย็นตัวที่อุณหภูมิสูงจะทำาให้ได้ความมัน

เงาของผิวสูง	(High	Gloss,	Class	A)	กว่าการเย็นตัวที่อุณหภูมิต่ำา	อย่างไรก็ตาม	ต้องมีระบบระบายไอน้ำาร้อนออกจากช่องหล่อเย็น

ของแม่พิมพฉี์ดพลาสตกิและเตมิน้ำาเย็นเพื่อหล่อแม่พมิพแ์ละชิ้นงานใหเ้ย็นตวัอย่างรวดเรว็	ทำาใหช้ิ้นงานท่ีรอ้นเย็นตวัลงต่ำากวา่อุณหภูมิ

ที่พลาสติกเริ่มเสียรูป	(Heat	distortion	temperature,	HDT)	ชิ้นงานจึงสามารถปลดออกจากแม่พิมพ์ได้ตามปกติ	

ผลงานวจิยั	“ตน้แบบเครื่องปรบัปรงุผิว	Class	A	โดยกระบวนการฉีดขึ้นรปูเทอรโ์มพลาสตกิคอมพอสิตดว้ยการควบคุมความ

รอ้นและการหล่อเย็นอย่างรวดเรว็	สำาหรบัการทดสอบประสทิธภิาพในระดบัอุตสาหกรรม”	ไดถ้า่ยทอดเทคโนโลยีสู่เชงิพาณชิย์ใหก้บั

บริษัทผู้ดำาเนินธุรกิจ	ด้านผลิต	และชิ้นส่วนพลาสติกแล้ว

แสดงลักษณะชิ้นงานที่ได้จากการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ABSGF 

แบบดั้งเดิม (Conventional Injection Molding Process) 

และด้วยเทคนิค HC (Melt temperature ๒๒๕ oC)

แสดงลักษณะชิ้นงานที่ได้จากการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ABSGF 

ด้วยเทคนิค HC โดยใช้ Melt temperature ๒๒๕ oC และ 

๒๕๐ oC โดยวัดได้ ๗๘, ๙๒.๑ GU (๖๐oC) ตามลำาดับ
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เทคนิคก�รเผ�เคลือบเซร�มิกต้นทุนต่ำ� 

ปัจจุบันอุณหภูมิการผลิตหรือเผาเคลือบของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศอยู่ที่อุณภูมิประมาณ	๑,๑๕๐-๑,๓๐๐	°C		ราคา

เชื้อเพลิงท่ีใชใ้นการเผาเคลือบมีการปรบัตวัสูงขึ้นอย่างตอ่เน่ืองเช่นเดยีวกบัค่าแรง	ทำาใหต้น้ทุนการผลิตเพิ่มขึ้น	ผู้ผลิตจงึตอ้งหาแนวทาง

ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	การพัฒนาเคลือบไฟต่ำาที่อุหณภูมิประมาณ	๑,๐๐๐	°C	เป็นแนวทางหนึ่งในการลด

ต้นทุนด้านพลังงาน	ในขณะเดียวกัน	การพัฒนาสูตรเคลือบนิยมใช้วิธีการคำานวณสูตรและแปรเปลี่ยนอัตราส่วนขององค์ประกอบทาง

เคมี	แล้วจึงทดลองเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ	ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเคลือบไฟต่ำาโดยวิธีการคำานวณกับวิธีทดสอบ

ทางกายภาพ	 จะสามารถทำานายสมบัติเคลือบก่อนลงมือทดลองจริงในห้องปฏิบัติการได้	 ช่วยลดขั้นตอนหรือเวลาในการพัฒนาสูตร

เคลือบ	เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สวทช.	 สนับสนุนนักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์บริการดำาเนินการศึกษาวิจัย	 เคลือบสีต่างๆ	 ทีอุ่ณหภูมิ	 ๑,๐๐๐	 °C	 เพื่อใช้กับ

เนื้อดินทัลค์	โดโลไมต์	และเนื้อดินแดง	สูตรเคลือบที่ใช้โคลีมาไนต์เป็นฟลั๊ก	ที่ให้เคลือบมันวาว	กึ่งมันกึ่งด้าน		เหมาะแก่การนำาไปใช้

ในเชิงพาณิชย์	และมีต้นทุนวัตถุดิบต่ำากว่าราคาที่จำาหน่ายในท้องตลาด	

สำาหรบัการทดสอบสมบัตขิองเคลือบท่ีสัมพนัธก์บัความหนืดมีหลายวธิแีละมีอุปกรณ์ท่ีมีรปูแบบหลากหลาย	งานวจิยัไดพ้ฒันา

อุปกรณ์ทดสอบสมบัติของเคลือบ	 	 โดยการทดสอบด้วยวิธีนีค้วรจำากัดใช้สำาหรับการเปรียบเทียบในตัวอย่างเคลือบสูตรเดียวกัน	

ที่ทดสอบภายใต้สภาวะการทดสอบระยะการไหลด้วยอุปกรณ์แบบเดียวกัน

ปัจจบัุนเทคนคิการเผาเคลือบเซรามิกของไทยตน้ทุนต่ำา	ไดถ้า่ยทอดเทคโนโลยีสู่เชงิพาณิชย์ใหก้บับรษิทัผู้ผลิตเซรามิกในประเทศ	

จำานวน	๔	บริษัท	

Figure 1 Inclined fl ow planes’ design before shrinkage, unit: mm 

A: Shallow channel inclined fl ow plane 
B: Deep channel inclined fl ow plane.

Figure 2 the setting of the inclined fl ow plane for the test. 
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เครื่องตรวจคุณภ�พเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดด้วยเทคนิคก�รประมวลผลเชิงภ�พ

ปัจจุบันความต้องการปริมาณอาหารมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 ทัง้อาหารทีเ่ป็นพืชทีน่ำามาบริโภคโดยตรงและที่เป็นอาหาร

สัตวผ่์านระบบปศสัุตว	์ทำาใหมี้ความตอ้งการวตัถดุบิท่ีเป็นพชืเพาะปลูกนำามาเล้ียงสัตวเ์ป็นจำานวนมาก	ขา้วโพดเป็นพชืท่ีมคีวามสำาคญั

ต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นอย่างมาก	 เนือ่งจากข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ	 ดังจะเห็นว่าผลิตผล

ข้าวโพดในประเทศไทยประมาณร้อยละ	๙๔	ถูกนำาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	และแนวโน้มยังมีความต้องการเพ่ิมข้ึนทุกปี	นอกจากน้ี	

บางปียังต้องมีการนำาเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย	

สำาหรับการนำาวัตถุดิบข้าวโพดมาแปรรูปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์นั้น	ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบถือเป็นขั้นตอนสำาคัญ

ขั้นตอนหนึง่	 ซึ่งผูป้ระกอบการให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก	 เมือ่สัตว์เลีย้งได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากอาหารครบถ้วนก็จะทำาให้

ผู้เลี้ยง	ได้เนื้อสัตว์และผลผลิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค	ดังนั้น	เนคเทค	สวทช.	จึงได้พัฒนาเครื่องมือตรวจ

สอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยใช้เทคนิคการประมวลผลเชิงภาพร่วมกับเทคนิคการสอนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้	 ส่งมอบให้

กับกลุม่ผูป้ระกอบการอาหารสัตว์	 เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแทนทีก่ระบวนการทำางานแบบเดิม	 เพื่อให้การทำางานสะดวกและมี

มาตรฐานที่ดีขึ้น

เครื่องตรวจสอบทีพ่ัฒนาขึ้นนีม้ีจุดเด่น	 คือ	 สามารถตรวจสอบคุณภาพได้คราวละมากๆ	 ด้วยกรรมวิธีการตัดสินใจทีม่ีความ

แน่นอนและมีมาตรฐาน	ทำาให้มีประสิทธิภาพกว่าการใช้มนุษย์ตรวจสอบ	และยังสามารถ่ายภาพเมล็ดพันธุ์ที่ตรวจสอบได้อย่างคมชัด

สมจริง	สะดวกต่อการนำาไปวิเคราะห์ต่อเนื่อง	และให้ระดับความถูกต้องในการคัดแยกเมล็ดดีออกจากกลุ่มเมล็ดเสียถึงร้อยละ	๙๕.๕	

และบริษัทผู ้ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์ได้นำาเครื ่องตรวจสอบดังกล่าวไปใช้ในการคัดแยกเมล็ดพันธุ ์ในกระบวนการผลิต

อาหารสัตว์แล้ว
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ชุดควบคุมลิฟต์

ปัจจุบันอาคารสำานักงานและทีพ่ักอาศัยมักจะติดตั ้งลิฟต์	 เพื ่อความสะดวกในการ

เคลือ่นย้ายบุคคลและสิง่ของ	 และพบว่าการนำาเข้าชุดควบคุมลิฟท์จากต่างประเทศ	 มีค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างสูง	 อีกทัง้จะปรับปรุงแก้ไข	 หรือบำารุงรักษาไม่สามารถทำาได้โดยสะดวก	 หรือต้องมี

ค่าใช้จ่ายสำาหรับบุคลากรจากต่างประเทศจำานวนมาก	

เนคเทค	 สวทช.	 และบริษัทผู้ติดต้ังและให้บริการบำารุงรักษาลิฟท์และบันไดเล่ือนใน

ประเทศไทย	 ร่วมกันวิจัยและพัฒนาชุดควบคุมลิฟท์	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาดังกล่าว	

โดยอาศัยองค์ความรู ้ด้านการวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และต้นแบบอุตสาหกรรม	

การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์	 (MCU)	 การวิจัย	 ออกแบบ	 และพัฒนา

ชุดโพรโตคอลสำาหรับการส่ือสารข้อมูลระยะไกล	ท้ังแบบมีสายและไร้สาย	ด้านการควบคุมชุดอุปกรณ์

ทางฮาร์ดแวร์	 เช่น	มอเตอร์	อินเวอร์เตอร์	 เป็นต้น	และด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์	

จึงสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดควบคุมลิฟต์ได้	 โดยการนำาชุดควบคุมแบบ	MCU	

มาใช้แทนเครื่องควบคุมเชิงตรรกทีส่ามารถโปรแกรมได้	 (PLC)	 และนำาเทคโนโลยีการส่งผ่าน

ข้อมูลด้วย	BUS	(BUS	Controller)	ซึ่งทำาให้ลดจำานวนการเดินสายลงได้	

ทั้งนี้	ต้นแบบดังกล่าวได้พัฒนาเสร็จแล้ว	และบริษัทนำาไปผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว
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ระบบบริห�รก�รตัดเหล็กเส้น

โดยในแต่ละปีมีการใช้เหล็กเส้นสำาหรับก่อสร้างเป็นจำานวนมาก	การบริหารงาน	การสั่งซื้อ	และการใช้

งานเหล็กเส้นยงัมีจำานวนการสูญเสียมาก	 เนคเทค	 สวทช.	 จึงร่วมกับบริษัทผูด้ำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รายใหญ่	พัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานเหล็กเส้นข้ึน	เพ่ือลดความสูญเสียของเหล็กในการก่อสร้าง	และวิจัย

วิธีการคำานวณเพื่อลดการสูญเสียจากการตัด	โดยใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ช่วย	เพื่อลดเวลาการทำางาน

ของบุคลากร	และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สูงขึ้น	

ระบบบริหารจัดท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วยระบบฐานข้อมูล	 อัลกอริธึมสำาหรับคำานวณการตัด	 และหน้าจอ

ติดต่อผูใ้ช้งาน	 ประโยชน์ของระบบ	 คือ	 ช่วยคำานวณการตัดเหล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ลดการสูญเสียใน

กระบวนการตัด	และช่วยวางแผนการสั่งซื้อเหล็กเส้นให้เหมาะกับช่วงเวลาต่างๆ	

ปัจจบัุน	ระบบบรหิารการตดัเหล็กเส้นพฒันาเสรจ็เรยีบรอ้ยและนำาไปใชง้านจรงิในกระบวนการดำาเนนิ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้ว

ADSL

Leased	line

GPRS/GSM

ศูนย์เหล็กเส้น
ไซต์งาน	1

ไซต์งาน	2

ไซต์งาน	3

Database ServerDatabase Server

ศูนย์เหล็กเส้นศูนย์เหล็กเส้น
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ระบบคัดกรองคว�มซ้ำ�ซ้อนตำ�รับสมุนไพร

การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีความสำาคัญยิ่ง

ในปัจจุบัน	 เนือ่งจากนานาประเทศให้ความสนใจในการแพทย์	

ทางเลือกมากขึ้น	ระบบฐานข้อมูลจึงมีความจำาเป็นสำาหรับการบริหาร

จัดการข้อมูลท่ีความหลากหลาย	 รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ	 และฐานข้อมูล

สมุนไพร	 ทีจ่ะใช้ในการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์	

แผนไทย

เนคเทค	 สวทช.	 ได้ใช้ความเชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ในการพัฒนาระบบคัดกรองความซ้ำาซ้อนของตำารับ

สมุนไพรไทย	ซึ่งระบบคัดกรองท่ีไดพ้ฒันาขึ้น	ประกอบดว้ย	๒	โมดลู	

คือ	 (๑)	 โมดูลตรวจความซ้ำาซ้อนของตำารับยาไทย	 ประกอบด้วย	

การคำานวณความซ้ำาซอ้นของตำารบัยาในดา้นชื่อตำารบั	ส่วนประกอบ	

ปรมิาณและอัตราส่วน	และ	(๒)	โมดลูสืบคน้ขอ้มูลตำารบัยาไทย	โดย

ใช้คำาสำาคัญทีผู่ใ้ช้ป้อนให้กับระบบ	 และอาศัยเทคนิคการสืบค้น

เนือ้หาในข้อความ	 นับได้ว่าระบบคัดกรองความซ้ำาซ้อนของตำารับ

สมุนไพรไทยทีพ่ัฒนาขึ้นเป็นส่วนประกอบทีส่ำาคัญในระบบการจด

สิทธิบัตรยา	 เน่ืองจากการย่ืนจดตำารับยาใหม่น้ัน	จะต้องเป็นตำารับยา	

ใหม่และไม่ซ้ำาหรอืใกล้เคียงกบัตำารบัยาท่ีเป็นภูมิปัญญาของชาตหิรอื

ตำารับยาที่มีผู้อื่นจดมาก่อนหน้า	

ปัจจุบัน	สวทช.	ได้มีการส่งมอบผลงานให้กับสำานักคุ้มครอง

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	 กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 เพื่อเป็นส่วนหนึง่ของระบบฐาน

ข้อมูลเพื่อรองรับการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้ว
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ก�รพัฒน�ดนตรีส�มมิติ

จากความสำาคัญในการอนุรักษ์	 และสืบสานมรดกทาง

วัฒนธรรมในด้านคีตศิลป์ของไทย	จึงมีความจำาเป็น		ที่จะต้องมีการ

จัดทำาบันทึก	บทเพลงไทยอันทรงคุณค่าไว้	ซึ่งการดำาเนินงานนั้นจะ

มีส่วนงานท่ีสำาคญัท้ังในดา้นการคดัเลือก	และรวบรวมบทเพลงท่ีจะ

นำามาบันทึก	 การพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีในการบันทึกเสียงที่

เหมาะสม	และการประสานความรว่มมือจากหน่วยงานท่ีมีคณุสมบัติ

ในการดำาเนินงานส่วนต่างๆ	ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

เนคเทค	สวทช.	ได้ให้การสนับสนุน	และประสานความร่วมมือ

ในการนำาเทคโนโลยีการบันทึกเสียงแบบ	๓	 มิติ	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยี

ทางดา้นเสยีงขั้นสูง	ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีราคาสูง	เพื่อการบันเสียงคณุภาพ

ดีให้เหมาะสมกับคุณค่าของบทเพลง	 ทัง้นีเ้ทคโนโลยี	 และอุปกรณ์

ดังกล ่าวได้รับความร่วมม ือจาก	 National	 Institute	 of	

Information	 and	 Communications	 Technology	 (NICT)	

ประเทศญี่ปุน่	 ให้นำามาใช้เพื ่อบันทึกบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยูห่ัวฯ	 รัชกาลที	่ ๙	 โดยศิลปินแห่งชาติ	

ในรูปแบบสามมิติ	 เพ่ือจัดแสดงในบริเวณหออัครศิลปิน	 ท่ีถือเป็น

หน่วยงานท่ีเหมาะสมในการนำาเสนอผลงานจากการดำาเน ิน

โครงการนี้

สำาหรับการดำาเนินงานประกอบด้วย	 การบันทึกเสียงเพลง

พระราชนิพนธ์	ผสมเสียง	ควบคุมการบรรเลงดนตรี	และการตรวจ

สอบเพลง	โดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญ	ร่วมกับ	Dr.	Michiaki	จาก	NICT	

ในการเตรียมพื้นที่จัดแสดง	ติดตั้งอุปกรณ์	 และทดสอบระบบเสียง

เพื่อจัดแสดงนทิรรศการชัว่คราว	 จัดทำาวิดีโอเพื่อนำาเสนอเกีย่วกับ

ระบบดนตรี	๓	มิติ	เพื่อนำาเสนอภาพเบื้องหลังการบันทึกเสียง	และ

ขั้นตอนการทำางานต่างๆ	 ทีเ่กี่ยวข้อง	 สำาหรับการอธิบายประกอบ

การจัดแสดงระบบดนตรี	๓	มิติ	และจัดทำาคู่มือการใช้งาน	และการ

สอนการใช้งานอุปกรณ์ทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าทีห่ออัครศิลปินเพื่อใช้

ประโยชน์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ระบบบริห�รจัดก�รพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญของประเทศ	เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เก็บองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ	มากมาย	ได้เช่น	ความรู้

ในสาขาประวัติศาสตร์	ศิลปะ	วัฒนธรรม	และภูมิปัญญาบรรพบุรุษ	ที่ถูกสะสม	ส่งต่อกันมาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน	ซึ่งองค์ความรู้	

ในพิพิธภัณฑ์	 มีท้ังส่วนของข้อมูลท่ีสามารถจับต้องได้	 เช่น	 โบราณวัตถุ	 และศิลปะวัตถุต่างๆ	 และส่วนของข้อมูลท่ีไม่สามารถจับต้องได้		

เช่น	เรื่องเล่า	ความเช่ือ	ภมิูปัญญา	จากสถานการณ์	และการนำาเสนอขา่วของส่ือมวลชนแขนงตา่งๆ	จะพบวา่ส่ิงของจดัแสดงในพพิธิภณัฑ์

หลายแห่งตกอยูใ่นความเสีย่งทีจ่ะได้รับความเสียหายทัง้จากการโจรกรรม	 การเปิดให้บริการ	 และการเคลือ่นย้ายจัดแสดงงาน

นิทรรศการ	หรอืกจิกรรมในรปูแบบอ่ืนๆ	กอปรกบัการท่ีขอ้มูลในพพิธิภณัฑ์มีเป็นจำานวนมาก	แตข่าดระบบการบรหิารจดัการท่ีด	ีทำาให้

ไม่สามารถบริหารจัดการ	 และสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ทำาให้ประสบกับปัญหาทัง้ในส่วน

ของการบริหารจัดการและระบบการนำาเสนอที่จูงใจในการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์

	เนคเทค	สวทช.	จึงได้ดำาเนินโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	สำาหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

เจ้าสามพระยา	เพื่อการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมจากรากหญ้าสู่สากลอย่างยั่งยืน	ซึ่งประกอบด้วยการดำาเนินการ	๒	ส่วน	ได้แก่

(๑)	 พัฒนาระบบเฝ้าระวังผ่าน	 IP	 Camera	 เพื่อให้สิ่งของอันทรงคุณค่าเหล่านั้นได้จัดแสดงให้แก่ประชาชน	 และคงอยูเ่ป็น

มรดกทางประวตัศิาสตรท่ี์ตอ้งอนุรกัษไ์วสื้บตอ่ไป	โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบตรวจจบัความเคล่ือนไหวในการเฝ้าระวงัป้องกนัการโจรกรรม	

เขา้มาชว่ยส่งเสรมิมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัดแูล	คุ้มครอง	และป้องกนัไม่ใหโ้บราณวตัถุ	และส่ิงของท่ีจดัแสดงในพพิธิภณัฑ์

สูญหาย	 โดยผูใ้ช้สามารถเรียกดูภาพเหตุการณ์ในขณะนัน้ผ่านทางหน้าเว็บบราวเซอร	์ โดยภาพทีป่รากฎจะแสดงเฉพาะเมือ่มีวัตถุ

เคลื่อนที่เท่านั้น	 และสามารถดาวน์โหลดภาพเหตุการณ์ที่มีวัตถุเคลื่อนที่ได้ผ่านทาง	 FTP	 Server	 ซึ่งภาพเหล่านี้จะแยกตามวันและ

เวลาทีเ่กิดเหตุการณ์วัตถุเคลือ่นที	่ ทำาให้สามารถเรียกดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 ข้อดีของระบบคือ	 จะประหยัดพลังงานกินไฟน้อย	

มีราคาถูกกว่าที่จำาหน่ายโดยทั่วไป	และสามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายได้เพื่อความสวยงามของสถานที่

	 (๒)	 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโบราณวัตถุ	 และข้อมูลศิลปะวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา	 ซึ่งเป็น

พิพิธภัณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สำาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 รวมถึงระบบทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดแสดงโบราณวัตถุ	

ในพิพิธภัณฑ	์ และข้อมูลโบราณสถานทีเ่กี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิดรูปแบบของการจัดแสดงทีน่่าสนใจ	 และสร้างเป็นระบบการเรียนรู้ด้วย

ตนเองในรูปแบบใหม	่ โดยการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทย	ุ (Radio	 Frequency	

Identification	:	RFID)	เพื่อสรา้งความน่าสนใจ	ชวนใหเ้กดิการเรยีนรู้และศกึษาขอ้มูลเชงิประวตัศิาสตรใ์นพพิธิภณัฑ์	และใชเ้ทคโนโลยี

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีจำานวนมากในพิพิธภัณฑ์	
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ส�รเคลือบพิเศษและวิธีตรวจวัดเฉพ�ะ

สารเคลือบเรืองแสง	 (Phosphor)	 ใช้กันอย่างแพร่หลาย	 เพื ่อเปลี ่ยนรังสี

อัลตรา้ไวโอเล็ตใหเ้ป็นแสงท่ีมองเหน็ได	้ซึ่งสีท่ีเปล่งออกมาจะขึ้นอยู่กบัคณุสมบตัทิางเคมี

ของสารเรืองแสงนัน้	 ทำาให้ได้การกระจายพลังงานทางสเปกตรัมทีต่่างกัน	 ซึ่งหมายถึง

แสงสีที่ได้รับต่างกันนั่นเอง

นาโนเทค	 สวทช.	 จึงได้ออกแบบและพัฒนาสูตรสารเคลือบเรืองแสง	 ทีม่ีสมบัติ

พิเศษสามารถมองเห็นได้ในช่วงความยาวคลืน่เฉพาะ	 และออกแบบเครื่องมือตรวจสอบ

ทีผ่ลิตจากวัสดุและอุปกรณ์กรองแสงพิเศษรูปแบบใหม่ทีล่อกเลียนแบบได้ยาก	 ซึ่งได้

พัฒนามาจากเครื ่องตรวจสีเชิงคุณภาพ	 โดยใช้หลักการสะท้อนแสงของพื ้นผิว

เช่นเดียวกับดวงตาของมนุษย์	 สูตรทีพ่ัฒนานีใ้ช้ต้นทุนต่ำา	 แต่มีความละเอียดและ

แม่นยำาสูง	 สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมหลากหลาย	 เช่น	 อุตสาหกรรมอาหาร	

อุตสาหกรรมรถยนต	์อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบรโิภค	และ	นาโนเทค	สวทช.	ไดถ้า่ยทอด

เทคโนโลยีให้ภาคเอกชนไปใช้ประโยชน์แล้ว
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สูตรส�รเคลือบผิวเพื่อลดรอยขีดข่วนบนแผ่นพล�สติก PET                                               

พลาสติก	 Polyethylene	 Terephthalate	 หรือทีเ่รียกกันโดยย่อว่า	 “PET”	 เป็นพลาสติกเทอร์โม

พลาสติก	 คือ	 หลอมทีอุ่ณหภูมิสูงและแข็งตัวเมือ่เย็น	 ผลิตขึ้นได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเอทิลีนไกลคอล

และไดเมทิลเทอพาทาเลต	หรือระหว่างสารเอทิลีนไกลคอลและกรดเทอพาทาลิก	ปัจจุบันนิยมใช้ไดเมทิลเทอ-

พาทาเลต	นอกจากนี้	ยังมีการใช้	สารเร่งปฏิกิริยาเคมีเช่น	แอนติโมนี่ไตรออกไซด์	หรือแอนติโมนี่ไตรอะซิเตท	

พลาสติกเพทนี้แบ่งเป็น	๒	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่มีเนื้อใส	(A-PET)	และกลุ่มที่เป็นผลึกสีขาว	(C-PET)	เพท	มีคุณสมบัติ

ที่สามารถทำาเป็นพลาสติกที่มีลักษณะกึ่งแข็งไปจนถึงเป็นของแข็งได้	โดยการปรับความหนา	และมีน้ำาหนักเบา	

กันก๊าซและแอลกอฮอล์ได้ดี	

PET	 ถูกนำาไปใช้ในการผลิตเส้นใยและแผ่นฟิล์ม	 มีการนำาเพทมาใช้เป็นขวดบรรจุเคร่ืองด่ืมอัดลม	จากน้ัน

ความต้องการใช้เพททำาภาชนะบรรจุก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ในส่วนของแผ่นฟิล์มก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพโดย

การเติมโลหะ	เช่น	อะลูมิเนียม	เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความทึบแสง	สะท้อนแสง	ฉนวนไฟฟ้า	ซึ่งนำามาใช้ใส่อาหาร	

เช่นถุงขนมขบเคี้ยวต่างๆ	เคลือบผิวกระดาษ	ฉนวนกันไฟฟ้า	นอกจากนี้เพทยังใช้ทำาเป็นแผ่นผ้าฉนวนกันความ

ร้อนที่ใช้คลุมภายนอกยานสำารวจ	วิจัยที่ประกอบในอวกาศ

นาโนเทค	สวทช.	รว่มกบัคณะวทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	และภาคเอกชนผู้ผลติและจำาหนา่ยแผน่

พลาสติก	 พีอีที	 และพีวีซี	 พัฒนาสูตรสารเคลือบป้องกันรอยขีดข่วนพลาสติกชนิด	 PET	 เพื่อลดปัญหาการ

ขุ่นมัวระหวา่งการผลิตซึ่งทำาใหเ้กดิการหมอง	ไม่สวยงาม	ปัญหาของการสูญเสียสภาพของน้ันมีความสำาคัญมาก

ต่อธุรกิจ	เช่น	บรรจุภัณฑ์	ป้ายโฆษณา	กรอบรูป	ของชำาร่วย	รวมถึงภาชนะใส่ของโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ชนิดที่

ต้องการความใสไม่มีสี	ซึ่งรอยขีดข่วนต่างๆ	ที่เกิดขึ้นนี้จะมีผลต่อรูปลักษณ์และความน่ามองหรือการดึงดูดของ

ตัวผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค	
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ผลิตภัณฑ์จ�กพริกเพื่อบรรเท�อ�ก�รปวดด้วยน�โนเทคโนโลยี

จากการศึกษาพบว่าสารแคปไซซิน	 (Capsaicin)	 ทีอ่ยูใ่นพริกมีประโยชน์ต่อการพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ยาสำาหรับมนุษย์	เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดได้	เช่น	อาการปวดฟัน	อาการเจ็บคอ	

และการอักเสบของผวิหนงั	และมีผลิตภัณฑ์จากพริกในการรักษาอาการปวดอันเน่ืองจากผดผ่ืนคัน	

อาการผ่ืนแดงท่ีเกิดบนผิวหนัง	 อาการปวดทีเ่กิดจากเส้นเอ็น	 อาการปวดประสาทหลังเป็นงูสวัด	

และโรคเกาต์หรือข้อต่ออักเสบ	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่า	 แคปไซซินเป็นสารทีใ่ห้รสเผ็ด	 ทำาให้ผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอาการแสบร้อนที่ผิวหนังเป็นผลข้างเคียง

นาโนเทค	 สวทช.	 จึงได้ร่วมวิจัยกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 ในการนำา

ความรู้ทางดา้นนาโนเทคโนโลยีมาใชพ้ฒันาผลติภณัฑ์จากพรกิ	เพื่อมีประสิทธภิาพในการบรรเทา

อาการปวดของข้อเข่า	 สำาหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม	 	 ผลจากงานวิจัยได้ผลิตภัณฑ์	 ๒	 รูปแบบ	

ได้แก่	ครีม	และแผ่นแปะผิวหนัง		ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ง่าย	สะดวก	และออกฤทธิ์

ได้ยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ที่วางจำาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป	
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ผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรน�โนบรรเท�อ�ก�รผื่น

ภูมิแพ้ท�งผิวหนัง

โรคผ่ืนภมิูแพท้างผิวหนัง	(Atopic	dermatitis)	เปน็โรคผิวหนงั

อักเสบเรื้อรังชนิดหนึง่	 ในการรักษาส่วนใหญ่แพทย์จะใช้ยาในกลุม่ยา

ต้านฮีสตามีนและกลุ่มยาสเตียรอยด์	 ทั้งในรูปแบบยากินและยาทาขึ้น

กบัความรนุแรง	ซึ่งมักใชร้ะยะเวลาในการรกัษาท่ีคอ่นขา้งนาน	และมัก

มีอันตรายจากผลข้างเคียงของการใช้ยาดังกล่าวหากใช้เป็นประจำา	

ดังนัน้	 การใช้สมุนไพรในการรักษาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ทีน่่าสนใจ	

เนื่องจากมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง	 รวมถึงเป็นการส่งเสริมและ

สืบทอดการใช้ภูมิปัญญาไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันสมุนไพรไทยทีใ่ช้ในการรักษาอาการโรคผื่นภูมิแพ้ทาง

ผิวหนังและอาการผืน่คันจากการแพ้ต่างๆ	 มีอยูห่ลายชนิด	 เช่น	 พลู	

ขมิ้นชัน	ฟ้าทลายโจร	และ	ว่านหางจระเข้	เป็นต้น	ทั้งนี้	ปัญหาที่สำาคัญ

ของการใช้สมุนไพรในการรักษาคือ	ประสิทธิภาพ	ความคงตัว	สี	กลิ่น

ของสมุนไพร	และความปลอดภยัของการใช	้รวมถงึกรรมวธิใีนการผลิต

ก็ยังไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร

นาโนเทค	สวทช.	รว่มกบัสถาบันวจิยัสมุนไพร	กรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์	 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนาโน	 โดยประยุกต์ใช้นาโน

เทคโนโลยีในการพัฒนาอนุภาคนาโน	 สารสกัดสมุนไพรทีไ่ด้รับการ

ทดสอบสมบัติการต้านฮิสตามีนและคัดเลือกมาทำาการวิจัยเพื่อเพิ่ม

ความคงตัว	 ควบคุมการปลดปล่อยสารสำาคัญ	 และกลบกลิน่อันไม่พึง

ประสงค์ของสารสกัดสมุนไพร	 และสามารถบรรเทาอาการผืน่ภูมิแพ้

ทางผิวหนัง	ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นเวลานาน

กว่า	๖	ชั่วโมง

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้จากการวิจัยและพัฒนา	สามารถตอบโจทย์

ของภาคเอกชนในกลุม่อุตสาหกรรมสมุนไพรได้เป็นอย่างดี	 ทัง้ยัง

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และลดการใช้สารเคมี	เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพความสามารถในการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อืน่ๆ	 ในท้องตลาด

อย่างยั่งยืนต่อไป	
อนุภาคนาโนของสารสกัดสมุนไพรที่ได้พัฒนาขึ้น								

ครีมสมุนไพรนาโนต้านฮีสตามีน

ลักษณะอาการโรคผื่นภูมิแพ้ทางผิวหนัง
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เฟอร์นิเจอร์จ�กกระด�ษใยสัปปะรดพร้อมกลิ่นหอมย�วน�น

ปัจจุบัน	 การบำาบัดด้วยกลิน่หรือการผ่อนคลายความเครียดด้วยกลิน่	 กำาลังได้รับความนิยมอย่างมาก

จากผู้บริโภค	มีการแต่งเติมกลิ่นลงในเครื่องใช้ต่างๆ	ในชีวิตประจำาวัน	เพื่อดึงดูดใจผู้ใช้งาน	อีกด้านหนึ่ง	การใช้

ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน	 โดยชิ้นส่วนเหลือทิง้จากอุตสาหกรรมสับปะรด	 เช่น	

เปลือกและแกนสับปะรดนัน้	 สามารถนำามาเพิ่มมูลค่าโดยการขึ้นรูปเป็นกระดาษใยสับปะรด	 ซึ่งเป็นกระดาษ	

ที่มีคุณสมบัติพิเศษ	คือ	มีความแข็งแรง	ทนทาน	และมีน้ำาหนักเบา	

นาโนเทค	สวทช.	ร่วมกบับรษิทัผู้ผลิตและส่งออกเฟอรน์เิจอร	์พฒันาเกา้อ้ีจากใยสับปะรด	ซ่ึงมีคณุสมบตัิ

พิเศษ	 คือ	 ส่งกลิน่หอมอ่อนๆ	 ออกมา	 ตลอดเวลา	 และยังสามารถปล่อยกลิน่หอมได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีคนนั่ง		

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีการเคลอืบไมโครแคปซลูท่ีบรรจอุนภุาคของสารใหค้วามหอมไวล้งบนกระดาษใยสบัปะรด

ซึ่งมีความพรุนสูง		โดยแคปซูลของน้ำาหอมจะกระจายตัวอยู่สองบริเวณ	คือ	ภายในรูพรุนและพื้นผิวของเส้นใย

กระดาษ	 เมือ่มีการใช้งาน	 แรงกดทีเ่กิดจากการนัง่จะทำาให้แคปซูลทีอ่ยูบ่ริเวณพื้นผิวแตกออก	 ส่งกลิ่นหอม	

เพิ่มขึ้นขณะนั่ง	ส่วนแคปซูลที่อยู่ภายในรูพรุนจะค่อยๆ	ปล่อยกลิ่นหอมอ่อนๆ	ออกมาตลอดเวลา	ด้วยเทคนิค	

การเคลือบและการประกอบกระดาษนี้ช่วยให้เก้าอีม้ีคุณสมบัติพิเศษในการปล่อยกลิ่น	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ		

ได้นำางานวิจัยดังกล่าวผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เก้าอี้หอมใยสับปะรดออกจำาหน่ายแล้ว	

		ไมโครแคปซูลของน้ำาหอม                        กระดาษเส้นใยสับปะรด                  กระดาษที่ถูกเคลือบด้วยแคปซูล   

	

ผลิตภัณฑ์เก้าอี้หอมใยสับปะรด
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ÃÒ¡°Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐ
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พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

เนนการมีสวนรวมภาครัฐ เอกชน และสังคม

สรางสรรคบริการที่มีคุณภาพ

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตคนไทย

ÃÒ¡°Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¢Í§ä·Â
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

เนนการมีสวนรวมภาครัฐ เอกชน และสังคม

สรางสรรคบริการที่มีคุณภาพ

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตคนไทย

THAILAND   SCIENCE   PARKTHAILAND   SCIENCE   PARKTHAILAND   SCIENCE   PARKTHAILAND   SCIENCE   PARKTHAILAND   SCIENCE   PARKTHAILAND   SCIENCE   PARKTHAILAND   SCIENCE   PARK
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ฐ�นข้อมูลสมุนไพรกล�งของประเทศ

ในปัจจุบันมีหน่วยงานหลายแห่งทีท่ำาการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรอย่างเป็นระบบและครบวงจร	

ครอบคลุมทุกสาขา	ทั้งนี้	ทุกหน่วยงานจำาเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน	แต่เนื่องจาก

ยังขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและไม่มีศูนย์กลางการเชื่อมโยงทุกฐานข้อมูลให้สามารถสืบค้นจากแหล่งเดียวได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ	การเขา้ถงึข้อมูลทำาไดย้าก	นอกจากน้ี	บางหน่วยงานยังจดัเกบ็งานวจิยัในรปูแบบเอกสารไม่ใชใ่นรปูแบบไฟล	์

ทำาให้ข้อมูลที่มีคุณภาพไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ในระบบการสืบค้น

ด้วยเหตุนี	้ เนคเทค	 สวทช.	 จึงได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงและสืบค้นฐานข้อมูลสมุนไพรกลางของประเทศ	 โดยมี

ความร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสขุ	 ซึง่เปน็หน่วยงานหลัก	

สำานักงานข้อมูลสมุนไพร	คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล,	ศูนย์สมุนไพรทักษิณ	 	คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร,์	คลังข้อมูลสมุนไพร	ของคณะเภสัชศาสตร	์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	และหอสมุดมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร	์

โดย	 สวทช.	 เป็นผูพ้ัฒนาระบบเชื่อมโยงและสืบค้นฐานข้อมูลดังกล่าว	 ซึ่งมีระบบการทำางานและจัดการทีง่่าย	 ไม่ยุง่ยาก

ซบัซอ้น	สามารถขยายการเกบ็ขอ้มูลไดอ้ย่างไม่จำากดั	การคน้หาและการเขา้ถงึขอ้มูลท่ีตอ้งการไดใ้นเวลาอันรวดเรว็	สืบคน้

ไดจ้ากแหล่งเดยีว	และมีความน่าเชื่อถอืสูง	สำาหรบัเป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลอ้างอิงและเผยแพรใ่หแ้กบุ่คลากรดา้นสาธารณสุข	

นักวิชาการ	 นักวิจัย	 และประชาชนทัว่ไป	 รวมทัง้เป็นประโยชน์สำาหรับการศึกษา	 การกำาหนดนโยบาย	 และวางแผนการ

ดำาเนินงานของหน่วยงานในการส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัย	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยต่อไป						

ระบบเชื่อมโยงและสืบค้นฐานข้อมูลสมุนไพรกลางของประเทศ	 ประกอบด้วยฐานข้อมูลสมุนไพร	 (Herbal	 DB):

ซึ่งแสดงข้อมูลสมุนไพรไทย	พร้อมรายละเอียด	 เช่น	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อท้องถิ่น	สรรพคุณ	วิธีใช้	 เป็นต้น	 เมื่อ

ผู้ใช้สืบค้นชื่อสมุนไพร	 ระบบจะแสดงผลลัพธ์ของรายการสมุนไพรทั้งหมด	 โดยระบุแหล่งที่มาของข้อมูล	 เพื่อให้ผู้ใช้เลือก

พจิารณาไดเ้อง	และฐานข้อมูลบทความตพีมิพ	์(Publication	DB):	เป็นบทความท่ีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ	โดยขอ้มูลหลัก

ที่จะนำามาเชื่อมโยงในฐานข้อมูลได้มาจากเว็บไซต์	PubMed	(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)	ซึ่งจัดทำาโดย	

U.S.	National	Library	of	Medicine	National	Institutes	of	Health	มีบทความประมาณ	๑๙	ล้านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาการแพทย์และชีวการแพทย์	ซึ่งระบบจะทำาการคัดเลือกเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเท่านั้น

ทั้งนี้	ระบบดังกล่าวเปิดให้บริการแล้วที่เว็บไซต์	http://www.thairesearch.in.th/DtamHerb/index.php	
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Mobile Technology for Thailand

MT2	 หรือ	Mobile	 Technology	 for	 Thailand	 เป็นโครงการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ	

ภาคเอกชน	 และภาคการศึกษา	 ในการสร้างความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์มือถือและ

แทปเล็ต	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม	โครงการต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมฯ	

รว่มจดักจิกรรมตา่งๆ	ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นักพฒันาซอฟตแ์วร	์แบ่งปันฐานขอ้มูลนักพฒันาซอฟตแ์วร	์ส่ิงอำานวย

ความสะดวก	 และอุปกรณ์ต่างๆ	 แสวงหาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกลุม่สมาชิก

และสร้างช่องทางการตลาดในการแสดงศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับและสร้างรายได้สู่ประเทศ

กิจกรรมที่จัดภายใต้	MT2	อาทิ	Android	Workshop	การสัมมนาเรื่อง	“การประยุกต์ใช้ข้อมูลจราจร

อย่างสร้างสรรค์ในโลกไอทีสำาหรับองค์กรและนักพัฒนา”	 การสัมมนาเรื่อง	 “Mobile	 Dev.	 Tech.	 Talk”	

การสัมมนาเรื่อง	“Mobile	Application”	และ	Workshop	เรื่อง	“Intel	App.	LAB”

Executive Club @ TSP 

สวทช.	จัดกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ผู้เช่าพื้นที่ภายใน

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	(TSP)	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร

จากหน่วยงานวิจัยของเอกชนกว่า	 ๖๐	 บริษัททีต่ั ้งอยูใ่น	 TSP	

ผูบ้ริหารของ	 สวทช.	 และศูนย์วิจัยแห่งชาติได้พบปะสังสรรค์	

แลกเปลีย่นแนวความคิด	 เพื ่อให้เกิดความร่วมมือทัง้ในด้าน

การดำาเนินงานวิจัยและด้านธุรกิจต่อไปในอนาคต	

นอกจากน้ี	ภายในงานยังมีการจดัแสดงนิทรรศการ	และการ

บรรยายพิเศษในหัวข้อ	 “Social	 Enterprise”	 โดยคุณวนัส	

แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	เบทาโกร	กรุ๊ป	จำากัด	

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำาเสนอทิศทางการดำาเนินงานของอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ทดสอบคุณภ�พม�ตรฐ�นด้วยก�รบริก�รจ�ก PTEC

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 (Electrical	 and	 Electronic	 Product	

Testing	Center	:	PTEC)	สวทช.	จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อดำาเนินการให้บริการวิเคราะห์

ทดสอบแก่หน่วยงานภายนอก	ทั้งภาครัฐและเอกชน	โดยผลงานที่สำาคัญ	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๔	

ไดแ้ก	่งานตรวจวดัสนามแม่เหล็กไฟฟา้	Airport	Link	การอบรมการทดสอบเรอืตรวจการณ์ชายฝัง	

งานทดสอบเครื่องบินทะเล	และงาน	Inspect	โรงผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ขนาด	๔๔	เมกะวัตต์	

เป็นต้น	 โดย	 PTEC	 สามารถหารายได้จากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ	 เป็นจำานวนทัง้สิ้น	

๑๗	ล้านบาท

นอกจากงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ	 PTEC	 ยังได้ดำาเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมมือ

กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	จำานวน	๗	โครงการ	รว่มมือกบัหน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐาน

จากต่างประเทศจำานวน	๒	หน่วยงาน	และร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการและกรรมการมาตรฐาน

จำานวน	๘	คณะ
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เชื่อมโยงข้อมูลวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีด้วยคว�มส�ม�รถของ STKS	

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	หรือ	STKS	สวทช.	เป็นหน่วยงานบริการเพ่ือสังคมความรู้

ดิจิทัลแบบเปิด	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต	เพิ่มคุณค่าการวิจัย	การเรียนรู้	

ขยายบรกิารสู่สังคมชนบทและผู้ดอ้ยโอกาส	รวมท้ังสรา้งและขยายโอกาสการบันทึกความรู้วทิยาศาสตรใ์นภมิูปัญญา

ไทยให้ปรากฏแก่สาธารณชน	ให้สามารถเข้าถึงความรู้	และใช้งานได้โดยสะดวก	รวมทั้งส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 ถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับเทคโนโลยีห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์ให้แก่

หน่วยงานต่างๆ	 ได้แก่	 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค์	 และศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 นอกจากนี	้ สวทช.	

เป็นหนึง่ในคณะทำางานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ	 	 โดยการพัฒนาระบบคลังข้อมูล

งานวิจัยไทย	 (http://www.tnrr.in.th)	 โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สท่ีมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานการเช่ือมโยง

ข้อมูลอัตโนมัติ	OAI-PMH	จนเป็นผลสำาเร็จและเปิดใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้	

สำาหรับผลการดำาเนินงานทีส่ำาคัญ	 ได้แก่	 ฐานข้อมูลทีเ่ป็นความสอดคล้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง	(ระหวา่งศนูย์)	๙	ฐานขอ้มูล	การเขา้ใชง้านฐานขอ้มูลวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	๔,๕๐๐,๐๐๐	ครั้ง	การ

ดาวน์โหลดเอกสารผ่านฐานข้อมูล	๓๐๐,๐๐๐	ครั้ง	และบทความที่นำาเข้าเว็บไซต์	สวทช.	และ	STKS	๓,๕๐๐	เรื่อง	

STKS	สามารถผลิตสาระความรู้สาขาวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ตลอดทั้งการบริหารจัดการทรัพยากร

สารสนเทศการประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ทีเ่ป็นทีย่อมรับจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถ

ผลิตสารสนเทศวิเคราะห์ทีไ่ด้รับการยอมรับจากสำานักบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย	 สวทช.	 เพื่อใช้

ประกอบการให้ทุนวิจัย	 และจากนักวิจัยเพื่อใช้ประกอบการขอทุนวิจัยนอกจากนัน้ยังได้รับการยอมรับจากหน่วย

งานพันธมิตรในมิติของการเป็นหน่วยงานหลักทีศ่ึกษาและเผยแพร่มาตรฐานสือ่ดิจิทัล	 แนวทางการประยุกต์ใช้

โอเพนซอร์สและฟรีแวร์

Å§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕ
ผลงานพรอมถายทอด

ตอยอดองคความรูธุรกิจเดิม

บมเพาะและเสริมสรางธุรกิจใหม

สนับสนุนกลไก BOI
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NSTDA Investors’ Day : ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

อย่�งสร้�งสรรค์ เพื่อคว�มมั่งคั่งและยั่งยืน

จากนโยบายรัฐบาลซึ่งสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และการถ่ายทอดผลงานวิจัย

ออกสูภ่าคธุรกิจ	 เพื ่อให้เศรษฐกิจของไทยเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 ซึ ่งจะต้องส ่งเสริมให้น ักวิจัย

มีแนวความคิดด้านธุรกิจ	และสร้างงานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของตลาดในสภาวะปัจจุบันมากขึ้น

สวทช.	ในฐานะหน่วยงานที่สร้างคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นฐาน	และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ	ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ	พร้อมทั้งถ่ายทอด

ผลงานไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์	โดยสนับสนุนใหภ้าคเอกชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากผลงานวจิยัและเทคโนโลยีของ	

สวทช.	และต่อยอดธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสใหม่ๆ	จึงได้จัดงาน	NSTDA	Investors’	Day	2011	

ขึ้น	เพ่ือเสนอผลงานวจิยัและเทคโนโลยีท่ีไดร้บัการคดัเลือกแล้ววา่มีศกัยภาพสูงในการลงทุน	เพื่อผลิตเป็นสินคา้

หรือบริการให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึง	หรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว

NSTDA	 Investors’	 Day	 2011	 มีแนวคิดหลักในการคัดเลือกผลงาน	 คือ	 เทคโนโลยีเพื ่อ

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานหรือ	Green	Technology	ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ	

“นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม”	และส่วนแสดง

นิทรรศการเทคโนโลยีจากทั้ง	๔	ศูนย์แห่งชาติของ	สวทช.	และหน่วยงานพันธมิตร	รวมถึงผลงานเด่น	๕	ผลงาน	

ซ่ึงเป็นผลงานท่ีนำาเสนอต่อนักลงทุน	 (Investment	 Pitching	 Session)	 รวมท้ังเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจสำาหรับ

นักลงทุนท่ีสนใจ	(One	on	One	Matching)	อีกด้วย	ผลจากการแสดงผลงานดังกล่าว	มีนักลงทุนแจ้งความประสงค์

ขอเจรจาธุรกิจแบบ	One-on-One	business	matching	กับผลงานเด่น	๕	ผลงานของ	สวทช.	จำานวน	๔๖	

ราย	เกิดการเจรจาธุรกิจภายในงาน	จำานวน	๒๓	ราย	และขอเจรจาธุรกิจภายหลังงานอีก	๒๓	ราย

NSTDA	 Investors’	 Day	 2011	 เป็นสะพานเชื่อมโยงการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ทีม่ี

ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง	อันนำาไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ	รวมถึง

การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยัง่ยืน	 ตลอดจนการมุง่ผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่ง

และเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก
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 บริษัท ไออ�ร์พีซี จำ�กัด (มห�ชน) จับมือ สวทช. พัฒน�ง�นวิจัย

สวทช.	และบรษิทั	ไออารพ์ซี	ีจำากดั	(มหาชน)	ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือเพื่อวจิยัและพฒันา

โครงการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 ด้วยการคำานึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้มาก	 โดย	 สวทช.	 ร่วมวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอด	

๕	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท	 ได้แก่	 Green	 ABS,	 EPS	 for	 Construction,	 Compound	 Polymer	

Composite,	Renewable	Chemical	และ	Acetylene	Black	

ปัจจุบัน	 สวทช.	 และบริษัท	 ไออาร์พีซี	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ม ีโครงการวิจัยร่วมกัน	 จำานวน

ทัง้สิน้	 ๓๖	 โครงการ	 ซึ่งเป็นโครงการทีต่้องอาศัยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ	 โดย	 เอ็มเทค	 สวทช.	 จำานวน	

๓๒	โครงการ	และเป็นโครงการที่ต้องใช้การออกแบบและวิศวกรรม	โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ

วิศวกรรม	(DECC)	สวทช.	จำานวน	๔	โครงการ	



 56

¤¹¤Ø³ÀÒ¾´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
มุงมั่นใหความรูจากตนทุนทางการศึกษา

สงเสริมคุณคาบุคลากรผานกลไกรัฐ

สืบสานงานความตระหนักสูสังคม

สะสมความรูและผลงานเพื่อพัฒนาคนอยางยั่งยืน
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คนคุณภ�พด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของไทย

บุคลากรวิจัยทีม่ีความรู้และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมให้กับประเทศมีความสำาคัญอยา่งยิง่	 สวทช.	 จึงได้เชื่อมโยง

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเข้ากับการผลิตบัณฑิต	 โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอก	

ผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน	(Junior	Science	Talent	Project	:	JSTP)	

จำานวน	๒๑๒	ทุน		และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกผ่านโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์	และ

เทคโนโลยี	(Thailand	Graduate	Institute	of	Science	and	Technology	:	TGIST)	จำานวน	๓๙๙	ทุนโดยนักศึกษา	TGIST	ที่สำาเร็จ

การศึกษาในปีงบประมาณ	๒๕๕๔	จำานวน	๖๔	คน	

นอกจากนี้	 สวทช.	 ยังได้ดำาเนินการพัฒนา	 เสริมสร้างสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรในภาคการผลิต

และบรกิาร	โดยอาศยัองคค์วามรู้จากผลงานวจิยัในการยกระดบัความสามารถของกำาลังคนในภาคการผลิตและบรกิาร	และโครงสรา้ง

พื้นฐานรวมถึงนักวิจัยทีม่ีคุณภาพผ่านการฝึกอบรม	 จำานวน	๑๗,๒๗๑	 คน	 ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรม	 อาทิ	 การวิเคราะห์ชนิดและ

ปรมิาณสารประกอบอนินทรย์ี	โดยใชเ้ทคนิคเอกซเรย์ดฟิแฟรกชนัและเอกซเรย์ฟลอูอเรสเซนส,์	การผลิตโมโนโคลนอลแอนตบิอดเีพื่อ

ใชป้ระโยชน์ในการตรวจวนิิจฉัย	กรณีศกึษา:	การผลิตโมโนโคลนอลแอนตบิอดแีละการพฒันาเทคนิค	ELISA	ในการตรวจเชื้อ	Listeria	

monocytogenes	 อย่างจำาเพาะเจาะจงในอาหาร,	 Flavor	 and	 Fragrance	 Delivery	 Technology	 for	 Cosmetic	 and		

Consumer	Products,	การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้ไอซีที	เป็นต้น

สวทช.	 ยังเห็นความสำาคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถและเกิดความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์	และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำาหรับเยาวชนและครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	เพื่อส่งเสริมสร้าง

ประสบการณ์	 และปลูกฝังแนวคิดพื ้นฐานด้านการทำาวิจัยให้กับนักเรียนและครูผูส้อน	 วิชาวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื ่อง	 อาทิ			

คา่ยวทิยาศาสตร	์ตอน	“งานไบโอเทคเดก็ๆ	กท็ำาได”้,	กจิกรรม	ONE	DAY	CAMP	ตอน	เปิดโลกโครงงานวทิยาศาสตร,์	คา่ยวทิยาศาสตร์	

“ยุววิจัยวิทย์-คณิต	พิชิต	O-net”	และค่ายวิทยาศาสตร์	“ขยายขอบข่ายความรู้สู่สังคมวิทยาศาสตร์:	Expanding	Your	Horizon”	

สำาหรับนักเรยีนหญิง	เป็นตน้	การจดัคา่ยวทิยาศาสตรมี์เยาวชนเขา้รว่ม	จำานวน	๓,๐๐๘	คน	ไดมี้ชิ้นงานจากการเขา้รว่มกจิกรรมจำานวน		

๒๘๙	ชิ้นงาน	ดังนี้	ผลงานจากโครงงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕๐	ชิ้นงาน,	กล้องดูดาวจากค่ายกล้องดูดาว	๑๔	ตัว

นอกจากนัน้	 สวทช.	 ยังได้จัดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพ	

ความสามารถของเยาวชนไทยสู่ความเป็นเลิศ	และยกระดบัมาตรฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของเยาวชนไทยสู่เวทีการแขง่ขนั

ระดับนานาชาติ	ผ่านการทำาโครงงานวิจัย	เช่น	โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	(National	Software	

Contest:	NSC)	จำานวน	๖๘๕	โครงงาน	โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	(Young	Scientist	Competition:	

YSC)	 จำานวน	๒๒๒	 โครงงาน	และโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์	 	RDC	2011	ระดับภูมิภาคได้	 หุ่นยนต์	 	RDC	จำานวน		

๑๕	ช้ินงาน

สวทช.	 มีการดำาเนินงานตามนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี ทีต่้องการเสริมความรู้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในด้าน

วทิยาการความกา้วหน้าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	(Frontier	Science	and	Technology)	เพื่อใหค้รมีูโอกาสรบัทราบความ

เคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	นอกเหนือจากความรู้พื้นฐาน	จึงได้

จัดทำาโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์จำานวน	๘๐๐	คน	ใน	๔	พื้นที่	ได้แก่	นครสวรรค์	พิษณุโลก	สุราษฏร์ธานี	นครราชสีมา	และพื้นที่

ใกล้เคียง	โดย	สวทช.	รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	เช่น	บรรยายพิเศษ	และอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์	

เช่น		การบรรยายพิเศษ	“บทบาทครูไทยกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำายุค”		กิจกรรมดูงานและอบรมเชงิปฏบัิตกิารดา้นเทคโนโลยี

ล้ำายุค	 อาทิ	 เทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำาเนิด	 เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเลเซอร์รังสีเอกซ์	 	 ส่องจักรวาลและห้วงอวกาศ		

มหัศจรรย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งโลกอนาคต		เปิดโลกแห่งเอนไซม์...เทคโนโลยีล้ำายุคเพื่อมวลมนุษยชาติ		และพลิกโลกใบเล็ก

ล้ำายุคแห่งนาโนเทคโนโลยี	เป็นต้น
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ยิ่งไปกว่านั้น	การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		และนำาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต	และเสริมสร้าง

พื้นฐานสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มุ่งใช้ภูมิปัญญาและพัฒนาประเทศ	 ผ่านสื่อโทรทัศน์	 อาทิ	 รายการฉลาดสุดสุด	 และฉลาดล้ำากับงาน

วิจัยไทยโดย	 สวทช.	 (ออกอากาศทางช่อง	 ๙	 อสมท.	 ทุกวันพฤหัสบดี	 เวลา	 ๒๐.๓๐	 -	 ๒๑.๓๐	 น.)	 มีจำานวนผูช้มเฉลี ่ย		

๒.๓๕	ล้านคน/ตอน	รายการวันละนิดวิทย์เทคโน	(ออกอากาศทางช่อง	๙	อสมท.	วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	๒๐.๒๐	-	๒๐.๔๕	น.)	มีจำานวน

ผู้ชมเฉลี่ย	๐.๙๐	ล้านคน/ตอน	สารคดีสั้นชุด	“ปลูกฝังปัญญาเยาว์”	มีจำานวนผู้ชมเฉลี่ย	๐.๓๕	ล้านคน/ตอน	(ออกอากาศทางช่อง	๕	

ทุกวันเสาร์	เวลา	๐๗.๑๐	-	๐๗.๔๐	น.)		รายการลองแล้วรวย	มีจำานวนผู้ชมเฉลี่ย	๐.๗๙	ล้านคน/ตอน	(ออกอากาศทางช่อง	๙	อสมท.	

ทุกวันอาทิตย์	 เวลา	 ๑๐.๐๐-	 	 ๑๐.๔๐	 น.)	 	 และรายการ	 SMEs	 ชี้ช่องรวย	 (ออกอากาศทางช่อง	 ๑๑	 อสมท.	 ทุกวันเสาร์	 เวลา		

๒๒.๐๐	-	๒๒.๔๕	น.)		มีจำานวนผู้ชมเฉลี่ย	๐.๑๔	ล้านคน/ตอน	เป็นต้น

ตัวอย่�งผลง�นก�รพัฒน�คนด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี อ�ทิ

เย�วชนโครงก�ร JSTP ได้รับก�รคัดเลือกเป็นทูตไบเออร์ 

เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี ๒๕๕๓

นางสาวสุธาริณี	เงินนา	เยาวชนโครงการ	JSTP	รุ่นที่	๑๐	ได้รับคัดเลือกเป็น	๑	ใน	๕	

“ทูตไบเออร์เพื่อสิง่แวดล้อม	 ประจำาปี	 ๒๕๕๓”	 โดยจะได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนไทย	

เดนิทางไปทศันศึกษาด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม	ณ	สำานักงานใหญ่ของไบเออร์	เอจี	 เทศบาลเมือง

เลเวอร์คูเซ่น	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

เย�วชนจ�กก�รแข่งขันพัฒน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทยคว้�ร�งวัลระดับน�น�ช�ติ

นายสุทธินันท์	สุคโต	นายวริศร์	โรจน์มั่นคง	และนางสาวศุภลักษณ์	เกื้อทองมาก	จาก

โรงเรยีนระยองวทิยาคม	จ.ระยอง	เยาวชนผู้ไดร้บัรางวลัรางวลัชนะเลิศอันดบัท่ี	๒	จากโครงการ

การแขง่ขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทย	ครัง้ที	่๑๒	(The	National	Software	

Contest:	NSC	2010)	จดัโดย		เนคเทค	สวทช.	รว่มกบัสำานักงานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์

แห่งชาติ	 (SIPA)	นำาผลงานโครงการยุทธการพลิกชีวิต	 (Destine	Strategy)	คว้ารางวัล	2010	

Merits	Award	ประเภท	Secondary	Student	Projects	จากการประกวด	Asia	Pacific	ICT	

Alliance	 Awards	 (APICTA	 2010)	ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 ระหว่างวันที	่	

๑๒-๑๖	ตลุาคม	๒๕๕๓	ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานดา้นซอฟตแ์วรด์เีดน่	ระดบัภูมิภาคเอเชยี

แปซิฟิก	มีสมาชิกทั้งหมดรวม	๑๖	ประเทศที่เข้าร่วมและให้การสนับสนุน	สำาหรับในปี	๒๐๑๐	

เป็นการจัดงานครบรอบ	๑๐	ปี	มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น	๑๖๒	ผลงาน	จาก	๑๑	ประเทศ	

ใน	๑๖	หมวดการแข่งขัน	และนับเป็นปีที่	๖	ต่อเนื่องกัน	ที่	สวทช.	สนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจาก

โครงการ	NSC	คว้ารางวัลระดับนานาชาติ

ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีระบบการจัดการสิง่แวดล้อมดีทีสุ่ดแห่งหนึง่ของทวีปยุโรป	 และเป็นหน่วยงานรัฐทีใ่ห้ความสำาคัญกับ

ส่ิงแวดล้อม	ในระหว่างวันท่ี	๗-๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	ซ่ึงนับเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้	ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เชี่ยวชาญและทูตไบเออร์ฯ	จาก	๑๗	ประเทศ	ทั้งในภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	ยุโรป	และละติน

อเมรกิา	นอกจากน้ี	นางสาวสุธารณีิเงนินา	ไดร้บัทุนจากโครงการฯ	อีกจำานวน	๑๕,๐๐๐	บาท	พรอ้มกบัประกาศนียบัตรสำาหรบัเยาวชน

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น	“ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม	ประจำาปี	๒๕๕๓”	
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สวทช.	 จัดกิจกรรมการประกวดการเขียนเรื่องและวาดการ์ตูน

แนววิทยาศาสตร์	(Sci-Fi	Comic)	เพื่อคัดเลือกสุดยอดผลงาน	๑๐	เรื่อง	

๑๐	ทีม	ชงิเงนิรางวลักวา่	๗๐,๐๐๐	บาท	และไดร้บัโอกาสเขา้พฒันาฝีมือ

จากนักคดิ	นักเขียนมืออาชพีท้ังในแวดวงการต์นูและแวดวงวทิยาศาสตร	์

พร้อมจัดพิมพ์ผลงานทีช่นะการประกวดและโอกาสในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องกับการ์ตูน	 เพื่อการค้าสูส่ากล	 ทุกรางวัลจะได้รับ

เกยีรตบัิตร	พรอ้มท้ังคา่ลิขสิทธิ์ในการจดัทำาการต์นูจำาหน่าย		โดยโรงเรยีน

ต้นสังกัดจะได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

ผลการประกวดระดบัอุดมศกึษาชนะเลิศอันดบัท่ี	๑	คอื	ทีม	AMB	

จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	และระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับ

ท่ี	๑	คอื	ทีม	Firered	Maximum	จากโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ	

โดยมีคณุศกัดา	เอียว	อุปนายกสมาคมการต์นูไทย	เป็นประธานในพธิมีอบ

รางวัลผู้ชนะการประกวด	

เย�วชน JSTP ได้รับร�งวัล Bronze จ�กก�ร

ประกวด Samart Innovation Awards 2010

นายวีร์	สัตยมาศ	เยาวชน	JSTP	รุ่นที่	๑	นิสิตระดับปริญญาเอก	

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร	์สมาชกิในทีมจากคณะวศิวกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ได้รับรางวัลที่	๓	(Bronze)	จากการประกวด	

Samart	Innovation	Awards	2010	ประเภท	Business	Software	จาก

ผลงานเรื่อง	“ระบบตรวจสอบความเป็นตน้ฉบับของเอกสารแบบอัตโนมตั	ิ

(Anti-Kobpae)”	 ในงานประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวด

ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์	 Samart	 Innovation	 Awards	 2010	

จัดโดยกลุ่มบริษัทสามารถ	

เยาวชนโครงการ	JSTP	ไดร้บัคดัเลือกใหร้ว่มจดัแสดงผลงานวจิยั

และเฝ้ารบัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในการ

เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำาปี	สวทช.	(NAC	2011)

โครงก�รประกวดก�ร์ตูนไซไฟไทย ก้�วไกลสู่ส�กล ครั้งที่ ๒
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โครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ 

จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	ในการประกวด	Intel	International	science	

and	 Engineering	 Fair	 ครั้งที	่ ๖๒	 (Intel	 ISEF	 2011)	 ระหว่างวันที	่ ๗-๑๓	พฤษภาคม	๒๕๕๔	ณ	 นคร	

Los	Angeles	มลรัฐ	California	ประเทศสหรัฐอเมริกา		ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมประกวดท้ังส้ิน	๑,๕๐๐	โครงงาน	จาก	๖๕	

ประเทศทัว่โลก	 โดยมีเยาวชนทีช่นะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	 (Young	 Science	

Competition;	YSC2011)	ภายใต้การดำาเนินงานของ	สวทช.	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สมาคม

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ	จำานวน	๒	ทีม	ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ทีมที่	๑	ประกอบด้วย	นายพรวสุ	พงศ์ธีระวรรณ	นางสาวธัญพิชชา	พงศ์ชัยไพบูลย์	และนางสาวอารดา	

สังขนิตย์	ไดส่้งผลงาน	“โครงงานพลาสตกิจากเกล็ดปลา	(Bฺio-Based	Packaging	Plastics	from	Fish	Scale)”	

เข้าร่วมประกวด	 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ	 Intel	 Foundation	 Young	 Scientist	 Awards	 โดยรางวัล	 Intel	

Foundation	Young	Scientist	Awards		เป็นรางวัลสูงสุดอันดับที่	๒	ของงาน	ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เยาวชนจาก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับรางวัลนี้		นอกจากนี้		ยังได้รับรางวัล	Best	of	Category	Award	สาขา	

Environmental	Management	และรางวัล	First	Grand	Award	สาขา	Environmental	Management	

และเยาวชนทั้งสามคนยังได้รับเกียรตินำาชื่อไปตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย	โดย	MIT	Lincoln	Laboratory

ทีมที่	๒	ประกอบด้วย	นายธนทรัพย์	ก้อนมณี	นางสาววรดา	จันทร์มุข	และนายนรินธเดช	เจริญสมบัติ	

ได้รับรางวัล	 Fourth	 Grand	 Award	 สาขา	 Engineering:	Materials	 and	 Bioengineering	 จากผลงาน	

“โครงงานผลของฟิล์มมิวซิเลจากเมล็ดแมงลักต่อการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่หลังการเก็บเกี่ยว	(Utilization	

of	Mucilage	Derived	from	Lemon	Basil	Seeds	as	Coating	Substance	for	Fruit	Presentation)”	

โครงง�นพล�สติกจ�กเกร็ดปล� (Bio-Based Packaging Plastics from Fish Scale)

โครงง�นผลของฟล์มมิวซิเลจจ�กเมล็ดแมงลักต่อก��รยืดอ�ยุก�รเก็บรักษ�ชมพู่หลังก�รเก็บเกี่ยว
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ผลง�น ECO-UP

นายเจษฎา		ชตุภิกัดวีงศ	์	นักเรยีนทุน	TGIST	ระดบัปรญิญาเอก	และเพื่อนรว่มทีมนิสิตปรญิญาเอกจาก

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทการบริการทีเ่ป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม	จากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	๓	ประจำาปี	

๒๕๕๓	 (EcoDesign	 2010)	 ภายใต้หัวข้อลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ป็นมิตรต่อ	

สิง่แวดล้อม	 โดยทีมผูพ้ัฒนาผลงานดังกล่าวได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม-	

ราชกมุาร	ีเกยีรตบัิตรจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	พรอ้มเงนิรางวลั	๓๐,๐๐๐	บาท

การประกวดออกแบบผลติภณัฑ์เชงินเิวศเศรษฐกจิแหง่ประเทศไทย	เริม่ดำาเนินการตั้งแตปี่	๒๕๕๑	โดย

ความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	สวทช.	และ	“เครือข่ายการออกแบบเชิง

นิเวศเศรษฐกิจไทย	(Thai	Green	Design	Network	;	TGDN)”		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก

และการมีส่วนรว่มแกทุ่กภาคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์เชงินิเวศเศรษฐกจิ	ดว้ยการผนวกแนวคิด

เรื่องความยัง่ยืนเข้าไปในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ	 รวมไปถึงสร้างค่านิยมอย่างยัง่ยืนให้

ประชาชนทุกคนได้คิดก่อนเลือกซื้อ	เลือกใช้สินค้าและบริการ	
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กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับองค์ก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์ 

แห่งช�ติ (อพวช.) และสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 

เป็นเจ้�ภ�พจัดกิจกรรม “เทศก�ลวิทย�ศ�สตร์เย�วชนเอเปค ครั้งที่ ๔ (APEC Youth 

Science Festival : AYSF)”

เทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค	เป็นงานชุมนุมเยาวชนจากประเทศต่างๆ	ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคให้มีโอกาสได้พัฒนาเพ่ิมพูน

ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์	ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ	รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสการแลกเปล่ียนและเรียนรู้บน

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายจากประเทศต่างๆ	ท่ีเข้าร่วมเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค	คร้ังท่ี	๔	น้ี	ประเทศไทย	โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	(วท.)	ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

(สวทช.)	เป็นเจ้าภาพ	จัดกิจกรรมข้ึนระหว่างวันท่ี	๒๑	-	๒๖	สิงหาคม	๒๕๕๔	ณ	บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	

จ.ปทุมธานี	ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่	การบรรยายในหัวข้อ	“From	Nature	to	Technology”	และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	อาทิ	หุ่นยนต์

ปลา	และจรวดน้ำา	เป็นต้น	เทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค	คร้ังท่ี	๔	น้ี	ผู้เข้าร่วมจาก	๑๕	เขตเศรษฐกิจ	และ	๑		เขตปกครองพิเศษ	

ได้แก่	ไทย	จีน	ออสเตรเลีย	สหรัฐอเมริกา	และแคนาดา	เป็นต้น	ประกอบด้วยนักเรียน	๕๐๐	คน	และครู	๑๓๔	คน
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ค่�ยวันเดียว (One day camp) 

กิจกรรมค่ายวันเดียว	มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความคิดเห็นเป็นเหตุผล	ชอบค้นคว้า

และทดลองทางวิทยาศาสตร์	 และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำาวัน	 และผลกระทบ

ต่อสิ่งรอบๆ	ตัว	ผ่านกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์	(Hands-on	stations)	การบรรยายพิเศษ	(Special	

lectures)		จุดประกายการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและนิทรรศการ	(Exploring	from	exhibition)		

	» หลักสูตรโลกการออกแบบ	ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก	 Eco	 Design	 การออกแบบเพื่อความเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	Universal	Design	การออกแบบเพื่อคนทุกคน		โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการ

ประดิษฐ์ออกแบบ	และ	Workshop	:	DIY	(Design	It	Yourself)

	» หลักสูตรโครงงานวิทยาศาสตร์มืออาชีพ	 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 การสืบค้นข้อมูล	 การต้ังสมมุติฐาน	 การออกแบบการทดลอง	

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต้มยำากุ้ง

	» หลักสูตรนาโนเทคโนโลยี	 ประกอบด้วยกิจกรรม	 เช่น	 เรียนรู้ขนาดของนาโนและเทคโนโลยี

ในธรรมชาติ	สนุกกับใบบัว...ต้นไม้มหัศจรรย์		ทดสอบผ้ากันน้ำาและทำาโมเดลบัคกี้บอล

	» หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ	 ประกอบด้วยกิจกรรม	 เช่น	 เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของเห็ดรา	 (วงจร

ชีวิตของเห็ดรา	โครงสร้างและส่วนประกอบของเห็ดรา	ความสำาคัญและการใช้ประโยชน์	เห็ดพิษ)	

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดรา	และเรียนรู้เกี่ยวกับดีเอ็นเอลและการสกัดดีเอ็นเอ
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ผลึกกำลังพันธมิตร

สรางเสริมความรูใหม

กวางขวางในเวทีโลก

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
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ร�ยง�นสถ�นภ�พเซลล์แสงอ�ทิตย์ในประเทศไทย

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา้ดว้ยเซลล์แสงอาทิตย์	(Photovoltaic:	PV)	นับเป็นพลังงานทางเลือกชนดิหนึ่ง

ที่มีศักยภาพสูง	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และสามารถใช้งานได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง	ปัจจัย

หลักท่ีควบคมุการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ในการพฒันา	PV	ขึ้นกบันโยบายส่งเสรมิการใชง้านเชน่เดยีวกบันานา

ประเทศ	สำาหรับประเทศไทยได้กำาหนดนโยบายสร้างแรงจูงใจ	เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	นโยบายเหล่าน้ี

ประสบความสำาเรจ็ส่งผลใหก้ารเจรญิเตบิโตของเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นระหวา่งปี	๒๕๕๑-๒๕๕๔	

อย่างไรก็ตามเรายังไม่มีการรวบรวมข้อมูลทีเ่กี ่ยวข้องต่างๆ	 เกี ่ยวกับสถานภาพของเซลล์แสงอาทิตย์

ในประเทศไทย	ทำาใหเ้ป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงในการพฒันาเกี่ยวกบัการเตบิโตของภาคธรุกจิท่ีเกี่ยวข้องกบัเซลล์

แสงอาทิตย์

ดังนั้น	สวทช.	โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเซลล์แสงอาทิตย์	จึงได้

รเิริ่มจดัทำาสถานภาพเซลล์แสงอาทิตย์	ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก	และนำาเสนอภาพรวมท่ีหลากหลายดา้นของ

สถานะการพฒันาพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน	การลงทุน	อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง	และนโยบายใน

ปัจจุบัน	 และด้วยความต้องการทีเ่พิ่มขึ้นในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์	 รายงานนีจ้ึงมีเนือ้หาครอบคลุมในทุก

ภาคส่วนท้ัง	นโยบายปัจจบัุน		แรงจงูใจในการใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์	สถานภาพการวจิยัและพฒันา	การดำาเนนิ

งานและการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์	รวมถึงการสรุปแนวโน้มในอนาคตและแนวทางการเจริญ

เตบิโตของอุตสาหกรรม	เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหก้บัผู้สนใจเกี่ยวกบัธรุกจิท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเซลล์แสงอาทิตย์

ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

รายงานสถานภาพเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย	สามารถดาวน์โหลดได้ที่	

http://www.nstda.or.th/eng/index.php/publications/others/item/312-thailand-pv-status-report-2011
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คว�มร่วมมือ ไทย-อิสร�เอลต�มแนวท�ง PPP 

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	 สวทช.	 ดำาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งด้าน

ความร่วมมือ	ไทย-อิสราเอล	ท่ีย่ังยืนตามแนวทาง	Public	–	Private	–	Partnership	(PPP)	โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลีย่นความรู้ในด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างไทยและอิสราเอล	 สร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์ในระดับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 รวมทัง้กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี	

ไทย-อิสราเอล

	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๔	 โครงการความร่วมมือ	 ไทย-อิสราเอลฯ	 ได้ดำาเนินงานทีส่นับสนุน

วัตถุประสงค์ของโครงการ	 โดยจัดการเดินทางเยือนหน่วยงานพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนาในอิสราเอล	

๒	ครั้ง	จัดงานสัมมนาวิชาการประจำาปี	ไทย-อิสราเอล	๑	ครั้ง	ณ	โรงแรมแชงกริล่า	กรุงเทพฯ	ซึ่งงานดังกล่าว	

สวทช.	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย	ประจำากรุงเทลอาวีฟ	 เป็นปีที่	๓	และสถาน

เอกอัครราชทูตฯ	ได้วางโครงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี	

ทัง้นี	้ กิจกรรมทีด่ำาเนินการแล้วส่งผลให้ปัจจุบัน	 สวทช.	 เป็นหน่วยงานในลำาดับต้นของประเทศไทย

ท่ีสามารถให้ข้อมูลและติดต่อประสานงานหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาของอิสราเอล	โดย	สวทช.	อาศัย

โอกาสดงักล่าวในการสรา้งเครอืขา่ยพนัธมิตรในประเทศไทย	ท้ังภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคการศกึษา	รวมถงึ

การขยายความรับรู้ต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	สวทช.	นอกจากนี้	สวทช.	ยังขยายโอกาสในการรับรู้

ผลงานค้นคว้าวิจัย	 และเทคโนโลยีทีก้่าวหนา้ของอิสราเอลไปยังหนว่ยงานทีเ่กี ่ยวข้อง	 เพื ่อก่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนความรู้	การต่อยอดความคิด	และสนับสนุนโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

ผลง�นที่ประสบคว�มสำ�เร็จและโดดเด่น คือ 

•	 การสัมมนาวิชาการประจำาปี	 ไทย-อิสราเอล	 ทีม่ีผูส้นใจเข้า

รว่มกจิกรรมเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่องทุกป	ีรวม	๓	ป	ีมีผู้เขา้รว่ม

ประมาณ	๓๘๐	คน

•	 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนฝึกอบรม	ณ	ประเทศ

อิสราเอล	ภายใต้โครงการ	MASHAV		โดยมีบุคลากร	สวทช.	

ได้รับทุนฝึกอบรมในปีงบประมาณ	๒๕๕๔	จำานวน	๔	ท่าน	

ภายใต้หัวข้อ	 “Ensuring	 Food	 Safety	 in	 Times	 of	

Global	 Change”	 ๒	 ท ่าน	 หัวข้อ	 “Agri-Green	

Management:	 Agri-Environmental	 Considerations	

under	Climatic	Changes”	๑	ท่าน	และหวัขอ้	“Research	

and	Development	of	Integrated	Pest	Management”

•	 การสรา้งความสัมพนัธท่ี์เขม้แขง็และเปน็ท่ียอมรบัจากหนว่ย

งานพันธมิตรอิสราเอล	 สวทช.	 ได้รับรางวัล	 Israel	 Trade	

Award	 ในกลุ่มของหน่วยงานพันธมิตรอิสราเอลทีม่ ิใช่

ภาคธุรกิจ	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	การค้า	และแรงงาน	

อิสราเอล



67

FP7 and Success story 

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	สวทช.	ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรโครงการ	SEA-EU-NET	ซึ่งเป็น

โครงการทีไ่ด้รับทุนจาก	 The	 7th	 Framework	 Program	 (FP7)	 และมีจุดประสงค์ส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภูมิภาคยุโรปและอาเซียน	 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่อง	FP7	แก่นักวิจัยทั้งภายใน	สวทช.	และทั่วไปผ่านการจัดสัมมนาประจำาปีซึ่งมีผู้เข้าร่วม	จำานวน	๑๔๐	คน	

รวมท้ังการจดัประชมุสัมมนาตามมหาวทิยาลยัตา่งๆ	ท้ังหมด	๕	แหง่	ในการนี้	มีนกัวจิยัใหค้วามสนใจท้ังในเรื่อง	

Cooperation	 Program	 (การรวมกลุ่มเพื่อทำาวิจัย)	 และ	 People	 Program	 (การแลกเปลี่ยนนักวิจัย)

อย่างกว้างขวาง	สถิติการเข้าร่วม	FP7	ของประเทศไทยจากคณะกรรมาธิการยุโรป	ณ	ส้ินปีงบประมาณ	๒๕๕๔	ได้แก่	

ประเทศไทยเป็นประเทศทีเ่ข้าร่วมโครงการ	 FP7	 มากทีสุ่ดในอาเซียน	 ข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมจำานวน	

๓๓	โครงการได้รับเงินทุนและอยู่ระหว่างการดำาเนินโครงการ	และในจำานวนนี้มีหน่วยงานประเทศไทยเข้าร่วม	

๔๐	 หน่วยงาน	 มูลค่ารวมโครงการทีป่ระเทศไทยเข้าร่วม	 จำานวน	 ๓,๐๐๐	 ล้านบาท	 และเงินจำานวน	

๑๓๖	ล้านบาท	โอนสู่หน่วยงานในประเทศไทย

ผลงานที่ประสบความสำาเร็จและโดดเด่นภายใต้	FP7		ในปี	๒๕๕๔	คือ	ดร.นิศรา	การุณอุทัยศิริ	นักวิจัย

จาก	ไบโอเทค	สวทช.	ได้รับทุน	International	Incoming	Fellowship	(IIF)	เป็นคนแรกในประเทศไทยและ

คนแรกของอาเซียน	 ทุน	 IIF	 เป็นทุนในกลุ่ม	 People	 Program	 โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทัง้ด้านการวิจัย	

การเดินทาง	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	รวมถึงเงินเดือนนักวิจัย	ตลอดระยะเวลา	๓	ปี	ทั้งนี้	ดร.นิศรา	จะทำางานวิจัยหัวข้อ	

Pathfi	nder:	Rapid	and	Reliable	Detection	of	Food	borne	Pathogens	by	Employing	Multiplexing	

Biosensor	Technology	ณ	Queen’s	University	Belfast	สหราชอาณาจักร	เป็นระยะเวลา	๒	ปี	และดำาเนิน

งานวิจัยต่อที่ไบโอเทค	สวทช.	อีก	๑	ปี	เริ่มตั้งแต่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๔	ถึง	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗
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UK-Thailand Partners in Science: Biotechnology and Biological 

Science

ไบโอเทค	สำานักบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย	สวทช.	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	

(สกว.)	 Biotechnology	 and	 Biological	 Sciences	 Research	 Council	 (BBSRC)	 และ	 British	 High	

Commission	ประเทศอังกฤษ	รว่มกนัจดัประชมุเชงิปฏบัิตกิารเพื่อหารอืแนวทางความรว่มมือระหวา่งนักวจิยั

ไทยและนักวิจัยอังกฤษใน	๓	สาขา	ได้แก่	จีโนม	สารธรรมชาติ	(natural	products)	และโรคที่มากับอาหาร	

(food	borne	diseases)	โดยมีกรอบการสนับสนุนนักวิจัยไทย	ได้แก่	งบประมาณวิจัยจาก	ไบโอเทค	สวทช.	

และงบประมาณทุนนักศึกษาปริญญาเอกจาก	สกว.	และ	BBSRC	จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ	จำานวน	๓	ครั้ง	

ก่อให้เกิดโครงการวิจัยร่วม	๒	โครงการ	ได้แก่

๑)	โครงการด้าน	Zoonoses	and	food	borne	diseases	เรื่อง	“Epidemiology	and	quantitative	

microbial	risk	assessment	of	Campylobacter	in	broiler	chicken	production	chain	in	Thailand”	

โดยคณะนักวิจัยจาก	 ๕	 หน่วยงาน	 คือ	 ไบโอเทค	 สวทช.	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	และมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล	ประเทศอังกฤษ

๒)	โครงการด้าน	Natural	Products	เรื่อง	“Foundation	of	Functional	Genomics	Study	for	

Ophiocordyceps	unilateralis:	In	search	of	the	molecular	basis	for	host-specifi	city,	pathogenicity	

and	 insect-behaviour	 modifi	cation”	 โดยคณะนักวิจัยจาก	 ๓	 หน่วยงาน	 คือ	 ไบโอเทค	 สวทช.	

The	Genome	Analysis	Centre	(TGAC)	และมหาวิทยาลัยบริสทอล	ประเทศอังกฤษ



69

ศูนย์กล�งก�รอบรมด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พในภูมิภ�คเอเชีย

ไบโอเทค	 สวทช.	 ตระหนักถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพทีม่ี

ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเพียงพอในประเทศเพ่ือนบ้าน	จึงได้เร่ิมดำาเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการผึกอบรมที่

เน้นการให้ความรู้พื ้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพและการปฏิบัติจริง	 ให้แก่นักวิจัยจาก

ประเทศกัมพูชา	 ลาว	 พม่า	 และเวียดนาม	 และขยายครอบคลุมประเทศในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก	 โดยระหว่างปี	๒๕๔๔	–	๒๕๕๔	 ไบโอเทค	สวทช.	 ได้จัดสรรทุนรวมท้ังส้ิน	

๑๒๔	 ทุน	 โดยนักวิจัยทีผ่่านการฝึกอบรมนีใ้ห้ความเห็นว่าการฝึกอบรมช่วยเสริมสร้าง

ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพและพฒันาทักษะการทำาวจิยั	ซึ่งเป็นการเตรยีมความพรอ้ม

ท่ีดเีพื่อการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสูงข้ึน	รวมท้ังนำาความรู้และทักษะท่ีไดก้ลับไปพฒันาการทำา

วิจัยในประเทศของตน

นอกจากน้ี	หน่วยงานในตา่งประเทศและองคก์รนานาชาตใิหค้วามสนใจ	และตดิตอ่

ขอให้	ไบโอเทค	สวทช.	จัดหลักสูตรฝึกอบรมแก่บุคลากรในสังกัด	ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งใน

การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและสถาบันศึกษาต่างประเทศ	 โดยมีนักวิจัยและ

นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาร่วมทำาวิจัยที	่ ไบโอเทค	 สวทช.	 และส่งเสริมการแลกเปลีย่น

ขอ้มูลวจิยัระหวา่งนักวจิยั	ไบโอเทค	สวทช.	กบันักวจิยัตา่งประเทศ	โดยผ่านการรบับุคลากร	

ดำาเนินการเป็น	๒	ประเภท	คือ	

๑)	 การฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา/นักวิจัย	 จากสถาบันวิจัยและสถาบันศึกษาต่าง

ประเทศ	 (Internship)	 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานวิจัย

จริงในหน่วยวิจัยต่างๆ	ของ	ศช.	ตามระยะเวลาที่กำาหนด	ตั้งแต่	๖	สัปดาห์	ถึง	๑	ปี	ในปี	

๒๕๕๔	ไบโอเทค	สวทช.	รับนักศึกษา/นักวิจัย	จำานวน	๖๖	คน	จาก	๑๖	สถาบัน		ปัจจุบัน	

มีสถาบันทีส่่งบุคลากรมาฝึกปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ง	 ๖	 สถาบัน	 ได้แก่	 Atma	 Jaya	

Catholic	 University	 ประเทศอินโดนีเซีย	 Nanyang	 Polytechnic	 และ	 Temasek	

Polytechnic	 ประเทศสิงคโปร์	 National	 Taiwan	 University	 ประเทศไต้หวัน	

University	of	Liverpool	และ	University	of	Kent	ประเทศอังกฤษ

๒)	 การรับจ้างจัดหลักสูตรฝึกอบรม	 ในปี	 ๒๕๕๔	2554	 ไบโอเทค	 สวทช.	 ได้จัด

หลักสูตรใหนั้กศกึษา/นักวจิยั	จำานวน	๒	หลักสูตร	ไดแ้ก	่หลักสูตรฝึกอบรมดา้นการทำาวจิยั

ใหนั้กศกึษามหาวทิยาลัย	Soon	Chun	Hyang	University	(SCH	U)	ประเทศเกาหลี	จำานวน	

๒๐	 คน	 ระยะเวลา	 ๑	 เดือน	 และหลักสูตรการทำาวิจัยเรื่อง	 utilization	 of	marine	

microorganism	ให้นักวิจัย	๓	คน	จากมหาวิทยาลัย	Universiti	Malaysia	Terengganu	

ประเทศมาเลเซีย	ระยะเวลา	๒	สัปดาห์	
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ผู้แทนประเทศไทยด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พและสม�ชิกในองค์กรน�น�ช�ติ 

ไบโอเทค	สวทช.	เป็นผู้แทนประเทศและสมาชิกในองค์กรนานาชาติที่สำาคัญได้แก่

•	 Asian	Consortium	for	The	Conservation	and	Sustainable	Use	of	Microbial	Resources	

(ACM)	เป็นองค์กรที่	ไบโอเทค	สวทช.	และตัวแทนหน่วยงานประเทศในเอเชียรวม	๑๓	ประเทศร่วม

จัดตั้ง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง	 Biological	 Resource	 Centers	 (BRCs)	 และ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยัง่ยืน	 ซึ่งกิจกรรมของ	 ACM	 ประกอบด้วย	

การประชุมประจำาปี	 และการจัดตั้งคณะทำางานในเรื่อง	 ๑)	 การบริหารจัดการฐานข้อมูลจุลินทรีย์	

๒)	 การพัฒนาบุคลากร	 และ	 ๓)	 การจัดการแลกเปล่ียนข้อมูลและตัวอย่างจุลินทรีย์	 ในปี	 ๒๕๕๔	

ไบโอเทค	 สวทช.	 เป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “Long-Term	 Preservation	 and	

Management	of	Microbial	Resources	with	Agricultural	Importance”	ณ	อุทยานวทิยาศาสตร์

ประเทศไทย	เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจในเรื่องกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์าก

จุลินทรีย์	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า	๗๐	คน

•	 Generation	Challenge	Programme	(GCP)	ไบโอเทค	สวทช.	ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ของ	GCP	ซึ่งเป็นความรว่มมือท่ีมีสมาชกิจากสถาบนัวจิยัท่ัวโลกท่ีมีความเปน็เลศิในงานวจิยัเทคโนโลยี

ชีวภาพด้านพืช	โดยเน้นพืชอาหารเป็นสำาคัญ	(food	security)	ซึ่ง	GCP	จะมีการให้ทุนวิจัยและทุน

การศกึษาแกส่มาชกิ	โดย	ไบโอเทค	สวทช.	ไดร้บัสนบัสนนุทุนวจิยั	๒	โครงการตอ่เนื่องกนั	คอื	โครงการ	

The	“Community	of	Practices:	Concept	Applied	to	Rice	Production	in	the	Mekong	

Region”	(CoP	Project)	และโครงการ	“The	Community	of	Practices:	Strengthening	Rice	

Breeding	 Program	 using	 Genotyping	 Building	 Strategy	 and	 Improving	 Phenotyping	

Capacity	for	Biotic	and	Abiotic	Stresses	in	the	Mekong	Region”		
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เอ็มเทค	 สวทช.	 เป็นเจ้าภาพจัดประชุม	 “The	 2nd	 Asia-Oceania	WMRIF”	 เมื่อวันที่	 ๑๗-๑๙	

พฤศจิกายน	๒๕๕๓	ห้องออดิทอเรียม	อาคารส่วนงานกลาง	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงจาก	๑๑	สถาบัน	(๗	ประเทศ)	ด้านวัสดุศาสตร์เข้าร่วม	เช่น	Korea	Institute	of	Materials	Science	

เกาหลี,	National	Environmental	Engineering	Research	Institute	อินเดยี,	Institute	of	Metal	Research,	

Chinese	 Academy	 of	 Sciences	 จีน	 ฯลฯ	 โดยแต่ละสถาบันนำาเสนอภาพรวมผลงานทีเ่กี่ยวข้องกับ		

Environment	and	Energy	และ	Materials	Safety	and	Reliability	นอกจากนี้	ยังมีการหารือระหว่างผู้

บริหารจากสถาบันสมาชิก	(Roundtable	Discussion)	

ผลจากการประชุมทำาให้เกิดการจัดตั้ง	 Regional	 Sub-Working	 Group	 (เช่น	 Asia-Sub	Working	

Group)	เพื่อให้สมาชิก	WMRIF	ในภูมิภาคเดียวกันได้มีโอกาสทำางานร่วมกัน	แสวงหาหน่วยงานสนับสนุนทุน	

(Funding	 Agency)	 เช่น	 JST	 หรือภาคเอกชน	 เห็นชอบการจัด	 Workshop	 หรือ	 Symposium	 เช่น		

Asia-Nano	Forum	เพื่อใหนั้กวจิยัและนักวทิยาศาสตร	์จากสถาบันสมาชกิไดมี้โอกาสพบปะ	แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิก	 ไม่ใช่แต่ในระดับผู้บริหารเท่านั้น	 นอกจากนี้	 เอ็มเทค	 สวทช.	

ได้รับเลือกเป็น	web	master	ของ	website	WMRIF	Asia-Oceania	เดือน	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	–	พฤศจิกายน	

๒๕๕๔	เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับการประชุมและข้อมูลด้านการวิจัยอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์
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Success in Asia Nano Camp
Asia	 Nano	 Camp	 ริเริ่มโดย	 Asia	 Nano	 Forum	 (ANF)	 เป็นความพยายามอย่าง

ต่อเน่ืองในการสร้างผู้นำานาโนเทคโนโลยีรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชีย	โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก

และนักวิจัยหลังปริญญาเอกจากประเทศเครือข่าย	 ANF	 จะให้โอกาสทางการศึกษาทีห่ลาก

หลายใหก้บันักวทิยาศาสตรร์ุ่นใหม่	ในการเรยีนรู้ความกา้วหน้าทางนาโนเทคโนโลยีในประเทศ

ที่แตกตา่งกนั	นอกจากน้ียังเป็นพื้นฐานท่ีสำาคญัสำาหรบันักวจิยั	เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเรยีน

รู้จากกันและกัน	Asia	Nano	Camp	จัดโดย	Korea	Nono	Technology	Research	Society,	

National	Nanotechnology	Policy	Center,	Asia	Nano	Forum	(ANF)	

จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	นักวิจัย	และผู้ช่วยนักวิจัย	นาโนเทค	สวทช.	 ได้รับ

รางวัล	 Platinum	 (อันดับหนึง่)	 จากการประกวด	 Best	 Poster	 Awards	 ในหัวข้อเรื่อง	

“Plasma	etching	of	high	resolution	features	in	a	fullerene	molecular	resist”	รางวลั	

Gold	(อับดับสอง)	จากการประกวด	Best	Group	Awards	ในหัวข้อเรื่อง	“Saving	the	earth	

by	nanotechnology:	energy,	natural	resource,	and	environment”	และรางวลั	Silver	

Best	Group	Awards	 (อันดับสาม)	จากการประกวด	Best	Group	Awards	 ในหัวข้อเรื่อง	

“Saving	the	earth	by	nanotechnology:	Natural	Resources”

	 การเข้าร่วมงานครั้งนี	้ ทำาให้นักวิจัยนาโนเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเซีย	 เห็นถึง

ศักยภาพความเป็นผู้นำานาโนเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของไทย	และยังเป็นการสร้างความยอมรับของ	

สวทช.	ในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย

Thailand-Korea joint on Nanobiotechnology

นาโนเทค	สวทช.	ร่วมกับ	Korea	Research	Institute	of	Bioscience	&	Biotechnology	(KRIBB)	ร่วมกันจัดงานประชุม

วิชาการ	Korean-Thai	Joint	Symposium	on	NanoBiotechnology	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

การบรรยายประมาณ	๑๗๐	คน	โดยประเทศไทยและเกาหลีจะสลับกนัเป็นเจา้ภาพในการจดัประชมุวชิาการ	เพื่อตดิตามความกา้วหนา้

ของโครงการ	และแสวงหาหัวข้อความร่วมมือใหม่ๆ	นอกจากน้ี	นาโนเทค	สวทช.	และ	KRIBB	ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน

ในความร่วมมือด้านการวิจัย	

ทั้งนี้	 โครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้ว	 โดยนักวิจัย	นาโนเทค	สวทช.	และ	KRIBB	 ได้ร่วมกันจัดทำาข้อเสนอโครงการเรื่อง	

Preparation	of	Multifunctional	Polymeric	nanoparticles	as	a	carriers	 for	anticancer	drug	delivery	 system	และ

ผ่านการคัดเลือกจาก	National	Research	Foundation	of	Korea	ภายใต้	Postdoctoral	Fellowship	Program	2011	โดยได้รับ

ทุนและเดินทางไปทำาวิจัย	ณ	KRIBB	สาธารณรัฐเกาหลี
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ผลงานที่ไดรับสิทธิบัตรในประเทศ

๑. แผนเชื่อมตอทางไฟฟาสําหรับใชงานในเซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง (๑)

๒. แผนเชื่อมตอทางไฟฟาสําหรับใชงานในเซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง (๒)

๓. แผนเชื่อมตอทางไฟฟาสําหรับใชงานในเซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง (๓)

๔. จานอาหารสําหรับคนพิการ 

๕. ภาชนะสําหรับผลิตจุลสาหรายแบบตอเนื่องและระบบผลิตจุลสาหรายแบบตอเนื่อง

๖. เฮอรสุเทลโลนเอ บี และซี สารประกอบตานวัณโรคชนิดใหม

๗. เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล (ผลิตภัณฑ)

ผลงานที่ไดรับสิทธิบัตรในตางประเทศ

๑. Thin fi lm solar cell and its fabrication process

๒. BADH2 nucleic acids associated with grain aroma 

๓. A method of recovering rubber from skim natural rubber latex by heat sensitive polymers

๔. Low-cost and high performance solar cell manufacturing machine 

๕. Antimicrobial composition for topical application and a method thereof 

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

ผลงานที่ไดรับอนุสิทธิบัตรในประเทศ

๑. สารเคลือบเมล็ดพันธุพืช

๒. เครื่องกระตุนเสนประสาท

๓. อุปกรณตรวจหาขั้วแมเหล็กดวยแมคนีโตรทรานซิลเตอร

๔. กระบวนการผลิตกระเบื้องจากเศษแกวดวยวิธีอบไอนํา

๕. อุปกรณเซนเซอรชนิดไฟฟาเคมีที่ใชคารบอนนาโนทิวบแบบตั้งตรง (VERTICALLY ALIGNED CARBON NANOTUBE) 

สําหรับตรวจวัดสารเรงเนื้อแดง (SALBUTAMOL)

๖. ระบบเครื่องนับยาแบบสงขอมูลผลการนับ

๗. แผนกระจายแรงสําหรับเกราะกันกระสุนคอมโพสิท

๘. การพัฒนากรรมวิธีการเก็บรักษาถุงเก็บนําเชื้อของกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) ดวยวิธีการแชเย็น

๙. หีบหอบรรจุปายอารเอฟไอดี

๑๐. ปายอารเอฟไอดีที่ปรับความหนาของสายอากาศ

สิทธิบัตร
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๑๑. วิธีการบันทึกขอมูลสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจ

๑๒. ตัวตรวจวัดแกสชนิดฟลมบางโลหะออกไซดที่เคลือบดวยแผนเยื่อซิลิกาไลต-1 ชนิดเดนระนาย 010 

๑๓. องคประกอบหมึกสําหรับบงชี้ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตที่ตกกระทบพื้นผิว

๑๔. วัสดุปดแผลจากแผนฟลมอัลจิเนตที่ผสมสารเอเซียติโคไซดและกรรมวิธีการผลิต

๑๕. ระบบสําหรบัผลิตไบโอดเีซลดวยปฏกิริยิาทรานสเอสเทอรรฟิเคชั่นดวยนาํรอนและกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

๑๖. เครื่องผลิตไบโอดีเซลทีใ่ชพลังงานจากระบบผลิตไฟฟาและนํารอนพลังงานแสงอาทิตยและมีระบบพลังงานสํารองเปน

เครื่องยนตกําเนิดไฟฟา

๑๗. กรรมวิธีการเตรียมเจลาตินไฮโดรเจลที่มีอนุภาคซิลเวอรนาโนผสมอยูดวยวิธีการฉายรังสีแกมมา

๑๘. เครื่องปฏิกรณแบบเบดนิ่งสําหรับสังเคราะหเชื้อเพลิงเหลว

๑๙. กระบวนการผลิตลูกตาเทียม-ไฮดรอกซีอาปาไทตมีรูพรุนเคลื่อนไหวไดแบบฝงและผลิตภัณฑดังกลาว

๒๐. ชุดเชื่อมตอสําหรับควบคุมเกาอี้ลอเลื่อนไฟฟาดวยศีรษะที่มีตัวตรวจจับวัตถุ

๒๑. เครื่องผลิตกาซชีวภาพขนาดเล็กแบบตอเนื่อง

๒๒. หมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟน

๒๓. กรรมวิธีการผลิตเสนใยไฟโบรอินที่มีไคโตซานและนาโนซิลเวอรเปนสวนประกอบ

๒๔. ระบบตรวจวัดนําตาลซูโครสดวยเทคนิคการวัดแบบพัลสแอมเพอโรเมตรีสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนําตาล

๒๕. สารยับยั้งการกัดกรอนของโลหะ

๒๖. เครื่องเก็บเกี่ยวแมเพรียงทราย

๒๗. องคประกอบของพอลิแลคตกิแอซดิท่ีมีสมบตัติานแรงกระแทกสูงจากอนภุาคยางซลิิโคนท่ีผานการวลัคาไนซอยางสมบรูณ

๒๘. องคประกอบของพอลิแลคติกแอซิดทีม่ีสมบัติตานแรงกระแทกสูงจากอนุภาคยางอคริเลตทีผ่านการวัลคาไนซ

อยางสมบูรณ

๒๙. กระบวนการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาพอลิออกโซเมทาเลทบนตัวรองรับไทเทเนียดวยวิธีโซลโวเทอรมอล

๓๐. กระบวนการเตรียมพอลิออกโซเมทาเลทบนตัวรองรับไทเทเนียเพื่อใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีไฮโดรเทอรมอล

๓๑. อุปกรณอุดรูเจาะกะโหลกศีรษะที่สามารถปรับรูปทรงใหเขากับรูปทรงพื้นผิวของกะโหลกดวยความรอน

๓๒. เครื่องนับการเคลื่อนไหวขอตออิเล็กทรอนิกส

๓๓. ระบบเพิ่มคุณภาพการไดยินระหวางการใชเครื่องชวยฟงรับโทรศัพทมือถือโดยการผสมเสียงสิ่งแวดลอม

๓๔. กรรมวิธีการสกัดสารพรีไบโอติกจากพืช

๓๕. ไมโครคานติลิเวอรที่มีโครงสรางอิสระแบบปลายเปดของแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนต

๓๖. เนื้อดินปนเผาไฟตําที่เกิดการเคลือบในตัว
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ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ

๑. กรรมวิธีการผลิตแผนขัดโลหะผสมที่มีความสมํ่าเสมอของโครงสรางจุลภาค

๒. การปรับแตงสัญญาณลวงหนาแบบเฟสสําหรับระบบสือ่สารไรสายทีใ่ชชุดสงสัญญาณมากกวาหนึง่ชุดและใชชุดรับ

สัญญาณหนึ่งชุด

๓. อุปกรณกําเนิดโฟตอนคูพัวพันเชิงโพลาไรซ

๔. วิธีการระบุตําแหนงประจําทางเขาปายจากขอมูลโทรศัพทเคลื่อนที่

๕. วิธีการสรางแทงนาโนซิลิกอนเปลงแสง

๖. วิธีการพิมพชั้นวัสดุผสมกราฟน-พอลิเมอรบนขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีนดวยเทคนิคการพิมพแบบอิงคเจ็ทและ

อุปกรณเซ็นเซอรไฟฟาเคมีที่ใชวัสดุผสมดังกลาว

๗. วธิกีารประมาณคาความเขมขนของแอลกอฮอลในเชื้อเพลิงแกสโซฮอล สําหรบัเครื่องยนตสันดาปภายในท่ีจดุระเบิดดวย

ประกายไฟ

๘. อุปกรณวัดแรงของของเหลวหนืดหรือกาว (Tool for measuring cure induced force of glue)

๙. ผลิตภัณฑไมทีม่ีไมโครแคปซูลอยูในทอลําเลียงหรือทีผ่ิวของผลิตภัณฑของไมและกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑไม

ดังกลาว

๑๐. วิธีหาที่วางสําหรับจอดรถริมถนนในพื้นที่หนึ่งๆ จากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของความเร็วของโทรศัพทเคลื่อนที่

๑๑. เครื่องกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ

๑๒. อุปกรณสําหรับตรวจสอบฮอโลแกรมบนผลิตภัณฑโดยใชหลักการสรางหนาคลื่นยอนกลับจากลําแสงแบบพัด

๑๓. ตัวควบคุมแบบ D-IP

๑๔. วิธีหาความหนาแนนของพาหนะในระบบขอมูลจราจรแบบเครือขายพาหนะ

๑๕. เทคนิคและกระบวนการสรางชั้นชองวาง (CAVITY) สําหรับอุปกรณตรวจจับชนิดโครงสรางแบบแผนบางซิลิกอน

แบบเชิงผิว

๑๖. กรรมวิธีการผลิตอุปกรณอุดรูเจาะกะโหลกศีรษะที่สามารถปรับรูปทรงใหเขากับรูปทรงพื้นผิวของกะโหลกได

๑๗. ระบบและวิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติของผูโดยสารรถประจําทางแตละสายจากขอมูลทีร่วบรวมจากโทรศัพทเคลือ่นที่

ของผูโดยสารรถประจําทางและคนขับรถโดยสารประจําทาง

๑๘. กรรมวิธีการผลิตนํายางธรรมชาติขนดวยวิธีปนแยก ที่มีการใชสารที่ทําใหเกิดการเชื่อมโยงโมเลกุลโปรตีนรวมดวย

๑๙. กระบวนการเตรียมอนุภาคทรงกลมของทอนาโนคารบอนดวยกระบวนการอบแหงแบบพนฝอย

๒๐. เจลอิมัลชันวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอรดูดซึมนํามากและเจลอิมัลชันพอลิเมอรดูดซึมนํามากที่มีสมบัติหนวงการติดไฟ

๒๑. วิธีระบุชวงเวลาการเกิดภาวะหยุดหายใจชั่วคราวในขณะนอนหลับจากสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจดวยคุณลักษณะของ

ขอมูลคาอารอาร-อินเตอรวัล

๒๒. วิธีการตรวจสอบลักษณะความสูงตําของพื้นผิว ความกวาง และแนวการเรียงตัวของวัตถุขนาดเล็กแบบไมสัมผัส

๒๓. ไอจีบีทีโครงสรางเกตแบบขุดและมีชั้นฝงลอยชนิดพี (Trench Gate IGBT with P Buries Layer)

๒๔. อนุพันธสารตานมาลาเรียแอนติโฟเลตที่มี DUAL BINDING MODES และกรรมวิธีการเตรียมสารดังกลาว

๒๕. วิธีการและวงจรหนวงเวลาสัญญาณโดยใชการตรวจจับผลตางเฟส

๒๖. วิธีการควบคุมการแสดงผลบนหนาจอแสดงผลแบบแอลซีดีสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการประหยัดพลังงาน
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๒๗. อิเลคโทรดสําหรับตรวจวัดสารประกอบในกลุมออรกาโนฟอสเฟต และกรรมวิธีการเตรียมอิเลคโทรดดังกลาว

๒๘. เชื้อพลาสโมเดียมปรับปรุงพันธุกรรมสําหรับการตรวจกรองเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัม

๒๙. เชื้อพลาสโมเดียมปรับปรุงพันธุกรรมสําหรับการตรวจกรองเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ

๓๐. กรรมวธิกีารทําใหสียึดตดิบนวสัดโุดยใชอนภุาคพอลเิมอรแกน-เปลอืกไคโทซานหรอือนพุนัธของไคโตซานและผลติภณัฑ

ที่ไดจากกรรมวิธีดังกลาว

๓๑. วิธีการหาประเภทสถานทีข่องอาคารในแผนทีส่ามมิติจากขอมูลโทรศัพทเคลื่อนทีจ่ํานวนหนึ่งในเครือขายโทรศัพท

เคลื่อนที่

๓๒. วิธีการวิเคราะหหาปริมาณเนื้อยางในนํายางธรรมชาติโดยการปนเหวี่ยงผานหลอดแคปลลารี่

๓๓. ระบบเครอืขายไรสายตรวจจบัเสียงปนและเสยีงระเบดิเพื่อหาตาํแหนงแหลงกาํเนดิเสยีงบนพื้นท่ีในเมืองซึ่งมีเสยีงสะทอน

จากสิ่งกอสราง

๓๔. กรรมวิธีระบุเพศของตัวออนโคดวยเทคนิคมัลติเพล็กซ แลมป (Multiplex-LAMP) แบบขั้นตอนเดียว

๓๕. ระบบสแตนบายแบบไมสิ้นเปลืองพลังงานสําหรับอุปกรณไฟฟา

๓๖. แมกเฟต ๓ มิติ (3D-MAGFET)

๓๗. เทคนิคแบบซีดีเอ็มเอในกระบวนการอารเอฟไอดีซิงกูเลชั่น

๓๘. วิธีการสงขอความบนมือถือโดยการระบุตําแหนงบนหนาจอโทรศัพท

๓๙. สูตรผสมสารชีวบําบัดภัณฑ (Bioremediating agent) สําหรับยอยสลายคราบปนเปอนนํามัน

๔๐. วิธีการและระบบแจงเตือนความปลอดภัยในการขับยานพาหนะกอนการเกิดอุบัติเหตุ

๔๑. โครงสรางฮอลล สําหรับการตรวจจับสนามแมเหล็กในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวฐานรอง

๔๒. อุปกรณและวิธีการสําหรับใชระบุเพศของดักแดดวยแสง

๔๓. ระบบเครื่องปรับอากาศที่มีการใชและจัดการพลังงานจากแหลงจายพลังงานหมุนเวียน

๔๔. กรรมวธิกีารเตรยีมถานกมัมันตไมไผท่ีมีอนภุาคนาโนของไทเทเนยีมไดออกไซดและอนภุาคนาโนของเงนิและผลติภณัฑ

ที่ไดจากกรรมวิธีดังกลาว

๔๕. กระบวนการเคลือบฟอสเฟตบนโลหะผสมอะลูมิเนียม

๔๖. ระบบตรวจหาเชื้ออหิวาตกอโรคโดยใชคานกลขนาดจุลภาค และกรรมวิธีการเตรียมดังกลาว

๔๗. เครื่องสกัดสารเคมีแบบวงจรปด

๔๘. กระบวนการหมักถั่วเหลืองโดยใชเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์แบบผสม

๔๙. กรรมวิธีการเตรียมเสนใยผสมระหวางพอลิแล็กติกแอซิดและแปงดวยวิธีการปนดวยไฟฟาจากสารละลายผสม

๕๐. วิธีการสรางแผนที่แบบสามมิติจากสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่

๕๑. เซลลตนแบบพรองยีนไธเอและโฟลเอสําหรับทดสอบยาตานมาลาเรีย

๕๒. ไพรเมอรที่มีลําดับเบสครอบคลุมจีโนมของไวรัส INFECTIOUS HYPODERMAL AND HEMATOPOIETIC NECROSIS 

VIRUS (IHHNV) และกรรมวิธีการตรวจหาไวรัสในกุงกุลาดําดวยไพรเมอรดังกลาว

๕๓. ชุดนํายาตรวจหาพยาธิตัวกลมสตรองจิลอยดีส สเตอรโครอลลีส (Strongyloides stercoralis)

๕๔. โมโนโคลนัลแอนติบอดีทีม่ีความจําเพาะตอสารชาตาวารินโฟร เพื่อใชในการวิเคราะหสารชาตาวารินโฟรและซาโปนิน

ในรากสามสิบ

๕๕. วิธีการและอุปกรณสําหรับวัดความขุนเพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัส

๕๖. กาซเซนเซอรที่ทําจากโลหะออกไซดและกระบวนการผลิตกาซเซนเซอรดังกลาว
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๕๗. หัวตรวจจับภาพคอนโฟคัลแบบมัลติสเปกตรัม

๕๘. ชุดนํายาตรวจหาพยาธิใบไมเลือดชนิด ชิสโตโซมา แมโขงกี้ (Schistosoma mekongi)

๕๙. สูตรระบบตัวเติมสําหรับการรีดขึ้นรูปเซรามิกรูปรางรังผึ้งเนื้อซีโอไลต

๖๐. เซลลแสงอาทิตยที่ชั้นของโลหะเงินของขั้วไฟฟาที่หนึ่งเคลือบดวยวิธีพิมพสกรีน

๖๑. สารประกอบไซรโรลิน (Xyrrolin; 4-hexyl-2-(hydroxymethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrroline-3ol) ที่ยับยั้งการเจริญ

ของเซลลมะเร็ง

๖๒. กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคไมโครซิลิกาที่บรรจุสารเปลี่ยนสถานะและผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีการดังกลาว

๖๓. การสังเคราะหอัลคาไลนเอิรธออกไซด (Alkaline earth oxide) ดวยกระบวนการสังเคราะหแบบเผาไหม (Combustion 

synthesis)

๖๔. เครื่องชวยฟงสําหรับผูที่มีปญหาดานการฟง

๖๕. เซนเซอรชิพเอสพีอารแบบผนวกอุปกรณเชื่อมโยงแสง

๖๖. วิธีการทองแกลลอรี ๓ มิติ บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ๓ มิติ

๖๗. วิธีการวัดและชดเชยความฝดในการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติดวยเทคนิคทางภาพและสเตปมอเตอร

๖๘. วิธีการสรางการเคลื่อนไหวเสมือนจริงของตัวละครดิจิทัลในสามมิติตามเวลาจริง โดยใชการกําหนดตําแหนงขอตอของ

สวนที่เคลื่อนไหวของตัวละครดิจิตัลและการปรับเปลี่ยนพื้นผิวโครงตาขายโดยรอบ

๖๙. วธิกีารหาตาํแหนงโรเตอรขณะหยุดน่ิงของมอเตอรสวติชรลัีคแตนซดวยระบบขบัเคล่ือนท่ีใชวงจรแปลงผันชนิดสามเฟส

ฟูลบริดจ

๗๐. อุปกรณเก็บกักพลังงานจากสัญญาณวิทยุทีอ่ยูในสภาพแวดลอม โดยใชสายอากาศทีส่ามารถคนหาทิศทางของแหลง

กําเนิดสัญญาณวิทยุได

๗๑. อุปกรณตรวจวัดคลื่นแผนดินไหว

๗๒. เครื่องและวิธีการจําแนกคุณภาพเมล็ดธัญพืชโดยใชภาพถาย

๗๓. ชุดนํายาตรวจการกลายพันธุของยีนอินทีเกรส (integrase) ของไวรัสเอชไอวี

๗๔. ระบบตรวจหาเชื้ออหิวาตกอโรคโดยใชคานกลขนาดจุลภาค และกรรมวิธีการเตรียมดังกลาว

๗๕. ระบบสําหรับการแสดงภาพสามมิติผานทางหนาจอ

๗๖. วิธีการคํานวณและแสดงผลเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการขับยานพาหนะที่ประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

๗๗. วิธีการวัดคุณภาพของภาพเอกสารขอความ ขาว-ดํา โดยไมใชภาพเฉลย

๗๘. กระบวนการสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาที่มีโครงสรางแบบสปนเนลของคอปเปอรไอรอนออกไซดผสมกับอะลูมินา

๗๙. เครื่องจายกระแสไฟฟาสําหรับการเชื่อมแบบเอ็กซโซเทอรมิค

๘๐. เครื่องเรียงสกรูชนิดหัวแบนอัตโนมัติ (Automatic small fl at head screw feeder)

๘๑. ผงแหงของเอนไซมไฟเทสที่กักเก็บในสารหอหุมซึ่งเตรียมโดยวิธีอิมัลชันเชิงซอนเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว

๘๒. ระบบการผลิตไบโอดีเซลดวยตัวเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธผานการเรงปฏิกิริยาทีส่ามารถเลือกไดทัง้ทรานสเอสเทอริ-

ฟเคชันและปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันภายใตภาวะความดันบรรยากาศและภายใตภาวะกึ่งวิกฤตของเมทานอล

๘๓. ระบบควบคุมกรวยจราจรแบบปรับระยะอัตโนมัติทีใ่ชสัญญาณโทรศัพทเคลือ่นทีโ่ดยขึ้นอยูกับความเร็วสัมพัทธของ

ยานพานหะ

๘๔. ระบบจดจําตําแหนงที่จอดรถแบบอัตโนมัติ

๘๕. วิธีการหาตําแหนงแกนตั้งและแกนนอนของวัตถุรูปรางสี่เหลี่ยมอัตโนมัติ
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๘๖. อุปกรณฟนฟูการเคลื่อนไหวของขอมือและแขนทอนลาง

๘๗. อุปกรณวัดสถานะการพาสเจอไรซของนําในเชิงอุณหภูมิและระยะเวลา

๘๘. กรรมวิธีการผลิตโลหะกันกรอนโดยการหลอโลหะในสถานะกึ่งของแข็ง

๘๙. เครื่องมือวัดชิ้นงานทดสอบ

๙๐. จุกภาชนะบรรจุของเหลว (๑)

๙๑. จุกภาชนะบรรจุของเหลว (๒)

๙๒. จุกภาชนะบรรจุของเหลว (๓)

๙๓. จุกภาชนะบรรจุของเหลว (๔)

๙๔. จุกภาชนะบรรจุของเหลว (๕)

๙๕. จุกภาชนะบรรจุของเหลว (๖)

๙๖. ชุดอุปกรณชวยเพิ่มคุณภาพของยางที่ทําใหแหงดวยเครื่องอัดรีดสกรูคู

๙๗. ฟลมท่ีมีสมบัตลิดการสะทอนของแสงในชวงแสงวซิเิบลิและแสงอินฟาเรดและสมบตัปิองกนัการเกาะของหยดนาํ นาํมัน 

และสิ่งสกปรก และกระบวนการสรางฟลมดังกลาว

๙๘. ฟลมพลาสติกชีวภาพแอคทีฟสําหรับใชในการบรรจุอาหารตานจุลินทรียและกรรมวิธีการผลิตฟลมดังกลาว

๙๙. ระบบบริการจัดการ virtual machine ดวยความรวมมือจากแอพพลิเคชั่น

๑๐๐. ระบบและวิธีการสําหรับตรวจระดับความสุกของผักและผลไมแบบไมทําลาย

๑๐๑. วิธีการจําแนกวัตถุวงกลมและวัตถุสี่เหลี่ยมอัตโนมัติ

๑๐๒. วิธีการตรวจสอบการทํางานของเครือขายโดยการสรางไพรไฟลการทํางานของอุปกรณเครือขาย

๑๐๓. อุปกรณรองรับชุดเลเซอร

๑๐๔. อุปกรณรองรบัชดุเลเซอร สําหรบักาํหนดตาํแหนงอวยัวะของผูปวยในการถายภาพรงัสใีนเครื่องเอกซเรยคอมพวิเตอร

๑๐๕. แอนติบอดีที่ติดฉลากดวยแคปซูลเอนไซมกรรมวิธีการเตรียมแอนติบอดีดังกลาวและการใช

๑๐๖. อนุพันธฟลูออเรสเซนตเอ็น-หนึง่-ไซยาโนเบน[เอฟ]ไอโซอินโดไคโตซาน และกรรมวิธีการสังเคราะหดังกลาว

(N-1-Cyanobenz[f]isoindole chitosan derivatives) and synthetic method

๑๐๗. อุปกรณเอนผูใชเกาอี้ลอเลื่อนแบบลดความเมื่อยลาที่หลังโดยไมตองลุกยืนหรือเคลื่อนยาย

๑๐๘. การเพิ่มความหนาแนนของลายวงจรและการเพิ่มพื้นทีผ่ิวดวยเทคนิคทริมมิง่ลิโธรกราฟ Increasing the pattern

density and surface area by using Trimming Lithography

๑๐๙. การควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่ที่ตออนุกรมกันสําหรับรถไฟฟาจากสถานีจายไฟ

๑๑๐. กระบวนการจําแนกโรคในกลวยไม สกุลหวายโดยการสกัดคุณลักษณะสําคัญ

๑๑๑. อนุพันธฟนิลีนไวนิลีนที่มีลักษณะไมสมมาตรและกรรมวิธีการสังเคราะหอนุพันธดังกลาว

๑๑๒. วิธีการอัตโนมัติสําหรับตรวจจับคําซอนเพื่อความหมาย ๒ พยางคในภาษาไทยดวยเครื่องตรวจจับอัตโนมัติ

๑๑๓. ตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพสําหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลและการใช

๑๑๔. เซนเซอรโมดุลสําหรับเทคนิคการตรวจวัดเชิงแสงแบบทีไออาร

๑๑๕. การผลิตเจลนาโน โดยใชสารลดแรงตึงผิว และกระบวนการพนฝอยรวมกับการทําใหเกิดเจลจากแรงระหวางประจุ 

(Ionotropic gelation) 

๑๑๖. เทอรโมพลาสติกสตารชยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปงดัดแปรดวยเอนไซมโดยรวม Aspergillus niger BCC 7178
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๑๑๗. สารเรืองแสงพาราฟนิลีนไวนิลีนทีป่ระกอบดวยโมเลกุลของเอซาคราวนอีเทอรผานสายเชื่อมไธโอคารบาไมด และ

กรรมวธิกีารสังเคราะหสารดงักลาว (para-Phenylene vinylene fl uorophore containing aza-crown ether via

thiocarbamide linkage, and synthesis thereof)

๑๑๘. สารผสมอนุภาคอินทรียที่แผรังสีแมเหล็กไฟฟาสีสม

๑๑๙. หัววัดออกซิเจนที่ละลายในนํา แบบสงกระแสมาตรฐาน 4-20 mA

๑๒๐. กระบวนการฟอกเยือ่กระดาษโดยไมตองปรับพีเอชดวยเอนไซมไซแลนเนสทนดางจากเมตาจีโนมของแบคทีเรียใน

ลําไสปลวก

๑๒๑. สารเรืองแสงที่เสถียรที่อุณหภูมิสูงจากอนุพันธของ 3,12-ไดแอริล-7,8-ไดไซยาโน,6,9,10-เตตระไฮโดร[5]เฮลิซีน และ

การนําไปใชสําหรับไดโอดเปลงแสงจากสารอินทรีย

๑๒๒. สารเรืองแสงสีเขียวจากอนุพันธของ 3,12-ไดแอริลออกซี-7,8-ไดคารบอกซิลิกแอนไฮไดรด-5,6,9,10-

 เตตระไฮโดร[5]เฮลิซีน และการนําไปใชสําหรับไดโอดเปลงแสงจากสารอินทรีย

๑๒๓. สารเรืองแสงสีเขียวที่เสถียรที่อุณหภูมิสูงจากอนุพันธของ 7,8-ไดคารบอกซิลิกแอนไฮไดรด-5,6,9,10-

 เตตระไฮโดร[5]เฮลิซีน และการนําไปใชสําหรับไดโอดเปลงแสงจากสารอินทรีย

๑๒๔. สารเรอืงแสงจากอนุพนัธของ 3,12-ได(ไดแอริลเอมีน)-7,8-ไดไซยาโน-5,6,9,10-เตตระไฮโดร[5]เฮลซิีน และการนําไป

ใชสําหรับไดโอดเปลงแสงจากสารอินทรีย

๑๒๕. สารเรืองแสงจากอนุพันธของ 3,12-ไดคารบาโซล-7,8-ไดไซยาโน-5,6,9,10-เตตระไฮโดร[5]เฮลิซีน 

 และการนําไปใชสําหรับไดโอดเปลงแสงจากสารอินทรีย

๑๒๖. การออกแบบและผลิตแมพิมพเพื่อผลิตหัวเครื่องมือสําหรับการกัดอัลทราโซนิกดวยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง

๑๒๗. กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียและเชื ้อไวรัสกอโรคในพืชตระกูลแตงไดพรอมกันในครั ้งเดียวดวยเทคนิค

แอนติบอดีอะเรยในถาดหลุม

๑๒๘. องคประกอบของขี้ผึ้งสําหรับหามเลือดจากกระดูกที่สลายตัวไดที่มีสวนผสมของแปงดัดแปร

๑๒๙. สูตรยางคอมพาวดที่มีระยะเวลาการคงรูปยางสั้น

๑๓๐. กรรมวิธีการเพิ่มความเหนียวของแคลเซียมฟอสเฟตสําหรับการใชงานทางการแพทยดวยการจัดลําดับการอัดแทรก

ของเทอรโมพลาสติก

๑๓๑. สูตรยางรีวัลคาไนซที่มีสวนผสมของกากตะกอนนํายางธรรมชาติ

๑๓๒. กรรมวธิกีารเตรยีมพอลิเอสเตอรโครงรางรองรบัเซลลสามมิตท่ีิผานการเคลือบดวยสารท่ีมีฤทธิ์ทางชวีภาพสําหรบัการ

ใชงานดานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกออน

๑๓๓. องคประกอบของแผนปูทางเดินที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากกากตะกอนนํายางธรรมชาติ

๑๓๔. ฟลมควบคุมการซึมผานกาซและไอนําเพื่อบรรจุภัณฑสําหรับผลิตผลสด

๑๓๕. เซนเซอรชิพเอสพีอารแบบอารเรยสําหรับการจําแนกหมูเลือดชนิดเอบีโอ

๑๓๖. วิธีการและเคร่ืองมือสําหรับนับจํานวนลูกกุงขณะยังมีชีวิต (Method and Apparatus for Live Baby Shrimp Counting)

๑๓๗. วิธีการจับคูรูปรางวัตถุ

๑๓๘. อุปกรณหาตําแหนงจุดศูนยกลางมวลและจุดศูนยถวงของยานยนตทางบก

๑๓๙. ชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงภายใตภาระทางกลแบบสถิตสําหรับชิ้นสวนหวีถาง

๑๔๐. ระบบการเขาและถอดรหัสแอลดีพีซี เพ่ือลดวัฎจักรเทียมในการอิควอลไลซเทอรโบสําหรับระบบบันทึกแมเหล็กแนวต้ัง
๑๔๑. เครื่องบําบัดนําดื่ม



สว
ทช

. ร
าย

งา
นป

ระ
จํา

ป 
๒๕

๕๔

 80

๑๔๒. อุปกรณและวิธีการประเมินการออกเสียงดวยตารางหนวยเสียงผันผวน
๑๔๓. ระบบประมาณคาสัญญาณแผนดินไหว  (Method and apparatus for estimating seismic signal)
๑๔๔. วิธีการพิสูจนเอกลักษณใบหนาตัวละครในวรรณคดีไทยที่ปรากฏอยูบนจิตรกรรมฝาผนัง(Method of Thai Charac-

ter Face Recognition from Wall Painting)
๑๔๕. ระบบ อุปกรณ และวิธีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตรดวยเสียงพูด
๑๔๖. หนวยควบคุมการสื่อสารเพื่อการประหยัดพลังงานผานระบบใยแกวนําแสง (Communication Control Unit  for 

energy saving in fi ber optic communication network)
๑๔๗. อุปกรณเพื่อการทดสอบคาความชัดเจนในการไดยินเสียงพูด (Speech Intelligibility Index, SII) 
 และวิเคราะหอัตราขยายของเครื่องชวยฟงที่ควรมีการปรับแตง พรอมทั้งสามารถทําใหใชเครื่องชวยฟงเพื่อตรวจการ

ไดยินไดโดยมีระดับเสียงเพื่อตรวจการไดยินที่ถูกตอง
๑๔๘. วิธีการคนหาพื้นผิวที่เขากันไดดวยตัวบงชี้พื้นผิวควอดราติกรวมกับการใชความสัมพันธโครงสรางในหมูตัวบงชี้นั้น
๑๔๙. ระบบการตรวจจบัอุณหภมิูสําหรบัเตรยีมความพรอมและควบคมุการใชงานเครือ่งเอกซเรยคอมพวิเตอรอยางอัตโนมัติ

และรวดเร็วดวยเซนเซอรวัดอุณหภูมิ
๑๕๐. ระเบียบวธิใีนการเทียบมาตรฐานเชงิเรขาคณิตและการออกแบบแฟนทอมของเครื่องเอกซเรยคอมพวิเตอรดวยลําแสง

แบบทรงกรวย
๑๕๑. กรรมวิธีการเตรียมยางผงดัดแปรโมเลกุลที่มีสารตัวเติมขนาดอนุภาคระดับนาโนดวยเทคนิคการพนแหง
๑๕๒. อนุพันธุไตรคารบอนิลที่มีสมบัติในการลดการสองผานของรังสีอินฟราเรดใกล
๑๕๓. เครื่องสีขาว
๑๕๔. สารประกอบโลหะเชิงซอนสําหรับคัดกรองแสงในชวงความยาวคลื่น ระหวาง ๓๐๐ - ๕๐๐ นาโนเมตร และ

๕๕๐ – ๖๐๐ นาโนเมตร
๑๕๕. หัวเติมของเหลวและอัดอากาศแบบอัตโนมัติสําหรับแบตเตอรี่
๑๕๖. อุปกรณวัดความสามารถในการไหลของโลหะหลอมเหลวแบบสมมาตร
๑๕๗. สูตรสารชีวภัณฑควบคุมหนอนกระทูหอมซึ่งมีเชื้อราแมลง Beauveria bassiana สายพันธุ BCC 2660 และโปรตีน 

Vip3Aa35 เปนองคประกอบ
๑๕๘. สูตรสารชีวภัณฑควบคุมหนอนกระทูหอมซึ่งมีเชื้อราแมลง Beauveria bassiana สายพันธุ BCC 2660 และโปรตีน 

Vip3Ag2 เปนองคประกอบ
๑๕๙. กรรมวิธีการเคลือบอนุภาคแมเหล็กดวยอนุภาคพอลิเมอรทีม่ีหมูฟงกชันเอมีน เพื่อใหไดอนุภาคในระดับนาโนเมตรที่

มีสมบัติความเปนแมเหล็กที่สูง
๑๖๐. องคประกอบทางเคมีและกายภาพของพอลิโพรพลิลีนคอมพอสิทสําหรบัการขึ้นรปูเสนใยโพลีโพรพลิลีนท่ีมีคณุสมบตัิ

ในการกําจัดยุงและเสนใยโพลีโพรพิลลีนที่มีองคประกอบทางเคมีและกายภาพและคุณสมบัติในการกําจัดยุงดังกลาว
๑๖๑. ระบบและวิธีการคาดการณระดับความติดขัดสภาพจราจร โดยใชวิธีการวัดความคลายของระดับความติดขัดสภาพจราจร
๑๖๒. ตัวกรองดิจิตอลแบบเดซิเมติงเอฟไออาร
๑๖๓. กรรมวธิกีารผลิตไมเซลลจากเจลาตนิดดัแปลงดวยคอเลสเตอรอลและการใชไมเซลลดงักลาวในการเกบ็กกัยาหรอืสาร

ออกฤทธิ์ชนิดไมละลายนํา
๑๖๔. องคประกอบเจลนาโนของสารสกัดกิ่งมะขามปอม
๑๖๕. Algorithm to improve effi ciency of input-series output-series converter
๑๖๖. กรรมวิธีการบําบัดอินทรียวัตถุในนาํเสียท่ีมีความเค็มจากอุตสาหกรรมนาํตาล โดยจุลินทรียท่ีเจริญไดในสภาวะความเค็มสูง
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ผูอํานวยการ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

รองผูอํานวยการ
นายณรงค  ศิริเลิศวรกุล

นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

ผูชวยผูอํานวยการ
นางลดาวัลย กระแสรชล

นางสาวนพวรรณ ตันพิพัฒน

นางออมใจ ไทรเมฆ

นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน

นางสุวิภา วรรณสาธพ

นายเจนกฤษณ คณาธารณา

หัวหนาสํานักตรวจสอบภายใน
นายขวัญชัย หลําอุบล

ผูอํานวยการหนวยงานเฉพาะทาง
นางสาวกัญญวิมว  กีรติกร  (ไบโอเทค)

นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา  (เอ็มเทค)

นายพันธศักดิ์  ศิริรัชตพงษ (เนคเทค)

นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล  (นาโนเทค)

ผูบริหาร สวทช.

คณะที่ปรึกษาผูอํานวยการ สวทช.

ที่ปรึกษาอาวุโส
1. นายหริส  สูตะบุตร

2. นายกอปร  กฤตยากีรณ

3. นายยงยุทธ ยุทธวงศ

4. นายไพรัช  ธัชยพงษ

5. นางชัชนาถ เทพธรานนท

6. นายศักรินทร ภูมิรัตน

7. นางสาวมรกต  ตันติเจริญ

ที่ปรึกษา
1. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ

2. นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ

3. นายปริทรรศน  พันธุบรรยงก
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คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.)

 นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 นายเขมทัต  สุคนธสิงห ประธานกรรมการ บริษัท สิขร จํากัด

 นายกอปร  กฤตยากีรณ ที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

 นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ อดีตผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

 นายอาชว  เตาลานนท รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบาไทยแลนด จํากัด

 นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

 นายดอน ปรมัตถวินัย เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน

 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 นายไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาท่ีบรหิารและกรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)

 นายรุงโรจน รังสิโยภาส กรรมการผูจัดการใหญ SCG Paper

 นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี

 นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

 นายอําพน  กิตติอําพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 นายเข็มชัย  ชุติวงศ อธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ

 นายสุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิดานควบคุมปองกันโรค กระทรวงสาธารณสุข

 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ.

 นายวิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหากรรม

 นายวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 นายศักรินทร ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
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รางวัลและเกียรติยศ
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รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัล The 2nd Runner up ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเดนใน

อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (Large Building) ดานการบริหารจัดการ

พลังงานในอาคาร (ASEAN Best Practices for Energy Management in 

Building) จากการประกวด ASEAN Energy Awards 2011 ในงาน ASEAN 

Minister on Energy Meeting ณ เมืองบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

ดารุสลาม

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) และมหาวิทยาลัย

คอรเนลไดรับการคัดเลือกเปน Research Highlight บนเว็บไซตของ

A-IMBN Research 

ผลงาน “Comparative genetic analysis of a wheat seed dormancy 

QTL with rice and Brachypodium identifi es candidate genes for 

ABA perception and calcium signaling”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ไดรับ

การคดัเลอืกใหเปน Research Highlight บนเวบ็ไซตของ A-IMBN Research 

ผลงาน “The N terminus of PA polymerase of swine-origin

infl uenza virus H1N1 determines its compatibility with PB2 and 

PB1 subunits througha strain-specifi c amino acid serine 186”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ไดรับ

การคดัเลอืกใหเปน Research Highlight บนเวบ็ไซตของ A-IMBN Research 

ผลงาน “Identifi cation of testis-relevant genes using in silico

analysis from testis ESTs and cDNA microarray in the black tiger 

shrimp (Penaeus monodon)”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ไดรับ

การคดัเลอืกใหเปน Research Highlight บนเวบ็ไซตของ A-IMBN Research 

ผลงาน “Insights into the Phylogeny and Metabolic Potential of a 

Primary Tropical Peat Swamp Forest Microbial Community by 

Metagenomic Analysis”

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

ดร.สุธาสินี สมยง และคณะนักวิจัย

มหาวิทยาลัยคอรเนล

ดร.อนันต จงแกววัฒนา นายอัศวิน วานิชชัง 

และนายจักราการ เจนการ 

นางสาวธิดาทิพย วงศสุรวัฒน 

ดร.รุงนภา ลีละธนาวิทย

นางสาวเนตรชนก ธรรมเนียมดี

นางสาวอุมาพร เอ้ือวิเศษวัฒนา

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ

ดร.ศิราวุธ กลิ่นบุหงา

และ ศ.ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต

นายภรรทนพ กนกรัตนา

นางสาวธนพร อึ้งเวชวานิช

นายอุกฤษฏ รัตนโฉมศรี

นางสาวเบญจรัตน บรรเทิงสุข

นางสาวธิดารัตน นิ่มเชื้อ

ดร.สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง

ดร.เวทชัย เปลงวิทยา

ดร.วีระวัฒน แชมปรีดา และ

ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 
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ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการคัดเลือกเปน Research Highlight 

บนเว็บไซตของ A-IMBN Research

ผลงาน “The development of loop-mediated isothermal amplifi ca-

tion combined with lateral fl ow dipstick for detection of

Vibrio parahaemolyticus”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ไดรับ

การคัดเลือกเปน Research Highlight บนเว็บไซตของ A-IMBN Research

ผลงาน “LinkinPath: from sequence to interconnected pathway”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

The outstanding oral presentation award จากการประชุม The young 

scientist seminar 2010, in the JSPS Asian Core Program (2009-2013): 

Next-Generation Bio-production Platform Leveraging Subtropical 

Microbial Bioresources

ผลงาน “Whole cell detection of pediocin PA-1/AcH producing 

lactic acid bacteria by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry to be 

used as starter culture in Nham, a traditional fermented pork 

sausage”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)  มหาวิทยาลัย

มหิดล  และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับการคัดเลือกใหอยูในกลุมผลงาน

อันดับสูงสุด ๒% ของผลงานตีพิมพดานชีววิทยาและการแพทย ของ

Faculty of 1000 (F1000) 

ผลงาน “Trypanosomal dihydrofolate reductase reveals natural 

antifolate resistance”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)  National 

Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 

และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรางวัล Excellent Paper Award 2011

จากสมาคม The Society for Biotechnology Japan 

ผลงาน “Bioethanol production from ball milled bagasse using an 

on-site produced fungal enzyme cocktail and xylose-fermenting 

Pichia stipites”

นายสมบัติ รักประทานพร และ

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.สุภาวดี อิงศรีสวาง  นายสุนัย ยกไว  และ

นางสาวดวงดาว วิชาดากุล

นายยุทธนา กิ่งชา 

นางสาวจารุณี วานิชธนันกูล

นางสาวสุพรรณี ทวีชัย

ดร.เพ็ญจิตร จิตรนําทรัพย

ดร.สุมาลี กําจรวงศไพศาล

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม  

และ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย

ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร  นางเบญจพร บัวบาน  

ดร.สุทิพา ธนพงศพิพัฒน  ดร.วศิมน เรืองเล็ก  

ดร.วีระวัฒน แชมปรีดา

Dr. Hiroyuki Inoue  Dr. Shinichi Yano  

ดร.รัฐ พิชญางกูร และ ดร.ศิริรัตน เรงพิพัฒน
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ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล Young 

Scientists Awards จากโครงการมนษุยและชวีมณฑลของยูเนสโก (Man and 

Biosphere Programme : MAB) ประจําป 2554 โดยการสนับสนุนของยูเนสโก

ผลงาน “Butt rot disease in Thailand’s mangrove”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ทุนวิจัย

TDR Career Development Fellowship for Research in Support of 

TDR’s Disease and Thematic Reference Groups จากองคการอนามัยโลก

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ทุนวิจัย

Marie Curie International Incoming Fellowship (IIF) จาก European 

Union FP7

ผลงาน “Pathfi nder-Rapid and Reliable Detection of Foodborne 

Pathogens by Employing Multiplexing Biosensor Technology”

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) รางวัลรองชนะเลิศ (Silver 

awards) กลุมสุดยอดนวัตกรรม หรือ Inno Tree จากการประกวดผลงาน

นวัตกรรมของไทย รางวัล “True Innovation Awards 2010” จัดโดย

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานขาวตางประเทศ CNBC

ผลงาน “Smart Ripeness Indicator for Durian” 

ศนูยเทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหงชาต ิ(เอ็มเทค) รางวลั นวตักรรมเหรยีญทอง 

ประเภทงานนวตักรรม จากงานมหกรรมคณุภาพโรงพยาบาล ประจาํป ๒๕๕๓ 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓

ผลงานเรื่อง The new innovation “Antibiotic Impregnated Hydroxy-

apatite” in the treatment of chronic osteomyelitis. The preliminary 

results.

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) รางวัล First Prize Poster 

Competition Award   จาก Chiang Mai International Conference on 

Biomaterials & Applications  (CMICBA 2011)  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

ผลงานเรื ่อง Customized Three Dimensional Printed Porous 

Polyethylene For Calvarial Defect Reconstruction

ดร.จริยา สากยโรจน และคณะนักวิจัยหอง

ปฏิบัติการราวิทยา

ดร.ดารินทร คงคาสุริยะฉาย

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล และคณะนักวิจัย

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป

ผศ.นพ.บัญชา ช่ืนชูจิตต

รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริปการ

ผศ.พ.ต.ต.นพ.ธงชัย สุนทราภา

นางสาวเฟองฉัตร ธรรมรักษเจริญ

และ นางสาววนัสนันท วงศสุวรรณ

ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป

นางสาวเฟองฉัตร ธรรมรักษเจริญ

และ รศ.นพ.ภัทรวิทย รักษกุล
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ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) รางวัล BEST MICROGRAPH 

(Physical Science Category - Light Microscope) จาก Electron

Microscopy Society of Malaysia วันที ่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ผลงานเรื่อง Processing, microstructure and properties of stainless 

steel-tungsten carbide composites

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) รางวัล Best Poster Award 

จาก งาน International Conference on Sintering 2011 วนัท่ี ๓๑ สงิหาคม 

๒๕๕๔

ผลงานเรื่อง Microwave Assisted Sintering of Wollastonite Powder 

Synthesized from Eggshells  

ศูนย เทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

รางวัล Outstanding Paper Award จากงานประชุมทางวิชาการ Transducers 

2011 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงาน “โครงการวจิยัพฒันาเครื่องตรวจจบัภาพทางแสง (Microendoscope) 

ดวยเทคโนโลยกีลองอัจฉริยะเพือ่สองตรวจและถายภาพสําหรับวินิจฉัยมะเร็ง

เริ่มตน”

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รางวัล

ความสําเร็จของผูนําดานความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศในเอเชียแปซิฟก 

ประจาํป ๒๕๕๔ สาขาเจาหนาท่ีปฏิบัตกิารดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

จาก องคกรผูเชี ่ยวชาญดานความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ [(ISC)2(R)]

ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย

ผลงาน “Security+” 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รางวัล Best 

Paper Award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ  The 15th International 

Annual Symposium on Computational Science and Engineering

(ANSCSE 15) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงาน “Improving Bayesian Comoutational Time and Scalability 

with GPGPU”

นางสาววารุณี บวรเกียรติแกว

นายอนุพงษ พรพิจิตร

 ดร.สุมิตรา จรสโรจนกุล

และ ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล

ดร.ปาจรีย ถาวรนิติ

นางศุภวรรณ วิชพันธุ

และ ดร.ดวงเดือน อาจองค

ดร.วิบูลย ปยวัฒนเมธา 

นายกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล

นายธนากิจ เพ็ชรประสาน

และ ดร.นภดล คีรีเพ็ชร 
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ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รางวัล Best 

Paper Award จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-Conference 

2011 ณ จังหวัดขอนแกน

ผลงาน “Electrochemical Cholesterol Sensing System with

Electropolymerized Carbon Nanotube Electrode”

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รางวลั Access 

to Markets and Finance Award 2011 ซึ่งคัดเลือกผูรับรางวัลจากผูผาน

การพิจารณาเปน infoDev Top ๕๐ SMEs จากผูสมัครคัดเลือก ๗๕๐

entrepreneurs ท ัว่ โลก จากโครงการ infoDev World Bank

ผลงาน “ระบบใหบริการทางการแพทยบน Cloud”

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัล Platinum (อันดับหนึ่ง)

จากการประกวด Best Poster Awards ในงาน Asia Nano Camp 2011

ผลงาน “Plasma etch ing of  h igh resolut ion features

in a fullerene molecular resist”

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัล Gold (อับดับสอง)

จากการประกวด Best Group Awards ในงาน Asia Nano Camp 2011

ผลงาน “Saving the earth by nanotechnology: energy, natural

resource, and environment”

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ(นาโนเทค) รางวลั Silver Best Group Awards 

(อันดับสาม) จากการประกวด Best Group Awards ในงาน Asia Nano 

Camp 2011

ผลงาน “Saving the earth by nanotechnology: Natural Resources”

รางวัลระดับชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  รางวัล IP Champion 

2011 ดานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เนื่องในวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 

๑๙ ป ของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย

รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน ดานความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพ

แวดลอมในการทํางาน ป ๒๕๕๔ จากสาํนกังานสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

ดร.อนุรัตน วิศิษฏสรอรรถ และคณะนักวิจัย 

ดร.กรรณิการ ศิริวงศ ณ อยุธยา 

ดร.เจษฎา แมนยํา

ดร.เจษฎา แมนยํา

นางสาวยุวเรศ เหลืองวิชชเจริญ 

สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี

(ทีเอ็มซี)

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

(เอ็มเทค)
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ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) รางวัลความเปนเลิศ

ดานคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข (DMSc Continuous 

Excellent Quality Award) ป ๒๕๕๔ ประเภทการรบัรองความสามารถหอง

ปฏิบัติการดานสาธารณสุข (ผลิตภัณฑสุขภาพ) ตามมาตรฐาน ISO/ IEC 

17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

ผลงาน “หองปฏิบัติการดานสาธารณสุข (ผลิตภัณฑสุขภาพ) ที่สามารถรักษา

คุณภาพไดอยางตอเนื่องตามมาตรฐาน ISO/ IEC 17025:2005”

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทอาคารควบคุมดีเดน จากการประกวด

Thailand Energy Awards 2011 โดยกระทรวงพลังงาน

รางวัล Prime Minister’s Road Safety Award 2011 จากงานสัมมนา

ระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ ๑๐

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รางวลัสรุยิศศิธร 

รองชนะเลิศปฏิทินชนิดแขวน จากสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย 

ผลงานปฏิทินวิชาการ ชุด “ระบบการส่ือสารไทย อดีตสูอนาคต”

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิรางวลัชนะเลิศ ประเภท

สารคดี รางวัล “เซเวนบุคอวอรด” ครั้งที ่ ๗ ประจําป ๒๕๕๓ จากบริษัท

ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รางวัลนักโลหะวิทยาดี

เดน (Metallurgist Award) ประจําป ๒๕๕๓ จากการประชุมวิชาการทาง

โลหะวิทยาแหงประเทศไทยครั้งที่ ๔ (4th TMETC) สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย และ

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ รางวัลบทความดีเดน 

สาขางานวิจัยทีเ่กี ่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟา จากการประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ ๓๓ (the 33th Electrical Engineering Conference 

หรือ EECON33) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครผลงาน “โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ ่ม

ประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตยชนิดไฮบริด”

หองปฏิบัติการเทคนิคทางชีวภาพสําหรับวัสดุ

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)  

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)   

คณะทํางานปฏิทินวิชาการ ชุด “ระบบการ

สื่อสารไทยอดีตสูอนาคต” ประจําป ๒๕๕๔

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ

รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก

ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา

นายชาญณรงค ภิรมยจิตร

นายทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ

นายวิสุทธิ์ ฐิติรุงเรือง

นางสาวอมรรัตน ลิ้มมณี

และ นายจรัญ ศรีธาราธิคุณ 
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ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) โลรางวัล

นักวทิยาศาสตรอาวโุส จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๔” 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) โลเกียรติคุณ

ผูใหการสนับสนุนกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงาน “เทศกาลโคนมแหงชาติ ประจําป 

๒๕๕๔”

ผลงานงานวจิยัดานการสืบพนัธุของโคนม ดวยเทคโนโลยีการยายฝากตวัออน

และเทคโนโลยีเพื่อเหน่ียวนําการตกไขและผสมเทียมโคนม  และการใหบรกิาร

ปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อกระตุนการสืบพันธุของโคนมมาอยาง

ตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๔๗

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัลนัก

เทคโนโลยีดเีดน ประเภทกลุม ประจาํป ๒๕๕๓ จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ ผลงาน “เทคโนโลยีการเพิ่มกล่ินหอม 

(2-acetyl-pyrroline) เพื่อการเพิ่มประสิทธภิาพในการปรบัปรงุพนัธุขาวหอม

และขาวเหนียว” 

ศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาต ิ(ไบโอเทค) รางวลันักชวีเคมี

และชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ ง (Young BMB Award) ประจําป ๒๕๕๔

จากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

ผลงาน “การวจิยัดานชวีวทิยาโมเลกลุในกุงและสัตวนาํ: การศกึษาหนาท่ีและ

กลไกการทํางานของยีนและโปรตีนที่เกี่ยวของกับการตานโรค”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัลนักวิจัย

ดเีดนแหงชาต ิประจาํป ๒๕๕๓ สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา จากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ผลงานวิจัยดานอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรในกุง ทีเ่ปนงานวิจัยพื้นฐาน

เพื่อสรางองคความรูใหมในการแกปญหาโรคกุง โดยใชเทคนิคทางชีววิทยา

โมเลกุลและการศึกษาวิจัยดานจีโนม

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

วิทยานิพนธ ประจําป ๒๕๕๓ ระดับดี (สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ผลงาน “การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของ

หอยเปาฮื้อเขตรอน Haliotis asinina ในประเทศไทย”

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ

ดร.ศิวัช สังขศรีทวงษ 

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะนักวิจัย

หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว 

ดร.ปติ อําพายัพ

ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร

 

ดร.ปติ อําพายัพ
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ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

วิทยานิพนธ ประจําป ๒๕๕๓ ระดับดี (สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ผลงาน “การศึกษาการแสดงออกและหนาทีข่อง Microplitis demoltior 

bracovirus IkB-LIKE Gene Family”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอม ภายใตบรบิท “การพฒันาท่ีย่ังยืน” จดัโดยศนูยวจิยั

และฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ผลงาน “การสังเคราะหเซนเซอรท่ีมีความไวสูงสําหรบัตรวจวดัโลหะหนักปรอท

ในนํ าและในเซลล ส ิง่ม ีชี วิตด วยเทคน ิคการเปล ีย่นส ีและส ัญญาณ

ฟลูออเรสเซนต”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

The outstanding oral presentation award จากงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ The young scientist seminar 2010, in  the JSPS Asian Core 

Program (2009-2013): Next-Generation Bio-production Platform 

Leveraging Subtropical Microbial Bio-resources

ผลงาน “Whole cell detection of pediocin PA-1/AcH producing 

lactic acid bacteria by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry to be 

used as starter culture in Nham, a traditional fermented pork 

sausage”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

The outstanding oral presentation award จากงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ The 22nd Annual Meeting and International Conference 

of the Thai Society for Biotechnology TSB2010: Biotechnology for 

Healthy Living  

ผลงาน “Screening of Potential Probiotic Strain of Lactobacillus 

plantarum for Use as Nham Starter Culture”

ดร.หงลดา เทอดเกียรติกุล

ดร.สรวง สมานหมู

นายยุทธนา กิ่งชา

นายยุทธนา กิ่งชา
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ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร รางวลัท่ี ๒ จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 6th International Symposium of the Protein Society of Thailand  

ผลงาน “Schiff’s base formation of Lys-237 and PLP reveals in 

crystal structure of Serine hydroxymethyltransferase from

Plasmodium falciparum”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

การนาํเสนอผลงานแบบโปสเตอร รางวลัท่ี ๓ จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 6th International Symposium of the Protein Society of Thailand  

ผลงาน “Identifying mRNA targets of P. falciparum RNA binding 

proteins”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัลการนํา

เสนอผลงานแบบโปสเตอร ระดับชมเชยจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ

The 6th International Symposium of the Protein Society of Thailand  

ผลงาน “A Novel Bacterial Surrogate System for Antifolate

Screening against Malaria and Other Parasitic Diseases”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) และ

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

รางวลัการนําเสนอผลงานโปสเตอร ระดบัดเีดน จากการประชมุวชิาการ “การ

อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ครั้งที่ ๑: อนุกรมวิธาน

และซิสเทมาติคสในประเทศไทย” (The 1st Conference on Taxonomy

and Systematics in Thailand)

ผลงาน “Diversity and systematics of areo-aquatic fungi in two 

major tropical rainforests, Thailand”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

การนําเสนอผลงานประเภทบรรยาย ระดับดี จากการประชุมวิชาการ “การอนุรักษ

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ครั้งที ่ ๑: อนุกรมวิธานและ

ซิสเทมาติคสในประเทศไทย” (The 1st Conference on Taxonomy and 

Systematics in Thailand) 

ผลงาน “Diversity of actinomycetes in the family Streptosporangiaceae 

in Thailand”

นางสาวอริศรา จารุวัฒน 

นางสาวชยาภัสร วงษสมบัติ 

นางสาวณัฐิดา สุวรรณกิตติ 

นางสาวจารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย

นายวีระ ศรีอินทรสุทธ์ิ  Ms. Kaoru Yamaguchi  

Dr. Akira Nakagiri  Dr. Izumi Okane  

และ นายนัฐวุฒิ บุญยืน 

นายชาญวิทย สุริยฉัตรกุล
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ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร ระดับดี จากการประชุมวิชาการ “การอนุรักษ

ความหลากหลายทางชวีภาพในประเทศไทย ครั้งท่ี ๑: อนุกรมวธิานและซสิเท

มาติคสในประเทศไทย” (The 1st Conference on Taxonomy and

Systematics in Thailand)

ผลงาน “Diversity of Cordyceps nipponica affecting different hosts 

in Thailand”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรางวัลการนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร

ระดับชมเชยจากการประชุมวิชาการ “การอนุรักษความหลากหลายทาง

ชวีภาพในประเทศไทย ครั้งท่ี ๑: อนุกรมวธิานและซสิเทมาติคสในประเทศไทย” 

(The 1st Conference on Taxonomy and  Syst emat ics in Thai lan d)                                                                                                                                        

ผลงาน “Sphearisporangium krabiensis sp. nov., isolated from 

Thailand”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  และ National Institute of Technology and Evaluation 

(NITE) รางวัลการน ําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร  ระดับชมเชย

จากการประชุมวิชาการ “การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพใน

ประเทศไทย คร้ังท่ี ๑: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย” (The 1st 

Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) 

ผลงาน “Taxonomic and ecological study of lactic acid bacteria 

from fermented foods in Central and South-Northern part of 

Thailand”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร ระดับชมเชยจากการประชุมวิชาการ

“การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ครั้งที่ ๑: อนุกรม

วธิานและซสิเทมาติคสในประเทศไทย” (The 1st Conference on Taxonomy 

and Systematics in Thailand) 

ผลงาน “A new species of Ophiocordyceps halabalaensis in Hala-

Bala Wildlife Sanctuary, Southern Thailand”

นายอาทิตย คนสนิท นางสาวกนกศรี ทัศนาทัย

นางสุชาดา มงคลสัมฤทธิ์

นางสาวดนญา ธนกิตพิพัฒน

นางสาววาสนา นอยศรีภูมิ

และ Dr. Janet J. Luangsa-Ard

  

นางสาววิภาพร แงมทาว

นายชาญวิทย สุริยฉัตรกุล

นางสาวสุวนีย ชุณหเมธา

และ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช

นายวินัย ไชยพิทักษชลธาร

Ms. Mika Miyashita นางภัทรพร รัตนวารี 

นายทวีศักดิ์ มะลิมาศ นายสมภพ บุญพยุง  

Ms. Yuki Muramatsu

Dr. Yasuyoshi Nakagawa 

Dr. Ken-ichiro Suzuki

ดร.สมบูรณ ธนาศุภวัฒน

และ นางวันเชิญ โพธาเจริญ

นางสาวดนญา ธนกิจพิพัฒน

นางสาวกนกศรี ทัศนาทัย นายรุงเพ็ชร ริดแกว  

และ Dr. Janet J. Luangsa-Ard
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ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)  และนักศึกษา

จากโครงการ IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน

The NSTDA Idea to Product Competition: Fast Track to

Commercialization จัดโดยสํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี ศูนยบริหาร

จัดการเทคโนโลยี สวทช.

ผลงาน “แผนธุรกิจแถบตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซมอุตสาหกรรม โดยใช

ซับเสตรทสังเคราะหติดสี หรือ Enz Strip”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)  และนักศึกษา

จากโครงการ IMBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรรางวลัรองชนะเลศิอันดบัท่ีสอง 

และรางวลัชนะเลศิ Rocket Pitch การแขงขัน The NSTDA Idea to Product 

Competition: Fast Track to Commercialization จัดโดยสํานักงานจัดการ

สิทธิเทคโนโลยี ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.

ผลงาน “แผนธุรกิจการผลิตและการใช Vegetative Insecticidal Protein (Vip) 

เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัล

การนําเสนอผลงานทีด่ีทีสุ่ด (The best presentation) จากงาน NSTDA 

Investors’ Day 2011 

ผลงาน “ENZbleach : เอนไซมทนดางจากลําไสปลวกสําหรับฟอกเยือ่

กระดาษ”

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รางวัลทุนวิจัย 

ลอรีอ ัลประเทศไทย “เพื ่อสตรีในงานวิทยาศาสตร” ปท ี ่ ๙ สาขา

วิทยาศาสตรชีวภาพ โดยการสนับสนุนของยูเนสโก

ผลงาน “การศึกษาชีววิทยาโมเลกุลของกุงดวยเทคนิคยีสตทูไฮบริด”

ศูนย เทคโนโลย ีโลหะและวัสดุแหงชาติ  ( เอ ็มเทค) รางวัลระดับดี

ดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จากสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ ๒๕๕๔ 

ผลงาน “สารจับตัวนําลางเครื่องปนนํายางประสิทธิภาพสูง” 

ศูนย เทคโนโลย ีโลหะและวัสดุแหงชาติ  ( เอ ็มเทค) รางวัลระดับดี

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวทิยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร 

จากสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) ในงานวนันักประดษิฐ ๒๕๕๔ 

ผลงาน “อุปกรณตรวจจับการเปลีย่นแปลงโครงสรางระดับจุลภาคของวัสดุ

แบบฉับพลันดวยแทนควบคุมอุณหภูมิคู”

ดร.วีระวัฒน แชมปรีดา และ

นายอุกฤษฏ รัตนโฉมศรี

ดร.มงคล อุตมโท

นางสาวธิดารัตน นิ่มเชื้อ 

ดร.แสงจันทร เสนาปน

ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท และคณะ 

ดร.สมพงษ ศรีมโนเสาวภาคย และคณะ
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ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) รางวัลนักโลหะวิทยาดีเดน

รุนเยาว (Young Metallurgist Award) ประจําป ๒๕๕๓ จากการประชุม

วิชาการทางโลหะวิทยาแหงประเทศไทยครั้งที่ ๔ (4th TMETC) สถาบันวิจัย

โลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหง

ประเทศไทย และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รางวลัวศิวกร

ยอดเยีย่ม ดานการสือ่สารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร (Data

Communications and Computer networking) ประจําป ๒๕๕๓

จากสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

ในงาน Thailand Mobile Application Symposium 2010 (TMAS 2010) 

โดย วสท. ไดกําหนดใหมีการคัดสรรวิศวกรทีม่ีผลงานวิชาชีพไอซีทีในระดับ

ยอดเยีย่ม อุทิศตัวเพื่อสังคม และมีความซื่อสัตยสุจริตในวิชาชีพ เพื่อเปน

ตัวอยางและสงเสริมวิศวกรไทยใหมีการตระหนกัถึงการพัฒนาความรู 

ความสามารถ และนําไปใชประโยชนไดอยางจริงจัง 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รางวัลดีเดน 

ประเภทตนแบบโทรคมนาคม (Telecom Prototype) จากสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (สกทช.) โครงการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมและ

แสดงศักยภาพผูผลิต ประจําป ๒๕๕๓ (Telecom Innovation Award & 

Exhibition 2010)

ผลงาน “เครื่องลูกขายกําลังสูงสําหรับใชในโครงขายไวแมกซ ๒.๕ GHz” 

ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

รางวัลที่ ๒ จากการประกวด “แนวคิดการวิจัยและพัฒนา” ประจําป ๒๕๕๔ 

จัดโดยบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผลงาน “โครงสรางพื้นฐาน

สําหรับบริการตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ Call Center platform as Service : 

CaaS”

ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

รางวลัชมเชย จากการประกวด “แนวคดิการวจิยัและพฒันา” ประจาํป ๒๕๕๔ 

จัดโดยบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

ผลงาน “กรีนอีเมล: แนวคิดนวัตกรรมการรับ-สงอีเมลบนโลกไอซีทีสีเขียว”

ดร.เอกรัตน  ไวยนิตย 

ดร.โกเมน พิบูลยโรจน

ดร.รวีภัทร ผุดผอง และทีมงานนักวิจัย 

ดร.ณัฐนนท ทัดพิทักษกุล

ดร.ภาสกร ประถมบุตร ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย

ดร.ชัชวาลย หาญสกุลบรรเทิง

ดร.อนันตลดา โชติมงคล นายพุทธพงศ เสริฐศรี 

และ นายณัฐพงษ เครือภักดี

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน และ

ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
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ศูนย เทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

รางวัลบทความดีเดน สาขาโฟโตนิกส จากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรม

ไฟฟา ครัง้ที ่ ๓๓ (the 33th Electrical Engineering Conference หรือ 

EECON33) จดัโดยคณะวศิวกรรมศาสตรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร

ผลงาน “การพัฒนาไบโอเซนเซอรเอสพีอารหลายชองวัดโดยเทคนิคการวัด

ความยาวคลื่นเรโซแนนท”

ศูนย เทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

ราง วัลชนะเ ลิศ อันดับ ท่ี ๑ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเค ช่ัน

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) ในงาน Thailand Game Show 

2011 

ผลงาน “ระบบแฟมเก็บขอมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder 

Collector) ” 

ศูนย เทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

รางวัลทีมชนะเลิศการแขงขันการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม “GSVC-SEA” 

(Global Social Venture Competition) ระดบัภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับคณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลงาน “แผนธุรกิจ DeepScan : 

นวัตกรรมกลองเอ็นโดสโคป (endoscope) อุปกรณทีส่ามารถตรวจจับโรค

มะเร็งตั้งแตในระยะเริ่มตนได”

ศูนย เทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

รางวัลชนะเลิศ ประเภทซอฟตแวร จากกิจกรรมสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา

เพื่อเสรมิสรางความเขมแขง็ใหอุตสาหกรรม ICT ไทย ระยะท่ี ๒ หรอื โครงการ 

“ICT Award 2010” จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลงาน “ซอฟตแวรชวยวางแผนการผาตัดรากฟนเทียม (DentiPlan)”

ศูนย เทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

รางวัลชมเชยประเภทซอฟตแวร จากกิจกรรมสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรม ICT ไทย ระยะที่ ๒ หรือ โครงการ 

“ICT Award 2010” จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลงาน “โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยวางแผนการติดเหล็กจัดฟนและการจําลอง

ผลการจัดเรียงฟนใน ๓ มิติ (AlignBracket 3D)”

นายอาโมทย สมบูรณแกว

นายรัฐศาสตร อัมฤทธิ์

และ นายบุญสง สุตะพันธ

นายวัชรากร หนูทอง และคณะระบบแฟมเก็บ

ขอมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family 

Folder Collector)  

ดร.วิบูลย ปยะวัฒนเมธา และคณะ

ดร.เสาวภาคย โสตถิวิรัช และคณะวิจัย

ดร.จันทรจิรา สินทนะโยทิน และคณะวิจัย 
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ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

รางวัลชมเชยประเภทซอฟตแวร จากกิจกรรมสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรม ICT ไทย ระยะที่ ๒ หรือ โครงการ 

“ICT Award 2010” จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลงาน “ซอฟตแวรชวยวดัอุณหภมิูรวมกบัอินฟราเรด (ThermScreen 2.0)”

ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

รางวลัชนะเลิศประเภทฮารดแวร จากกจิกรรมสงเสรมิงานวจิยัและพฒันาเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรม ICT ไทย ระยะที่ ๒ หรือ โครงการ 

“ICT Award 2010” จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลงาน “เครื ่องตรวจบัตรเครดิตดวยหลักการประมวลผลภาพหลาย

ความยาวคลื่น”

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รางวัลชมเชย

ประเภทซอฟตแวร จากกิจกรรมสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งใหอุตสาหกรรม ICT ไทย ระยะที่ ๒ หรือ โครงการ “ICT Award 

2010” จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลงาน “ซอฟตแวร ABDUL (Artifi cal BudDy U Love) หรืออับดุล”

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รางวัลชมเชย 

True Innovation Award 2010 ประเภท Idea Seed ในงาน Thailand 

Game Show 2011

ผลงาน “ระบบสแตนบายแบบไมใชพลังงาน (0W) สําหรับอุปกรณไฟฟา”

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รางวัลชมเชย 

ประเภทแอพพลิเคชั่นโทรคมนาคม (Telecom Application) จากสถาบนัวจิยั

และพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สํานักงานคณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (สกทช.) โครงการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมและ

แสดงศักยภาพผูผลิต ประจําป ๒๕๕๓ (Telecom Innovation Award & 

Exhibition 2010) 

ผลงาน “ระบบบริการขอมูลจราจรดวยเสียงพูดอัตโนมัติ (Traffi c Voice

Information Service : TVIS)” 

ดร.ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร และคณะวิจัย 

ดร.ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร และ

นายยุทธนา อินทรวันมณี 

นายชัชวาล สังคีตตระการ และคณะวิจัย

ดร.พรอนงค พงษไพบูลย และคณะนักวิจัย 

ดร.ณัฐนันท ทัดพิทักษกุล และคณะนักวิจัย 
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ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รางวัลชมเชย 

ประเภทผลงานการปฏิบัติงาน จากโครงการประกวดผลงานวิจัยและวิชาการ 

และผลงานดานวิศวกรรมการทางและจราจรจากสภาวิศวกร 

ผลงาน “ระบบแจงเตือนสภาพถนนและสภาพอากาศทีอ่าจเปนอันตรายตอ

การขับขี่รถยนตผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ”

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัลนักเคมีรุนใหมดีเดน สาขา 

Inorganic Chemistry ประจําป ๒๕๕๓ จากสมาคมเคมีแหงประเทศไทยใน

พระอุปถัมภของศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารี 

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัลนักวิทยาศาสตรรุ นใหม

ประจําป ๒๕๕๔ จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรม

ราชปูถมัภรับรางวัลโลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-บรมราช

กุมารี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลงาน “การพฒันาตวัเรงปฏกิริยิาหลายฟงกชนัระดบันาโนเมตรเพื่อผลิตเชื้อ

เพลิงชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัล “Outstanding Researcher 

and Innovator in Medicine” จากสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน

ในงานครบรอบ ๓๐ ป วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลงานดีเดนโดยเฉพาะทางการแพทย

ศูนย นาโนเทคโนโลย ีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ

ประเภทรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป ๒๕๕๓

ผลงาน “เซนเซอรจากพายคอนจูเกตอะเซทีลีน” 

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ในการนําเสนอผลงานวชิาการประเภทโปสเตอร สาขาวสัดศุาสตร (Materials 

Science) จากการประชุมวิชาการจุลทรรศนแหงประเทศไทย ครั้งที ่ ๒๘ 

ประจําป ๒๕๕๔ จัดโดยสมาคมจุลทรรศนแหงประเทศไทย

ผลงาน “Preparation and characterization of nanovoid SiO2/TiO2 

particles”

ดร.ณัฐนันท ทัดพิทักษกุล และคณะนักวิจัย 

ดร.ขจรศักดิ์ เฟองนวกิจ 

ดร.ขจรศักดิ์ เฟองนวกิจ

ดร.อุรชา รักษตานนทชัย 

ดร.กมลวรรณ ธรรมเจริญ

ดร.กฤตภาส เลาหสุรโยธิน 
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ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัล Poster Presentation 

Award in Biological Science (Second prize)  ในงานประชมุวชิาการ The 

28th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand 

(MST28) 

ผลงาน “Cellular Internalization of Surface-modifi ed Liposomes in 

Cervical Cancer cell lines”

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัล Poster Presentation 

Award in Materials Science (Second prize) ในงานประชุมวิชาการ The 

28th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand 

(MST28)

ผลงาน “Preparation and Characterization of Nanovoid SiO2/TiO2 

Particles”

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัล Poster Presentation 

Award in Biological Science (Third prize)  ในงานประชุมวิชาการ The 

28th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand 

(MST28)

ผลงาน “Effect of DMSO in PEDOT:PSS on the Performance of 

Polymer Solar Cells: AFM and TEM studies”  

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัล Poster Presentation 

Award in Biological Science (First prize) ในงานประชุมวิชาการ The 

28th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand 

(MST28) 

ผลงาน “Atomic Force Microscopy Study on the Effect of Silver 

particles on Staphylococcus aureus”

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัลที่ ๒ การนําเสนอผลงานรูป

แบบโปสเตอร ในงานประชุมวิชาการ “The Chiang Mai International

Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011)”

ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม สกอ. และ Offi ce of Naval Research 

Global

ผลงาน “Determination the effect of silver nanoparticles on gram-

positive bacterial cells by atomic force microscopy”

นางสาววันวิสาข  ศรีนวลไชย

นายสมศักด์ิ แซซู ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช และ 

ดร.อุรชา รักษตานนทชัย 

นางสาวดวงกมล วิบูลยรัตนศรี และ

ดร.กฤตภาส เลาหสุรโยธิน 

นายอนุศิษย แกวประจักร

นางสาวพิมพวิภา ปยกุละวัฒน

นางสาวกานตพิชชา จิรมิตรมงคล และ

ดร.อุดม อัศวาภิรมย

นางสาวอรอุมา เกตุชาติ นายอลงกต ตรีทอง 

นายชูชาติ วารินทร นายทักษดนย วุฒิคุณ

และ ดร.ณัฐพันธุ  ศุภกา 

นางสาวอรอุมา เกตุชาติ 
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ดร.อุรชา รักษตานนทชัย 

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

ดร.วิบูลย ปยวัฒนเมธา

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) รางวัลทุนวิจัย ลอรีอัลประเทศไทย 

“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร” ปที ่ ๙ สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยการ

สนับสนุนของยูเนสโก

ผลงาน “การพฒันาเทคโนโลยีการเกบ็กกัชนิดไขมันเพื่อใชในกลุมอุตสาหกรรม

ยาอาหารและการเกษตร”

การยอมรับจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) ไดรับแตงต้ังเปนศาสตราภิชาน 

เงินทุน ดร. คัทสึโนะสึเดะ มาเอดะ ในกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช เปน

วาระที่ ๒

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ไดรับเลือก

จากองคกรดานวิทยาศาสตรชั้นนําของโลกใหเปน Executive member ของ 

The Global Young Academy (GYA), Senior member ของ The Optical 

Society of America (OSA) และ Senior member ของ The Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
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สํานึกแหงความปลอดภัย
สวทช. คาํนึงถงึความปลอดภยัของพนักงานเปนสิ่งสาํคญั โดยนาํระบบการจดัการความปลอดภยัตามมาตรฐาน 

มอก.๑๘๐๐๑ มาใชควบคมุและกาํกบัดแูลความปลอดภัยในทุกกจิกรรมและทุกพื้นท่ีทํางาน  โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สวทช. ไดพิจารณาตนเองแลวพบวามีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับขอกําหนดตามมาตรฐาน มอก.๑๘๐๐๑ คิดเปน

รอยละ ๙๖ และไดกําหนดเปาหมายที่จะขอการรับรอง (certifi cation) ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๕

ในปนี้ สวทช. ใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมายดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของดวยการจัดทําทะเบียน

กฎหมายดานความปลอดภยัฯ ตามขอกาํหนดของระบบ มอก.๑๘๐๐๑ มีการนํามาปฏบัิตแิละควบคมุการปฏบัิตใิหเปน

ไปตามกฎหมาย แมกฎหมายบางฉบับไมบังคบัใชกบั สวทช. แตกไ็ดนํามาประยุกตใชเพื่อใหเกดิความปลอดภยัแกพนักงาน

และผูเขามาใชพื้นที ่ จึงถือไดวา สวทช. มีการบริหารความปลอดภัยทีส่อดคลองกับขอกําหนดของพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔

หวงใยสิ่งแวดลอม

 » การจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร

ในป ๒๕๕๔ สวทช. เปนหนึ่งใน ๑๒ องคกรนํารองที่เขา

รวมโครงการ “การจดัทําคารบอนฟตุพริ้นทขององคกร (Carbon 

Footprint for Organization, CFO)”และถือเปนหนวยงานวิจัย

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงแรกของไทยท่ีมีการประเมิน 

CFO การประเมิน CFO ของ สวทช. น้ันดําเนินงานภายใต

“คณะท ํางานดานเทคน ิคเพื ่อจัดท ําคารบอนฟุตพริ ้นท 

ของ สวทช.” โดยทําการเก็บขอมูลการดําเนินกิจกรรมตางๆ

ขององคกร ในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๓ ท้ังกจิกรรมท่ีปลอยกาซ

เรือนกระจกโดยทางตรง (อาทิ เชื ้อเพลิง สารทําความเย็น

สารเคมี การเดนิทางโดยรถท่ีองคกรเปนเจาของ เปนตน) และกจิกรรมท่ีปลอยกาซเรอืนกระจกโดยทางออม (อาทิ ไฟฟา 

นําดื่ม-นําใช และการเดินทางโดยเครื่องบิน เปนตน) 

ผลการประเมิน CFO ในครั้งแรก พบวามีคาการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป (ton CO
2
- eq/year) ท้ังน้ี คิดเปนสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกโดยทางตรงรอยละ 

๑๐ สัดสวนโดยทางออมจากการใชไฟฟารอยละ ๗๙ และสัดสวนโดยทางออมอืน่ๆ อีกรอยละ ๑๑ ของการปลอย

กาซเรือนกระจกทั้งหมด

 » เฝาระวังและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

ดวยความใสใจตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม สํานักงานฯ ไดนําขอกําหนดที่สําคัญ

ของมาตรฐาน ISO14001 มาใชในการวางรากฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอมของสํานักงานฯ  ในสวนของการเฝาระวงั

และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในปงบประมาณ ๒๕๕๔ นั้น ไดมีการดําเนินการดังนี้

• ตรวจวัดคุณภาพนําทิ้งจากระบบบําบัดนําเสียเปนประจําทุกเดือน

• ตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียที่ระบายออกทางปลองเตาเผาปละ 1 ครั้ง
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คุณภาพนําที่ระบายออกจากระบบบําบัดนําเสียรวม

คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากเตาเผา สวทช.

คุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานฯ

Standard pH = 5-9, BOD
5
 < 20 mg/L,SS < 30 mg/L

Standard SO
2 
C 30 ppm, CO ≤ 650 ppm Standard TSP ≤ 400 mg/Nm3 No

2
 ≤ 467 mg/Nm3 HCI ≤ 204 mg/Nm3

Standard PM-10 ≤ 120 µg/m3, SO
2
 ≤ 300 µg/m3, NO

2
 ≤ 320 µg/m3

• ตรวจวัดคุณภาพนําใตดินในพื้นที่อุทยานฯ และคุณภาพนําผิวดินในพื้นที่ใกลเคียงปละ 1 ครั้ง

• ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่โดยรอบอุทยานฯ ปละ 1 ครั้ง

ขอมูลจากการตรวจวัดทัง้หมดนํามาใชในการเฝาระวังผลกระทบและควบคุมผลกระทบสิง่แวดลอมใหเปนไปตาม

มาตรฐานของทางราชการ มาตรฐานสากล และใหมีนอยที่สุดเทาที่สํานักงานฯ จะทําได

กิจกรรมเพื่อสังคม 

สวทช. ไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอยางตอเน่ือง และสืบเน่ืองจากเหตุการณท่ีโรงเรียนในตางจังหวัดมักเกิดอัคคีภัยข้ึน

ซึ่งสวนใหญเกิดจากระบบไฟฟาชํารุด ไฟฟาลัดวงจร อุปกรณไฟฟาไมไดมาตรฐานหรือไมมีคุณภาพ ผลจากการเกิดอัคคีภัย

ดังกลาวทําใหโรงเรียนเกิดความเสียหายทัง้ชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนสงผลกระทบตอจิตใจของนักเรียนในโรงเรียน

สํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีโครงการเกี่ยวกับ

การสรางความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงเรียนขึ้น โดยมีการจัดตั้งคณะทํางานความปลอดภัยของ

ระบบไฟฟาในโรงเรียนซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทีเ่กี่ยวของจากหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อดําเนินการปองกันอัคคีภัย

ดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยมีหนาท่ีหลักในการเสนอแนะแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา

วเิคราะหเกี่ยวกบัการจดัทําเอกสารและกจิกรรมเสรมิความรูแกคร ูอาจารย นักเรยีน และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ และใหขอเสนอ

แนะเชิงนโยบายในการวางแผนการดําเนินงานปองกันอัคคีภัยในโรงเรียนรวมกับบุคลากรของโรงเรียนตางๆ  

ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)
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รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จํานวน ๓ คน มีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแต

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที ่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยใหปฏิบัติหนาทีแ่ละความรับผิดชอบตาม

แนวนโยบายทีไ่ดรับมอบหมายจาก กวทช. และเปนไปตามวัตถุประสงคทีก่ําหนดในขอบังคับ กวทช. วาดวยการ

ตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้ 

๑. เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสํานักงาน

๒. เพื่อเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญใหสํานักงานมีการกํากับดูแลที่ดีและเหมาะสม

๓. เพื่อเสรมิสรางความม่ันใจและความนาเช่ือถอืแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของกบัสํานักงานและสาธารณชนตอการ

ดําเนินงานของสํานักงานวาไดมีการตรวจสอบ และกํากับดูแลอยางรอบคอบ ยุติธรรมและโปรงใส

๔. เพื่อใหรายงานทางการเงนิเปนท่ีนาเชื่อถอื มีคณุภาพท่ีด ีโดยการเสรมิสรางระบบการควบคมุภายในและ

การรายงานใหมีประสิทธิผล

คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๔ ครั้ง โดยมี

ประเด็นการดําเนินการที่สําคัญโดยสรุปไดดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการไดใหความสําคัญกับการควบคุมภายในของ สวทช. โดยเห็นวาเปนกลไกที่สําคัญที่จะ

ชวยให สวทช. สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไดใหนโยบาย

ในการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้

 ๑.๑ มอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในจัดทําคูมือการควบคุมภายในทีม่ีความเหมาะสมกับสภาพ

 แวดลอมของ สวทช. ใหคณะกรรมการบริหารศูนยและผู บริหารของ สวทช. พิจารณา

 ใหความเห็นและประกาศใชใน สวทช. เพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติ

 ๑.๒ ใหมีการดําเนินการสือ่สารภายในองคกร สวทช. ทัง้ในระดับบริหารและระดับผูปฏิบตัิงาน

 เกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อใหทัง้องคกรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมภายใน

 อยางเปนระบบ

๒. คณะอนุกรรมการไดรบัทราบการสอบทานการประเมินการควบคมุภายในของ สวทช. ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

พบวา สวทช. ไดมีการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ สวทช. ไดเพิ่มกิจกรรมการสรางความตระหนักและเสริมสรางการ

ควบคุมภายในใหเกิดขึ้นทัว่ทัง้องคกร อยางเปนรูปธรรมมากยิง่ขึ้นเพื่อปองกันและลดความผิดพลาดหรือความ

เสียหายตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในทั้งทางดานประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลได

๓. คณะอนุกรรมการไดติดตามและเรงรัดการบริหารจัดการโครงการของ สวทช. ทีด่ําเนินการลักษณะ

โครงการทุนประเดมิ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ กวทช. และตามวตัถปุระสงคของการจดัตั้งโครงการทุนประเดมิ

ตามท่ีกาํหนดในขอบังคบั กวทช. วาดวยการบรหิารโครงการพเิศษท่ีใชทุนประเดมิของสํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดนําเสนอตอ กวทช. เพื่อใหความเห็นชอบ
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๔. คณะอนุกรรมการไดสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําป และไดมีการสอบทานกับ

ฝายบริหาร และหัวหนาสํานักตรวจสอบภายในและไดรับคําชี้แจงจนเปนที่พอใจวารายงานทางการเงิน ไดจัดทําขึ้น

อยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

๕. คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดใหการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยใหนโยบายและใหความเห็น

ชอบการจดัทําแผนและการปฏบัิตงิานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถงึการสอบทานการ

ปฏิบัติ ตามกฏหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ  ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน  และจรรยาบรรณการตรวจสอบ

ใหไดตามมาตรฐานสากล ในป ๒๕๕๔  ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานการตรวจสอบตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติงานในนามของ กวทช. ไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่งเพื่อใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการทีด่ี มีการควบคุมภายในทีเ่พียง

พอและเหมาะสมกับการดําเนินงาน มีการบริหารความเสีย่งใหอยูในระดับ ทีย่อมรับได ระบบบัญชีและรายงาน

ทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ของสํานักงาน 

ในนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

      (นายเขมทัต  สุคนธสิงห)

  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
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105งบการเงินป ๒๕๕๔ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

หนวย : บาท

สินทรัพย หมายเหตุ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร          ๔.๑ ๙๓๘,๕๑๙,๕๐๙.๔๖ ๗๕๘,๕๔๖,๕๓๒.๒๘ 

เงินลงทุนระยะสั้น ๔.๒ ๔๔๖,๙๐๑,๐๗๒.๓๐ ๑,๑๙๓,๒๘๑,๔๕๓.๐๒ 

ลูกหนี้การคา ๔.๓ ๕๘,๔๗๗,๗๘๔.๘๖ ๔๕,๕๕๕,๙๙๐.๕๖ 

เงินยืมทดรองจาย ๑๐,๐๙๕,๕๒๕.๔๓ ๑๑,๑๕๕,๖๓๗.๔๙ 

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินคางรับ ๔.๔ ๓๘๕,๙๒๒,๖๔๙.๕๐ ๓๓,๕๗๐,๙๖๕.๐๐ 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๔.๕ ๕๑,๘๗๐,๑๙๐.๑๖ ๔๗,๓๖๐,๙๔๑.๙๕ 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน ๑,๘๙๑,๗๘๖,๗๓๑.๗๑ ๒,๐๘๙,๔๗๑,๕๒๐.๓๐ 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้กิจกรรมตามความตองการของบริษัท ๔.๖ ๔๗๔,๐๖๕,๙๗๗.๐๑ ๔๗๘,๘๒๔,๕๒๗.๗๔ 

เงินลงทุนระยะยาว ๔.๗ ๒,๑๗๒,๙๔๑,๘๓๗.๕๒ ๑,๔๑๒,๓๐๐,๐๑๙.๕๒ 

เงินรวมทุนในโครงการพิเศษและความรวมมือ ๔.๘ ๑๗๖,๑๕๓,๗๓๐.๔๘ ๔๔๒,๖๓๐,๔๗๕.๖๑ 

เงินมัดจําและเงินประกัน ๑๙๓,๔๔๔,๕๗๕.๗๗ ๒๗๒,๙๖๗,๒๑๕.๒๙ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ ๔.๙ ๕,๐๑๘,๒๓๓,๗๗๔.๓๕ ๔,๖๒๒,๕๗๐,๑๘๕.๐๙ 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ๔.๑๐ ๗๖,๙๔๙,๑๒๔.๒๒ ๙๑,๔๓๒,๗๐๒.๑๑ 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๐.๐๐ ๘๖๔,๗๘๒.๙๖ 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน ๘,๑๑๑,๗๘๙,๐๑๙.๓๕ ๗,๓๒๑,๕๘๙,๙๐๘.๓๒ 

รวมสินทรัพย ๑๐,๐๐๓,๕๗๕,๗๕๑.๐๖ ๙,๔๑๑,๐๖๑,๔๒๘.๖๒ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

งบดุล

ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
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 106 งบการเงินป ๒๕๕๔ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

หนวย : บาท

หนี้สินและกองทุน หมายเหตุ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา ๑๑๗,๒๙๒,๖๙๕.๘๓ ๑๙๒,๘๔๐,๕๔๗.๒๘ 

เงินรับลวงหนา ๒,๗๙๓,๙๑๗.๘๘ ๓,๓๑๖,๔๔๓.๔๕ 

คาใชจายคางจาย ๕๘,๘๐๒,๗๐๓.๘๕ ๓๖,๖๙๖,๒๑๔.๕๓ 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๔.๑๑ ๑๔๘,๐๒๗,๕๓๔.๙๕ ๑๑๕,๓๑๔,๘๖๗.๐๙ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน ๓๒๖,๙๑๖,๘๕๒.๕๑ ๓๔๘,๑๖๘,๐๗๒.๓๕ 

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินอุดหนุนกันไวเบิก ๓๘๕,๙๒๒,๖๔๙.๕๐ ๓๓,๕๗๐,๙๖๕.๐๐ 

เงินสํารองเงินบําเหน็จพนักงาน สวทช. ๒๕๘,๒๘๒,๑๐๗.๓๐ ๒๔๖,๘๖๒,๐๔๖.๘๓ 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๔.๑๒ ๒๕,๘๙๑,๕๘๗.๓๒ ๓๐,๕๐๕,๘๓๔.๑๐ 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน ๖๗๐,๐๙๖,๓๔๔.๑๒ ๓๑๐,๙๓๘,๘๔๕.๙๓ 

รวมหนี้สิน ๙๙๗,๐๑๓,๑๙๖.๖๓ ๖๕๙,๑๐๖,๙๑๘.๒๘ 

สวนของกองทุน

เงินกองทุน ๘๙๑,๕๕๔,๔๙๑.๐๕ ๘๙๑,๕๕๔,๔๙๑.๐๕ 

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสมตนงวด ๗,๘๖๐,๔๐๐,๐๑๙.๒๙ ๘,๑๐๔,๖๘๗,๒๗๕.๖๙ 

บวก  รายไดสูง(ตํา)กวาคาใชจายในงวดนี้ ๒๕๔,๖๐๘,๐๔๔.๐๙ (๒๔๔,๒๘๗,๒๕๖.๔๐)

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสมปลายงวด ๘,๑๑๕,๐๐๘,๐๖๓.๓๘ ๗,๘๖๐,๔๐๐,๐๑๙.๒๙ 

รวมสวนของกองทุน ๔.๑๓ ๙,๐๐๖,๕๖๒,๕๕๔.๔๓ ๘,๗๕๑,๙๕๔,๕๑๐.๓๔ 

รวมหนี้สินและกองทุน ๑๐,๐๐๓,๕๗๕,๗๕๑.๐๖ ๙,๔๑๑,๐๖๑,๔๒๘.๖๒ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

งบดุล

ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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107งบการเงินป ๒๕๕๔ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

หนวย : บาท

รายได หมายเหตุ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๓,๖๔๐,๖๖๒,๑๖๔.๕๐ ๓,๒๓๑,๔๖๓,๔๒๕.๐๐ 

เงินอุดหนุนอื่น รายละเอียด ๑ ๓๐๗,๔๐๗,๓๙๙.๓๕ ๗๓๙,๔๘๒,๘๒๒.๕๘ 

รายไดคาบริการ รายละเอียด ๑ ๔๔๒,๓๓๔,๖๕๕.๘๗ ๔๐๐,๘๒๒,๗๕๓.๒๙ 

รายไดอื่นๆ รายละเอียด ๑ ๕๒,๔๑๕,๗๒๓.๖๒ ๓๐,๑๕๙,๑๓๔.๙๘ 

ดอกเบี้ยรับ ๔๔,๐๕๑,๘๕๓.๒๒ ๓๘,๒๒๒,๔๘๒.๓๗ 

เงินปนผลรับ ๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๙๖,๕๐๐.๐๐ 

รวมรายได ๔,๔๘๘,๑๔๖,๗๙๖.๕๖ ๔,๔๔๒,๔๔๗,๑๑๘.๒๒ 

คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร รายละเอียด ๒ ๑,๕๒๐,๐๓๓,๑๕๗.๐๘ ๑,๔๓๔,๑๔๑,๔๐๓.๒๙ 

คาใชจายเกี่ยวกับการวิจัย รายละเอียด ๒ ๘๒๕,๘๗๓,๒๕๕.๘๗ ๑,๓๕๒,๕๑๕,๔๘๕.๙๒ 

คาเสื่อมราคา ๖๕๓,๔๕๗,๗๗๐.๒๘ ๖๘๔,๕๕๕,๒๕๐.๓๒ 

คาใชจายอื่น รายละเอียด ๓ ๑,๒๓๔,๑๗๔,๕๖๙.๒๔ ๑,๒๑๕,๕๒๒,๒๓๕.๐๙ 

รวมคาใชจาย ๔,๒๓๓,๕๓๘,๗๕๒.๔๗ ๔,๖๘๖,๗๓๔,๓๗๔.๖๒ 

รายไดสูง(ตํา)กวาคาใชจาย ๔.๑๔ ๒๕๔,๖๐๘,๐๔๔.๐๙ (๒๔๔,๒๘๗,๒๕๖.๔๐)

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

งบรายไดคาใชจาย

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 108 งบการเงินป ๒๕๕๔ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

หนวย : บาท

เงินอุดหนุนอื่น ๒๕๕๔ ๒๕๕๓

เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ๒๘๓,๖๕๗,๙๑๒.๘๘ ๕๙๐,๑๕๗,๘๒๒.๒๓ 

เงินสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา ๑๓๖,๓๔๑,๓๘๘.๙๗ ๑๗๙,๕๖๔,๗๑๖.๘๒ 

หัก เงินเหลือจายสงคืน (๑๑๒,๕๙๑,๙๐๒.๕๐) (๓๐,๒๓๙,๗๑๖.๔๗)

รวม ๓๐๗,๔๐๗,๓๙๙.๓๕ ๗๓๙,๔๘๒,๘๒๒.๕๘ 

รายไดคาบริการ

รายไดจากการใหคําแนะนําปรึกษาและบริการ ๑๓๒,๓๙๒,๓๒๓.๕๔ ๑๓๔,๓๗๐,๙๙๖.๕๑ 

รายไดจากความรวมมือรับจางวิจัยพัฒนา ๑๒๗,๗๙๔,๙๕๗.๕๘ ๑๐๖,๘๕๕,๔๐๗.๐๑ 

รายไดจากสิทธิประโยชนของงานวิจัยและพัฒนา ๒๐,๕๖๗,๗๐๙.๑๐ ๙,๐๘๘,๑๑๑.๔๗ 

รายไดคาฝกอบรมและสัมมนา ๘๐,๕๘๔,๔๖๒.๒๖ ๕๙,๖๘๑,๙๒๖.๕๒ 

รายไดคาบริการสืบคนและฐานขอมูล ๕๐,๘๘๗.๘๑ ๒๔๓,๗๑๖.๖๖ 

รายไดจากการขายหนังสือ เอกสาร คูมือ และสมาชิก ๓,๐๐๕,๕๕๖.๙๓ ๓,๖๑๒,๐๔๙.๕๑ 

รายไดคาโฆษณา ๐.๐๐ ๑๓,๕๕๑.๔๐ 

รายไดคาเชาและบริการ ๗๗,๙๓๘,๗๕๘.๖๕ ๘๖,๙๕๖,๙๙๔.๒๑ 

รวม ๔๔๒,๓๓๔,๖๕๕.๘๗ ๔๐๐,๘๒๒,๗๕๓.๒๙ 

รายไดอื่นๆ 

รายไดคาปรับ ๔,๙๔๑,๖๗๖.๔๘ ๗,๔๙๗,๘๔๓.๙๗ 

รายไดเบ็ดเตล็ด ๑๕,๒๓๒,๙๘๔.๔๔ ๗,๗๕๖,๔๖๐.๕๔ 

รายรับจากการรับบริจาคพัสดุ ๒๒,๖๘๙,๑๐๗.๙๐ ๗,๕๘๙,๙๖๗.๑๔ 

ผลตางภาษีมูลคาเพิ่ม ๓๕.๑๐ ๐.๐๐ 

เงินเหลือจายสงคืน ๙,๕๕๑,๙๑๙.๗๐ ๗,๓๑๔,๘๖๓.๓๓ 

รวม ๕๒,๔๑๕,๗๒๓.๖๒ ๓๐,๑๕๙,๑๓๔.๙๘ 

รายละเอียด ๑

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

รายละเอียดรายได

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
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109งบการเงินป ๒๕๕๔ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

หนวย : บาท

คาใชจายบุคลากร ๒๕๕๔ ๒๕๕๓

เงินเดือนและคาจาง ๑,๒๙๘,๕๗๑,๒๕๕.๕๒ ๑,๒๓๒,๗๖๐,๖๓๗.๑๒ 

เงินสวัสดิการพนักงานและครอบครัว ๒๒๑,๔๖๑,๙๐๑.๕๖ ๒๐๑,๓๘๐,๗๖๖.๑๗ 

รวม ๑,๕๒๐,๐๓๓,๑๕๗.๐๘ ๑,๔๓๔,๑๔๑,๔๐๓.๒๙ 

คาใชจายเกี่ยวกับการวิจัย

เงินอุดหนุนการวิจัย ๔๓๐,๕๖๖,๘๔๕.๙๓ ๔๙๓,๔๗๗,๓๕๒.๖๕ 

เงินสนับสนุนสถาบันเครือขาย ๕๗,๓๓๓,๕๑๓.๑๓ ๑๐๑,๗๕๘,๗๑๖.๒๑ 

ทุนบัณฑิตศึกษา ๑๓๕,๔๕๕,๙๗๔.๗๗ ๑๓๑,๘๔๕,๑๓๕.๙๕ 

เงินอุดหนุนอื่นๆ ๔๘,๒๙๘,๘๙๑.๕๒ ๔๔๑,๖๙๑,๔๓๐.๙๕ 

คาจางศึกษา คาบริหารงาน และผูเชี่ยวชาญ ๗๐,๘๙๕,๗๘๑.๘๓ ๑๑๓,๑๙๓,๗๖๘.๑๒ 

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน ๘๓,๓๒๒,๒๔๘.๖๙ ๗๐,๕๔๙,๐๘๒.๐๔ 

รวม ๘๒๕,๘๗๓,๒๕๕.๘๗ ๑,๓๕๒,๕๑๕,๔๘๕.๙๒ 

รายละเอียด ๒

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

รายละเอียดคาใชจาย

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
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หนวย : บาท

๒๕๕๔ ๒๕๕๓

คาใชจายในการเดินทาง สัมมนาและฝกอบรม ๙๘,๑๘๓,๙๕๒.๒๑ ๑๐๖,๙๖๑,๙๖๘.๑๔ 

คารับรองและพิธีการ ๑๕,๑๒๗,๐๗๙.๘๖ ๑๙,๘๒๙,๘๙๓.๓๐ 

คาเชาสํานักงาน คาบริการเครือขาย คาเชาอื่น ๙๐,๗๘๐,๙๗๑.๗๕ ๙๘,๖๙๙,๑๑๕.๕๘ 

คาใชจายในการซื้อลิขสิทธิ์และบริการขอมูล ๑๖,๕๖๑,๙๖๐.๐๑ ๒๕,๖๙๒,๓๑๘.๙๕ 

คาใชจายบริหารอาคาร ๘๙,๐๑๔,๒๑๐.๑๑ ๘๐,๔๓๔,๘๐๓.๒๒ 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา ๖๑,๙๑๙,๙๐๒.๕๘ ๕๕,๖๐๒,๑๗๕.๔๖ 

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ ๑๓๕,๘๙๑,๗๔๘.๘๘ ๑๖๘,๒๕๒,๑๔๔.๑๒ 

คาใชสอย ๕๒,๐๕๐,๕๑๑.๓๘ ๕๓,๐๖๒,๑๕๕.๘๖ 

คาวัสดุ ๒๕๐,๕๙๓,๕๓๖.๖๒ ๒๕๖,๕๑๘,๓๓๓.๑๕ 

คาสาธารณูปโภค ๑๑๖,๐๕๒,๘๑๑.๔๐ ๑๒๑,๖๓๗,๑๐๙.๒๙ 

คาใชจายในการฝกอบรม ประชุม สัมมนาและ

นิทรรศการ

๑๑๘,๘๕๙,๓๐๓.๒๘ ๑๒๕,๑๓๙,๕๙๕.๙๙ 

คาสมาชิก ๑๑,๖๗๔,๐๘๒.๗๐ ๑,๗๐๓,๘๐๔.๖๓ 

คาสอบบัญชี ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๓,๖๔๐.๖๒ 

คาใชจายในการซื้อทรัพยสินสําหรับโครงการ/

งานบริการ

๒๙,๘๘๙,๑๕๗.๗๐ ๕,๖๐๖,๒๕๕.๒๒ 

สวนเพิ่ม (ลด) จากเงินลงทุน ๑๓๐,๖๘๐,๑๓๘.๓๒ ๙๖,๖๖๒,๒๘๙.๖๗ 

หนี้สงสัยจะสูญ ๑,๐๙๕,๔๕๑.๔๑ (๑,๐๒๗,๖๐๕.๓๕)

สวนลดรับ ๐.๐๐ ๑.๔๒ 

ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน ๑๔,๗๓๔,๐๕๗.๑๖ ๓๑๕,๒๕๐.๖๗ 

ขาดทุนจากการบริจาคทรัพยสิน ๑๔๒,๒๔๗.๙๘ ๖.๐๐ 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ๕๒๓,๔๔๕.๘๙ ๑๐๘,๙๗๙.๑๕ 

รวม ๑,๒๓๔,๑๗๔,๕๖๙.๒๔ ๑,๒๑๕,๕๒๒,๒๓๕.๐๙ 

รายละเอียด ๓

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

รายละเอียดคาใชจายอื่น

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
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111งบการเงินป ๒๕๕๔ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

1 การจัดตั้ง

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔  เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

๑.๑ บริหารกองทุนเพือ่การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามกฎหมายขอบังคับ และมติคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

๑.๒ สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการตางๆ เพื่อใชเปนพื้นฐานในการวางเปาหมาย นโยบาย และจัดทําแผน

วางโครงการและมาตรการตางๆ  ในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ แลวนําเสนอตอรัฐมนตรี

๑.๓ ดําเนินการวิจัย พัฒนาและดําเนินการดานวิศวกรรม  และสนับสนุนการวิจัย พัฒนาวิศวกรรมของภาครัฐบาล

ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และสงเสริมความรวมมือในกิจกรรมดานนี้ระหวางภาครัฐบาล ภาคเอกชนและ

สถาบันการศึกษาตลอดจนนานาประเทศเพื่อพัฒนาประโยชนเชิงพาณิชย

๑.๔ ดําเนินการและสนับสนุนการใหบริการในการวิเคราะห ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ การสอบเทียบมาตรฐานและ

ความถกูตองของอุปกรณ การใหบรกิารขอมูลและการใหคาํปรกึษาทางเทคโนโลยี  และสนบัสนนุการใหบรกิารอ่ืนๆ 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑.๕ สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือกและรบัเทคโนโลยีจากตางประเทศ ตลอดจนการจดัการโครงการลงทุน และ

โครงการพัฒนาทีเ่กี่ยวของกับการรับการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อใหไดเทคโนโลยีทีม่ีประสิทธิภาพ  

เหมาะสม  และเพื่อเกื้อกูลการเสริมสรางสมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศ

๑.๖ ดาํเนินการและสงเสรมิการพฒันาโครงสรางพื้นฐานทางวทิยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ  รวมท้ังการพฒันา

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน

๑.๗ กระทําการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๒. ที่มาของกองทุน 

กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนกองทุนในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๓๔ โดยเงินของกองทุนประกอบดวย

๒.๑ เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให

๒.๒ เงินและทรัพยสินในสวนทีเ่กี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทีไ่ดรับโอนจากสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

๒.๓ เงนิและทรพัยสินท่ีไดรบัโอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในสวนท่ีเกี่ยวกบัโครงการศนูย

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

๒.๔ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณแผนดินประจําป

๒.๕ เงินอุดหนุนจากตางประเทศรวมทั้งองคกรระหวางประเทศ

๒.๖ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน

๒.๗ ดอกผลหรอืรายไดของกองทุน  รวมท้ังผลประโยชนจากทรพัยสินทางปญญา และคาตอบแทนการใหใชหรอืการโอน

สิทธิบัตร

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
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 112 งบการเงินป ๒๕๕๔ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

๒.๘ เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน

ในกรณีกองทุนมีจํานวนเงินไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ  และคาภาระตางๆ ที่เหมาะสม  รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินเขาสมทบกองทุนเทาจํานวนที่จําเปน

ทัง้นีร้ายไดของกองทุนฯ ใหนําเขาสมทบกองทุนโดยไมตองสงคืนกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

๓. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

๓.๑ หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

๓.๑.๑ งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทัว่ไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓

ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗

๓.๑.๒ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหม

ในระหวางป ๒๕๕๓ สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม และมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิ โดยมีการเปล่ียนแปลงเลขฉบับท่ีของมาตรฐานการบัญชใีหม ซึ่งมีผลบังคบัใชสําหรบังบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชเีริ่มตน

ในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดย สวทช. ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนถึงวันกําหนด มีดังนี้

มีผลบังคับใชในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนไป

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง ๒๕๕๒)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่องการนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่องสินคาคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องงบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

     ขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องสัญญากอสราง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องที่ดิน อาคาร อุปกรณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องสัญญาเชา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องรายได

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙   เรื่องผลประโยชนพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องตนทุนการกูยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

มาตรฐานการบ ัญชีฉบ ับท ี ่  ๒๖   เรื ่องการบ ัญชี  และการรายงานโครงการผลประโยชน เม ือ่

     ออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๙    เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องกําไรตอหุน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องงบการเงินระหวางกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องการดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี ๓๗ (ปรบัปรงุ ๒๕๕๒)  เร่ืองประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๒ เรื่องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๓ เรื่องการรวมธุรกิจ

(ปรับปรุง ๒๕๕๒) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๕  เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ

(ปรับปรุง ๒๕๕๒)    การดําเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๖  เรื่องการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

มีผลบังคับใชในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล

     เกี่ยวกับความชวยเหลือรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๒   เรื่องภาษีเงินได

ผูบริหารของ สวทช. ไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตนจะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญ

ตองบการเงิน

งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามทีก่ลาวไวใน

นโยบายการบัญชีขางลางนี้ 

๓.๒ การประมาณการ

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทัว่ไป สวทช. ตองใชการประมาณการและตั้งขอสมมติฐาน

หลายประการ  ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินทีเ่กี่ยวกับรายไดคาใชจาย สินทรัพยและหนีส้ิน  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึ้น  ซึ่งผลทีเ่กิดขึ้นจริง อาจแตกตางไปจากจํานวนทีป่ระมาณไว  ทัง้นีจ้ะมีการระบุแนวทางการ

ประมาณการ หรือขอสมมติฐานที่ใชในแตละรายการที่เกี่ยวของ

การประมาณการและขอสมมตฐิานท่ีใชในการจดัทํางบการเงนิ  จะไดรบัการทบทวนอยางสมําเสมอการปรบัประมาณการ

จะบันทึกในงวดบัญชีทีก่ารประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน  หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนัน้ ๆ และจะ

บันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบงวดปจจุบันและอนาคต

๓.๓ การแปลงคาเงินตราตางประเทศ

รายการท่ีเปนเงนิตราตางประเทศท่ีเกิดขึ้นระหวางปไดแปลงคาใหเปนเงนิบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกดิรายการ 

และแปลงคาสินทรพัยและหน้ีสินท่ีเปนตวัเงนิท่ีเปนเงนิตราตางประเทศ ณ วนัท่ีในงบดลุใหเปนเงนิบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สิน

ที่เปนตัวเงินดังกลาว จะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบรายไดคาใชจายทันที
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๓.๔ บัญชีระหวางหนวยงานหรือบัญชีที่เกี่ยวของกัน

บัญชีระหวางหนวยงานหมายถึง สวนงานกลาง หนวยงานเฉพาะทาง และโครงการ หรือหนวยงานอืน่ ทีจ่ัดตั้งภายใต

พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๓๔  โดยมีนโยบายการบริหารเงินงบประมาณเกี่ยวกับ 

๓.๔.๑ คาใชจายท่ีใหเบิกจายจากสวนงานกลาง เชน เงนิเดอืน คาสาธารณูปโภค และคาใชจายอ่ืนท่ีสวนงานกลาง

เปนศูนยกลางการเบิกจาย 

๓.๔.๒ เงนิรบัฝากเงนิงบประมาณสําหรบัรายการครภุณัฑ ท่ียังมิไดดาํเนนิการจดัซื้อ/จดัจางการรบัรูรายการบญัชี

ระหวางกันเปนไปตามเกณฑสิทธิ์ และหรือตามเงื่อนไขที่ตกลงรวมกัน

๓.๕ เงินไดที่รับรูเปนเงินกองทุน ประกอบดวย

๓.๕.๑ เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนทุนประเดิม

๓.๕.๒ เงินและทรัพยสินในสวนทีเ่กี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ทีไ่ดรับโอนจาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

๓.๕.๓ เงินและทรัพยสินทีไ่ดรับโอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสวนทีเ่กี่ยวกับ

โครงการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และ

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

๓.๕.๔ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน และมีวัตถุประสงคใหใชเฉพาะดอกผล

๓.๕.๕ เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน

๓.๖ การรับรูรายได-คาใชจาย

๓.๖.๑ รายไดเงินอุดหนุน รับรูเปนรายไดในงวด เมื่อไดรับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเงินงบประมาณ

๓.๖.๒ รายไดจากการขายสินคาและบรกิาร รบัรูเปนรายไดเม่ือมีการสงมอบสนิคาหรอืงานบรกิารใหกบัลกูคาและ

ลูกคายอมรับสินคาหรืองานบริการนั้นแลว

๓.๖.๓ รายไดคาทรัพยสินทางปญญา รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการทางวิชาการ รับรูเปนรายไดตามเกณฑ

คงคางตามเนื้อหาของขอตกลงที่เกี่ยวของในสัญญา

๓.๖.๔ รายไดดอกเบีย้รับ รับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ทจริงของ

สินทรัพย

๓.๖.๕ รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุน รับรูรายไดเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล

๓.๖.๖ คาใชจายรับรูเมือ่เกิดรายการ และมีความเปนไปไดคอนขางแนทีจ่ะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ

รายจายนั้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

๓.๗ วัสดุคงเหลือ  

วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่จัดซื้อ จัดหาเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังตอไปนี้

๓.๗.๑ สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม อีกตอไป

๓.๗.๒ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แตมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณไมเกิน ๑ ป

๓.๗.๓ สิง่ของทีซื่ ้อมาใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื ่อใหมีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม

วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุน ซึ่งคํานวณตามเกณฑวิธีเขากอนออกกอน 
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๓.๘ เงินลงทุน และเงินรวมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความรวมมือ

เงนิลงทุน หมายถึง เงนิลงทุนของ สวทช. ในบรษิทัเอกชน ซึ่งเปนตราสารทุนประเภทหลักทรพัยในความตองการของตลาด 

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) และไมใชตราสารทุนประเภทหลักทรัพยในความตองการของตลาด โดย สวทช. คาดวาจะ

ถือไวเกินกวา ๑๒ เดือน

เงินลงทุนแสดงในงบดุลดวยราคาทุนและจะบันทึกเงินลงทุนเปนสินทรัพย  ณ  วันที่หนวยงานไดรับเงินลงทุนครั้งแรกใน

ราคาทุน  และปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อปดหรือเลิกกิจการ  โดยบันทึกรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาอยูในงบ

รายไดคาใชจายทันที  ในการจาํหนายเงนิลงทุนผลตางระหวางเงนิสดสทุธท่ีิไดรบัจากการจาํหนายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน

นั้นจะบันทึกในงบรายไดคาใชจาย

เงินรวมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความรวมมือ หมายถึง โครงการพิเศษที ่ สวทช. จัดตั้งหรือรวมกับสถาบันอืน่

จดัตั้งขึ้น  โดยการลงทุนและคาใชจายในการบรหิารงาน ไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาต ิ(กวทช.) โดยมีวตัถปุระสงคเพื่อดาํเนินการวจิยัพฒันาการดาํเนนิการดานวศิวกรรม  การใหบรกิารในการวเิคราะหทดสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑ การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกตองของอุปกรณ รวมทั้งการใหคําปรึกษาทางเทคโนโลยี 

เงินลงทุนและเงินรวมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความรวมมือ แสดงในงบดุลดวยราคาทุน

๓.๙ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และการตัดคาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ที่ไดมาเพื่อการดําเนินงานของ สวทช. จะบันทึกเปนสินทรัพย โดย

๓.๙.๑ ที่ดินบันทึกรับรูตามราคาประเมินของกรมที่ดิน ณ วันที่ไดมา

๓.๙.๒ อาคารส่ิงปลูกสราง และระบบสาธารณูปโภค จะรบัรูคาใชจายตาง ๆ  ท้ังหมดท่ีเกดิขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งอาคาร

สิ่งปลูกสราง และระบบสาธารณูปโภคที่พรอมจะใชงาน

๓.๙.๓ ครุภัณฑ หมายถึงสิง่ของทีม่ีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปขึ้นไป

ใหบันทึกบัญชีรับรูเปนสินทรัพยดวยคาใชจายทีเ่กิดขึ้นทัง้หมดเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ และ

ครุภัณฑอยูในสภาพที่พรอมจะใชงาน รวมถึงคาสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อดําเนินการเอง โดย

• บันทึกครุภัณฑท่ีไดมากอนเดือนมกราคม ๒๕๔๙ เฉพาะท่ีมีมูลคาตอหนวยหรือตอชุด ต้ังแต ๕,๐๐๐ บาท 

ขึ้นไป

• บันทึกครภุณัฑท่ีไดมาตั้งแตเดอืนมกราคม ๒๕๔๙ เปนตนไป เฉพาะท่ีมีมูลคาตอหนวยหรอืตอชดุ ตั้งแต 

๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

• กรณีทีม่ีคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยเกิดขึ้นกอนทีส่ินทรัพยจะมาถึงหรือพรอมใชงาน ใหบันทึก

รับรูคาใชจายดังกลาวในบัญชีสินทรัพยระหวางทางกอนจนกวาสินทรัพยจะพรอมใชงาน จึงโอนเขา

เปนตนทุนของสินทรัพย เชน คาขนสง, คาอากร เปนตน

๓.๙.๔ ครุภัณฑที่ไดรับโอนจากหนวยงานอื่น ใหรับรูเปนสินทรัพยคูกับเงินกองทุนของ สวทช. โดยคํานวณมูลคา

ตามบัญชี ณ วันที่ไดรับโอนและคํานวณคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานคงเหลือของครุภัณฑนั้น ๆ

๓.๙.๕ รายจายทีเ่กิดขึ้นในภายหลังเกี่ยวกับรายการอาคาร และอุปกรณจะถือเปนสวนหนึง่ของราคาตามบัญชี

ของสินทรัพยกรณีทีร่ายจายนัน้ทําใหไดรับประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม

ที่เคยประเมินไว กลาวคือมีอายุการใชงานยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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อาคารและอุปกรณ รับรูเริ่มแรกดวยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมาหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ตามอัตราที่กรมบัญชีกลาง  

กระทรวงการคลงักาํหนด  คาซอมแซมและคาบํารงุรกัษาซึ่งเปนรายจายท่ีทําใหอาคารและอุปกรณสามารถใหประโยชนในอนาคต

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมที่เคยประเมินไว  จะรับรูในงบรายไดคาใชจาย  ในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้นตนทุนของ

การปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้นอยางสําคัญ และทําใหสินทรัพยนั้นมีอายุการใชงานยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  จะรวม

ไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยเมือ่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนทีป่ระโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะไดรับมีมูลคาสูงเกิน

กวามาตรฐานการใชประโยชนเดิมของสินทรัพยนั้น การปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่

เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ 

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพย โดยใชวิธีเสนตรงในอัตราที่ใกลเคียงกับ

อายุการใชงานของสินทรพัย  และกาํหนดใหราคาซากเปนศูนยในปสุดทายท่ีคิดคาเส่ือมราคาใหคงเหลือราคาตามบัญชีไวหน่ึงบาท  

เพื่อประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบ โดยมีอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรดังนี้ 

       

 ประเภทของสินทรัพย อายุการใชงาน (ป) อัตราคาเสื่อมราคา/ป

(รอยละ)

อาคารและสิ่งปลูกสราง ๒๐ ๕

อุปกรณ เครื่องตกแตงและติดตั้งสํานักงาน ๕ ๒๐

อุปกรณคอมพิวเตอร ๓ ๓๓.๓๓

อุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร ๕ ๒๐

ยานพาหนะ ๕ ๒๐

รายจายรอตัดบัญชีจะตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงในระยะเวลาหา (๕) ป 

๓.๙.๖ สินทรัพยที่ไดรับจากการบริจาค แสดงในราคาทุนตามประเภทของสินทรัพย จะบันทึกเปนสินทรัพยและ

หนีส้ินภายใตบัญชีรายไดรอการรับรู  และรายไดรอการรับรูดังกลาวจะทยอยรับรูเปนรายไดจากการ

รับบริจาค  ตามสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับบริจาคในแตละงวดบัญชี

๓.๑๐  สินทรัพยไมมีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีวงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ดวยราคาทุน 

หักคาตัดจําหนายสะสม ตามอายุการใชงาน ๕ ป สวนที่มีมูลคาไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท จะบันทึกเปนคาใชจายทั้งจํานวน  

๓.๑๑  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สํานักงานฯ ไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลีย้งชีพทีบ่ริหารโดยกองทุนสํารองเลีย้งชีพเฉพาะสวนของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 

๑. “กองทุนสํารองเลีย้งชีพ กสิกรไทยทรัพยมัน่คง ซึ่งจดทะเบียนแลว” เมือ่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยกําหนดให

พนักงานที่บรรจุ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เขาเปนสมาชิกกองทุน โดยความสมัครใจ  

๒.  “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแลว” เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ โดยกําหนดใหพนักงานที่

บรรจุ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ เขาเปนสมาชิกกองทุน โดยความสมัครใจ
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๓.  “กองทุนเกษียณมัง่คั่ง ซึ่งจดทะเบียนแลว” เมือ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยกําหนดใหพนักงานทีส่ังกัดสํานักสงเสริม

เครือขายวิสาหกิจคอมพิวเตอร (CCP) ที่บรรจุ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เขาเปนสมาชิกกองทุน โดยความสมัครใจ

๔.  “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กสิกรไทยทรพัยม่ันคง ซึ่งจดทะเบียนแลว” เปล่ียนชื่อเปน“กองทุนสํารองเล้ียงชพี เค มาสเตอร 

พูล ฟน ซึ่งจดทะเบียนแลว นโยบายตราสารหนี้” โดยมีผล ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

๕. “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซ่ึงจดทะเบียนแลว” เปล่ียนช่ือเปน“กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร พูล ฟน 

ซึ่งจดทะเบียนแลว นโยบายผสมหุนไมเกิน ๒๕%” โดยมีผล ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

สวนพนักงานที่บรรจุกอนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ใหสิทธิเลือกที่จะรับบําเหน็จพนักงานหรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

โดย สวทช. จายเงินสมทบเปนรายเดือนในอัตรารอยละ ๘ ของเงินเดือนพนักงาน และรับรูเปนคาใชจายในงบรายไดคาใชจาย

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ

เงินสมทบและเงินผลประโยชนนี้จะจายใหแกสมาชิก เมื่อสมาชิกครบเกษียณอายุ  ตายหรือออกจากงานโดยไมมีความผิด 

ตามอายุการทํางานดังตอไปนี้

ระยะเวลาการเปนพนักงาน อัตรารอยละของเงินสมทบและผลประโยชนเงินสมทบ

ตั้งแต ๐.๕ ป ถึง ๓ ป ๕๐

มากกวา ๓ ป ถึง ๔ ป ๖๐

มากกวา ๔ ป ถึง ๕ ป ๘๐

มากกวา ๕ ป ขึ้นไป ๑๐๐

กรณีสมาชิกถูกไลออกหรือถูกเลิกสัญญา  เนื่องจากประพฤติผิดอยางรายแรง  ขัดตอระเบียบขอบังคับการทํางานของ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  หรือฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญา สมาชิก

กองทุนผูนั้นจะไมมีสิทธิไดรับเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบทั้งหมด

๓.๑๒  กองทุนเงินบําเหน็จ

เงินบําเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที ่ สวทช. จายใหแกพนักงาน เมือ่ออกจากงานโดยจายใหครั้งเดียว

เงินบําเหน็จนี้จะจายใหกับพนักงานของ สวทช. ตามขอบังคับ กวทช.วาดวยการเงินบําเหน็จพนักงาน สวทช. พ.ศ.๒๕๔๓ และขอ

บังคับ กวทช. วาดวยการเงินบําเหน็จพนักงาน สวทช. ฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๓

ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  สวทช.  ไดบันทึกบัญชี คาใชจายเงินบําเหน็จและบัญชีสํารองเงินบําเหน็จซึ่งเปนการประมาณ

การเงินบําเหน็จ ที่เปนภาระผูกพันของ สวทช. ตามขอบังคับฯ ขางตน ทั้งนี้ ในการคํานวณเงินบําเหน็จจะเทากับอัตราเงินเดือน 

เดือนสุดทายคูณระยะเวลาทํางาน (ป) คูณอัตราแปรผัน

อัตราแปรผัน กําหนดดังนี้

• ระยะเวลาการทํางาน ๐.๕ ป – ๕ ป อัตราแปรผันเทากับ ๐.๕

• ระยะเวลาการทํางานเกินกวา ๕ ปขึ้นป อัตราแปรผันเทากับ ๑.๐
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๓.๑๓  ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนีก้ารคาแสดงดวยมูลคาสุทธิทีค่าดวาจะไดรับ  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากอัตรารอยละของยอดลูกหนี้

การคา ณ วันสิ้นงวด นอกจากนี้ยังพิจารณาจากลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได โดยอาศัยการวิเคราะหอายุหนี้ ฐานะการเงิน

ของลูกหนี้ และแนวโนมที่จะไดรับชําระเงินโดยพิจารณาเปนราย ๆ ไป และประมาณจากจํานวนหนี้ที่คงเหลืออยูตามประวัติการ

ชําระเงิน และสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวางปตัดเปนคาใชจายเมื่อสามารถระบุได

ลูกหนี้การคาซึ่งคางชําระเกิน ๖ เดือนขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงกําหนดชําระ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราดังนี้

    

  ระยะเวลาที่คางชําระ อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เกินกวา ๖ เดือน – ๑ ป ๕๐

เกินกวา ๑ ป – ๒ ป ๗๕

เกินกวา ๒ ป ๑๐๐

๔. ขอมูลเพิ่มเติม

๔.๑ เงินสดและเงินฝากธนาคาร

        หนวย : ลานบาท

๒๕๕๔ ๒๕๕๓

เงินสด ๐.๒๖ ๐.๓๔

เงินฝากกระแสรายวัน        ๙.๗๗      ๑๒.๗๕

เงินฝากออมทรัพย ๘๒๖.๕๙ ๗๔๔.๔๘

เงินฝากประจํา ๓ เดือน ๑๐๑.๙๐ ๐.๙๘

รวม ๙๓๘.๕๒ ๗๕๘.๕๕

๔.๒ เงินลงทุนระยะสั้น

        หนวย : ลานบาท

๒๕๕๔ ๒๕๕๓

เงินฝากประจําไมเกิน ๑๒ เดือน ๔๔๖.๙๐ ๑,๑๙๓.๒๘

หมายเหตุ : สวทช. มีภาระผูกพันในงบประมาณรายจายทีอ่นุมัติแลวแตยังมิไดรับรูในงบการเงิน จํานวน ๒,๓๖๘.๒๑

ลานบาท ตามรายละเอียดขอ ๔.๑.๕ ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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๔.๓ ลูกหนี้การคา

หนวย : ลานบาท

ลูกหนี้การคา ลูกหนี้ดําเนินคดี ๒๕๕๔ ๒๕๕๓

ยอดลูกหนี้คงเหลือ        ๕๙.๔๒        ๑๒.๔๗        ๗๑.๘๙        ๕๗.๘๗

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (๐.๙๔)    (๑๒.๔๗)    (๑๓.๔๑)    (๑๒.๓๑)

ลูกหนี้สุทธิ ๕๘.๔๘ ๐.๐๐ ๕๘.๔๘ ๔๕.๕๖

๔.๔ เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินคางรับ

หนวย : ลานบาท

      ๒๕๕๔      ๒๕๕๓

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป และขยายเวลาเบิกจาย

       ปงบประมาณ ๒๕๔๙ - ๓.๐๐

       ปงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๐.๙๓

       ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ๓๘๕.๙๒ -

เงินกันกรณีเบิกแทนกัน 

       ปงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๙.๖๔

รวม ๓๘๕.๙๒ ๓๓.๕๗

๔.๕ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

หนวย : ลานบาท

      ๒๕๕๔       ๒๕๕๓

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ ๑๔.๙๙ ๑๒.๙๙

คาใชจายจายลวงหนา ๙.๔๕ ๕.๓๐

วัสดุคงเหลือ ๒.๕๙ ๑.๘๗

ลูกหนี้กรมสรรพากร (ภาษีมูลคาเพิ่ม) ๗.๓๓ ๑๐.๒๒

ลูกหนี้อื่น ๑๓.๘๕ ๑๔.๑๗

อื่นๆ ๓.๖๖ ๒.๘๑

รวม ๕๑.๘๗ ๔๗.๓๖
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๔.๖ ลูกหนี้กิจกรรมตามความตองการของบริษัท  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๔๗๔.๐๗ ลานบาท เปนเงินที่ใหเอกชนกูยืมตามโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา

และวิศวกรรม  ในลักษณะกิจกรรมตามความตองการของบริษัท (COMPANY-DIRECTED RESEARCH DEVELOPMENT AND 

ENGINEERING PROJECT) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและชวยเหลือบริษัทธุรกิจเอกชนในการวิจัยและวิศวกรรมที่สามารถนําผล

ไปสูเชิงการคารวมถึงการลงทุนจัดตั้งหรือปรับปรุงหองทดลองปฏิบัติการ  โดยการสนับสนุนทางดานการเงินในรูปเงินกูอตัรา

ดอกเบี้ยตํา  ผูขอกูตองมีทุนของตนไมนอยกวาจํานวนเงินที่ขอกู วงเงินกูสูงสุดไมเกินรอยละ ๗๕ ของทุนทั้งโครงการและทุนของ

แตละโครงการจะตองไมเกิน ๓๐ ลานบาท ระยะเวลาผอนชําระไมเกิน ๗ ป (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินตนไมเกิน ๒ ป) ขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เขารวมใหการสนับสนุนแกโครงการนั้นๆ

แหลงทีม่าของเงินใหกู ประกอบดวยเงินทีร่ัฐบาลไทยจัดสรรให  และเงินทุนจากสถาบันการเงินทีเ่ขารวมโครงการ

โดยเงินทุนจากแหลงแรกจะจัดสรรใหสองในสามสวนของวงเงินกูทั้งหมดตอโครงการ 

ผลประโยชนในรปูดอกเบ้ียท่ีเกดิขึ้นจากการใหกูเงนิตามโครงการนี้จะตกเปนของสถาบนัการเงนิท่ีเขารวมโครงการรฐับาล

หรือ สวทช. จะไมไดรับประโยชนในรูปดอกเบีย้จากการนีแ้ตอยางใด และสถาบันการเงินทีเ่ขารวมโครงการจะเปนผูคําประกัน

การจายเงินตนคืนแก สวทช.  เงินตนที่ สวทช. ไดรับคืนจะสามารถนําไปใชในการใหกูเพิ่มเติมภายใตโครงการนี้ได

๔.๗ เงินลงทุนระยะยาว  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มีเงินลงทุนระยะยาวทั้งสิ้นจํานวน ๒,๑๗๒.๙๔ ลานบาท เปนเงินลงทุน  ในเงินฝากธนาคาร

และหุนสามัญของบริษัทรวมทุน ดังนี้

๔.๗.๑ เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา ยอยอุทยานวิทยาศาสตร จํานวน ๒,๐๒๘.๑๙ ลานบาท

   หมายเหต:ุ สวทช. มีภาระผูกพนัในงบประมาณรายจายท่ีอนมัุตแิลวแตยังมิไดรบัรูในงบการเงนิ จาํนวน ๒,๓๖๘.๒๑ 

ลานบาท ตามรายละเอียดขอ ๔.๑.๕ ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

๔.๗.๒ เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทรวมทุน จํานวน ๑๔๔.๗๕ ลานบาท

หนวย : ลานบาท

ชื่อบริษัท

ทุนจด

ทะเบียน

ถือหุน

รอยละ

ชําระคา

หุนรอยละ

มูลคา

เงินลงทุน 

ป ๒๕๕๔

มูลคา

เงินลงทุน 

ป ๒๕๕๓

บริษัท วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุง จํากัด ครั้งที่ ๑ ๗.๕๐ ๓๓.๓๓ ๑๐๐.๐๐ - ๒.๕๐

  ครั้งที่ ๒ ๖๒.๕๐ ๒๓.๙๒ ๒๕.๐๐ - ๓.๗๔

บริษัท เทรดสยาม จํากัด ๒๐๐.๐๐ ๑๓.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖.๕๐ ๖.๕๐

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ๓๓๓.๓๓ ๑๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔๒.๕๐ ๔๒.๕๐

บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐

บริษัท พัฒนาโคนมไทย จํากัด ๖.๐๐ ๔๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒.๔๐ ๒.๔๐

บริษัท ที-เน็ต จํากัด ๑.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๔๙ ๐.๔๙
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หนวย : ลานบาท

ชื่อบริษัท

ทุนจด

ทะเบียน

ถือหุน

รอยละ

ชําระคา

หุนรอยละ

มูลคา

เงินลงทุน 

ป ๒๕๕๔

มูลคา

เงินลงทุน 

ป ๒๕๕๓

บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด ๑.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๔๙ ๐.๔๙

บริษัท เอทีเซรามิกส จํากัด ครั้งที่ ๑ ๙๕.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔๖.๕๕ ๔๖.๕๕

  ครั้งที่ ๒ ๓๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘.๘๒ -

บริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด ๑๐๐.๐๐ ๔๙.๐๐ ๗๐.๐๐ ๓๔.๓๐ ๒๔.๕๐

(บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จํากัด)

บริษัท เลิรนเทค จํากัด ๔.๐๐ ๔๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๑.๒๐ ๑.๒๐

รวม ๑๔๔.๗๕ ๑๓๒.๓๗

๔.๘ เงินรวมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความรวมมือ

เงินรวมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความรวมมือ หมายถึง โครงการทีส่ํานักงานจัดตั้งหรือรวมกับสถาบันหรือ

หนวยงานของรฐัหรอืเอกชน  โดยการลงทุนและคาใชจายในการบรหิารงานไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  มีวตัถปุระสงค

เพื่อสงเสริมความรวมมือในการดําเนินการวิจัยพัฒนาและดําเนินการดานวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม

เพื่อพัฒนาประโยชนเชิงพาณิชย 

หนวย : ลานบาท

โครงการ   ๒๕๕๔     ๒๕๕๓

๑.  โครงการพิเศษ “หองปฏิบัติการ DNA Technology” (DNATEC) ๓๓.๖๐ ๓๓.๖๐

๒.  โครงการเรียนรูแบบออนไลนแหง สวทช (NOLP) ๒๒.๕๖ ๒๒.๕๖

๓.  โครงการเทคโนโลยีแผนวงจรพิมพ (PCBTEC) ๕๐.๕๐ ๕๕.๖๐

๔.  สํานักสงเสริมเครือขายวิสาหกิจคอมพิวเตอร (CCP) ๕๗.๓๒ ๗๒.๕๙

๕.  สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (GITS) - ๒๔๓.๑๙

๖.  ศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ๙.๐๐ ๙.๐๐

๗.  โครงการความรวมมือโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบาย

     การจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ๑.๘๗ ๔.๗๙

๘.  โครงการความรวมมือโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปองกัน

     และบําบัดโรคเขตรอน (T2)

๑.๓๐ ๑.๓๐

รวม ๑๗๖.๑๕ ๔๔๒.๖๓
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๔.๙ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มีรายละเอียดดังนี้

หนวย : ลานบาท

ที่ดิน อาคารและ 

สิ่งกอสราง

อุปกรณ ยานพาหนะ อาคาร

ระหวาง

กอสราง

สินทรัพย

ระหวางทํา

รวม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๓

ราคาทุน ๖.๔๐ ๔,๑๔๓.๐๔ ๔,๔๖๔.๙๖ ๓๔.๒๗ ๑,๒๔๓.๐๕  ๒๑.๙๗ ๙,๙๑๓.๖๙

หัก คาเสื่อมราคาสะสม     - (๑,๗๐๘.๑๗) (๓,๕๕๓.๑๔) (๒๙.๘๑)      -      - (๕,๒๙๑.๑๒)

ราคาตามบัญชีปลายป-สุทธิ ๖.๔๐ ๒,๔๓๔.๘๗ ๙๑๑.๘๒   ๔.๔๖ ๑,๒๔๓.๐๕ ๒๑.๙๗ ๔,๖๒๒.๕๗

รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ ๖.๔๐  ๒,๔๓๔.๘๗ ๙๑๑.๘๒ ๔.๔๖ ๑,๒๔๓.๐๕  ๒๑.๙๗ ๔,๖๒๒.๕๗

ซื้อสินทรัพย - ๑๒.๓๔ ๑๖๙.๐๕ ๐.๒๖ ๘๔๓.๑๒    ๑๐.๔๕ ๑,๐๓๕.๒๓

รับโอน 

   ตนทุน - ๒๖.๑๐ ๓๖.๑๐ ๒.๘๒ - - ๙๒.๐๒

   คาเสื่อมราคาสะสม - (๒.๒๑) (๒๘.๙๖) - - (๓๑.๑๗)

โอนออก -  (๒๒.๑๑) (๔๙.๑๑)

จําหนายสินทรัพย

   ตนทุน - (๒๖.๔๙) (๒๙๒.๓๓) (๒.๑๒) - - (๓๒๐.๙๔)

   คาเสื่อมราคาสะสม - ๒.๔๑ ๒๙๑.๙๙ ๒.๑๒ - - ๒๙๖.๕๒

คาเสื่อมราคา     - (๒๒๙.๔๘) (๓๙๔.๗๖) (๒.๖๕)      -      - (๖๒๖.๘๙)

ราคาตามบัญชีปลายป-สุทธิ ๖.๔๐ ๒,๒๑๗.๕๔ ๖๙๒.๙๑ ๔.๘๙ ๒,๐๘๖.๑๘ ๑๐.๓๑ ๕,๐๑๘.๒๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๔

ราคาทุน ๖.๔๐ ๔,๑๕๔.๙๘ ๔,๖๔๘.๘๓ ๓๕.๒๓ ๒,๐๘๖.๑๘  ๑๐.๓๑ ๑๐,๙๔๑.๙๓

หัก คาเสื่อมราคาสะสม     - (๑,๙๓๗.๔๔) (๓,๙๕๕.๙๒) (๓๐.๓๔)      -      - (๕,๙๒๓.๗๐)

ราคาตามบัญชีปลายป-สุทธิ ๖.๔๐ ๒,๒๑๗.๕๔ ๖๙๒.๙๑   ๔.๘๙ ๒,๐๘๖.๑๘  ๑๐.๓๑ ๕,๐๑๘.๒๓
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123งบการเงินป ๒๕๕๔ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

๔.๑๐  สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ

  สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มีรายละเอียดดังนี้

หนวย : ลานบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 

ราคาทุน ๓๗๖.๘๙

หัก คาตัดจําหนายสะสม (๒๘๕.๔๖)

หนวย : ลานบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ ๙๑.๔๓

รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ ๙๑.๔๓

ซื้อสินทรัพย ๑๐.๘๒

รับโอน 

    ตนทุน ๘.๓๑

    คาตัดจําหนายสะสม (๗.๐๕)

(โอนออก)

จําหนายสินทรัพย

    ตนทุน (๑.๑๗)

    คาตัดจําหนายสะสม ๑.๑๗

คาตัดจําหนาย (๒๖.๕๖)

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ ๗๖.๙๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ราคาทุน ๓๙๔.๘๕

หัก คาตัดจําหนายสะสม (๓๑๗.๙๐)

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ ๗๖.๙๕
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 124 งบการเงินป ๒๕๕๔ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

๔.๑๑  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนวย : ลานบาท

    ๒๕๕๔     ๒๕๕๓

เจาหนี้อื่น ๕๔.๗๑ ๑๕.๑๖

เงินรอรับรู ๓.๔๒ ๔.๖๓

ภาษีหัก ณ ที่จาย คางนําสง ๐.๐๒ ๐.๐๒ 

เงินคําประกัน/เงินประกันผลงาน ๐.๖๔ ๐.๓๕

รายไดรอการรับรู ๘๕.๑๑ ๙๑.๙๒

อื่นๆ ๔.๑๒ ๓.๒๓

รวม ๑๔๘.๐๓ ๑๑๕.๓๑

๔.๑๒  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

หนวย : ลานบาท

    ๒๕๕๔     ๒๕๕๓

เงินมัดจํา ๑๔.๐๔ ๑๓.๓๐

เงินคําประกัน ๗.๑๗ ๑๒.๖๖

เงินสมนาคุณ ๔.๖๙ ๔.๕๕

รวม ๒๕.๘๙ ๓๐.๕๑
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125งบการเงินป ๒๕๕๔ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

๔.๑๓  สวนของกองทุน

หนวย : ลานบาท

    ๒๕๕๔     ๒๕๕๓

ทุนประเดิม ๘๗๔.๗๓ ๘๗๔.๗๓

ทุนรับโอนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ๑๐๕.๖๔ ๑๐๕.๖๔

ทุนรับโอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ๙.๘๐ ๙.๘๐

ทุนรับโอนโครงการพิเศษทุนประเดิม ๐.๐๔ ๐.๐๔

ทุนโอนให สนช. (๗๑.๖๑) (๗๑.๖๑)

ทุนโอนให สวทน. (๒๗.๐๔) (๒๗.๐๔)

 รวม    ๘๙๑.๕๖    ๘๙๑.๕๖

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ๘,๑๑๕.๐๐ ๗,๘๖๐.๔๐

รวม ๙,๐๐๖.๕๖ ๘,๗๕๑.๙๖

๔.๑๔  ผลการดําเนินงาน 

ในป ๒๕๕๔ สวทช. มีรายไดรวมทั้งสิ้น ๔,๔๘๘.๑๕ ลานบาท  และมคีาใชจายดาํเนนิงานรวมทัง้สิน้ ๔,๒๓๓.๕๔ ลานบาท 

คิดเปนรอยละ ๙๔.๓๓ ของรายไดรวม จึงมีรายไดสูงกวาคาใชจายเทากับ ๒๕๔.๖๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕.๖๗ ของรายไดรวม 

๔.๑๕  ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

๔.๑๕.๑  ภาระผูกพัน

   ภาระผูกพันตามรายจาย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ไมไดรับรูในงบการเงิน จํานวน ๒,๓๖๘.๒๑ ลานบาท

มีสาระสําคัญดังนี้

หนวย : ลานบาท

๑. ภาระผูกพันตามงบลงทุน

    - งานกอสราง ๑,๑๒๕.๓๑

๒. ภาระผูกพันตามงบเงินอุดหนุน

    - โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ใน ๔ กลุมงาน ดังนี้

    ๑) กลุมโปรแกรมวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร ประกอบดวย

   - คลัสเตอรเกษตรและอาหาร ๑๒๓.๘๖

  - คลัสเตอรสุขภาพและการแพทย ๑๐๐.๘๑

  - คลัสเตอรพลังงานและสิ่งแวดลอม ๒๖.๒๒

  - คลัสเตอรทรัพยากร ชุมชนชนบท และผูดอยโอกาส ๔๔.๗๒
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 126 งบการเงินป ๒๕๕๔ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

หนวย : ลานบาท

  - Cross-cutting Technology ๒๓.๗๑

    -   คลัสเตอรอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ๑๔.๕๑

  -   คลัสเตอรอื่นๆ ๒๙.๗๖

รวม ๓๖๓.๕๙

    ๒) กลุมโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน ๓๐๖.๔๓

    ๓) กลุมโปรแกรมงานตามพันธกิจที่จําเปน ๕๐๓.๒๘

    ๔) กลุมบริหารจัดการภายใน ๖๙.๖๐ ๑,๒๔๒.๙๐

รวมทั้งสิ้น ๒,๓๖๘.๒๑

๔.๑๕.๒ หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ สวทช. เปนจําเลยในคดีแพง ๒ คดี ทุนทรัพยเปนเงิน ๗๘๔.๔๓ ลานบาท 

ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลธัญบุรี และถูกฟองคดีปกครองจํานวน ๓ คดี ทุนทรัพยเปนเงิน ๖.๘๙ ลานบาท คดีอยู

ระหวางการไตสวนของศาลปกครองกลาง
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