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 สวทช. รวมกับหนวยงานพันธมิตรหลายสถาบัน 
นำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไปชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ จุด
ของเสนทางการผลิตขาวไทย ต้ังแตการผลิตเมล็ดพันธุขาวหลากหลาย
สายพันธุที่รับมือกับภัยสารพัดได เชน ขาวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำทวม 
(ไดแจกจายเมล็ดพันธุ และใหความรูในการผลิตเมล็ดพันธุแกเกษตรกร
จำนวน 260 ครอบครัว ใน 7 จังหวัด ไดแก ชัยนาท อยุธยา อางทอง 
พิจิตร อุตรดิตถ ลำปาง และสระบุรี) ขาวเหนียวธัญสิรินตานทานโรคไหม 
(ไดแจกจายเมล็ดพันธุและใหความรูในดานการผลิตเมล็ดพันธุแก
เกษตรกรจำนวน 650 ครอบครัว ใน 9 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 
เชียงราย ลำปาง นาน ชัยภูมิ สกลนคร นครพนม หนองคาย และบึงกาฬ) 
เปนตน 
 ระหวางการปลูก ก็มีชีวภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ชวยกำจัดโรคและแมลงศัตรูขาว เชน เชื ้อแบคทีเรียควบคุมโรค
กาบใบแหงของขาว อีกทั้งยังมีโปรแกรมเครื่องวัดสีใบขาว เพื่อดูวา
ตนขาวตองการธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมหรือไม ใชไดงายผาน
สมารทโฟน 

สวทช. กับภารกิจ "ข้าว"
กล่องดวงใจของคนไทย

น
นในทกๆ จด
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พืชพันธ์ุธัญญาหาร



 เมื ่อถึงฤดูกาลเก็บเกี ่ยว ก็มีเครื ่องจักรกลการเกษตร
ประสิทธิภาพสูง แตมีราคาท่ีเกษตรกรเปนเจาของไดมาชวยแบงเบา เชน 
เคร่ืองสีขาวขนาดเล็ก เคร่ืองพรวนจอบหมุนสำหรับติดกับรถแทร็กเตอร 
หรือแมแตเซ็นเซอรวัดความช้ืนของเมล็ดขาว
 นอกจากนี้ ยังไดวิจัยและพัฒนาการแปรรูปขาวไทยไปเปน
ผลิตภัณฑตางๆ เชน แปงขาวที่ทนยอยตอเอนไซม ที่มีคุณสมบัติ
เทียบเทาเสนใยอาหาร สามารถชวยลดความเส่ียงตอการเกิดโรคตางๆ ได 
สารเคลือบผลไมจากไขรำขาว หรือขาวเคลือบเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงนอกจาก
ชวยเพิ ่มมูลคาผลิตภัณฑจากขาวไทยแลว ยังดีตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมดวย 
 ในสวนท่ีเก่ียวกับการสงออกขาว  สวทช. ไดรับความไววางใจ
จากกระทรวงพาณิชยใหนำเทคโนโลยีเคร่ืองหมายโมเลกุล มาใชในการ
รับรองขาวหอมมะลิที่ผลิตเพื่อการสงออก นับเปนอีกทางหนึ่งที่ชวย
ยกระดับรายไดใหกับเกษตรกรไทย 

หัววัดความชื้นสำหรับ
ขาวเปลือกรุนใชกับ
ไซโลอบขาว (ยื่นจดสิทธิบัตรแลว)

หัววัดความชื้นสำหรับขาวเปลือกรุนแบบมือถือ 
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บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด ฟารมโชคชัย สหกรณการเกษตรผักไห จำกัด 
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สหกรณการเกษตรสรรพยา จำกัด สหกรณการเกษตรสรรคบุรี จำกัด 
สหกรณการเกษตรวัดสิงห จำกัด สหกรณการเกษตรสามโก จำกัด มูลนิธิฮักเมืองนาน 
ศูนยการเรียนรูโจโก สวนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวของ เชน เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ 
องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เปนตน



สวทช. พัฒนานวัตกรรม

 ประเทศไทยสงออกยางเปนอันดับที ่ 1 ของโลก ซึ ่งใน
กระบวนการการผลิตยางมีความซับซอนมาก สวทช. ไดรวมกับเครือขาย
หนวยงานพันธมิตร พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางในทุกขั้นตอน ตั้งแตระดับ
เกษตรกรจนถึงผูประกอบการในโรงงาน โดยในข้ันตอนการเก็บน้ำยาง 
สวทช. ไดพัฒนา สารรักษาน้ำยางแบบใหมเรียกวา TAP ซ่ึงนอกจากจะ
รักษาน้ำยางไมใหเนาเสียไดนานข้ึนแลว ยังทดแทนการใชแอมโมเนีย
ท่ีเปนสารอันตรายทำใหเกิดการระคายเคืองตอปอดของเกษตรกรดวย 
 สำหรับกระบวนการสกัดน้ำยางในโรงงาน ในสวนของน้ำท้ิง
ที่ยังมีเศษเนื้อยางเล็ดลอดออกมาจำนวนมาก สวทช. ไดคิดคน
สาร GRASS 0 มาดักน้ำยางจากน้ำทิ้ง ทำใหไดน้ำยางมากกวาเดิม 
ชวยเพิ่มมูลคายางไดอีกมหาศาล อีกทั้งยังสามารถนำมาใชทดแทน
กรดซัลฟวริกท่ีเปนอันตรายดวย นอกจากนี้ยังคิดคน สาร GRASS 2 
และ GRASS 3 เพ่ือดักน้ำยางท่ีเหลือจากโรงงานในดานอ่ืนๆ อีก เชน 
น้ำยางจากการลางถัง และข้ีแปงน้ำท้ิง ทำใหนอกจากไดยางและน้ำท้ิงแลว 
ยังไดสารผสมซ่ึงเปนปุยฟอสเฟต สำหรับนำไปโรยรอบโคนตนยางเปน
ปุยหมุนเวียนได และที่สำคัญน้ำท้ิงที่ไดยังนำเวียนกลับมาใชผลิตกาซ
มีเทน เปนพลังงานชีวภาพใชในโรงงานอีกดวย
 ในป 2555 สวทช. ไดถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวใหแก
ภาคเอกชนจำนวนหน่ึง ทำใหกระบวนการผลิตยางสามารถดึงเน้ือยาง
กลับมาได 25% หรือประมาณ 1,700 ตันตอป โดยเนื้อยางที่ไดมี
คุณภาพดีและนำไปใชประโยชนไดทันที เกิดผลทางเศรษฐกิจเปน
รายไดกลับมาประมาณ 240 ลานบาท 
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 อุตสาหกรรมอาหาร เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สราง
รายไดเขาประเทศมหาศาล สวทช. ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สราง
นวัตกรรมหลากหลายแบบในระบบอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 
ผานการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร เชน รวมพัฒนาระบบ
การประเมินความเส่ียงโดยใชขอมูลทางวิทยาศาสตร ซึ่งสำคัญในเวที
การคาโลก อาทิ กำหนดคาฮีสตามีนในน้ำปลาใหพอเหมาะ การพัฒนา
กลาเช้ือเพ่ือลดเวลาการหมักน้ำปลา ชวยใหการสงออกน้ำปลาของไทย
เติบโตสูงขึ ้น การประเมินความเสี ่ยงของเชื ้อจุลินทรียกอโรคใน
ผลิตภัณฑแหนม เพื่อชวยเพิ่มความปลอดภัยแกผูบริโภค
 นอกจากน้ี สวทช. ไดวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑผักและ
ผลไม ชวยเพ่ิมความปลอดภัย ความสะดวก และสงเสริมอุตสาหกรรม
อาหารสงออก ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน ฟลมยืดอายุผลิตผลสด ชวยยืด
อายุผักผลไมใหยาวนานข้ึน 2-5 เทา ถุงคัดกรองชวงแสง ชวยปองกัน
เพล้ียแปงและแมลง ทำใหมะมวงมีผิวเหลืองสวย เรียบเนียน ไดราคา
ดียิ่งขึ้น

สวทช. สร้างสรรค์
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สวทช. ใช้ จุลินทรีย์ ดีๆ 
เพือประโยชน์รอบด้าน
 
  จุลินทรีย สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ไมไดถูกมองขาม สวทช. นำมา 
สรางสรรคเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาตอคนและสิ่งแวดลอม นอกจาก 
จัดต้ัง ธนาคารจุลินทรีย ท่ีเก็บรวบรวมสายพันธุจุลินทรียมากกวา 
60,000 ตัวอยาง ไวใชประโยชนในงานวิจัยแลว นักวิจัยของ สวทช. 
ยังรวมมือกับหลายหนวยงาน นำจุลินทรียมาใชใหเกิดประโยชนใน 
แทบทุกดาน เชน การเกษตร มีผลิตภัณฑเช้ือจุลินทรียและเอนไซม 
ท่ีเปนสารเสริมในอาหารสัตว ลดการนำเขาจากตางประเทศ มีการผลิต
ไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแลงศัตรูพืช ชวยลดการใชสารเคมี 

  สำหรับเรื่องปากทอง อาหารยอดนิยมอยาง แหนม ก็ใช 
ตนเชื้อจุลินทรียชวยใหหมักไดเร็วขึ้นและปลอดภัยสูง หรือเครื่องปรุง 
รสประจำครัวเรือนอยาง น้ำปลา ก็ใชเอนไซมชวยลดระยะเวลาหมัก 
จาก 18 เดือน เหลือเพียง 11 เดือน เมื่อผลิตไดไวก็ขายทำกำไรได 
เร็วขึ้น นอกจากนี้ใน ดานสิ่งแวดลอม ปญหาคราบน้ำมันปโตรเลียม 
ที่ขจัดออกยาก ก็มี ผลิตภัณฑแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายคราบ 
น้ำมันปโตรเลียม มาชวยจัดการไดอยางสิ้นซาก ซึ่งปจจุบันบริษัท 
เอกชนที่รวมวิจัยไดสงออกผลิตภัณฑดังกลาวสูตลาดตางประเทศแลว

ดานอาหาร

ดานส่ิงแวดลอม

ไวรัส เอ็นพีวี
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 การเพ่ิมข้ึนของประชากรอยางรวดเร็ว ทำใหการแพรระบาด 
และการกลายพันธุของโรคเพิ่มมากขึ้นและงายขึ้น สวทช. ใช 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สรางนวัตกรรมหลายรูปแบบ เพื่อชวยให 
คนไทยมีสุขภาพดียิ่งขึ้น
 สำหรับโรคไขเลือดออก สวทช. มีสวนรวมในการพัฒนา 
วัคซีน และสรางผลิตภัณฑชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุง โรคไขหวัดใหญ 
สวทช. ไดคิดคนแบบจำลองทางคณิตศาสตรที่ใชคาดการณโอกาส 
การระบาดเปนการลวงหนา นอกจากน้ียังไดพัฒนาวิธีการตรวจโรค 
ทางพันธุกรรม อยางรวดเร็ว เพ่ือการวางแผนครอบครัว ชวยปองกัน 
การถายทอดโรคทางพันธุกรรมจากพอแมสูลูก เชน โรคปากแหวง 
เพดานโหว โรคโลหิตจางในบุตร วิธีตรวจทางพันธุกรรมนี้ยังใชกับ 
โรคเรื้อรังดวย เชน ชวยกำหนดปริมาณยากดภูมิคุมกันใหเหมาะสม 
กับผูปวยที่ปลูกถายไต การปองกันการแพยาอยางรุนแรงในผูปวย 
โรคลมชักและโรคเกาท ชวยตรวจสอบความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว 
ในผูปวยโรคภูมิคุมกันบกพรอง เปนตน 
 ตัวอยางการนำไปใชประโยชน เชน ในป 2555 มีการนำ 
ผลิตภัณฑควบคุมชีวภาพลูกน้ำยุงไปแจกจายใหชุมชนที่เดือดรอน 
จากปญหายุงรำคาญ และประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โรคทางพันธุกรรม 
และโรคติดต่อ ... 

สวทช. ช่วยอะไร?

18

เกิด แก่ เจ็บ ตาย

หนวยงานที่รวมมือกับ สวทช. ในผลงานนี้
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งานวิจัย สวทช. ชวย ผู้ปวย 
แบบหลายมิติ

  สวทช. ไดรวมกับเครือขายหนวยงานพันธมิตรวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผูปวยใหดียิ่งขึ้น และ 
มีคาใชจายที่ลดลง อาทิ ทำให ผูปวยกะโหลกศีรษะยุบ ขอเขาเสื่อม 
สามารถกลับมามีชีวิตเหมือนใหมไดดวยเทคโนโลยีการขึ ้นรูปดวย 
เครื่องพิมพสามมิติเพื่อการแพทย โดยใชเลเซอรรางแบบจากรางกายจริง 
เพื่อนำไปสรางชิ้นกะโหลกหรือขอเขาเทียมไดตรงกับสรีระผูปวยแตละคน
ทำออกมาไดรวดเร็ว สวยงาม ใชเวลาผาตัดนอย ลดความเส่ียงจาก 
การติดเชื้อ ที่ผานมามีผูปวยไดรับการผาตัดจากเทคโนโลยีนี้แลวกวา 900 
คน

  ผูที่สูญเสียดวงตา ตายุบ ไมตองใสแวน ไมตองอายใคร สามารถ 
กลับมามีชีวิตที่สดใสดวย ลูกตาเทียมแบบพอลิเอทิลีน มีรูพรุนหลอด 
เลือดงอกเขาไปยังลูกตาเทียมได จึงไมเลื่อนหลุดจากเบาตาไดงายแถม 
เหมือนจริง ลดอาการแพ โดยมีตนทุนการผลิตลูกละประมาณ 7,500 บาท 
ขณะที่สินคานำเขามีราคาสูงประมาณ 35,000 บาท 

  ผูปวยโรคกระดูกอักเสบ ที่อาจตองเสี่ยงสูญเสียอวัยวะและ 
เสียชีวิต สามารถรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น ดวย 
เทคโนโลยีวัสดุนำสงยารักษากระดูกอักเสบ เปนเม็ดกลมรอยสายผสม 
ยาปฏิชีวนะ ผาตัดใสในบริเวณแผลครั้งเดียว (จากเดิมที่ตองผาถึง 10 ครั้ง) 
ชวยใหยาปริมาณสูงเขาสูแผลโดยตรง ใหผลในการฆาเชื้อดี ลดการอักเสบ
ราคาถูก ผูปวยฟนตัวไดเร็ว 

  ผูปวยท่ีมีแผลไฟไหม น้ำรอนลวก หายเร็ว และลดรอยแผลเปน 
ดวย ผายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเปน ใชแทนการฉีดสเตียรอยด 
โดยแผลขนาดนิ้วหัวแมมือ รักษาดวยสเตียรอยดใชเงิน 2,500 บาท แต 
ถาใชซิลิโคนเจล จายเพียง 7 บาทเทานั้น 

หนวยงานที่รวมมือกับ สวทช. ในผลงานนี้หนวยงานที่รวมมือกับ สวทช. ในผลงานนี้
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 สวทช. ไดวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชวยเหลือคนพิการ 
ตั้งแตระยะกอนเกิด ระยะพบความพิการ ระยะฟนฟูสมรรถภาพ 
ไปจนถึงระยะพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถ 
ดำรงชีวิตในสังคมอยางเทาเทียมและมีคุณภาพ
 ในการปองกันความพิการตั้งแตระยะกอนเกิด สวทช. ได 
พัฒนาเทคโนโลยี ชุดตรวจคัดกรองอาการดาวนซินโดรมของทารก 
ในครรภ เพ่ือตรวจสอบต้ังแตในชวงต้ังครรภ ในระยะพบความพิการ 
ไดพัฒนาเทคโนโลยีการข้ึนแบบอยางรวดเร็ว (Rapid Prototype) 
เพ่ือทำกะโหลกเทียม กรามเทียม ช้ินสวนกระดูกเทียม เพ่ือแกไขสวน 
ที่บกพรองใหกลับมาเปนปกติ ในกรณีที่ผูปวย เกิดความพิการแลว 
ตองทำการฟนฟูสมรรถภาพ สวทช. ไดพัฒนาอุปกรณฟนฟูสมรรถภาพ 
และอุปกรณเพื่อชวยผูพิการในดานตางๆ เชน ขอเขาขาเทียมแบบ 
สี่จุดหมุน (ปจจุบันไดนำไปประกอบใหคนพิการใชแลว 84 ราย ใน 
7 จังหวัด กระจายทั่วทุกภูมิภาค) ขาเทียมแบบปรับอัตราหนวง 
อัตโนมัติ หุนยนตเพื่อฝกการเดิน หุนยนตเพื่อฟนฟูแขน อุปกรณ 
ชวยฟนฟูความจำ เปนตน นอกจากน้ี สวทช. ยังไดพัฒนาโปรแกรม 
เพื่อเสริมทักษะดานการเรียนรูหรือสติปญญา โปรแกรมอานไทย 
สำหรับคนตาบอดท่ีอาศัยการแปลงภาพเอกสารเปนขอความ เปนตน 
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 เพื่อใหผูพิการสามารถพัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น สวทช. ยังไดพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกตาม 
ประเภทความพิการ ไดแก เครื่องชวยฟงดิจิทัลแบบกลองที่มีขนาด 
กะทัดรัด สำหรับผูพิการทางการไดยิน ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียม หรือ 
ดีกวาของตางประเทศ แตมีราคาถูกกวาเคร่ืองท่ีนำเขาจากตางประเทศ 
ถึงกวาเทาตัว โปรแกรมสังเคราะหเสียง "วาจา" สำหรับผูพิการ 
ทางการเห็น อุปกรณยกผูปวย สำหรับผูพิการทางรางกาย และ 
โปรแกรมระบบภาพภาษาไทย สำหรับผูพิการทางการพูด เปนตน 
สวทช. ยังมีบทบาทสำคัญในการรวมกำหนดรายการอุปกรณ หรือ 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู พิการมีสิทธิไดจากรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
ใหแกหนวยงานราชการ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
 สำหรับในผูสูงอายุและผูพิการ สวทช. ไดพัฒนา ชุดควบคุม 
อุปกรณไฟฟาและระบบแจงเหตุฉุกเฉินสำหรับชุมชน เพื่อเปด-ปด 
อุปกรณไฟฟาในบาน รวมทั้งสงสัญญาณขอความชวยเหลือจาก 
เพื่อนบาน หรือผูที่อยูใกลเคียงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน เชน เจ็บปวย 
หกลม ฯลฯ โดยไดนำไปติดตั้งที่ชุมชนนำรองในบางจังหวัด ไดแก 
เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน เทศบาลแสนสุข จังหวัด 
ชลบุรี เทศบาลรังสิต จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งชวยถายทอดความรู 
ในการบำรุงรักษา และดูแลอุปกรณใหแกเทศบาลและหนวยงาน 
การศึกษาในชุมชนน้ันๆ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี อีกดวย ทั้งหมดนี้เพื่อรอยยิ้มและความสุขใหผูสูง 
อายุและผูพิการไทย 

หนวยงานที่รวมมือกับ สวทช. ในผลงานนี้
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 ปจจุบันประเทศไทยพบกับ “วิกฤตพลังงาน” สาเหตุหนึ่ง 
เกิดจากตองนำเขาพลังงานสวนใหญจากตางประเทศ การสรางขีด 
ความสามารถในการพัฒนาพลังงานทางเลือกในหลากหลายรูปแบบ  
จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง สวทช. ไดสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
พืชพลังงานหลายชนิด เชน ปาลมน้ำมัน และ สบูดำ เพราะปลูกงาย 
ใหผลผลิตสูง และสกัดผลเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได   
 สวทช. ไดพัฒนาเคร่ืองสกัดน้ำมันปาลมขนาดเล็ก เคร่ืองหีบ 
น้ำมัน และเคร่ืองอัดกากสบูดำ ใหมีขนาดเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน 
ขนาดเล็ก ทำใหไดไบโอดีเซลที่ใชกับเครื่องจักรกลการเกษตร ชวย 
ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มรายไดใหเกษตรกรรวมถึงลดการขาดดุล 
ดานพลังงานใหกับประเทศ
 ที่ผานมา สวทช. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ระบบ 
สกัดน้ำมันปาลมแบบไมใชไอน้ำขนาด 1 ตันผลปาลมรวงตอช่ัวโมง” 
ใหกับภาคเอกชนเพื่อนำไปผลิตและจำหนายตัวเครื่อง ใหกับโรงงาน 
ผูผลิตน้ำมันปาลม โดยโรงงานสามารถผลิตและจำหนายน้ำมันปาลม 
ดิบ (Crude Palm Oli: CPO) ไดสูงสุดเดือนละ 120 ตันหรือ 3.7 
ลานบาท โรงงานรับซื้อผลปาลมลูกรวงจากเกษตรกรผูปลูกปาลม 
เดือนละ 360 ตัน หรือ 0.9 ลานบาท นอกจากน้ีโรงงานยังสามารถ 
ขายกากปาลม เมล็ดในปาลม และทลายปาลมเปลาไดอีกดวย

26
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 วิกฤตพลังงานของประเทศไทยในปจจุบันมีแนวโนมทวี 
ความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน การคนควาเพื่อหาวัสดุและวิธีการที่ 
เหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกจึงเปนโจทยวิจัยที่สำคัญ 
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน เศษไม แกลบ ฟางขาว มูลสัตว 
ขยะอินทรีย และน้ำเสีย ตางก็เปนวัตถุดิบพลังงานทางเลอืกช้ันดีได 
 สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากการยอย 
สลายสารอินทรีย เริ่มตนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานแปง 
มันสำปะหลัง โรงงานอาหาร และโรงงานผลิตน้ำมันปาลม โรงงาน 
สามารถนำกาซชีวภาพท่ีได ไปใชทดแทนน้ำมันเตาไดโดยตรง และ 
นำไปผลิตเปนกระแสไฟฟา เพื่อใชภายในโรงงาน หรือจำหนายสู 
ภายนอกไดอีกดวย จึงชวยลดตนทุนดานพลังงาน และลดตนทุน 
การบำบัดน้ำเสีย ไดประโยชนท้ังสองดานไปพรอมๆ กัน เพียงไมก่ีป 
ก็คุมกับเงินลงทุนสรางอุปกรณในระบบกาซชีวภาพแบบนี้แลว 
 ดังเชนตัวอยางโรงงานปาลมที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี 
จาก สวทช. สามารถผลิตกาซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น 
มูลคาประมาณหน่ึงแสนบาทตอเดือน และใชเปนพลังงานทดแทน 
มีมูลคากวาปละ 13 ลานบาท ขณะที่โรงงานอาหารมีบริษัทรับ 
ถายทอดเทคโนโลยีแลว 3 บริษัท รวมมูลคาการชวยประหยัด 
พลังงานและทดแทนการนำเขาสารเคมีไดมากถึง 75 ลานบาทตอป
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สวทช.
แปลงกาย รถอีแต๋น เป็น 

“รถอเนกประสงค์รุ่นใหม่” 
ไฉไลกว่าเดิม

 รถบรรทุกเพ่ือการเกษตรหรือ "รถอีแตน" เปนรถท่ีเกษตรกร 
ใชบรรทุกผลผลิตจากทองไรทองนา เดิมรถอีแตนมักสรางข้ึนในโรงงาน 
ในทองถ่ิน โดยใชช้ินสวนรถยนตเกาปลดระวางจากตางประเทศ ทำให 
มีปญหาเร่ืองมาตรฐานและความปลอดภัย อีกท้ังเส่ียงกับอุบัติเหตุ 

 สวทช. ไดพัฒนาการผลิตช้ินสวนโครงฐานรถสำคัญ 5 ช้ินสวน 
ไดแก แชชซีเฟรม (Chassis Frame) ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก 
และดุมลอ  ระบบสงกำลัง และระบบสั่นสะเทือน โดยใชการคำนวณ 
การออกแบบตามหลักวิศวกรรมศาสตร และใชความรวมมือกับบริษัท 
เอกชนตอรถอเนกประสงคนี้ขึ้น กอนสงไปในพื้นที่หมูบานตางๆ ใน 
7 ตำบล เพื่อใชประโยชนเปนรถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถขนขยะ 
รถบรรทุกน้ำ นอกจากจะแกปญหาเร่ืองมาตรฐานและความปลอดภัย 
ไดแลว ยังชวยลดคาใชจายดานน้ำมันเชื้อเพลิงไดถึง 50%

หนวยงานที่รวมมือกับ สวทช. ในผลงานนี้







37

  อุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสกไดรฟของไทย สำคัญมากตอ 
ท้ังเศรษฐกิจไทยและตลาดฮารดดิสกไดรฟของโลก ประเทศไทยสงออก
ฮารดดิสกไดรฟเปนมูลคาราว 600,000 ลานบาทตอป หรือ 10% 
ของการสงออก โดยรวมของทั้งประเทศ ปจจุบันไทยไดกาวขึ้นมาเปน
ผูสงออกฮารดดิสกไดรฟอันดับหน่ึงของโลก โดยมีสวนแบงถึงรอยละ 41 
ของตลาดโลก 

  การผลิตฮารดดิสกไดรฟในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  
มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงอยางรวดเร็วตลอดเวลา 
โดยเฉพาะระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งตองมีความถูกตองแมนยำ 
ที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับกับการผลิตฮารดดิสกไดรฟชนิดใหมที่มีความจุสูง 
ขึ้นอยางมาก รวมถึงการจัดการตนทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  สวทช. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร งานวิจัย และ 
พัฒนา รวมไปถึง การถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและสราง 
เครื่องจักรอัตโนมัติใหแกผูประกอบการไทยมาตั้งแตป 2549 เพื่อ 
สรางงาน โอกาส และรายไดใหกับประเทศ ผานความสามารถในการ 
แขงขันที่เพิ่มขึ้น เพื่อรักษาฐานการลงทุนของผูประกอบฮารดดิสกไดรฟ 
ใหคงอยูในประเทศไทย และมีการลงทุนเพิ่มอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ 
สวทช. ไดเขาไปมีสวนในการออกแบบกระบวนการผลิตใหกับผูผลิต 
ฮารดดิสกรายใหญของโลก ทำใหลดคาใชจายในการลงทุนเพิ่มผลผลิต 
ไดมากกวา 8 พันลานบาท

หนวยงานที่รวมมือกับ สวทช. ในผลงานนี้
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รับมือภัยทุกรูปแบบ
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สวทช.
พัฒนาเทคโนโลยี 

สร้างความมั่นคงของชาต ิ
 เหตุการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ของไทยต้ังแตป 2549 เปนตนมา มีผูบริสุทธ์ิตองสูญเสียชีวิตมากมาย 
จากการกอความรุนแรงและเหตุการณระเบิดที่มีไมเวนแตละวัน 
ดังนั้นเพื่อรักษาชีวิตของคนชายแดนใต สวทช. จึงไดพัฒนาเครื่อง 
รบกวนสัญญาณอุปกรณสื่อสาร ที-บอกซ (T-Box) เพื่อใชในการ 
แกปญหาการจุดระเบิดแสวงเคร่ืองดวยโทรศัพทเคล่ือนท่ี เคร่ืองควบคุม 
ระยะไกลหรือวิทยุส่ือสารข้ึน โดยเคร่ืองมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติ 
เทียบเคียงหรือดีกวาเครื่องที่ผลิตจากตางประเทศ ที่สำคัญราคา 
ถูกกวาเครื่องในลักษณะเดียวกันที่นำเขาจากตางประเทศ ถึง 2-3 
เทา ทำใหประเทศประหยัดปละกวา 10 ลานบาทตอป จึงทำให 
รัฐสามารถจัดสรรอุปกรณดังกลาวเพื่อนำไปใชงานไดอยางทั่วถึง 
ตลอดจนทำการบำรุงรักษาไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ ชวยรักษา 
ชีวิต ทรัพยสินของรัฐ และประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งยังเปนการเสริมสรางขวัญกำลังใจแกผูปฎิบัติงาน ปจจุบันมี 
การกระจายเครื ่องรบกวนสัญญาณอุปกรณสื่อสารเพื่อใชงานทั่ว 
ประเทศกวา 100 เคร่ือง 
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 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของคนทั่วโลก ตลาดสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมขยายตัวขึ้นมาก 
ฉลากสิ่งแวดลอม กลายมาเปนเครื่องมือสื่อสารขอมูลสิ่งแวดลอม
ระหวางผูผลิตและผูบริโภค และเปนเง่ือนไขหน่ึงในการเลือกซ้ือสินคา 
 สวทช. รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
และสภาอุสาหกรรม จัดทำ ฐานขอมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐาน
และพลังงานของประเทศ  (Life Cycle Inventory Database, LCI) 
เพ่ือประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, 
LCA) ของผลิตภัณฑ และใชทำ ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท (Carbon 
Footprint)  ซ่ึงชวยสรางมาตรฐานสำหรับกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอม
ของนานาชาติ ปจจุบันมีมากกวา 600 ผลิตภัณฑที่ใชเครื่องหมาย
คารบอนฟุตพริ้นทแลว

ภูมิอากาศโลกวิกฤติ...
นักวิทย์ สวทช. คิดทำอะไร?
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สวทช. เสริมสร้าง 
ชุมชนห่างไกล ได้อย่างไร
  
  สวทช. ถายทอดเทคโนโลย ี ที่เกิดจากการคิดคนของ 
นักวิจัย สวทช. และจากหนวยงานพันธมิตร/สถาบันการศึกษา เพื่อ 
ยกระดับการผลิต ลดตนทุน และสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ โดย 
สนับสนุนชุมชนให บริหารจัดการและพึ่งพาตนเองจากทรัพยากร
ในชุมชน ผานกระบวนการเรียนรูในชุมชน โดยใชศูนยการเรียนรู 
ชุมชนสำหรับทั้งเกษตรกรและเยาวชน ผลลัพธที่ไดคือ คุณภาพ 
ชีวิตของเกษตรกรและความเขมแข็งของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้น
อยางชัดเจน

  การดำเนินงานเปนแบบมี พื้นที่เปาหมาย เพื่อเปดโอกาส 
ใหชุมชนอื่นเขามาเรียนรูตอไป เชน หมูบานผาคับและหมูบานผาสุก 
อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน เปนตนแบบการใชประโยชนจากการผลิต 
พืชหลังนาและการเพิ่มผลผลิตขาวไร หมูบานบอเหมืองนอยและ 
หมูบานหวยน้ำผัก อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนตนแบบการผลิต 
สตรอวเบอรร่ีและการแปรรูปผลผลิต หมูบานอุดมและหมูบานสมบูรณ 
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร เปนตนแบบการประหยัดพลังงาน 
และใชประโยชจากปาหัวไรปลายนา สวนหมูบานบาลาและหมูบาน 
เจะเด็ง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส เปนตนแบบการพ่ึงพาตนเอง 
จากทรัพยากรในทองถิ่น เปนตน 



 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สวทช. ในฐานะ
ฝายเลขานุการ ไดรวมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
จัดทำระบบ อีดีแอลทีวี (eDLTV, Electronic Distance Learning 
Television) ข้ึนเพ่ือใชกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแตปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา รวมถึง ปวช. และ 
ปวส. โดยเนื้อหามาจากโรงเรียนวังไกลกังวล ที่ออกอากาศผาน
ระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยมีวิดีโอคลิปการสอนของครู
ในทุกช้ันเรียนและทุกสาระความรู รวมท้ังสไลด PowerPoint ของครู 
ใบความรู และใบงาน ฯลฯ 
 eDLTV จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่สะดวกมาก ในการเรียนผาน
อินเทอรเน็ต เหมาะกับโรงเรียนในชนบทท่ีประสบปญหาขาดแคลนครู 
หรือครูจบไมตรงวิชาท่ีสอน สามารถใชงานระบบดังกลาวแบบออนไลน
ไดที่ http://edltv.net หรือแบบออฟไลน โดยการติดตั้ง Server 
หรือใชผาน External Hard Disk ผูใชสามารถคนหาเน้ือหาท่ีตองการ
ไดภายใน 3 คลิกเทานั้น และคนหางายๆ ผาน Keyword 
 ปจจุบันมีการใชงาน eDLTV แบบออนไลนเฉลี่ยมากกวา 
100,000 ครั้งตอเดือน โดยเปนเว็บไซตที่ไดรับความนิยมลำดับที่ 5 
ในกลุม e-Learning (จากทั้งหมด 49 เว็บไซต) และกระทรวงไอซีที
ไดนำระบบ eDLTV ติดต้ังไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรในศูนยไอซีทีชุมชน 
เพื่อใหผูใชบริการที่ศูนยฯ สามารถเขาไปเรียนรูวิชาพื้นฐานหรือ
วิชาชีพจาก eDLTV ไดดวย 

ผ่าน eDLTV 
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สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
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โทรศัพท 0 2564 8000   โทรสาร 0 2564 7002-5
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