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สารจากผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แนวคิด“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ที่มีการบูรณาการ

และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม (Holistic) ได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักการและ 

แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

โดยเป็นแนวคิดที่คำนึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตเพื่อตอบ 

สนองความต้องการของมนุษย์ กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่าง 

จำกัดอย่างมีสติ เพื่อไม่ให้การตอบสนองความต้องการในปัจจุบันทำลายโอกาสของลูก 

หลานหรือคนในอนาคต ที่จะได้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงาน 

หลักด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เล็งเห็นว่าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นปัจจัยขับเคล่ือนสำคัญต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนท้ังด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของงาน

การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(NSTDA Annual Conference: NAC 2014) ภายใต้หัวข้อ ว และ ท: พลังขับเคลื่อนเพื่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน “S&T: Driving Force for Sustainable Development” เพื่อ 

อภิปรายถึงบทบาทของ วทน. ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามเสาหลัก นั่นคือ เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำเสนอตัวอย่างของงานวิจัย และพัฒนาเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ที่ดำเนินงานโดย สวทช. 

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ แบ่งการนำเสนอข้อมูลออกเป็น 5 บท โดยบทที่ 1 นำเสนอ 

วิวัฒนาการของแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่บอกถึงที่มาที่ไปของแนวคิดดังกล่าวที่ได้

ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาทำนโยบายและแผนการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ในขณะที่บทที่ 2-4 นำเสนอบทบาทและความสำคัญ 

ของ วทน. ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามลำดับ  

รวมถึงยกตัวอย่างงานวิจัยที่พัฒนาและได้มีการนำมาใช้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบ 

สนองการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามมิติ และบทที่ 5 สรุปบทบาทของ วทน.ต่อการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืน และแนวทางในการสนับสนุน วทน. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ 

ในระยะยาว 



เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจในบทบาทของ วทน. 

ที่ต้องพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ไม่ใช่เป็นการพัฒนา วทน. เพื่อด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขันเท่านั้น แต่ วทน. เองยังมีบทบาทไม่แพ้กันในการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต สังคม และการดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและยังรวมไปถึงการพัฒนา 

กำลังคน และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสอดคล้องกันทั้งระบบ

สวทช. มุ่งมั่นเสมอมาในการริเริ่ม ร่วมเป็นจุดตั้งต้น และผลักดันให้สร้างสรรค์ 

และใช้องค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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9วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.1 ความเป็นมาของการพัฒนาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) เป็นเร่ืองของการบริหารจัดการ 

และการกำหนดกฎเกณฑ์ในการดำรงชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด  

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยที่ไม่มีการทำลายความคงอยู่ของ 

ระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถอนุรักษ์การดำรงอยู่แบบสมดุลเช่นนี้  

เพื่อประชากรรุ่นต่อๆ ไป ทั้งนี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกริเริ่มจากการคำนึงถึงระดับความ 

สามารถในการรองรับการเจริญเติบโต หรือการทนต่อการเปลี่ยนแปลง (Environment 

Carrying Capacity) ที่เป็นผลกระทบจากการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่มีวิวัฒนาการ 

มาจากยุคต่างๆ ดังตัวอย่างของการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอารยธรรมของมนุษย์ 

เหมือนกับคลื่นสามลูก คือ การปฏิวัติเกษตรกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรม และ 

การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ (Toffler, 1987) ตามรายละเอียดดังรูปที่ 1-1 

การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้ง 3 ยุค ที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

ประกอบกับประชากรโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ทำให้มีความต้องการและการแข่งขันในการ

ผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมมากข้ึน และส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 

นอกจากนี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมยังถูกกล่าวถึงว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ สัตว์ 

และพืชพรรณต่างๆ จากอุบัติการณ์มลพิษและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น จึงได้นำไปสู่การ 

ประชุมระดับโลกของสหประชาชาติเพื่อร่วมกันถกปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้  

แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ จำนวน 4 ครั้ง (รูปที่ 1-2) ดังนี้ (กรมควบคุม 

มลพิษ, 2556)

ความเป็นมาและความสำคัญ 
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทที่ 1



10 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รูปที่ 1-1 วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมแบ่งตามยุคการพัฒนา

ที่มา: Toffler, 1987

คลื่นลูกที่ 1

คลื่นลูกที่ 2

คลื่นลูกที่ 3

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เกิดขึ้นราว 200-300 ปีก่อน (ค.ศ. 1650-1750)  
เป็นยุคสมัยที่มนุษย์เริ่มรู้จักการนำพลังงานจากน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติมาใช้ และก่อให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงการผลิตวัตถุดิบและสินค้าจากการเกษตรมาเป็นการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกล และกระบวนการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Revolution) เกิดขึ้นราว ค.ศ. 1955 
ถึงปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งส่ง 
ผลให้เกิดเสรีภาพในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและไร้ขอบเขต

การปฏิวัติเกษตรกรรม (Agricultural Revolution หรือ Green Revolution) (ก่อน ค.ศ. 1650)  
เป็นยุคสมัยที่มนุษย์ เปลี่ยนแปลงความป่าเถื่อน ซึ่ งยั งชีพด้วยการเก็บผลไม้  ล่าสัตว์  ตกปลา 
มาเป็นความมีอารยธรรม (Civilization) คือเริ่มรู้จักการทำการเกษตร การขุด พรวนดิน เพาะปลูก 
น้ำสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นอาหารและใช้งาน มีการค้าขายกันทำให้สังคมมนุษย์เจริญขึ้นมามาก อย่างไรก็ตาม การ
ปฏิ วั ติ เ กษตรกรรมนี้ ส่ ง ผล ให้ สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ เริ่ ม ถู กทำลาย  เช่ น  การ เผา 
ถางป่าเพื่อขยายพื้นที่การเกษตร การทำไร่เลื่อนลอย
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รูปที่ 1-2 การประชุมระดับโลกของสหประชาชาติภายใต้แนวคิดเร่ือง การพัฒนาอย่างย่ังยืน

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2556

1 )  การประชุ มสหประชาชาติ ว่ าด้ วย เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อมของมนุษย์   

(UN Conference on Human Environment, Stockholm Conference)  

เมื่อ พ.ศ. 2515 ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

ในการประชุมนี้ ได้กล่าวถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีการเจรจาและเรียกร้องให้ทุกประเทศตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง

ฟุ่มเฟือยและเกินขีดจำกัดของโลก ซึ่งจากผลการประชุมดังกล่าวก่อให้เกิดการจัดตั้ง 

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญ เช่น โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง ประชาชาติ 

(United Nations Environment Programme: UNEP) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 

ประเมินสถานการณ์และทิศทางของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอำนวยความสะดวก 

ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on Human 
Environment, Stockholm Conference) ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546

การประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit, Rio Conference) หรือ การประชุม  
สหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา (UN Conference on Environment 
and Development: UNCED) ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล

การประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Summit on Sustainable 
Development: WSSD หรือ Rio+10) ที่นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐอัฟริกาใต้

การประชุมคณะกรรมมาธิการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Commission on 
Sustainable Development: CSD) ครั้งที่ 11 ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
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2) การประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit, Rio Conference) หรือ การ 

ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on 

Environment and Development: UNCED) เมื่อ พ.ศ. 2535 ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร 

ประเทศบราซิล 

วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ 

การพัฒนา ซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งแรกที่ได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะ

ต้องดำเนินการพัฒนาให้ครอบคลุม 3 เสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนา 

อย่ า งยั่ ง ยื น  (Commiss ion  on  Sus ta inab le  Deve lopment :  CSD ) 

ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 53 ประเทศ รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย CSD 

จะรายงานผลต่อสมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly) โดยผ่านคณะมนตรี 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) ซึ่งที่

ประชุมได้ให้การรับรองเอกสาร 3 ฉบับและอนุสัญญา 2 ฉบับ ได้แก่

ปฏิญญาริโอ (Rio Declaration on Environment and Development) เป็น • 

หลักการเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของสหประชาชาติในการดำเนินงาน 

พัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

แถลงการณ์เกี่ยวกับหลักการด้านป่าไม้ (Statement of Forest Principle) เป็น• 

แนวทางสำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลกในการดำเนินงาน • 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United • 

Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC หรือ 

FCCC) ซึ่งไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological • 

Diversity) ซึ่งไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547
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3) การประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Summit 

on Sustainable Development: WSSD) เมื่อ พ.ศ. 2545 ที่นครโจฮันเนสเบอร์ก 

สาธารณรัฐอัฟริกาใต้

ที่ประชุม WSSD เน้นผลักดันแผนปฏิบัติการ 21 และข้อตกลงอื่นๆ 

ให้สามารถดำเนินการ ไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้นำทั่วโลกได้เห็นพ้องและ 

ให้การรับรองพันธกรณีทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์ก (Johannesburg 

Declaration on Sustainable Development) และแผนการดำเนินงานโจฮันเนสเบอร์ก 

(Johannesburg Plan of Implementation: JPOI) ซึ่งแผนงาน JPOI มีกรอบการ 

ดำเนินงานในประเด็นต่างๆ อาทิ การขจัดความยากจน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต 

และการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน การคุ้มครองและการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติสำหรับการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์ สุขภาพอนามัยและ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

4) การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาอย่างย่ังยืน    (UN  Commission 

on Sustainable Development: CSD) ครั้งที่ 11 เมื่อ พ.ศ. 2546 ที่นครนิวยอร์ค 

สหรัฐอเมริกา

ผลการประชุมได้เน้นให้มีความร่วมมือกันในระดับโลกเพื่อให้แผนงาน JPOI 

ประสบผลสำเร็จ โดยมีเป้าหมายให้มีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างประเทศสมาชิก 

หน่วยงานสหประชาชาติ องค์การและสถาบันระหว่างประเทศ ที่ประชุมได้ให้การรับรองข้อ

มติการกำหนดแผนการดำเนินงานของ CSD (Multi - Year Program of Work of the CSD) 

ในระยะเวลา 14 ปี (2547-2560) โดยแต่ละรอบการดำเนินงาน ปีแรกจะเป็นการทบทวน 

การดำเนินงาน และในปีที่ 2 จะเป็นปีที่พิจารณากำหนดนโยบายการดำเนินงาน โดยกำหนด 

แผนการดำเนินงานของ CSD แต่ละรอบให้มีสาระครอบคลุมกลุ่มหัวข้อหลัก (Thematic 

Cluster) เช่น 

เรื่อง น้ำ สุขอนามัย และการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (พ.ศ. 2547 - 2548)• 

เรื่อง พลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาอุตสาหกรรม มลพิษ ทาง • 

อากาศ/บรรยากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2549 - 2550)
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เรื่อง การเกษตรกรรม การพัฒนาชนบท ที่ดิน การขาดแคลนน้ำและ ความแห้งแล้ง • 

(พ.ศ. 2551 - 2552)

เรื่อง การคมนาคม เคมี การจัดการของเสีย เหมืองแร่ และกรอบ 10 ปี สำหรับ • 

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2553 - 2554)

เรื่อง ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ การท่องเที่ยว • 

และภูเขา/ที่สูง (พ.ศ. 2555 - 2556)

เรื่อง มหาสมุทรและทะเล ทรัพยากรทางทะเล และการจัดการเตือนภัยทาง • 

ธรรมชาติ (พ.ศ. 2557 - 2558)

เรื่อง การประเมินโดยรวมตามการอนุวัตแผนปฏิบัติการ 21 และ JPOI และ The • 

Programme for Further Implementation of Agenda 21 (พ.ศ. 2559 - 

2560)

1.2 ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมาธิการโลกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on 

Environment and Development: WCED) ได้ให้นิยามของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้ 

(สศช., 2547)

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของคน 

ในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความ 

สามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง”

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้ให้คำจำกัดความในแบบฉบับที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้ 

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีลักษณะที่เป็นบูรณาการ (Integrated) คือทำให้เกิดเป็นองค์รวม 

หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ (Holistic) 

และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ การทำให ้

กิจกรรมมนุษย์สอดคล้องกับเกณฑ์ของธรรมชาติ” (พระธรรมปิฎก, 2539)
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นอกจากนี้ ราชบัณฑิตยสถาน ยังได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด 3 ประการ ดังนี้

ความต้องการของมนุษย์: การพัฒนาอย่างยั่งยืนคำนึงถึงแนวคิดเกี่ยวกับความ 

ต้องการของมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิต และความ 

ต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

ขีดจำกัดของสิ่งแวดล้อม: ระบบสภาพแวดล้อมมีขีดจำกัดในการให้ทรัพยากร 

และมีขีดจำกัดในการรองรับของเสีย

ความยุติ ธรรมในสั งคมทั้ ง ระหว่ างชนรุ่ น เดียวกันกับชนรุ่ นต่อๆ ไป 

(Intergenerational Equity) : ความยั่งยืนนั้นไม่อาจมั่นคงอยู่ได้ หากปราศจาก นโยบาย

การพัฒนาที่คำนึงถึงปัจจัยทางสังคมและทางวัฒนธรรมเข้ามาพิจารณาด้วย จึงต้องคำนึงถึง

หลักการความยุติธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันกับชนรุ่นต่อๆ ไป นั่นคือ คนรุ่นปัจจุบันจะต้อง 

ไม่ทำลายโอกาสคนรุ่นอนาคต เพื่อคนรุ่นอนาคตจะได้มีชีวิตอยู่ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี

นอกจากนี้ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวไว้ใน ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555 ว่า การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและวิกฤตการณ์

ต่างๆ เกิดจากการพัฒนาแบบแยกส่วน เช่น การพัฒนาแต่เศรษฐกิจ แยกส่วนจากสังคม 

และสิ่งแวดล้อม ทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดวิกฤติตามมา ก็ส่งผลกลับไปยังเศรษฐกิจ 

เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกัน นั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้องบูรณาการเข้ามาสู่ 

วัตถุประสงค์เดียวกัน นั่นคือ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับคน และระหว่างคน 

กับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2547 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

ได้จัดทำนิยามและตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้อย่างเป็นรูปธรรม ในคู่มือการจัดทำตัว 

ชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (2547) ว่า เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้าง 

ความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาทุกด้านมีความ 

สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน แสดงได้ดังรูปที่ 1-3
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รูปที่ 1-3 สามมิติหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547

มิติทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องใน 

ระยะยาว และเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จะต้องเป็นไปอย่างสมดุลและเอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความ 

สามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องมาจากกระบวนการผลิต

ที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสีย ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและไม่สร้างมลพิษที่ 

จะกลายมาเป็นต้นทุนทางการผลิตระยะต่อไป รวมท้ังเป็นข้อจำกัดของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยองค์ประกอบของการพัฒนาในมิติทางเศรษฐกิจ 

แสดงในรูปที่ 1-4

Economy Environment

Sustainable
Development

Social Equity
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 รูปที่ 1-4 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ

           

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547

มิติการทางสังคม หมายถึง การพัฒนาคนและสังคมให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา 

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล โดยพัฒนาคนให้มีผลิตภาพ 

สูงขึ้น ปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกและวิถีชีวิตที่เกื้อกูลต่อธรรมชาติ มีสิทธิ 

และโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์จากการพัฒนา และคุ้มครอง 

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มีระบบการจัดการทางสังคมที่สร้างการ

มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมทั้งมีการนำทุนทางสังคมที่มีอยู่หลากหลายมาใช้อย่างเหมาะสม  

เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความสมานฉันท์ 

เอื้ออาทร โดยองค์ประกอบของการพัฒนาในมิติทางสังคม แสดงในรูปที่ 1-5

มิติเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างมี 

เสถียรภาพ

การพัฒนาอย่างมี 

คุณภาพ

การกระจายรายได้
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รูปที่ 1-5 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติทางสังคม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547

มิติทางส่ิงแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในขอบเขตที่

คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถพลิกฟื้นให้กลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงกับ 

สภาพเดิมให้มากที่สุด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัยในการดำรงชีพ ซึ่งจะต้อง 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล รวมถึงการชะลอการใช้ และการนำเทคโนโลยีสะอาดมา 

ใช้ให้มากที่สุด โดยองค์ประกอบของการพัฒนาในมิติทางสิ่งแวดล้อม แสดงในรูปที่ 1-6

การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและความมั่นคง 

ในการดำรงชีวิต

การพัฒนาศักยภาพและ 
การปรับตัวบนสังคม 

ฐานความรู้

การสร้างความเสมอ 
ภาคและการมีส่วนร่วม

การสร้างค่านิยม     
ภูมิปัญญา และ 

วัฒนธรรมไทยให้เป็น 
ภูมิคุ้มกันของสังคม

มิติสังคม
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รูปที่ 1-6 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติทางสิ่งแวดล้อม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547

มิติสิ่งแวดล้อม การมีคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมที่ดี
การสงวนรักษา

การมีส่วนร่วม  

และการกระจาย 

การใช้ทรัพยากร
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1.3 ความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อการพัฒนา 
ของประเทศไทย

จากการที่ประเทศไทยพยายามเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย เช่น 

ปัญหาความยากจน การว่างงาน โดยการเร่งการลงทุนในการผลิตสินค้าที่มาจากทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยู่เหลือเฟือ โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตสินค้าเหล่านั้น 

และการเร่งพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านมา ทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ได้สัดส่วน เช่น 

ปัญหาการอพยพแรงงานเข้ามาในเมือง ความเหลื่อมล้ำของรายได้ของประชากรในภาคส่วน

ต่างๆ ปัญหาสังคมและวัฒนธรรม และปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ยากจะฟื้นฟู  

จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำให้ประเทศไทยเริ่มคำนึงถึงแนวทางการ 

พัฒนาประเทศที่ยังคงสามารถสืบทอดการดำรงชีวิตอย่างอยู่ดี มีสุข ให้แก่คนไทยในรุ่นต่อๆ 

ไป (รูปที่ 1-7)

จากการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit, Rio Conference) หรือ  

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on 

Environment and Development: UNCED) เมื่อ พ.ศ. 2535 ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร 

ประเทศบราซิล ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองปฏิญญาริโอ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ 

การพัฒนา และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเป็นแผนแม่บท เพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนของโลก ในการสนองตอบต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย สำนักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำแผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 9 ซึ่งมียุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด  

7 ข้อ ดังนี้ 

1) การพัฒนาคุณภาพคนที่ต่อเนื่องจากแผนที่ผ่านมา การมีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้ สุขภาพที่ดี

2) การเน้นความสมดุลและชนบท โดยทำให้เกิดความสมดุลและเชื่อมโยงกัน

3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องปัญหาการแย่งชิง

ทรัพยากรในภาคเศรษฐกิจ
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รูปที่ 1-7 ความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย/ประชากรเพิ่มขึ้น

คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
สามารถสืบทอดการดำรงชีวิตอย่างอยู่ดี มีสุข ให้แก่คนไทยในรุ่นต่อไป

ทรัพยากรร่อยหรอ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8, 9, 10 และ 11

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง

ความยากจน การว่างงาน ปัญหาการอพยพแรงงานเข้ามา
ในเมือง ความเหลื่อมล้ำของรายได้

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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4) การพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจมหภาคโดยมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องการเงิน 

การคลัง ภาษีรวมทั้งบทบาทภาครัฐ เอกชนและบริการ

5) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการปรับโครงสร้างภาคการผลิต 

และบริการ

6) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ

7) บริหารจัดการที่ดีทุกระดับทั้งการเมือง ราชการ เอกชน ชุมชนและครอบครัว

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  9 (ปี  2545-2549) ได้นำเอา “ปรัชญาของ  

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับ 

กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเน่ือง 

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ปี 2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญ 

กับการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญในหลายบริบท ท้ังท่ีเป็นโอกาสและข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ 

จึงมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวปฏิบัต ิ

ในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ต่อเนื่องจากแผน 

พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให้ความสำคัญต่อการรวมพลังสังคมจาก 

ทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมดำเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา สู่การปฏิบัติ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) เน้นเร่งสร้าง 

ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให ้

ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและ 

การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในแผนได้ระบุถึงยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ, 2547) ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 8 เรื่องดังนี้ 

1) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ 

การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน

4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

5)  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความ 

ตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

7)  การควบคุมและลดมลพิษ

8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 

ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  

เพื่อใช้เป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 โดย สศช. มีเป้าหมายครอบคลุม  

3 ประเด็นที่สำคัญ คือ หลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 

ลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  

ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของ  

Green Growth ที่เน้น การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน คือ การพัฒนาเมือง 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิ

อากาศ
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นอกจากนี้ ในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมยังได้จัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

มีความมุ่งหมายที่จะให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ควบคู่ไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม อันจะยังผลให้การพัฒนา

ประเทศเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้ 

กำหนดแนวทางที่จำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได้ ให้เข้า 

สู่สภาพสมดุลของการใช้และการเกิดทดแทน และกำหนดแนวทางการแก้ไข ขจัดภาวะมลพิษ 

ทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

สารอันตราย และของเสียอันตราย ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมและรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในอนาคต

ด้วยความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งสามมิติ เอกสารฉบับนี้ นำเสนอ 

บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสาระสำคัญของการพัฒนาในแต่ละมิตินั้น  

จะอ้างอิงจากตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละมิติหลักที่สำนักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (2547)1 กำหนดไว้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ 

ตรวจติดตาม และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการพัฒนา และการดำเนินการ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย  

แต่จะไม่ลงประเด็นรายตัวชี้วัดทุกๆ รายการ หากแต่จะคัดเลือกเฉพาะบางประเด็นเพื่อ 

อภิปรายถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

1 สามารถดูตารางสรุปตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ในแต่ละมิติในบทที่ 2-4 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

บทที่ 2

2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่สามารถสร้าง 

รายได้ สร้างงาน ให้กับประชาชน โดยการพัฒนาดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานของความรู้ ทักษะ  

และขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ โดยวัตถุประสงค์หลักสำหรับมิติด้าน 

เศรษฐกิจตามแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งสามมิติหลักสำหรับประเทศไทย ที่ดำเนินการ 

โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คือ การพัฒนา 

เศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และสามารถเอื้อประโยชน์แก่คน 

ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยแบ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ และการกระจายความมั่งคั่ง และ 

มีรายละเอียดของตัวชี้วัดดังตารางที่ 2-1
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ตารางที่ 2-1 สรุปตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

มิติ เกณฑ์พิจารณา

1.การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

 1.1 ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม
อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า TFP 
ขยายตัวร้อยละ 5.0 ต่อปี 

 1.2 การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง ปริมาณการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง

 1.3 ผลิตภาพทางการเกษตร
การใช้แรงงานเทียบกับการสร้างมูลค่าผลผลิต 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
ของประเทศ (GDP)

 1.4 อัตราการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
อตัราการนำขยะชุมชนกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมด 

2. การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ 

 2.1 การว่างงาน
เป้าหมายอัตราการว่างงานต่ำกว่า 
ร้อยละ 2.0 ต่อปี

 2.2 หนี้สาธารณะ
หนี้คงค้างสาธารณะต่ำกว่า 
ร้อยละ 60 ของ GDP 

 2.3 ดุลบัญชีเดินสะพัด
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP 
มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 4 ถึง –4 ของ GDP

3. การกระจายความมั่งคั่ง 

 3.1 การกระจายรายได้ 
เป้าหมายสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้าน 
รายได้ (Gini Coefficient) ต่ำกว่า 0.40

 3.2 การแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดจำนวนคนยากจนด้านรายได้ต่ำกว่า 
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ

ที่มา: ดัดแปลงมาจากดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547

เพื่อให้สามารถอภิปรายบทบาทของ วทน. ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม คณะผู้จัดทำได้เลือกประเด็นของประสิทธิภาพการผลิตโดย

รวม และผลผลิตทางการเกษตร สำหรับมิติคุณภาพ มานำเสนอในบทนี้
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2.1.1 การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ: ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม 

ผลิตภาพการผลิต (Productivity) หมายถึงขนาดของผลผลิต (Output) ที่ผลิตได้ 

จากการใส่ปัจจัยการผลิต (Input) เข้าไปในกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพ/

ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP) หมายถึงการเพิ่มขึ้นของ 

ผลผลิต โดยมิได้มีที่มาจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต คือ ปัจจัยแรงงาน ที่ดิน และ 

ปัจจัยทุน ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์จะเรียกส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวว่าเป็น Residual Growth หรือ 

เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอื่นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายปัจจัย เช่น 

การบริหารจัดการ ประสบการณ์ คุณภาพของแรงงาน ปัจจัยทางเทคโนโลยี รวมถึง 

การวิจัยและพัฒนา การมีประสิทธิภาพในการผลิต เป็นต้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) 

การวัดประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: 

TFP) ของอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย ในปี 2555 

พบว่า ระดับ TFP มีค่า 92.33 ลดลงจาก ปี 2554 ซึ่งระดับ TFP มีค่า 93.72 หรือลดลงร้อยละ 

1.48 หรือคิดเป็นค่าดัชนีชี้วัดการขยายตัวผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity 

Growth: TFPG) เท่ากับ -1.48 (ตารางที่ 2-2) ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาการพัฒนาอย่างมี 

คุณภาพนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า TFP ควรมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.0 ต่อปี  

(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547) ดังนั้น ประสิทธิภาพ 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทย ในปี 2555 จึงยังไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่าง 

มีคุณภาพในแง่ของการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม 

ตารางที่ 2-2 บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมรวมและระดับ TFP

จำนวน 
โรงงาน

บัญชีการเจริญเติบโต (Growth Accounting)
ภาพรวมอุตสาหกรรม

ระดับ TFP
เทียบกับ 100

2554 2555

2551 2552 2553 2554 2555
มูลค่าเพิ่ม

ผลการขยายตัวที่มาจาก
มูลค่าเพิ่ม

ผลการขยายตัวที่มาจาก

ทุน แรงงาน TFPG ทุน แรงงาน TFPG

1380 -0.02 -0.05 -0.01 0.04 0.36 1.85 -0.002 -1.48 93.61 93.54 93.68 93.72 92.33

ที่มา: รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี 2555,  

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556
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2.1.2 การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ: ผลิตภาพทางการเกษตร 

หากเปรียบเทียบระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโครงสร้างและการเติบโตทาง 

เศรษฐกิจท่ีใกล้เคียงกัน จากประสิทธิภาพการผลิต โดยพิจารณาว่า แรงงาน 1 คน สร้างผลผลิต

ในระบบเศรษฐกิจได้เท่าใด จะพบความน่าเป็นห่วงด้านประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร

กรรมของทุกประเทศ กล่าวคือ ในภาคเกษตรกรรมยังคงใช้สัดส่วนแรงงานมากกว่าสัดส่วน 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เช่น กรณีประเทศไทย ใช้แรงงานมากถึง 

ร้อยละ 41.5 ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ แต่สร้างมูลค่าผลผลิตเพียงร้อยละ 12.3 ของมูลค่า 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพการ 

ผลิตสูงที่สุด รองลงมา คือ ภาคบริการ โดยภาคอุตสาหกรรม ใช้แรงงานเพียงร้อยละ 15.5 

ของแรงงานทั้งประเทศ แต่สามารถสร้างมูลค่าผลผลิตได้ร้อยละ 41.1 ของมูลค่าผลิตภัณฑ ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP)    และภาคบรกิาร ใชแ้รงงานรอ้ยละ 38.9 ของแรงงานทัง้ประเทศ 

แต่สามารถสร้างมูลค่าผลผลิตได้ร้อยละ 46.4 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) (รูปที่ 2-1)

รูปที่ 2-1 สัดส่วนโครงสร้างการผลิตและโครงสร้างการจ้างงานของภาคีอาเซียน

 

สัดส่วนโครงสร้างการผลิต
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ที่มา: ธนาคารโลก, 2555

2.2 บทบาทวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

บทบาทของ วทน. กับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในภาคการเกษตรและการผลิต ปรากฏชัดเจนใน Country Strategy และนโยบาย 

และแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (ปี 2555-2564) ซึ่งได้ 

กำหนดมาตรการการพัฒนา วทน. ด้านต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิ

ภาพและผลิตภาพรายสาขา เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรม รายสาขา  

เพื่อส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า 

2.2.1 วทน. เพื่อภาคอุตสาหกรรม 

เป็นที่ตระหนักกันดีว่า ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมหรือการบริการ จำเป็นต้องอาศัย

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี (Technological Capabilities) ในการปรับตัวและสามารถ

พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความ 

ต้องการของตลาดหรือลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน ซึ่งขีดความสามารถในการผลิต 

หรือการลดต้นทุนการผลิตจากแรงงาน ที่อาศัยเทคโนโลยีนำเข้าอย่างเดียว ไม่เพียงพอ 

ต่อการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว (Bell และ Pavitt, 1995)

สัดส่วนโครงสร้างการจ้างงาน
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ดังนั้น ในประเทศที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งมีขีดความสามารถทาง วทน. ในระดับสูง 

มักใช้เทคโนโลยีเข้มข้น เพ่ือเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เจริญ 

รุดหน้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประเทศเหล่านี้ใช้ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในการ 

เพิ่มอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมส่งออกของประเภทสินค้าที่มีมูลค่าหรือมีเทคโนโลยีใน

ระดับที่สูงขึ้น (High Tech Manufacturing Exports) ซึ่งสามารถเพิ่มขีดความสามารถทาง

การแข่งขัน และเพิ่มอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศได้ ในขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนา 

เช่น บราซิล ไทย อินเดีย มาเลเซีย เม็กซิโก และฟิลิปปินส์ เน้นการใช้แรงงานเข้มข้น ที่ยังต้อง 

อาศัยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

อุตสาหกรรมของประเทศเป็นหลัก ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการในประเทศเหล่านี้ ยังอยู่ในระดับ 

การรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) โดยไม่ได้อาศัยความ 

ก้าวหน้าทางนวัตกรรมที่อยู่บนฐานความรู้ที่เข้มแข็งเป็นแรงขับเคลื่อนความก้าวหน้าทาง 

เศรษฐกิจของประเทศมากนัก (ศรีไพพรรณ และคณะ, 2542) และการเผชิญกับภาวะการ 

แข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องของต้นทุนการผลิตและคุณภาพที่ต้องพัฒนาไป

อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีขีดความสามารถในการปรับตัวไม่สามารถแข่งขัน

ได้ในระยะยาว ซึ่งการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะและ 

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับที่เพียงพอในการปรับตัวและเรียนรู้จาก 

เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่ (Absorptive Capacity)  

ท่ีสามารถพัฒนาต่อจากเทคโนโลยีภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเน่ือง

จากส่วนต่างๆ ของโลก (Cohen และ Levinthal, 1990)

นอกจากนี้ สำหรับภาคอุตสาหกรรม นั้น เป็นที่ชัดเจนว่า วทน. เข้ามามีบทบาทต่อ 

การสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาดได้โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้แก่สินค้าของผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม จากการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงและ

พัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดจากเทคโนโลยีท่ีมีอยู่เดิม น่ันคือ การพัฒนาและปรับเปล่ียนเทคโนโลยี

และนวัตกรรมตลอดทั้งสายของกระบวนการผลิต หรือแม้กระทั่งการเพิ่มผลผลิตได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ (Productive Capacity) โดยนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ยกตัวอย่างการใช้ วทน. ไว้ในสองประเด็น 

หลักดังนี้
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เพื่อยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ•  ได้แก่ การใช้ 

วทน. ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Supply Chain and Cluster Management) การปรับปรุงระบบการจัดการวัตถุดิบ  

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตที่มีอยู่ การสร้างเทคโนโลยีการผลิตหรือ 

อุปกรณ์การผลิตแบบใหม่ การใช้เครื่องจักรกลหรือระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 

(Automation) การพัฒนา software ในการช่วยบริหารการจัดการตลอดสาย 

การผลิตและบริการ รวมถึงเทคโนโลยีการขนส่งให้ไปถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิ

ภาพและราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของ 

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดนั้น เป็นอีกทางออก 

หน่ึงท่ีจะสามารถสร้างความย่ังยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมรายได้ประชากร

ได้จากค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นจากการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ • ได้แก่ เทคโนโลยีเพ่ือนำมาใช้ในการยก

ระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในระดับ 

สากล เช่น เทคโนโลยีการกำจัดสิ่งสกปรก การค้นคว้าเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อ 

เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้น การวิจัยด้านสมบัติเชิงหน้าที่ของอาหาร (Food 

Functional Properties) เทคโนโลยีการออกแบบทั้งในส่วนกระบวนการผลิต 

และ ผลิตภัณฑ์ (Product or Process Design) เทคโนโลยีสนับสนุนงานโลหะ 

งานพิมพ์ และงานพลาสติก รวมถึงการพัฒนา วทน. เพื่อการปรับตัวรองรับ 

เศรษฐกิจสีเขียว เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

(Bio-products and Renewable Packaging) ตลอดจนการ ใช้ วทน. ในการ 

พัฒนาฐานข้อมูล LCA (Life Cycle Assessment) เพื่อใช้ในการประเมิน 

และคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ประเภทต่างๆ 
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2.2.2 วทน. เพื่อภาคเกษตรกรรม 

เกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ 

ในโลก ดังน้ันการเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรจึงเป็นความท้าทายและความสำคัญในระดับ 

ต้นๆ ของหลายๆ ประเทศ (Herz, 1993) รวมถึงประเทศไทย ที่มีรายได้หลักจากผลผลิตทาง

การเกษตร และยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และส่งผลต่อ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 

พ้ืนฐานสำคัญของการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ซ่ึงเป็นการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรรม ทั้งนี้ วทน. มีบทบาทสำคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือ

การเพ่ิมคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร • วทน.เข้ามามีบทบาทในการ 

เข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร ตั้งแต ่

การพัฒนาพันธ์ุพืชท่ีทนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือกับโรคและแมลง

ต่างๆ การลดการพ่ึงสารเคมีและหันมาพ่ึงวิธีการทางธรรมชาติในข้ันตอนต่างๆ  

การเก็บเก่ียวท่ีอาจจะต้องใช้เคร่ืองจักรและเคร่ืองทุ่นแรง เพ่ือช่วยลดความเสียหาย

ระหว่างการเก็บเก่ียว จนไปถึงการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรท่ีช่วยยืดระยะ

เวลาการเก็บรักษาให้นานข้ึน และทำให้สามารถควบคุมผลผลิตและคุณภาพของ

พืชได้ 

การใช้พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างคุ้มค่า•  เนื่องจากปัจจุบันเราเผชิญกับภาวะการ 

เสื่อมโทรมของผืนป่าและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้ในการเพาะปลูก รวมถึง

ภาวการณ์มุ่งสู่ความเป็นเมือง (Urbanization) ทำให้ท่ีดินท่ีต้องใช้ในการเพาะปลูก

ผลผลิตทางการเกษตรเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้นเราต้องการ วทน. มาใช้ในการ 

ปรับปรุงดิน น้ำใต้ดิน และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รวมไปถึงการมีผลิตภาพ (Productivity) 

เป็นต้น นอกเหนือไปจากนั้น การนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาใช้ในการบริหารการจัดการยังเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้จากองค์ความรู้ทาง 

วิทยาศาสต์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดังนั้น จากการพัฒนาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

สามารถส่งผลให้เกิดผลดีต่อความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหรือ

ปริมาณการผลิตและจัดหาอาหาร (Food Production) ที่สูงขึ้นได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพบนพื้นที่เพาะปลูกที่เริ่มจะขาดแคลนมากขึ้นๆ ในปัจจุบัน
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2.3 ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาที่นำมาใช้พัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะเป็นหนึ่ง 

หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อีกทั้งเป็น

หน่วยงานที่มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ  

ซึ่งจะเห็นได้จากการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีส่วนช่วยในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

จำนวนมาก โดยในที่นี้ จึงเป็นเพียงการยกตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน วทน. 

จำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของไทย ที่นำ วทน. มาช่วยเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานหมุนเวียน หรือการนำของเสีย 

กลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ช่วยให้เกิดการกระจาย 

รายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืนโดยแบ่งตามประเภทเทคโนโลยีหลัก ดังต่อไปนี้

2.3.1 ตัวอย่าง วทน. เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม

(1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)  
ร่วมกับ บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด (SRDC) 
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ศว. ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 

ยานยนต์ เพื่อยกฐานะผู้ผลิตไทยจากผู้ผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) 

เป็นผู้ผลิตระดับ ODM (Original Design Manufacturer) อาทิ การพัฒนากระบวนการ 

ขึ้นรูปโลหะความแข็งแรงสูง การพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบการรีดขึ้นรูปโละแผ่น 

การพัฒนาการขึ้นรูปยางติดเหล็ก การพัฒนาน้ำยาเคลือบแม่พิมพ์ยาง การพัฒนาการผลิต 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการพัฒนาการผลิตสารเคลือบ Catalytic Converter เป็นต้น

ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศในการ 

ดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ การทดสอบ และการผลิตมาโดยตลอด สวทช. และบริษัท 

ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด (SRDC) จึงร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

ใหม่ๆ เพื่อพึ่งพาตนเอง สร้างองค์ความรู้ ยกระดับศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของ

คนไทยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย สามารถแข่งขันกับกลุ่มผู้ผลิตชาวต่างชาติที่กำลังย้ายฐาน 

การผลิตเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย เพื่อรักษาฐานการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันดับ

ต้นในอาเซียน และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามแผนแม่บทยานยนต์ของประเทศซึ่งได้กล่าว 

ไว้ว่า ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์พร้อมด้วยห่วงโซ่อุปทานที่สร้างมูลค่าเพิ่มใน 

ประเทศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(2) ระบบวางแผนอัตโนมัติสำหรับการบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ระบบวางแผนอัตโนมัติสำหรับการบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ เป็นระบบที่การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้สำหรับสร้างแผนการใช้งาน แผนการซ่อม และแผนการซื้อ 

อะไหล่อย่างอัตโนมัติ รวมถึงการคำนวณงบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผน ระบบคำนวณจะทำการเลือกอะไหล่ 

ที่เหมาะสมที่สุดเข้าใช้งาน 

จากความสามารถในการคำนวณการวางแผนแทนคนได้ จึงช่วยประหยัดเวลา 

การทำงาน และช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานของคนเนื่องจากข้อมูลของอะไหล่ 

และข้อจำกัดต่างๆ มีจำนวนมาก โดยระบบสามารถทำงานแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ  

เพียงให้ผู้ใช้งานกำหนดค่าตัวแปรต่างๆ ระบบก็จะสามารถทำงานให้แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วย 

ให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

นอกจากนั้น ระบบถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแก้ได้เอง

ในบางส่วน หรือทั้งหมดของงาน รวมถึงการมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้สามารถ 

ทำงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสนับสนุนการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 

ทำให้สามารถสืบค้นง่าย และสามารถใช้งานเอกสารร่วมกันได้ อีกทั้งช่วยในด้านการติดตาม 

งานสำหรับผู้บริหาร ซึ่งสามารถเห็นภาพรวมของระบบได้ และสามารถดูแนวโน้มจากข้อมูล 

เชิงสถิติได้

(3) เครื่องขันสกรูอัตโนมัติสำหรับการประกอบแผ่นวงจรฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
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เครื่องขันสกรูอัตโนมัติสำหรับการประกอบแผ่นวงจรฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เป็นเทคโนโลยี 

การพัฒนาตัวควบคุมการเคลื่อนที่ โดยตัวควบคุมและหน้าจอแสดงการทำงานสำหรับเครื่อง

ขันสกรูอัตโนมัติจะถูกพัฒนาขึ้นเองภายในภายในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ต้นทุนต่ำ แต่มีความ 

แม่นยำสูง ซึ่งมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน 20 ไมครอน อีกทั้งการส่งสัญญาณควบคุมให้กับตัว 

ขับเคลื่อนมอเตอร์จะต้องเปลี่ยนจากอนาลอกมาเป็นแบบดิจิตอล (Pulse train command) 

ที่ได้จากโปรไฟล์การเคลื่อนที่โดยตรง ซึ่งสามารถนำไปผลิตใช้งานในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ 

ไดร์ฟได้ และสามารถช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบ 

การขนาดเล็กในประเทศ โดยจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตชุดควบคุมและเครื่องจักร 

ได้เอง และสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้เองในราคาที่มีต้นทุนต่ำ อีกทั้งยังสามารถนำชุดควบ

คุมต้นแบบนี้ไปใช้งานกับเครื่องจักรอื่นๆ ได้อีกด้วย

(4) ผิวเคลือบฉนวนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า

กฟผ. ได้นำเข้าชิ้นส่วน Swirl Plate ที่ใช้ในเครื่องยนต์ใบพัดกังหันก๊าซที่อุณหภูมิสูง 

ซึ่งมีหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการไหลของก๊าซร้อนมาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ชิ้นงานนำเข้าดังกล่าว 

ถูกผลิตจากวัสดุ Ni-Superalloy จึงมีราคาสูงมาก แต่กลับพบปัญหาหลังจากการใช้งาน 

เพียง 4,000 ชั่วโมง คือ Swirl Plate ถูกกัดกร่อนตามบริเวณครีบด้านหน้าขณะใช้งาน 

ทำให้อายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ ส่งผลให้ กฟผ. ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อการนำ 

เข้าชิ้นส่วนดังกล่าวในปริมาณมากกว่าที่ควรจะเป็น

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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สวทช. โดย ศว. จึงได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นและ 

นำเทคนิคการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้ชิ้นงาน  

Swirl Plate มีอายุการใช้งานที่สูงขึ้น โดยชิ้นงานที่ผ่านการพ่นเคลือบโดย ศว. หลังจากการ 

ใช้งานเป็นเวลา 4,000 ชั่วโมง ไม่มีร่องรอยของการกัดกร่อนที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

และสามารถใช้งานต่อไปได้ถึง 8,000 ชั่วโมง หรือสามารถเพิ่มอายุการใช้งานได้อย่างมีนัย 

สำคัญ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการใช้งานผิวเคลือบดังกล่าวบนชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้

สามารถลดการนำเข้าชิ้นส่วนดังกล่าวจากต่างประเทศ

2.3.2 ตัวอย่าง วทน. เพื่อใช้ในการเกษตรกรรม

(1) กรรมวิธีการแยกเนื้อยางออกจากตะกอนน้ำยางธรรมชาติที่สามารถช่วยลด
ปริมาณใช้สารเคมีและปริมาณการใช้น้ำในโรงงาน และผลงานวิจัยกรรมวิธี
การแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ

 

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  
บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น 
(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน บริษัท 
ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด 
บริษัท อินเตอร์ รับเบอร์ ลาเท็คซ จํากัด 
บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด และ 
บริษัท เอ็น วาย รับเบอร์ จำกัด
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อุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นมีการเติมสารไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 

((NH
4
)
2
HPO

4
) ลงไปในน้ำยางสดเพื่อตกตะกอนแมกนีเซียมไอออน (Mg2+) ที่มีอยู่ในน้ำยาง 

ออกให้อยู่ในรูปของกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ และนำไปปั่นเหวี่ยงให้ได้น้ำยางข้น ซึ่งการ

ตกตะกอนแมกนีเซียมไอออนดังกล่าวทำให้มีเนื้อยางปนออกมากับกากตะกอนน้ำยางเป็น 

จำนวนมาก ในแต่ละวันจะมีกากตะกอนน้ำยางธรรมชาตินี้เกิดขึ้นทั้งในเครื่องปั่นเหวี่ยง 

ก้นบ่อน้ำยางสด และน้ำล้างเครื่อง ประเทศไทยมีโรงงานผลิตน้ำยางข้นจำนวน 77 โรงงาน 

มีกำลังการผลิตน้ำยางข้น 1,100,000 ตัน/ปี เกิดกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติมากถึง 10,000 

ตัน/ปี โดยในปัจจุบันโรงงานน้ำยางข้นมีวิธีการจัดการกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

ในโรงงานโดยการนำไปฝังกลบหรือถมที่ ทำให้สูญเสียเนื้อยางที่มีมูลค่าสูงจำนวนมาก ดังนั้น 

การแยกยางธรรมชาติออกจากกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ จะทำให้สามารถนำเศษยาง 

ธรรมชาติกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานผลิต 

น้ำยางข้น 

สวทช. โดยห้องปฏิบัติการยาง ศว. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการแยกเนื้อยางออกจาก

กากตะกอนน้ำยางธรรมชาติขึ้น ซึ่งสามารถนำเนื้อยางกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้เนื้อยางที่มีคุณภาพดี และได้สารอนินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์สูงเหมาะกับการนำไปใช้เป็น 

ปุ๋ย 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดังกล่าวกับโรงงานผลิตน้ำยางข้น 6 

แห่ง พบว่า ต้นทุนการแยกเนื้อยางมีค่า 4.50 บาท/กิโลกรัมยางแห้ง และต้นทุนการแยกสาร

อนินทรีย์มีค่า 14 บาท/กิโลกรัมสารอนินทรีย์ ยางที่แยกได้สร้างรายได้ให้กับโรงงานเพิ่มขึ้น 

อย่างมาก และช่วยลดภาระในการกำจัดขี้แป้ง ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากของโรงงานผลิต 

น้ำยางข้น ส่วนสารอนินทรีย์ท่ีแยกออกมาได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพ่ิมได้เช่นกัน
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(2) เม็ดพลาสติกเข้มข้น (Masterbatch หรือ Compound) และกระบวนการ
ขึ้นรูปเพื่อการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด Active ที่มี 
คุณสมบัติในการยืดอายุผักสดและผลไม้สดเพื่อการขยายผลในเชิงพาณิชย์

            

สวทช. โดย ศว. ได้ทำการพัฒนาวิธีการเตรียมเม็ดพลาสติกเข้มข้นหรือมาสเตอร์แบช 

(Masterbatch) โดยใช้เครื่องอัดรีดสกรูคู่ และการออกแบบสกรูด้วยหลักการเชิงวิศวกรรม  

เพื่อออกแบบสกรูที่เหมาะสมในการเตรียมเม็ดพลาสติก นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังมีการทดสอบ

สมบัติของเม็ดพลาสติกเข้มข้นที่เตรียมได้ตามมาตรฐาน FDA เป็นเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการ 

เตรียมบรรจุภัณฑ์ผลิตผลสด มีการให้คำแนะนา ให้คำปรึกษา และช่วยวิเคราะห์แก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการการนำเม็ดพลาสติกเข้มข้นไปใช้งาน และการสนับสนุนฟิล์ม

ตัวอย่างให้แก่เครือข่ายนักวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ผู้ใช้งานเพ่ือการส่งออกผลิตผลสด 

และผู้ใช้งานบรรจุผลิตผลสดภายในประเทศ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตผลสด 

ทั้งนี้ จากการประเมินผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุ 

ผลิตผลสดที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ใช้ฟิล์มฯ มากกว่า 100 ราย พบว่า  

ผลงานชิ้นนี้สร้างรายได้สู่บริษัทผู้รับสิทธิฯ มากกว่า 8 ล้านบาท เกิดรายได้สู่ สวทช. มากกว่า 

4 ล้านบาทและส่งผลต่อการลดการนำเข้าฟิล์มพลาสติกยืดอายุผลิตผลสดราคาแพง 

ได้มากกว่า 22 ล้านบาท

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
บริษัท นารายณ์แพค จำกัด
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(3) เทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส IHHNV ในกุ้งโดยใช้เทคนิค LAMP 
ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิค LFD โดยใช้ไพรเมอร์ 6 ตัว 
ที่จำเพาะต่อจึโนมของไวรัส IHHNV 8 ตำแหน่ง

พัฒนาโดย:
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด

การเพาะเล้ียงกุ้งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีสำคัญอย่างหน่ึงของประเทศไทย  

แต่ผลกระทบสำคัญต่อยอดการผลิตสาเหตุหน่ึงคือ โรคระบาดของกุ้ง โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจาก 

เช้ือไวรัส โรคติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากใน 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โรคติดเชื้อไวรัสในกุ้งมี 

หลายชนิด ชนิดหนึ่งที่สำคัญคือ โรคตัวพิการ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส IHHNV (Infectious 

Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus) เป็นโรคไวรัสท่ีพบได้ท่ัวไปในระหว่าง

การเลี้ยงในบ่อ ซึ่งทำให้กุ้งที่ติดเชื้อดังกล่าวไม่โต มีขนาดแคระแกรน ได้ผลผลิตที่ต่ำ ทำให ้

เกษตรกรเสียหายจากค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ดังนั้น การตรวจวินิจฉัยโรคในกุ้งในช่วงต่างๆ  

ของการผลิตกุ้งจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

สวทช. โดย ศช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส IHHNV โดยใช้เทคนิค Loop 

Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิค Lateral 

Flow Dipstick (LFD) ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจโรคแคระแกรนที่เกิดจากเชื้อไวรัส 

IHHNV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และมีกระบวนการตรวจที่ไม่ยุ่งยากและวิเคราะห์ผล

ได้ง่าย ชุดตรวจไวรัส IHHNV เป็นการพัฒนาเทคนิค LAMP และตรวจสอบด้วยเทคนิค LFD 

ใช้สำหรับตรวจการติดเชื้อไวรัส IHHNV ในตัวอย่างกุ้ง รวมทั้งสัตว์พาหะ โดยใช้เวลาใน 

การตรวจเพียง 45 นาที เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัส IHHNV
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(4) เทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส YHV โดยใช้เทคนิค LAMP ร่วมกับ 
การแปรผลด้วยเทคนิคการตกตะกอนอนุภาคทองคำโดยใช้ไพรเมอร์ 3 คู่  
ที่จำเพาะต่อจีโนมของไวรัส YHV 8 ตำแหน่ง

พัฒนาโดย:
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด
บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด

การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยสามารถทำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมาก อย่างไร 

ก็ตามในระยะหลังนี้การติดเชื้อไวรัสโรคหัวเหลือง (Yellow-head virus : YHV) ได้ก่อให้เกิด

ความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นการวินิจฉัยและการป้องกันการติดเชื้อไวรัส 

ในกุ้งจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง 

สวทช. โดย ศช. จึงได้พัฒนาชุดตรวจไวรัส YHV ขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีการตรวจ 

หาเชื้อไวรัสก่อโรคหัวเหลืองในกุ้ง โดยการเพิ่มสารพันธุกรรมของไวรัสในหลอดทดลองโดยใช้

เทคนิค Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ร่วมกับการแปรผลด้วย 

เทคนิคการตกตะกอนอนุภาคทองคำ ซึ่งใช้เวลาในการอ่านผลไม่เกิน 1 นาที วิธีการนี้ใช้เวลา 

รวมเพยีง 1 ชัว่โมง 10 นาท ีและไมต่อ้งใชเ้ครือ่ง Thermal Cycler และเครือ่งแยกสารพนัธกุรรม 

ด้วยกระแสไฟฟ้า จึงเหมาะกับการใช้งานในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
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(5) การพัฒนาวิธีการตรวจแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ศช.  
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของประเทศไต้หวัน

หน่วยงานที่รับการถ่ายทอด:
เกษตรกร และผู้ประกอบการทั่วไป

คณะนักวิจัยไทยและคณะนักวิจัยไต้หวัน ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวิธีการ 

ตรวจแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) ซ่ึงการ

ตรวจแบคทีเรียก่อโรคนี้ได้ จะช่วยลดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงในการ

ระบาดของแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน และด้วยเล็งเห็นผลกระทบของโรคระบาดต่อ 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในระดับโลก และความเร่งด่วนที่จะต้องควบคุมการระบาด  

คณะนักวิจัยจึงได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งวิธีการ และลำดับเบสในการออกแบบไพรเมอร์  

สำหรับตรวจหาเชื้อดังกล่าวสู่สาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำวิธีการไปใช้เพื่อ 

ลดความเสี่ยงการระบาดของโรคได้อย่างกว้างขวาง

ปัญหากุ้งตายด่วนเริ่มมีการระบาดครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2552  

และมีการแพร่กระจายสู่ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และไทย ในปี 2553, 2554 และ 2555 

ตามลำดับ จากตัวอย่างกุ้งตายด่วนที่ทำการศึกษาพบว่า มีตัวอย่างที่มีโรคของตับและ 

ตับอ่อนวายฉับพลัน (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease: AHPND) 

เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังการปล่อยลูกกุ้งลงบ่อดินไม่เกิน 35 วัน ในต้นปี 2556 

ได้ค้นพบแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคนี้คือ แบคทีเรียในกลุ่ม vibrio parahaemolyticus 

ทั้งนี้ถึงแม้จะทราบสาเหตุของโรค แต่การควบคุมและป้องกันแบคทีเรียสาเหตุเป็นไปได้ยาก 

เนื่องจากขาดวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคที่มีความจำเพาะและรวดเร็ว ที่สามารถจะนำไป 

ใช้ตรวจหาเชื้อก่อโรคในพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และคัดกรองลูกกุ้งก่อนปล่อยลงบ่อดินคณะนักวิจัย

จึงพัฒนาวิธีการตรวจแบคทีเรียสาเหตุโรค AHPND ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ และเผยแพร่ข้อมูล 

ลำดับเบสของไพร์เมอร์และขั้นตอนเทคนิคพีซีอาร์เพื่อใช้ตรวจแบคทีเรียก่อโรคสู่สาธารณะ 

เพื่อประโยชน์ในการลดการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคและการประเมินประสิทธิภาพของ 

เทคนิคที่พัฒนาได้
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(6) ข้าวเจ้าพันธุ์ กข51 ข้าวเหนียวพันธุ์ กข18 และข้าวเหนียวพันธุ์ กข6  
ต้นเตี้ยต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:
หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศช. สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและกรมการข้าว

หน่วยงานที่รับการถ่ายทอด:
เกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะนักวิจัยได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยการค้นหายีน ด้วยเทคนิคโมเลกุล

เครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือก (DNA Marker Assisted Selection) ร่วมกับวิธีปรับปรุง 

พันธุ์แบบผสมกลับ (Backcrossing) เพื่อพัฒนาข้าวนาน้ำฝน พัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 

105 และ กข6 ให้มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิต ต้านทานโรคและแมลง ทนต่อสภาพแวดล้อม 

ที่ไม่เหมาะสม และยังคงคุณภาพ ลักษณะเด่นใกล้เคียงกับพันธุ์เดิม ในปี 2556 มีสายพันธุ์ข้าว 

ที่สำคัญ ดังนี้ 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข51 เป็นข้าวพันธุ์แรกที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมาย 

โมเลกุลในการคัดเลือกและได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 

โดยพัฒนาจากพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ IR49830-7-1-2-2 ทำให้ได้พันธุ์ข้าว 

กข51    ทนนำ้ทว่มฉบัพลนั มลีกัษณะเดน่คอื   เปน็ขา้วไวตอ่ชว่งแสง มคีณุภาพเมลด็ทางกายภาพ 

เคมี การหุงรับประทานใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 และสามารถทนน้ำท่วมฉับพลัน 

ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้นได้ 12 วัน เหมาะแก่การปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนที่มีความเสี่ยง 

ต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ผลผลิต 

เฉลี่ยสูงสุด 736 กิโลกรัมต่อไร่
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ข้าวเหนียวพันธุ์ กข18 เป็นข้าวพันธุ์ที่ 2 ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่อง 

หมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกท่ีได้รับการรับรองพันธ์ุจากกรมการข้าวเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม  

2556 โดยพัฒนาจากพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 กับข้าวเจ้าหอมนิล ทำให้ได้พันธุ์ข้าวเหนียว  

กข18 ต้านทานโรคไหม้ มีลักษณะเด่นคือ เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 158 

เซนติเมตร เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล ใบสีเขียว คอรวงยาว ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า 

คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี คุณภาพหุงต้มใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 เมื่อนึ่งสุกมีเนื้อ 

สัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

ตอนบนที่มีการระบาดของโรคไหม้ ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 609 กิโลกรัมต่อไร่ 



45วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน)

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง เป็นข้าวเหนียว

พันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์แบบการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อรวมยีนและทำการ 

คัดเลือกแบบสืบประวัติจนได้ข้าวเหนียวต้นเตี้ยสายพันธุ์ดีโดยเป็นการผสมระหว่างพันธุ์ 

RGD05219-12-12-B (KDML105/IR62266) ซึ่งเป็นพันธุ์ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และพันธุ์ 

RGD04069-1-179-1 (RD6*5/Jao Hom Nin)*3/// (KDML105*5/IR1188) 

ซึ่งเป็นสายพันธุ์รับ มีลักษณะเด่นคือ เป็นข้าวนาปีไวต่อช่วงแสง ต้านทานต่อโรคไหม้และโรค

ขอบใบแห้ง มีขนาดลำต้นสูงเฉลี่ย 130 เซนติเมตร ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายด้วยเครื่อง 

จักร มีการแตกกอดี ลำต้นมีความแข็งแรง จึงมีความทนทานต่อลมแรง ลดปัญหาการหักล้ม 

เมล็ดเรียวยาว เมื่อนำมาหุงต้ม มีคุณภาพและความเหนียวนุ่มคล้ายพันธุ์ กข6 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 

700-800 กิโลกรัมต่อไร่ 

(7) การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่อิงกับฐานความรู้ออนโทโลยี  
กรณีศึกษาการประยุกต์ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนงาน 
นโยบายยุทธศาสตร์วิจัยข้าว
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การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่อิงกับฐานความรู้ออนโทโลยีนี้ เป็น 

ระบบที่ได้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยนโยบายยุทธศาสตร์วิจัยข้าว เพื่อประโยชน์

สำหรับการตัดสินใจการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการงานวิจัยระดับประเทศ โดยระบบ 

วิเคราะห์ข้อมูลนี้ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยด้านข้าวจากอดีตย้อนหลัง 5 ปี 

จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2549-2553) จากหน่วยงานให้ทุนหลักของประเทศ และนำเสนอข้อมูล 

เชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวประจำปี 2555 

นอกจากนี้ นอกจากการพัฒนาได้ใช้กรอบแนวคิดของ ontology-based research 

visualization system จึงทำให้สามารถนำระบบที่พัฒนาไปประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลโครง 

การวิจัยในสาขาต่างๆได้อย่างยืดหยุ่น

(8) ระบบอ่านค่าข้อมูลเซนเซอร์ไร้สายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ระบบอ่านค่าข้อมูลเซนเซอร์ไร้สายด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นระบบอ่าน 

ค่าข้อมูลเซนเซอร์ความชื้นในดินจากโหนดเซนเซอร์ไร้สายที่อยู่ในแปลงเพาะปลูก ซึ่งสามารถ

เรียกดูข้อมูลการตรวจวัดท่ีบันทึกอยู่ในโหนดได้โดยตรง ผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายมาตรฐาน 

IEEE 802. 15.4/ZigBee โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา JAVA บนเครื่อง 

คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีอุปกรณ์ไร้สายมาตรฐาน EEE 802. 15.4/ZigBee ติดตั้งอยู ่

ที่พอร์ต USB
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นอกจากนี้ ระบบยังสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลแปลงเพาะปลูกหรือ 

นักวิจัยทางด้านการเกษตร ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานเครื่อง 

เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางที่เก็บข้อมูลการตรวจวัดในพื้นที่ได้ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการอ่าน

ค่าจากหัววัดเซนเซอร์ในแปลงเพาะปลูก โดยไม่ต้องเดินเข้าไปในแปลงที่เข้าถึงได้ไม่สะดวก  

และสามารถนำอุปกรณ์อ่านค่าไปใช้งานในแปลงเพาะปลูกบริเวณอื่นที่มีการติดตั้งระบบ 

แบบเดียวกันนี้ได้

(9) การแปรรูปผักตบชวาให้เป็นวัสดุทางการเกษตร หรือสมาร์ทซอยล์  
(Smart Soil)

พัฒนาโดย:
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)

ผักตบชวาที่มีจำนวนมากในแม่น้ำลำคลองเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม 

และระบบนิเวศในน้ำ กระทบทั้งพืชน้ำและสัตว์น้ำตายและเกิดน้ำเน่าเสียตามลุ่มน้ำ 

เจ้าพระยาและลำน้ำอื่นๆ ของประเทศไทย

นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา ศูนย์นาโน 

เทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. จึงริเริ่มโครงการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นวัสดุทางการ

เกษตร หรือสมาร์ทซอยล์ (Smart Soil) ซึ่งเป็นได้ทั้งวัสดุเพาะเมล็ด วัสดุปลูก และวัสดุ 

ปรับปรุงดิน ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก นักวิจัยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล 

คาร์บอไนเซชัน (Hydrothermal Carbonization) ซ่ึงใช้เวลาเพียง 1-2 ช่ัวโมง กระบวนการ 

ดังกล่าวสามารถช่วยร่นเวลาในการกำจัดผักตบชวาได้อย่างมาก และยังลดปริมาณก๊าซ 

เรือนกระจก จากการกำจัดผักตบชวาด้วยวิธีการเผาทำลายอีกด้วย ทำให้ได้สารปรับปรุงดิน 
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จากผักตบชวาท่ีมีธาตุอาหารเหมาะกับการเพาะปลูก แถมยังมีคุณสมบัติที่เทียบเท่าดินที่ 

ผ่านการหมักหมมตามธรรมชาติเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี นอกจากนี้การใช้สารนาโน 

เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้สมาร์ทซอยล์มีคุณสมบัติพิเศษที่ทั้งช่วยปรับปรุงให้ดินมีคุณสมบัติ 

อุ้มน้ำ ช่วยทำให้ดินดูดซับและปลดปล่อยธาตุอาหารพืชได้ดี มีคุณภาพคล้ายดินแถบลุ่มน้ำ 

อเมซอนที่มีธาตุอาหารสูงเหมาะกับการใช้เป็นวัสดุทางการเกษตร ด้วยเนื้อดินที่มีความโปร่ง

และเบา จึงช่วยการกระจายตัวของรากพืชได้ดี 

ปัจจุบันโครงการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นสารปรับปรุงดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ขยายกำลังการผลิต จากระดับห้องปฏิบัติการ เป็นระดับภาคสนาม โดยมีอัตราการแปรรูป 

ผักตบชวาอยู่ที่ 8 ตันต่อวัน รวมถึงการพัฒนาระบบการผลิตในรูปแบบ เคลื่อนที่ได้ ที่สามารถ 

นำไปใช้งานได้จริง ณ พื้นที่เป้าหมาย เช่น ประตูระบายน้ำ เป็นต้น

(10) การผลิตข้าวอินทรีย์ได้มาตรฐาน

พัฒนาโดย:
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 17 จังหวัดมหาสารคาม

ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้

สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ อาทิเช่น ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุม 

และกำจัดศัตรูพืช ในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความ 
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จำเป็นสามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษ 

ตกค้าง ในขณะเดียวกันเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตผลข้าวที่มีคุณภาพดีและ 

ปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิด 

ความมั่นใจและเชื่อถือในระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบและ

ได้รับการรับรอง ดังนั้น จึงต้องมีระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน 

ด้วยเหตุนี้ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) 

สวทช. จึงให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

การผลิตข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 17 จังหวัดมหาสารคาม ให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทำให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตข้าวอินทรีย์

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สมาชิกสามารถบริหารจัดการนำทรัพยากรที่มี

อยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อันนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

และลดมลพิษในชุมชน ด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการลงทุนใน

ระบบการผลิตคิดเป็นมูลค่า 210,669 บาท จากโครงการดังกล่าว

(11) ต้นแบบเตาผลิตความร้อนและระบบลมร้อนสำหรับอบยางพาราแผ่นที่มี 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

พัฒนาโดย:
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
กลุ่มเกษตรกรบ้านท้ายวัง และ บ้านเขาหมาก อ.เมือง จ.ตราด และกลุ่มพัฒนายางในชุมชน  
จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.น่าน และภาคเอกชน ใน จ.นครพนม จ.ร้อยเอ็ด
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จากปัญหาสำคัญในการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย คือ การแห้งของ 

แผ่นยางที่ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากความร้อนที่เข้าสู่ห้องอบกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ มีการ 

ร้อนมากเป็นจุดๆ ทำให้ยางแผ่นรมควันท่ีได้มีคุณภาพต่ำ และใช้เวลามากในการอบยาง 

แต่ละคร้ัง ทำให้สูญเสียไม้ฟืนท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงจำนวนมาก ในขณะท่ีราคาไม้ฟืนสูงข้ึน  

จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเตาอบยางให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถควบคุมอุณหภูมิ 

ในห้องอบยางได้ดีขึ้น เพื่อให้ผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพสูงขึ้น

สวทช. โดยฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

มหานคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงดำเนินการส่งเสริมการ 

ใช้เตาอบยางแผ่นรมควันประหยัดพลังงาน ในปี 2555 ได้ดำเนินการขยายผลการใช้งานเตา 

อบยางแผ่นรมควันประหยัดพลังงานกับเกษตรกรสวนยาง กลุ่มสัจจะพัฒนายางบ้านท้ายวัง 

อ.เมือง จ.ตราด เพื่อปรับปรุงระบบ โดยใช้เตาผลิตความร้อน 1 เตา ให้รองรับการใช้งานได้ 

กับห้องอบรมควันแบบสหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกย.) (สร้างปี 2538) จำนวน 2 ห้อง 

บรรจุยางแผ่นได้ทั้งหมด 12 เก๊ะยางหรือคิดเป็นน้ำหนักยางแห้งประมาณ 7 ตัน ทำให้ยาง 

แผ่นที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิงร้อยละ 30 คิดเป็นมูลค่า 105,000 บาทต่อเตาต่อปี 

(คำนวณจากราคาไม้ฟืน 1.2 บาทต่อกิโลกรัม) ผลิตยางแผ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากเดิม 42 

เป็น 72 ตันยางแห้งต่อเดือน และลดระยะเวลาในการอบยางแผ่นร้อยละ 20 จากเดิม 4 วัน 

3 คืน เป็น 3 วัน 2 คืน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นทำให้กลุ่มเกษตรกรลงทุนสร้างเตาผลิต 

ความร้อนอีก 1 เตา โดยเปลี่ยนรูปทรงกลมเป็นทรงสี่เหลี่ยมทำให้ใส่ฟืนได้ง่ายขึ้น เกิดผล 

กระทบเชิงเศรษฐกิจทำให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำยางสด 8.4 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ในปี 2556 มีการขยายงานไปในกลุ่มสัจจะพัฒนายาง บ้านเขาหมาก  

อ.เมือง จ.ตราด อีก 2 เตา และมีแผนการขยายผลไปยังชุมชนใน จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง  

จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.น่าน และภาคเอกชน ใน จ.นครพนม จ.ร้อยเอ็ด ต่อไป
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(12) โรงเรือนคัดเลือกแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

      

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการหลวงปางดะ โครงการหลวงแม่สาใหม่ 
โครงการหลวงห้วยลึก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ และเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน ชุมชนราชธานีอโศก 
จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนศรีษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ

สวทช. โดย ศว. ได้พัฒนาพลาสติกสำหรับใช้คลุมโรงเรือนเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง 

ให้มีสมบัติในการคัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และลดการส่องผ่าน 

ของรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เพ่ือลดความร้อนสะสมในโรงเรือน พลาสติกท่ีพัฒนาข้ึนมีลักษณะ

เหนียว และทนทานต่อการใช้งาน โดยได้มีการทดลองการใช้งานจริงในพ้ืนท่ีสถานีวิจัยเกษตร

ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โครงการหลวงปางดะ โครงการหลวงแม่สาใหม่ โครงการ 

หลวงห้วยลึก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และสถานี 

วิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ โดยทดลองปลูกพริกหวาน เมลอน และผักสลัดแดงเรดโครอล 

ในโรงเรือนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งพบว่า พืชจะมีลักษณะสีเข้มสด และให้ผลผลิตที่สูงกว่าพืชที่ปลูก 

โดยไม่ใช้โรงเรือนพลาสติกเลือกแสง นอกจากนี้ มีเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่ภาคอีสานเข้ารับ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนคัดเลือกแสง จำนวน 50 คน จากหมู่บ้านเกษตรกรอินทรีย์ 

บ้านหนองมัง ชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนศรีษะอโศก จังหวัด 

ศรีสะเกษ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับประกอบการตัดสินในการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลาสติกคัด 

กรองแสงสำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก และเพื่อขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัยให้ผู้ที่ 

สนใจได้นำไปแพร่สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
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(13) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวโพด ข้าวเหนียว ข้าวก่า

พัฒนาโดย:
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
เกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน เลย สกลนคร อุบลราชธานี และสุรินทร์

สวทช. โดย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ดำเนินงานร่วมกับ ศูนย์ปรับปรุง 

พันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวโพด ข้าวเหนียว ข้าวก่า 

เป็นผลิตภันฑ์ต่างๆ ได้แก่ คอร์นนัทคุกกี้ คอร์นนัท น้ำข้าวโพดสีม่วง นมข้าวโพด ให้แก่ 

เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เครือข่าย สวทช. ใน จังหวัดน่าน เลย 

สกลนคร อุบลราชธานี และสุรินทร์

(14) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตผลสด พริก มะเขือเทศ  
โดยการแจกเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร

พัฒนาโดย:
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
เกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน 
เลย สกลนคร อุบลราชธานี และสุรินทร์
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สวทช. โดย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ดำเนินงานร่วมกับ ศูนย์ปรับปรุง 

พันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตผลสด พริก 

มะเขือเทศ โดยการแจกพันธุ์พริกห้วยสีทนกัลปพฤกษ์ มะเขือเทศพันธุ์โกลเด้นปริ้นเซส 

และพันธุ์แบล็คเชอรี่ ขามแก่น ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ 

เครือข่าย สวทช. ในจังหวัดน่าน เลย สกลนคร อุบลราชธานี และสุรินทร์ ที่เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มละ 500 เมล็ด

(15) กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ำ

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
บริษัท สยาม ดุท เคพีเอ็น ไมนิง อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ทีพีเอส แมททีเรียล จำกัด
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ปัจจุบันกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มโดยท่ัวไปน้ันมี 2 แบบ คือ แบบหีบแยก 

กะลาเม็ดในโดยใช้ไอน้ำ และแบบหีบรวมกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ำ กระบวนการเหล่านั้น 

มีข้อจำกัด คือ กระบวนการแบบหีบแยกกะลาเม็ดในแบบใช้ไอน้ำนั้น เหมาะสำหรับการผลิต

ในโรงงานขนาดใหญ่ และไอน้ำที่ใช้มีผลต่อการเพิ่มปริมาณน้ำผสมในน้ำมัน และอุณหภูมิสูง

จากการใช้ไอน้ำในขั้นตอนการแยกผลจากทะลายปาล์มเป็นผลให้กากที่เหลือจากการหีบม ี

คุณค่าทางโภชนาการต่ำลง และก่อให้เกิดน้ำเสียเป็นปริมาณมาก นอกจากนี้ ต้องใช้ไอน้ำ 

และไฟฟ้าปริมาณมากในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม ทำให้การตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ต้องใช้เงินลงทุนสูง และต้องมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 15 ตันทะลายปาล์มสดต่อชั่วโมง 

(ประมาณ 30,000 ไร่) ส่วนกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มแบบรวมโดยไม่ใช้ไอน้ำ มีผลให ้

น้ำมันที่ได้เป็นน้ำมันผสมระหว่างน้ำมันเม็ดในปาล์มและน้ำมันจากเนื้อปาล์ม ซึ่งเป็นน้ำมัน 

เกรดบีที่มีราคาจำหน่ายต่ำกว่าน้ำมันที่ได้จากกระบวนการหีบแยกเม็ดในปาล์ม 

ดังน้ัน สวทช. โดย ศว. จึงได้ทำการพัฒนาเคร่ืองสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกกะลาเม็ด 

ในโดยไม่ใช้ไอน้ำ ขนาดการผลิต 1 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง สำหรับการใช้งานในชุมชน 

ซึ่งมีข้อดี คือ ใช้พื้นที่ขนาดเล็ก ในระบบไม่มีอุปกรณ์กำเนิดไอน้ำ สามารถเคลื่อนที่ไปยัง 

แหล่งเพาะปลูกปาล์มได้ง่าย ใช้งานสะดวกประหยัดพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย เป็นระบบ 

ทำงานต่อเนื่องกึ่งอัตโนมัติ ผลิตน้ำมันปาล์มเกรดเอ ปริมาณความชื้นและกรดไขมันอิสระต่ำ 

และกากเหลือจากกระบวนการสกัดสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้ โดยขณะนี้มีผู้ประกอบ

การในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์มเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ได้แก่ บริษัท 

สยาม ดุท เคพีเอ็น ไมนิง อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ทีพีเอส แมทที เรียล จำกัด

(16) ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช : ราบิวเวอเรีย Beauveria bassiana BCC 2660

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ศช.

หน่วยงานที่รับการถ่ายทอด:
เกษตรกรในจังหวัด นครราชสีมา กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา
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สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีการใช้ทางการเกษตรอย่างกว้างขวางเนื่องจากให้ผลการ 

ทำลายศัตรูพืชได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตามสารเคมีจะส่งผลต่อการดื้อยาของศัตรูพืช สารพิษตก 

ค้างในผลิตภัณฑ์ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค รวมถึงเสียสมดุลย์ทาง 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ศช. สวทช. ได้คัดเลือกราแมลงจาก BIOTEC culture collection มาทดสอบ 

ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชพบว่า Beauveria bassiana BCC2660 มีคุณสมบัติ

ในการทำลายแมลงหรือทำให้เกิดโรคกับแมลงหลายชนิด เช่น เพลี้ย ไรแดง แมลงหวี่ขาว 

หนอนผีเสื้อ ตั๊กแตน ปลวก และด้วง โดยเชื้อราจะผลิตสปอร์ซึ่งเมื่อสัมผัสกับผิวของแมลง 

ในสภาพความชื้นที่เหมาะสม สปอร์จะงอก แทงทะลุผ่านผนังหรือช่องว่างบนลำตัว 

โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อของแมลง เส้นใยของเชื้อราจะเข้าสู่เนื้อเยื่อของแมลง และจะผลิต 

สารพิษที่เรียกว่า บิวเวอริซิน และโอโอสปอริน เข้าทำลายแมลง และจากการศึกษากลไกการ

ก่อโรคและทดสอบประสิทธิภาพของราบิวเวอเรียต่อ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 

เพลี้ยอ่อน ที่ทำความเสียหายต่อมันสำปะหลัง ข้าว และพืชผักสวนครัว โดยติดตามการ 

กระจายตัวของราตั้งแต่ราแพร่เข้าสู่ตัวแมลงจนถึงขั้นตอนทำให้เพลี้ยตาย พบว่าสามารถ 

ควบคุมและกำจัดได้เป็นอย่างรวมถึงได้ศึกษาวิจัยเพื่อการขยายขนาดการผลิตเชื้อราใน 

ถังหมัก 600 ลิตร 

สำหรับการนำเชื้อราบิวเวอเรียไปประยุกต์ใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบชีววิธี 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ฝึกอบรมแก่เกษตรกรให้มีความ 

สามารถในการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและนำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ เช่น อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
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3.1 การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เป็นการมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล 

ระดับครอบครัว และระดับชุมชนสู่สังคมที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัว 

เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการกินดีอยู่ดี สนองความต้องการพื้นฐาน เพิ่มคุณภาพชีวิต 

ความมั่นคงในการดำรงชีวิต สร้างความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคของประชาชน เพื่อ 

ให้คนในสังคมมีภูมิคุ้มกันและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรม 

การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานในการประเมินผลการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 4 มิติหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนา 

ศักยภาพและการปรับตัวบนสังคมฐานความรู้ 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงใน

การดำรงชีวิต 3) การสร้างค่านิยม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยให้มีภูมิคุ้มกันของสังคม 

และ 4) การสร้างความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ในรายงานฉบับนี้ จะนำเสนอเฉพาะมิติ

ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ การพัฒนา 

ศักยภาพและการปรับตัวบนสังคมฐานความรู้ เป็นการพัฒนาคนในสังคมทั้งในระดับบุคคล 

และระดับองค์กรให้มีศักยภาพ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความคิด ทักษะอาชีพ 

และการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ภายใต้สังคมฐานความรู้และเกื้อหนุนต่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีวิต เป็นการพัฒนาให้คน

ในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และสามารถเข้าถึงระบบการคุ้มครองทาง 

สังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน และการสร้างความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนา 

ประชาชนให้ได้รับความเท่าเทียมกันในด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และมีสิทธิในการรับ 

รู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม และมีรายละเอียด 

ของตัวชี้วัดดังตารางที่ 3-1

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

บทที่ 3
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ตารางที่ 3-1 สรุปตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

มิติสังคม เกณฑ์พิจารณา

1. การพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวบน
สังคมฐานความรู้

1.1 การได้รับการศึกษา เป้าหมายของจำนวนปีเฉลี่ยของประชากร 
ที่ได้รับการศึกษาไว้ที่ 9 ปี โดยครอบคลุม 
ประชากรท่ีได้รับการศึกษาเท่ากับร้อยละ 100 

1.2 คุณภาพการศึกษา ร้อยละของคะแนนผลสอบวิชาหลักสูงขึ้น

1.3 ความเข้มแข็งของวิทยาการ เป้าหมายงบประมาณการวิจัยของประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.4 ของผลิตภัณฑ์มวล 
รวมภายในประเทศ (GDP) 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่น 
คงในการดำรงชีวิต

ด้านสาธารณสุข

2.1 อายุขัยเฉลี่ย เป้าหมายอายุขัยเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 
เกิดและมีชีวิตอยู่รอดมาจนกระทั่งตาย 
เท่ากับ 80 ปี

2.2 การเข้าถึงบริการสุขภาพ ประชาชนมีหลักประกันด้านสุขภาพร้อยละ 
100

2.3 ทรัพยากรสาธารณสุข การกระจายทรัพยากรสาธารณสุขมีอัตรา 
ส่วนที่ดีขึ้น (เป้าหมายในช่วงแผนฯ 8)
-แพทย์ : ประชากร เท่ากับ 1 : 3,300
-ทันตแพทย์ : ประชากร เท่ากับ 1 : 9,800
-พยาบาลวิชาชีพ : ประชากร เท่ากับ  
1 : 900
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มิติสังคม เกณฑ์พิจารณา

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

2.4 คดีอาชญากรรมและยาเสพติด ค่าเป้าหมายของการเกิดคดีอาชญากรรม 
และยาเสพติด
-คดีอาชญากรรมต่อประชากร 
o คดีประทุษร้ายต่อชีวิตฯ 0.3 คดี : 
   1,000 คน
o คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ฯ 0.7 คดี :    
   1,000 คน
-คดียาเสพติด 1.8 คดี : 1,000 คน

3. การสร้างความเสมอภาคและการมีส่วน
ร่วม

สวัสดิการสาธารณะ

3.1 การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด เป้าหมายสูงสุดที่ภาครัฐต้องจัดสรรและให้ 
บริการน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนประชากร 
ทั้งหมด

ที่มา : ดัดแปลงมาจากดัชนี้ชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547

เพื่อให้สามารถอภิปรายบทบาทของ วทน. ต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนได้อย่าง 

ชัดเจนและเป็นรูปธรรม คณะผู้จัดทำได้เลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ 

มั่นคงในการดำรงชีวิต ประกอบด้วยการพัฒนาด้านสาธารณสุข และความมั่นคงปลอดภัย 

ในชีวิตมานำเสนอในบทนี้

3.1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีวิต: 
ด้านสาธารณสุข

อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการวัดความสามารถด้านสาธารณสุข

ของประเทศต่างๆ การที่ประชากรของประเทศมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดยืนยาวแสดงถึง 

ความสามารถในการบริหารจัดการของรัฐในแง่การให้บริการทางสาธารณสุขภาวะโภชนา 
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การ และการเข้าถึงบริการพื้นฐานด้านสุขภาพของประชากรอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นทุนสังคม 

สำหรับการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 

อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด หมายถึง จำนวนปีที่บุคคลหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะ

มีชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งตาย (สศช., 2547) ทั้งนี้ จากรูปที่ 3-1 พบว่า ประชากรไทยมีอายุ 

ขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดยืนยาวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 มีอายุขัยเฉลี่ยเพศชายอยู่ที่ 

70 ปี และเพศหญิงอยู่ที่ 75 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2507 ที่มีอายุขัยเฉลี่ยเพศชายอยู่ที่ 56 ปี 

และเพศหญิง 62 ปีค่อนข้างมาก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการของรัฐใน 

แง่การให้บริการทางสาธารณสุข ภาวะโภชนาการ และการเข้าถึงบริการพื้นฐานด้านสุขภาพ

ของประชากรมีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น 

รูปที่ 3-1 อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จำแนกตามเพศของประชากร ปี 2507-2555

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555

ปัจจุบัน ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น โดยในปี 2556 

ประชากรมีหลักประกันสุขภาพจำนวน 64.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2548 

ครอบคลุมถึงประมาณร้อยละ 99.87 ของประชากรที่มีสิทธิทั้งหมด (ตารางที่ 3-2) แต่การ 

บริการสาธารณสุขยังพบปัญหาเชิงคุณภาพและความเหลื่อมล้ำในการกระจายทรัพยากร 

สาธารณสุขระหว่างพื้นที่อยู่มาก ทั้งนี้ จากตารางที่ 3-3 จะเห็นได้ว่า ในปี 2554 

มีสัดส่วนของแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,670 คน ทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 11,842 คน 
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และพยาบาลวิชาชีพ 1 คนต่อประชากร 525 คน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วน 

ของการขาดบุคลากรสาธารณสุขด้านต่างๆ สูงสุด 

ตารางที่ 3-2 การมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนไทย ปี 2548 และ 2556 

หน่วย : คน

 ประเภท ปี 2548 ปี 2556

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 47,343,401 48,612,007

สิทธิประกันสังคม 8,741,658 10,660,433

สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
ข้าราชการการเมือง

4,151,495 4,752,240

สิทธิอื่นๆ 217,837 673,743

สิทธิว่าง 1/ 2,356,963 81,983

รวมประชากรผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ 62,811,354 64,780,406

ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ 2/ 60,454,391 64,698,423

ร้อยละความครอบคลุมสิทธิ 3/ 96.25 99.87

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557

1/ สิทธิว่าง หมายถึง ผู้ที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยังไม่ได้ลง 

ทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและไม่

มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้

2/ คำนวณจากสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า+สิทธิประกันสังคม+สิทธิข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการการเมือง+สิทธิทหารผ่านศึก+สิทธิครู เอกชน 

(ไม่รวมสิทธิว่าง) หรือหมายถึงผู้ที่ได้ลงทะเบียนสิทธิต่างๆ

3/ คำนวณจากความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ คูณ 100 หาร จำนวนผู้มีสิทธิ 

ในหลักประกันสุขภาพ
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ตารางที่ 3-3 อัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร ปี 2554

ภาค อัตราส่วน 
แพทย์ : 

ประชากร

อัตราส่วน 
ทันตแพทย์ : 
ประชากร

อัตราส่วน 
พยาบาลวิชาชีพ 

: ประชากร

เฉลี่ยทั้งประเทศ 1 : 2,670 1 : 11,842 1 : 525

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : 5,305 1 : 20,802 1 : 975

ภาคใต้ 1 : 3,242 1 : 11,311 1 : 504

ภาคเหนือ 1 : 3,082 1 : 11,915 1 : 523

กรุงเทพมหานคร 1 : 1,898 1 : 13,413 1 : 523

ภาคกลาง 1 : 1,144 1 : 4,892 1 : 226

ที่มา : รายงานทรัพยากรสาธารณสุข, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2556

3.1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีวิต: 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติดเป็นปัจจัยในการแสดงสภาพแวดล้อมและความ 

มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หนึ่งของพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีวิตของการประชาชน ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนัก 

งานสถิติแห่งชาติพบว่า ในปี 2555 ประเทศไทยมีอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมและคดียา 

เสพติดคิดเป็นร้อยละ 6.8  คดีต่อประชากร 1,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 

ร้อยละ 4.8 คดีต่อประชากร 1,000 คน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 83 เป็นคดียาเสพติด ซึ่งยังคง 

เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข รองลงมา คือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน (ร้อยละ 

11) เช่น การลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รีดไถ ฯลฯ และคดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 

(ร้อยละ 6) เช่น การฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา การทำให้ตายโดยประมาท การพยายามฆ่า 

และการข่มขืน ฯลฯ (รูปที่ 3-2) ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเพิ่มมาตรการ 

การป้องกัน และปราบปรามคดีต่างๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
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รูปที่ 3-2 อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมและยาเสพติดต่อประชากร ปี 2551-2555

 

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2556 

หมายเหตุ : ไม่พบข้อมูลคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

3.2 บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

หากพิจารณาด้านการแพทย์และสาธารณสุขท่ีเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง 

ความมั่นคงในการดำรงชีวิตพบว่า ภาครัฐยังมีความสามารถในการบริหารจัดการในการให้ 

บริการสาธารณสุข ภาวะโภชนาการ และการเข้าถึงบริการพื้นฐานด้านสุขภาพไม่มากเท่าที่ 

ควร ทั้งนี้ เห็นได้จากปัญหาในเชิงคุณภาพของบริการสาธารณสุข และการกระจายทรัพยากร

สาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ที่ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละภาคอยู่มาก ทำให้คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่มาก สำหรับสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของ 

ประชาชนกลับพบว่า มีการเกิดคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสามารถเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขหรือ 

บรรเทาปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย รวมถึงการลดช่องว่างต่างๆ ในสังคมอันช่วยทำให้เกิดการ 

พัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างย่ังยืนและยาวนาน ดังท่ีปรากฏในนโยบายและแผน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 1 (ปี 2555-2564) ดังนี้

3.2.1 วทน. เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข 

เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ฉบับที่ 1 ประการหนึ่ง คือ พัฒนางาน วทน. เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิ 

คุ้มกัน โดยพัฒนาคุณภาพ สุขภาพของประชาชนคนไทย ซึ่งกำหนดให้มีการป้องกัน รักษา 

การเจ็บป่วยโรคที่ป้องกันได้และโรคอุบัติใหม่ มีการพึ่งพาตนเองโดยใช้งาน วทน. ภายใน 

ประเทศเพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนเพิ่มความมั่นคงในชีวิต ภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน. 

กลยุทธ์ที่ 1 วทน. เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน มีเป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในการบริโภคและการใช้ชีวิตที่ถูกสุขภาวะ 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรัง และเป็นกำลังสำคัญใน 

การพัฒนาประเทศ ได้แก่

การพัฒนา วทน. เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันโรคและเชิงรักษา • โดยพัฒนา 

และนำงาน วทน. ของประเทศมาส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยและ

ตามแหล่งอาหารในท้องถิ่น รวบรวมองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิง 

รุกเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อสาธารณะชนอย่างทั่วถึง 

ตลอดจนการนำงาน วทน. มาใช้ในการรักษาโรคหลักที่เป็นสาเหตุการตายของคน

ไทยรวมถึงโรคเรื้อรังที่ทำให้ต้นทุนของภาระค่ารักษาพยาบาลของประเทศสูงขึ้น 

รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และวิจัยประยุกต์ใช้ความรู้ 

(Translational Research) ด้วย

การพัฒนา วทน. เพื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์•  โดยพัฒนาและนำงาน วทน. ของ

ประเทศมาใช้ในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อให้สามารถตรวจพบ 

ภาวการณ์เป็นโรคในระยะเริ่มแรก ซึ่งจะช่วยให้มีการเยียวยารักษาได้อย่างทัน 
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ท่วงที การพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ 

เข้าถึง การบำบัดรักษาและลดการนำเข้า การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการผลิต 

วัคซีนและยาที่จำเป็นเพื่อใช้ในประเทศพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ (Health 

Informatics) รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

ทั้งด้านการมองเห็น การเคลื่อนที่และเคลื่อนไหว การสื่อสาร การเรียนรู้ 

3.2.2 วทน. เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 

ยังได้ระบุถึงการพัฒนาและนำงาน วทน. มาใช้ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย 

ของประเทศ นิติวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม 

การก่อการร้าย ตลอดจนการป้องกัน และการเยียวยารักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัย 

คุกคามทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารในการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน

การนำ วทน. เข้ามามีบทบาทในการลดการเกิดคดีอาชญากรรมและยาเสพติดจะ 

ช่วยสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและเป็น 

ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้

3.3 ตัวอย่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ที่นำมาใช้พัฒนาทางด้านสังคมอย่างยั่งยืน

3.3.1 ตัวอย่าง วทน. เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

(1) ระบบติดตามอุณหภูมิพร้อมสัญญาณเตือน

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
สภากาชาดไทย
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ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บรักษาอยู่ภายใต้อุณหภูมิเฉพาะที่กำหนด เช่น ยารักษาโรค เซรุ่ม 

หรือส่วนประกอบโลหิต เป็นต้น ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง กระบวนการเก็บรักษาจึง 

ต้องถูกควบคุมอุณหภูมิภายในไว้อย่างระมัดระวัง เพื่อคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ 

อย่างสมบูรณ์ โดยผลงานวิจัยชิ้นนี้มีจุดเด่นที่สำคัญ ได้แก่ (1) หัววัดอุณหภูมิได้ถูกออกแบบ 

และสร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติเฉพาะ ที่สามารถตอบสนองต่ออุณหภูมิเชิงเส้นช่วง -50 ºC ถึง 

150 ºC (2) การรับส่งข้อมูลไม่เกิดการสูญหาย เนื่องจากอุปกรณ์ทุกตัวในระบบมีหน่วย 

ความจำ และแบตเตอร์รี่ภายในสำรอง และ (3) สามารถควบคุม กำหนดและตั้งค่าอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ ในระบบได้ทั้งหมด โดยผ่านโปรแกรมประยุกต์

(2) กระบวนการเตรียมน้ำยางข้นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกที่ 
ปราศจาก Tetramethyl Thiuram Disulphide (TMTD) และผลงานวิจัย 
สูตรการเตรียมน้ำยางข้นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกที่ปราศจาก 
Tetramethyl Thiuram Disulphide (TMTD)

ปัจจุบัน ระบบการรักษาสภาพน้ำยางสดและน้ำยางข้นจะใช้แอมโมเนียรวมกับ 

Tetramethyl Thiuram Disulphide (TMTD) และ Zinc Oxide (ZnO) โดยผลิตภัณฑ์ที่ 

ผลิตจากยางธรรมชาติประเภทจุกนมและจุกนมหลอกมีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึง 

สุขอนามัยและความสะอาด เพราะต้องใช้โดยตรงกับทารก และมีข้อกำหนดในเรื่องปริมาณ 

ของโลหะที่เป็นพิษต่างๆ อาทิ ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู และปรอท รวมถึง ZnO ที่อยู่ใน 

กระบวนการรักษาสภาพน้ำยาง นอกจากนี้ สาร TMTD ยังมีข้อมูลทางการแพทย์ว่าเป็นสาร

ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง

พัฒนาโดย: 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: 
บริษัท ไทยเมด เบบี้โปรดักส์ จำกัด
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สวทช. โดย ศว. ได้ทำการศึกษาวิธีการเตรียมน้ำยางข้นชนิดไร้แอมโมเนียขึ้น 

เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตจุกนมยาง ด้วยวิธีการแบบใหม่โดยใช้สารรักษาสภาพน้ำยางสดที ่

เรียกว่า TAPS (Thai Advanced Preservative System) แทนการใช้สารเดิมที่เป็นปัญหา 

ได้แก่ แอมโมเนีย TMTD และ ZnO สำหรับ TAPS เป็นสารพิเศษใช้ผสมน้ำยางสดในอัตรา 

ส่วนร้อยละ 0.4 เท่ากันกับแบบเดิม แต่จะส่งผลให้น้ำยางข้นที่ได้ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีความเป็น

พิษต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ ประหยัดเวลาและแรงงาน 

ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ รวมทั้งไม่เกิดกากตะกอนขี้แป้งและลดปัญหาการบำบัด 

น้ำเสีย เพราะไม่มีการใช้กรดซัลฟิวริก และเป็นน้ำยางที่มีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับใช ้

ในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทจุกนมยางสำหรับเด็กทารก

(3) ซิลิโคนเจลเพื่อการรักษาแผลเป็นจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
บริษัท ไทย วาโก้ จำกัด

สวทช. โดย ศว. พัฒนาซิลิโคนเจลที่มีความแข็งแรงและความเหนียวเหมาะสมกับ 

การใช้งาน ที่เคลือบอยู่บนผ้ายืด เกิดเป็นต้นแบบเพื่อใช้รักษาแผลเป็นจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก 

โดยผลิตภัณฑ์/ต้นแบบลักษณะเช่นนี้ยังไม่มีการพัฒนาและใช้งานในประเทศไทย การเคลือบ

ซิลิโคนเจลลงผ้ายืดสามารถปรับขนาดของผ้ายืดและความหนาของซิลิโคนเจลได้ตามที่  

แพทย์ผู้รักษาต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ความลึกและความรุนแรงของแผล 

ทำให้ได้ชิ้นงานเฉพาะบุคคล 

งานวิจัยนี้ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท ไทย วาโก้ จำกัด ในการนำผ้ายืดที่เคลือบด้วย 

ซิลิโคนเจลไปใช้ร่วมกับชุดผ้ายืดรัดที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ของ บริษัท ไทย วาโก้ จำกัด 

สำหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อการรักษา 
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แผลเป็นให้ผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกในโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลนพรัตน์ 

เป็นต้น ภายใต้การดูแลรักษาแผลเป็นโดยทีมแพทย์ในแต่ละโรงพยาบาล จากผลการใช้ผ้ายืด

เคลือบซิลิโคนเจลร่วมกับชุดผ้ายืดรัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

2556 มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งสิ้นจำนวน 116 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้

ชุดผ้ายืดรัดเพียงอย่างเดียว พบว่า การใช้ผ้ายืดที่เคลือบด้วยซิลิโคนเจลร่วมกับชุดผ้ายืดรัด 

ทางการแพทย์เพื่อการรักษาแผลเป็นจะช่วยทำให้แผลเป็นมีความแข็งและความหนาลดลง 

แผลเป็นมีความสม่ำเสมอมากขึ้น และความขรุขระของแผลเป็นน้อยลง

(4) เครื่องยกผู้ป่วย (Patient Lift)

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
นายอาคม พุ่มประดับ ราษฎรผู้พิการในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว อาทิเช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ต้องอาศัยผู้ดูแลช่วย 

ยกตัวในการขึ้นลงเตียง หรือ เก้าอี้ เพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ดูแลมีปัญหาปวด 

หลัง หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ เครื่องยกผู้ป่วยมีใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศ 

แต่ในไทยมีค่อนข้างน้อย แต่จากแนวโน้มสังคมที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในไทย เครื่องยก 

ผู้ป่วยจะมีประโยชน์ในการช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต และเพิ่มความ 

ปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของผู้ป่วย 
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สวทช. โดย ศว. จึงได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องยกผู้ป่วยขึ้น ต้นแบบที ่

ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงผลิตภัณฑ์เครื่องยกผู้ป่วยจากต่างประเทศ สามารถยก 

ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักได้สูงถึง 120 กิโลกรัมได้อย่างปลอดภัย ใช้ระบบไฟฟ้าในการยก ทำให้มีการ 

ยกที่นุ่มนวลกว่าระบบไฮโดรลิก สามารถถอดประกอบได้เพื่อสะดวกในการขนส่ง 

มีหน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่ มีสัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด มีปลั๊กที่สามารถ

ต่อใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านได้ มีปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน ชิ้นส่วนส่วนใหญ่สามารถหาได้ภาย

ในประเทศสะดวกต่อการสร้างและซ่อมแซม นอกจากนี้ ต้นแบบที่ประดิษฐ์ขึ้นผ่านการ 

ทดสอบการใช้งานโดยนักกายภาพบำบัด จากภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ ศว. ได้มอบเครื่องยกผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือ นายอาคม พุ่มประดับ ราษฎร 

ผู้พิการในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากนายอาคมฯ เป็นผู้พิการที่มีร่างกาย 

เป็นอัมพาตทั้งตัวไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ ประกอบกับน้ำหนักตัวของผู้ป่วยมากกว่าหนึ่ง 

ร้อยกิโลกรัม ทำให้ยากลำบากต่อการเคลื่อนย้ายเวลาเดินทางไปพบแพทย์ หรือทำ 

ภารกิจประจำวัน

(5) โครงการจัดทำคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัด 
และระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายใน 5 จังหวัดนำร่องและส่วนกลาง  

(P-11-00960)

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
สำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข (สนย.)
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โครงการจัดทำคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัดนี้ เป็นโครงการ 

พัฒนาและติดตั้งคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Data Center) และระบบการ 

เชื่อมโยงข้อมูล ภายใน 5 จังหวัดนำร่อง (อุดรธานี ระยอง แพร่ พิษณุโลก และพังงา) 

ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สสจ. 5 แห่ง สถานบริการระดับ รพ. 20 แห่ง 

สถานบริการระดับ รพ.สต 75 แห่ง รวมทั้งสิ้น 100 แห่ง และที่ สนย. 1 แห่ง ปัจจุบันมีการ 

ขยายผลการใช้งานครอบคลุมทั้งจังหวัด

เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้านการแพทย์และ 

สุขภาพระหว่างสถานบริการและหน่วยงานต่างๆ ด้วยการพัฒนาระบบและเครื่องมือสำคัญ 

ได้แก่

1. เครื่องมือสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (5 ระบบ/

เซอร์วิส) ได้แก่ เครื่องมือช่วยสร้างโครงร่างความสัมพันธ์ (MMT) เครื่องมือแปลงและตรวจ 

สอบคุณภาพข้อมูล (MC2) เซอร์วิสรวบรวมข้อมูล (DC) เซอร์วิสให้บริการข้อมูล (DS) และ 

เซอร์วิสบริหารการรับส่งข้อมูล (MOPH Portal Service)

2. ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัด (4 ระบบ) ได้แก่ ระบบ

แสดงผลข้อมูลระหว่างสถานบริการภายในจัดหวัด (PHIE) ระบบทะเบียนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) (NCDMIS) ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ (Business 

Intelligence: BI) และระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (FACS)

นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างมูลค่ากระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการมีโครงการ 

เป็นมูลค่าประมาณ 42 ล้านบาท

(6) ยาต้นแบบ P218 สำหรับรักษาโรคมาลาเรีย

พัฒนาโดย
หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ศช. สวทช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์

มาลาเรียเป็นโรคติดต่อในเขตร้อนเกิดจากเชื้อปรสิตตระกูลพลาสโมเดียม ปัญหา 

สำคัญของการรักษาโรคมาลาเรียเกิดจากการที่เชื้อมาลาเรียดื้อต่อยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น 

จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนายารักษาโรคมาลาเรียชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

ในการฆ่าเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาได้
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การพัฒนาสารแอนติโฟเลต โดยการประยุกต์ใช้การศึกษาโครงสร้างผลึกของ 

เอนไซม์ที่จับกับตัวยับยั้ง (inhibitors) และกับสารตั้งต้น (substrates) รวมทั้งศึกษา 

ประสิทธิผลและเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) เพื่อให้ได้สารแอนติโฟเลตต้าน 

มาลาเรียสำหรับรับประทานที่มีประสิทธิภาพและมีความจำเพาะสูงในระดับพรีคลินิก โดย 

สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Dihydrofolate reductase; DHFR ของเชื้อพลาส 

โมเดียม ฟาลซิพารัม (Plasmodium falciparum, PfDHFR) ได้ดีทั้งชนิดดั้งเดิม (wild-

type) และชนิดที่กลายพันธุ์ดื้อยา พบว่าสาร P218 ที่พัฒนาได้มีคุณลักษณะทางโครงสร้างที่

สำคัญคือเป็นสารไพริมิดีนซึ่งมีแขนที่มีความยืดหยุ่นและมีหมู่คาร์บอกซิเลตที่สามารถสร้าง 

พันธะไฮโดรเจนกับอาร์จินีนที่ตำแหน่ง 122 ของ PfDHFR ได้ดีมาก แต่ไม่จับกับอาร์จินีน 

ในเอนไซม์ DHFR ของมนุษย์ ซึ่งมีกรดอะมิโนในบริเวณใกล้เคียงกับอาร์จินีนต่างจาก 

PfDHFR ถึง 3 ตำแหน่ง ส่งผลให้ P218 มีความจำเพาะกับ PfDHFR เท่านั้น คุณลักษณะ 

เด่นที่ต่างจากไพริเมธามีนคือ P218 สามารถจับกับ PfDHFR ทั้งชนิดดั้งเดิมและที่กลายพันธุ์

ได้แน่นและปล่อยได้ช้า ทำให้สารดังกล่าวสามารถจับกับเอนไซม์ได้นาน นอกจากนี้ P218 

จับกับ PfDHFR ในบริเวณที่ไม่ต่างจากสารตั้งต้น ทำให้โอกาสการกลายพันธุ์ดื้อยาต่อ P218 

มีน้อยกว่ายาไพริเมธามีน P218 มีประสิทธิผลสูงต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมที่ติดเชื้อ 

ในโมเดลหนู (SCID mice) และมีชีวประสิทธิผล (bioavailability) ในการดูดซึมของยา 

โดยการกินที่ดี รวมทั้งมีความจำเพาะและมีความปลอดภัยสูงทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์

ทดลอง หากสามารถตรวจสอบความปลอดภัยทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษของสาร 

P218 ในระดับพรีคลินิกด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน GLP (Good Laboratory 

Practice) จะสามารถผลักดันเพื่อเข้าสู่การทดสอบในระดับคลินิกในคนต่อไป โดยหากสาร 

ดังกล่าวสามารถผ่านการทดสอบทั้งในสัตว์ทดลองและอาสาสมัคร จะเป็นความสำเร็จครั้ง 

สำคัญของวงการวิจัยด้านมาลาเรียในประเทศไทย ที่มียารักษาโรคมาลาเรียซึ่งพัฒนาขึ้นโดย

ทีมนักวิจัยไทยเป็นครั้งแรก



72 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(7) นาโนอิมัลชันสำหรับไล่ยุงที่มีสารสมุนไพรชนิดน้ำมันตะไคร้หอม น้ำมัน 
แมงลัก และน้ำมันหญ้าแฝก

ยุงเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคที่สำคัญ ได้แก่ มาลาเรีย เท้าช้าง ไข้เลือดออก 

ไข้สมองอักเสบ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศในเขตร้อน การป้องกันยุงกัดจึง 

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยป้องกันการติดโรคจากยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค 

ปัจจุบันในประเทศไทยได้ประยุกต์ใช้สารสกัดสมุนไพรชนิดน้ำมันหอมระเหย 

(essential/volatile oil) มาใช้เป็นสารกันยุงจากธรรมชาติ ซึ่งมีข้อดีกว่าสารเคมีสังเคราะห์ 

ในแง่ของการไม่สะสมในร่างกายและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและ 

บางชนิดมีความจำเพาะต่อชนิดของยุงอีกด้วย 

สวทช. โดย ศน. จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชันไล่ยุงซึ่งเก็บกักสารสมุนไพรไล่ 

ยุง เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์และมีความ 

คงตัวของน้ำมันในการสัมผัสอากาศ แสงแดด ได้ในระยะยาว นอกจากนี้ การเตรียมใน 

รูปแบบของนาโนอิมัลชันจะสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสมุนไพรให้ออกฤทธิ์ 

อย่างช้าๆ อีกทั้งส่วนประกอบในการเตรียมอนุภาคที่ใช้ในการเตรียม ยังมีความเป็นพิษต่อ 

เซลล์ผิวหนังต่ำ จึงมีประโยชน์ในแง่ของธุรกิจเครื่องสำอางและทางการเกษตร ปัจจุบัน 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องสำอางได้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

ประโยชน์จาก สวทช. แล้ว

พัฒนาโดย:
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
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(8) การยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยจากการใช้ภาชนะหุงต้มเหล็กกล้าไร้ 
สนิม

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)

สวทช. โดย ศว. มีบทบาทหลักในด้านการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 

ของประเทศ และส่งเสริมการใช้งานของวัสดุให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด 

ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ที่ในการพัฒนาหม้อ 

ก๋วยเตี๋ยวและภาชนะหุงต้มเหล็กกล้าไร้สนิมสปลอดภัยจากการปนเปื้อนตะกั่ว จึงได้ดำเนิน 

การวิจัยและพัฒนาหม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัย โดยเริ่มจากการศึกษาการละลายของตะกั่วจาก 

หม้อก๋วยเตี๋ยวที่ประสานรอยต่อด้วยโลหะผสมตะกั่ว-ดีบุก ภายใต้สภาวะจำลองการหุงต้มน้ำ

ก๋วยเตี๋ยว จากการศึกษาสามารถบ่งชี้ได้ว่า น้ำต้มก๋วยเตี๋ยวมีโอกาสปนเปื้อนตะกั่วในปริมาณ

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรสำหรับน้ำดื่ม และ 

0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสำหรับอาหาร) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค 

ผลลัพธ์การศึกษานี้นำไปสู่การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปหม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัยในภาค 

อุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ ศว. มีบทบาทหลักดำเนินการศึกษาและพัฒนาวิธีการ 

ทดสอบเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคให้กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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(สมอ . )  ในการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ ตสาหกรรม มอก .  2440-2552 

“เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม: ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน” ซึ่งมาตรฐานนี้ช่วยยกระดับและ

ผลักดันภาคอุตสาหกรรมดำเนินการผลิตภาชนะหุงต้มเหล็กกล้าไร้สนิมอนามัยโดยคำนึงถึง 

และใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ 

3.3.2 ตัวอย่าง วทน. เพ่ือความม่ันคงและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

(1) ระบบรายงานข้อมูลในสถานการณ์ภัยพิบัติแบบอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

(TVIS Flood)

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
 การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท) 
และบริษัทอินเตอร์เน็ตไทยแลนต์ (INET)

TVIS-Flood เป็นระบบค้นหาข้อมูลโดยอ้างอิงจากตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ และเรียง 

ลำดับผลการค้นหาจากใกล้ไปยังไกลTVIS application ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 

2.1 ขึ้นไป มีหน้าการทำงานหลักๆ คือ (1) “ค้นหาด้วยเสียง” ค้นหาสภาพจราจรด้วยการ 

“พูด”ชื่อถนน ที่ต้องการทราบข้อมูล (2) “ค้นหาตามรายชื่อ”ค้นหาสภาพจราจรด้วยการ 

“เลือก” ชื่อถนน จากรายการ และ (3) “ข้อมูลรอบตัวคุณ”เลือกดูภาพจากกล้อง CCTV 

ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว และดูสภาพจราจรบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้ TVIS-Flood ได้มีการเปิดใช้งานเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในช่วงอุทกภัย

ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2554 มีสถิติการใช้งานในแต่ละช่องทาง ดังนี้ (1) 

ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ เบอร์ 02-105-4000 จำนวน 30 คู่สาย เปิดให้บริการตลอด 

24 ชั่วโมง จำนวนผู้ใช้ทั้งสิ้น 12,971 สาย (2) ระบบ web t.vis.in.th ซึ่งมีจำนวนผู้เข้ามาดู 

ข้อมูลจำนวน 99,789 ครั้ง และ (3) ระบบ application บน Android มีผู้ download 
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ไปใช้งานทั้งหมด 25,863 downloads โดย TVIS-Flood Web และ TVIS-Flood Android 

ยังคงเปิดให้บริการอยู่จนถึงปัจจุบัน (ปี 2554-2557) 

(2) ระบบเครือข่ายตาจราจร - CCTV, ตรวจจับภาพเสีย, วิดีโอจราจร, 
ภาพจราจร

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
แห่งชาติ (ศอ.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: 
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่ได้รับประโยชน์จาก 
ต้นแบบระบบเครือข่ายตาจราจร ได้แก่ (1) 
ThaiPBS (2) Truelife (3) Bangkokmadam 
(4) Traffic+ (Plus) (5) Batchgeo (6) 
ThaiFlood@Opencare (7) โปรแกรม 
Bangkok Traffic AE – Version Beta (8) 
โปรแกรม Traffic Police by DTAC (บน iOS) 
และ (9) โปรแกรม Traffroid (บน Android)

ระบบเครือข่ายตาจราจร (Traffy Social Eyes) สามารถตรวจจับภาพเสียของภาพ

จากกล้องวงจรปิด ประมวลผลค่าจราจรได้จากภาพวิดีโอ และมีระบบสนับสนุนในการบริหาร 

จัดการภาพจากกล้องวงจรปิด เขียนขึ้นด้วยภาษา PHP โดยมีหน้าเว็บบริหารจัดการกล้อง 

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของกล้อง สามารถบริหารจัดการกล้อง ภาพจากกล้อง และแก้ไข 

ข้อมูลกล้องที่จะนำไปสร้างลงบนภาพได้ นอกจากนั้นยังสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนภาพ

ผิดปกติ เช่น ภาพขุ่น ภาพมัว และส่งข้อความเตือนไปที่อีเมลของผู้ดูแลระบบและผู้ดูแล 

กล้อง โดยจากการทดลองมีความถูกต้องในการตรวจจับสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 99 และสามารถ 

ตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเจ้าของกล้องตรวจสอบสาเหตุของปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นที่กล้อง 

สายสัญญาณ หรือเครื่องแม่ข่ายที่เกี่ยวข้อง และเก็บสถิติภาพเสียจากแต่ละกล้องเพื่อวัด 

คุณภาพในการให้บริการของแต่ละกล้องได้
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ยิ่งไปกว่านั้น ระบบเครือข่ายตาจราจรสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลาย 

application เช่น ตรวจกล้องวงจรปิดในระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร บ้านพัก 

ที่เสียหรือถูกรบกวนและแจ้งผู้ดูแลระบบ ซึ่งสามารถนำ code ส่วนนี้ไปใช้กับภาพจากกล้อง

ได้โดยไม่ต้องเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
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4.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากผลกระทบของการทำลายทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มี 

ประสิทธิภาพที่ผ่านมา เริ่มแสดงความรุนแรงต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์โดยตรง 

อย่างต่อเนื่องและเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ 

ในส่วนของประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ ดังที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่  11  (พ .ศ .  2555 -  2559) 

และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 โดยแผนทั้ง 2 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนา

ที่พร้อมรับมือกับความเสี่ยงและความแปรปรวน โดยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญ 

นอกจากน้ี ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 

จึงต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 

และความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ทั้งยังมีการกำหนดให้ “การเติบโตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)” เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในสามยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ 

ประเทศ (Country Strategy) ด้วย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547) ท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 1 น้ัน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ในขอบเขตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถพลิกฟื้น 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บทที่ 4
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ให้กลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัย 

ในการดำรงชีพ ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งจัดการ 

ให้เกิดสมดุลจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล รวมถึงการชะลอการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ให้มากที่สุด โดยมีตัวชี้วัดการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในมิติทางสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ 3 ด้าน ดังนี้ การสงวนรักษา การมีคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมที่ดี และการมีส่วนร่วมและการกระจายการใช้ทรัพยากร โดยมีรายละเอียดของ 

ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปตัวชี้วัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ดัชนีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกณฑ์พิจารณา 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
1.การสงวนรักษา
1) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศไทย 
(ล้านไร่)

ควรมีพื้นที่ป่าไม้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของ 
พื้นที่จึงจะรักษาความสมดุลของระบบ 
นิเวศได้

2) สัดส่วนของพื้นที่ป่าชายเลน (ร้อยละ/ปี) เป้าหมายเท่ากับร้อยละ 80 ของพื้นที่ป่า 
ชายเลนในอดีต (ปี 2504) ซึ่งยังมีความอุดม
สมบูรณ์ที่สุดเท่ากับ 2.4 ล้านไร่ 
(ถ้ามีพื้นที่ป่าชายเลนเท่ากับ 1.84 ล้านไร่ 
จะได้คะแนนเต็ม 100)

3) ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำชายฝั่ง 
ทะเล (ร้อยละ)

เป้าหมายการจับสัตว์นํ้าเศรษฐกิจที่จับได้ใน 
1 ชั่วโมงเท่ากับ 10 ก.ก. (ถ้าสัตว์นํ้าอุดม 
สมบูรณ์สามารถจับได้ในปริมาณเท่ากับ 
เป้าหมาย จะได้คะแนนเต็มเท่ากับ 100)

4) นํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินที่ใช้ต่อปริมาณ 
นํ้าใช้ในการอุปโภคและบริโภค (ร้อยละ)

กำหนดให้ค่าร้อยละของปริมาณการใช้ 
นํ้าผิวดินและน้ำใต้ดินต่อปริมาณที่ใช้งานได้
มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 20-160 โดยหาก 
ใช้นํ้าน้อยกว่า 20 ให้คะแนน=100 หากใช้ 
มากกว่าร้อยละ 160 ให้คะแนน = 60
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ดัชนีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกณฑ์พิจารณา 

2. การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
1) แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี 
(ร้อยละ)

คิดคะแนนให้ตามสัดส่วนของจำนวนแหล่ง
นํ้าผิวดินที่มีระดับคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี/
แหล่งนํ้าทั้งหมด โดยมีเป้าหมายร้อยละ 
100 ของแหล่งนํ้าทั้งหมด

2) คุณภาพอากาศในเมืองหลักที่เกินค่า 
มาตรฐาน (ร้อยละ)

ร้อยละของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
มีค่าไม่ได้มาตรฐานต่อสถานีตรวจวัดทั้ง 
หมด (วัดเฉพาะปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 
10ไมครอน) โดยกำหนดเป้าหมายให้ทุก 
สถานีมีคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน หรือ 
ร้อยละ 100

3) ของเสียอันตรายที่ได้รับการบำบัดอย่าง 
ถูกต้อง (ร้อยละ)

เป้าหมายของเสียอันตรายที่ได้รับการบำบัด
อย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 50 ของทั้งหมด 
ภายในปี 2549

4) การใช้สารเคมีทางการเกษตร 
(เมตริกตัน/ปี)

ไม่ได้ระบุเกณฑ์

3. การมีส่วนร่วมและการกระจายการใช้ 
ทรัพยากร
1) โครงการสาธารณะที่ผ่านกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ)

ไม่ได้ระบุเกณฑ์

2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (กิโลกรัมของ
คาร์บอนต่อเหรียญสหรัฐ และกิโลกรัมของ
คาร์บอนต่อหัวประชากร)

ไม่ได้ระบุเกณฑ์

3) การใช้สารทำลายโอโซน (ร้อยละ(ตัน/ปี)) ไม่ได้ระบุเกณฑ์

ที่มา: ดัดแปลงมาจากดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547

มิติสิ่งแวดล้อม ได้กลายมาเป็นประเด็นที่นานาประเทศรวมถึงประเทศไทยให้ความ

สนใจเป็นอย่างมาก ข้อตกลงด้านความร่วมมือระหว่างประเทศที่กล่าวถึงในบทที่ 1 ทำให ้

เห็นว่าประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลาย และในบางประเด็นอย่างเช่น การ 
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน และผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ได้ทำให้เกิดความตื่นตัวในการหันกลับมาดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 

การนำเสนอประเด็นของ วทน. เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในบทนี้ จะกล่าวถึง 

ประเด็นการสงวนรักษาที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชื่อมโยง 

เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ที่มีรายละเอียดและผลกระทบ 

ที่กว้างกว่าการตัวชี้วัดเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้หัวข้อการมีส่วนร่วมและการ 

กระจายการใช้ทรัพยากร

4.1.1 การสงวนรักษา 

หมายถึง การใช้ การป้องกัน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางด้านกายภาพ 

และชีวภาพ ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนามา 

ผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ 

ในด้านต่างๆ มากที่สุด โดยคำนึงถึงความต้องการของคนทั้งในปัจจุบัน และมุ่งสงวนรักษาทุน

ธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์สำหรับคนรุ่นอนาคต รวมถึงขีดความสามารถสูงสุดของการนำเอา 

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบ 

นิเวศสามารถรองรับและฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิม สถานภาพปัจจุบันที่สำคัญ ได้แก่ 

สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็น 

ร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ แต่ในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือเพียง 

141,585.65 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 33 จากการสำรวจครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 

2552 (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2556) ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ

ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 

ของพื้นที่ประเทศ 

สถานการณ์ป่าชายเลน ในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 

2.3 ล้านไร่ แต่ในปี พ.ศ. 2539 พื้นที่ป่าชายเลนลดลงเหลือเพียง 1.05 ล้านไร่ 

คิดเป็นการลดลงถึงร้อยละ 54.3 แต่จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 

ประชาชนในการปลูกป่าชายเลนเพื่อทดแทนพื้นที่ที่สูญเสียไป ส่งผลให้ปัจจุบันพื้นที่ป่า 

ชายเลนมีแนวโน้มคงที่ถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเป็น 

1.5 ล้านไร่



81วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถานการณ์แหล่งปะการัง จากการสำรวจแหล่งปะการังโดยกรมทรัพยากรทาง 

ทะเลและชายฝั่งพบว่า มีปะการังที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ 0.8 และมี 

ส่วนที่อยู่ในสภาพเสียหายมากรวมร้อยละ 79 ที่มีสาเหตุหลักจากการเกิดปะการังฟอกขาว 

ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแนวปะการัง โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในเขตฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง

สถานการณ์พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช ประเทศไทยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 302 ชนิด 

คิดเป็นร้อยละ 5.5 จากชนิดพันธุ์ที่พบทั่วโลก นก 1,012 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10 จากชนิดพันธุ์ 

ที่พบทั่วโลก สัตว์เลื้อยคลาน 413 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 4.3 จากชนิดพันธ์ุที่พบทั่วโลก 

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 172 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 2.5 จากชนิดพันธ์ุที่พบทั่วโลก และพืชอีก 

10,000 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10 จากชนิดพันธ์ุที่พบทั่วโลก และด้วยลักษณะป่าที่มีหลาก 

หลายประเภท ทำให้ป่าในประเทศไทยเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์หลาย 

ชนิด เช่น เสือโคร่ง สมเสร็จ กระทิง วัวแดง ควายป่า นกเงือก นกยูงไทย เป็นต้น  

แต่ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช คือการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สำหรับสัตว์ทะเล พบว่ามีการเกยตื้นตาย 1,690 ตัว ช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2555 

เป็นเต่าทะเลร้อยละ 39 โลมาและปลาวาฬร้อยละ 54 และพะยูนร้อยละ 7 ซึ่งสถานการณ์ 

ในแต่ละปีมีแนวโน้มของการเกยตื้นเพิ่มสูงขึ้น ลักษณะอาการของสัตว์ทะเลที่มาเกยตื้นส่วน 

ใหญ่มักพบอาการบาดเจ็บหรือตาย เนื่องมาจากกิจกรรมการประมง รวมทั้งจากปัญหาขยะ 

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556)

4.1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

จากรายงานของประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2543) เพื่อนำเสนอต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: 

UNFCCC) พบว่า ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 229.08 ล้านตัน 

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 

ประมาณร้อยละ 70 รองลงมา คือ  ภาคการเกษตร คิด เป็นร้อยละ 22 .6 

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ร้อยละ 7 ส่วนภาคที่มีการดูดกลับมากกว่าการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกคือ ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และป่าไม้ (ร้อยละ -3.4)
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ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ำสุด 

เฉลี่ยในประเทศไทยช่วง 60 ปี (พ.ศ. 2494-2554) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2555 

ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนทุกเดือนสูงกว่าค่าปกติและอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีสูงขึ้น 

โดยเฉลี่ยประมาณ 0.7 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวต้นปีซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของ 

ประเทศไทยในเดือนมกราคมสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.0 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวปลาย

ปีที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส โดยตรวจวัดได้ว่าหลายพื้นที่มี

อุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิที่สูงขึ้น บ่งชี้ให้เห็นว่าโลกกำลังเกิด 

ความไม่สมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศทั่วโลก และนำมาสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง 

ทั้งอุทกภัย วาตภัยและภัยแล้ง เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียทางธรรมชาติและความหลาก 

หลายทางชีวภาพ รวมถึงทำให้ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกอ่อนแอ เปราะบาง 

และสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พื้นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ส่งผลกระทบใน 

วงกว้างต่อการดำเนินชีวิต การค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ 

ทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เช่น 

1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้ปริมาณน้ำท่าไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลด

น้อยลง และเมื่อคำนึงถึงความต้องการใช้น้ำเหนืออ่างที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้ว ปัญหาการขาด

แคลนน้ำในหน้าแล้งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ 

2) เกิดการแพร่ระบาดที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะ เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก 

หรือไข้เหลือง มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการแพร่กระจาย เนื่องจากพาหะของเชื้อมีความ 

ไวต่อการผันแปรของอุณหภูมิ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเร่งวงจรชีวิตของแมลงที่เป็นพาหะนำโรค 

ทำให้ระยะฟักตัวของเชื้อลดลง และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว 

3) อุณหภูมิน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งและ

นิเวศทางทะเล เช่น สัตว์น้ำอพยพที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงแหล่งประมง การเพิ่มอุณหภูมิ

ของน้ำทะเลส่งผลให้ปะการังตายเนื่องจากการฟอกขาว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน 

บรรยากาศมีเพิ่มมากขึ้นทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนสามารถละลายในน้ำทะเล 

มากขึ้น ส่งผลให้ทะเลมีความเป็นกรดมากยิ่งขึ้น มีผลกระทบต่อการสร้างแคลเซียม 

(Calcification) ของปะการังและสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ เป็นต้น  
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สำหรับประเทศไทย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ส่งผล

ต่อการผลิตของภาคเกษตรกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในแง่ของผลกระทบต่อปัจจัยการ 

ผลิต และต่อผลผลิต โดยในแง่ของผลกระทบต่อปัจจัยการผลิตนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศมีผลทำให้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไทยทั้งปริมาณและคุณภาพลดลง เช่น 

พื้นที่ทำการเกษตรลดลง ภูมิอากาศแปรปรวน ปริมาณน้ำแปรปรวนและลดลงอุณหภูมิ 

เฉล่ียสูงข้ึน ความหลายหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ลดลง และการระบาดของโรค 

และแมลงศัตรูพืชเพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น ซ่ึงท้ังหมดน้ี ย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตร 

ไทยโดยตรง ท้ังในมิติของคุณค่าและมูลค่า รวมท้ังการแบกรับค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ 

บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เช่น ผลผลิตภาคการเกษตรได้รับ

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทรัพยากรประมงลดลง และผลผลิตปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 

จากการเกิดโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ เป็นต้น 

4.2 บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บทบาทของ วทน. ที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ 

อากาศและภาวะโลกร้อน มีสาระสำคัญดังได้ถูกระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี 2555-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ที่กล่าวถึง การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 

ประเทศด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนี้ 

4.2.1 วทน. เพ่ือการสงวนรักษา: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
อย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา

การประยุกต์ใช้ วทน. ในส่วนนี้ เพื่อช่วยจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ 

สมดุลของระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยมีการนำ วทน.  

มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ของประเทศ เช่น การพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดสรรการใช้ทรัพยากร 

การพัฒนา วทน. เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และความหลากหลายทางชีวภาพให้กลับสู่สภาพสมดุล เช่น การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ 
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วิเคราะห์ทดสอบที่มีความแม่นยำและใช้ง่าย เพื่อให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

ติดตาม และศึกษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบรวบรวมและรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นต้น 

4.2.2 วทน. ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และภาวะโลกร้อน 

การประยุกต์ใช้งาน วทน. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะ 

โลกร้อน มุ่งเน้นสาระสำคัญ 2 ประการคือ

(1) วทน. เพื่อการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Adaptation) ของสาขาต่างๆ เช่น วทน. เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาแบบจำลองพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการเตือนภัย (Early Warning 

System) เพื่อเตือนภัยให้ประชาชนสามารถอพยพหรือเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจ 

เกิดขึ้น และ วทน. เพื่อการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของภูมิประเทศ 

เกษตร การค้าบริการ สาธารณสุข และความหลากหลายทางชีวภาพ

(2) การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก (Mitigation) โดยมีเป้าหมาย คือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตพลังงาน ขนส่ง 

อุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง และเกษตรกรรม เช่น วทน. เพื่อการใช้พลังงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมยานพาหนะ 

ประหยัดพลังงาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน วทน. เพื่อการสร้างความมั่นคงด้าน 

พลังงานด้วยพลังงานทดแทนและพลังงานรูปแบบใหม่ และ วทน. เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้

หรือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง วทน. เพื่อการบริหารจัด 

การและลดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในการจัดการ ลด และกำจัดของเสีย  

อาทิ ระบบรีไซเคิล เตาเผาประสิทธิภาพสูงเพื่อกำจัดขยะ กระบวนการผลิตไร้ของเสีย  

(Zero Waste) เป็นต้น      
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4.3 ตัวอย่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนา 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างของงานวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในประเด็นการสงวนรักษา  

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ที่มีการดำเนินงานโดย สวทช. 

ประกอบด้วย

4.3.1 ตัวอย่าง วทน. เพื่อการสงวนรักษา

(1) การประเมินและขับเคลื่อนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐ 
เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นผู้บริ โภครายใหญ่ที่สุดของประเทศ  

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของหน่วยงานภาครัฐไปสู่วิถีการบริโภคที่ยั่งยืน น่าจะสามารถ 

สร้างแรงขับเคล่ือนให้กับภาคการผลิต มุ่งไปสู่การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสนับสนุน 

ให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนได้ ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551–2554 ในการขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือ 

เทียบเท่า จำนวน 170 หน่วยงาน ร่วมจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

17 ประเภท 

พัฒนาโดย:
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
และฝ่ายวิจัยนโยบาย สวทช. 
ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ
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นอกจากนั้น เพื่อให้การประเมินแผนส่งเสริมฯ พ.ศ. 2551–2554 ดังกล่าว  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อน คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สวทช.  

จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ฝ่ายวิจัยนโยบาย สวทช. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการ 

ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อตลาดสินค้าและ 

บริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อันเกิดจากการดำเนินการตามแผนส่งเสริมฯ พ.ศ. 2551-2554 

พบว่า จากข้อมูลการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 570 ล้านบาท 

ในช่วงแผนฯ ปี 2551-2554 สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 25,685 ตันคาร์บอนได 

ออกไซด์เทียบเท่า และภาครัฐได้รับผลประโยชน์โดยอ้อมรวมมูลค่าถึง 223 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ในด้านผลกระทบต่อตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกตลาด 

ตามแผนฯพบว่า สามารถกระตุ้นอุปสงค์และอุปทานตลาดสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตร 

กับส่ิงแวดล้อม สร้างความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่ผู้ผลิตมากขึ้น โดยเห็นได้จากการ 

ขอการรับรองฉลากเขียวเพิ่มขึ้น ในปี 2552-2554 อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งเกิดการขยายตัว

ของตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากโครงการศึกษาดังกล่าว ได้ถูกผนวก 

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ (ร่าง) แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ปี 2556-2559 อีกทั้ง สวทช. และกรมควบคุมมลพิษ ยังได้ร่วมกัน 

ริเริ่มโครงการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง 

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ปี 2556-2559 ต่อไป

(2) การทดสอบการย่อยสลายพลาสติกโดยกระบวนการทางชีวภาพ

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
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ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพแห่งแรกและแห่งเดียวของ 

ประเทศไทยที่ตั้งขึ้นโดยใช้มาตรฐานสากล ติดตั้งเครื่องมือทดสอบที่ได้ถูกคิดค้นและ 

ออกแบบเพื่อการทดสอบตามวิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM D 5338-98 

(Reapproved 2002) โดยสามารถดัดแปลงให้สามารถทดสอบตามมาตรฐาน ISO 14855-99 

ได้ ซึ่งทั้ง 2 มาตรฐานนี้เป็นการทดสอบการย่อยสลายพลาสติกโดยกระบวนการทางชีวภาพ 

ในสภาวะที่มีออกซิเจนในระบบที่มีการควบคุมสภาวะการหมักในห้องปฏิบัติการ โดยเครื่อง

มือทดสอบนี้ถูกออกแบบให้สามารถวัดอัตราและเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ 

คาร์บอนในช้ินงานตัวอย่างท่ีเปล่ียนไปอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการ 

เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ในช่วงเวลาต่างๆ และสามารถใช้ทดสอบวัสดุที่สามารถย่อยสลาย 

ได้ทางชีวภาพทุกประเภทที่ไม่มีผลยับยั้งหรือทำลายจุลินทรีย์

ปัจจุบันเครื่องมือสำหรับทดสอบการย่อยทางชีวภาพได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาจน 

มีความพร้อมสำหรับการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกย่อยสลายได้ 

และนับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ  

ได้เปิดรับบริการการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งชิ้นงานไปทดสอบยังต่างประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) จัดตั้งห้องปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์

กลางวิจัยและพัฒนาด้านพลาสติกย่อยสลายที่มีมาตรฐานระดับสากลและให้บริการอย่าง 

ครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาปริมาณขยะที่เกิดจาก 

พลาสติกซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น ให้เกิดงานวิจัยเกี่ยวกับ 

โพลิเมอร์ย่อยสลายได้ภายในประเทศ และรองรับงานวิจัยของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 

ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย และขั้นตอนของในการส่งสินค้าไปตรวจวิเคราะห์ต่างประเทศ  

และการจัดตั้งเครื่องมือทดสอบการย่อยสลายในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
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(3) เทคโนโลยีการรักษาสภาพน้ำยางไร้แอมโมเนีย

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
สหกรณ์สวนยาง จังหวัดตรัง และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจุบัน เกษตรกรยางพาราไทยพบปัญหาน้ำยางสดบูดเน่า ทำให้เกิดความเสียหาย 

เนื่องจากน้ำยางสดหลังกรีดจากต้นจะคงสภาพเป็นน้ำยางอยู่ได้เพียงระยะเวลาสั้น การผลิต

น้ำยางข้นจึงต้องใช้สารรักษาสภาพน้ำยางสดทั้งก่อนและหลังการแปรรูป ซึ่งสารเคมีที่ใช้ใน 

การรักษาสภาพน้ำยางดังกล่าว คือ แอมโมเนีย ซึ่งระเหยง่ายและมีกลิ่นรุนแรงมาก เมื่อ 

ระเหยสู่บรรยากาศเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

สวทช. โดย ศว. พัฒนาวิธีการรักษาสภาพน้ำยางยุคใหม่ เพื่อการผลิตน้ำยาง 

ข้นโดยใช้สาร TAPS (Thai Advanced Preservative System) แทนแอมโมเนีย ในการ 

รักษาสภาพน้ำยางสดและน้ำยางข้น ทำให้ได้น้ำยางข้นที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย 

ต่อสิ่งมีชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการใช้เทคโนโลยีรักษาสภาพน้ำยางไร้ 

แอมโมเนีย (TAPS) กับน้ำยางของสมาชิกในกลุ่มสหกรณ์สวนยาง จังหวัดตรัง พบว่า 

น้ำยางข้นที่ผลิตโดยใช้ระบบ TAPS มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีต้นทุนการผลิต 

เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่เป็นพิษ นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำเทคโนโลยีการรักษาสภาพน้ำยางไร ้

แอมโมเนีย (TAPS) ไปใช้ในการรักษาสภาพน้ำยางสำหรับผลิตถุงมือยาง สามารถขึ้นรูปบน 

ฟอร์มเมอร์ถุงมือยางได้ ทำให้กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ได้ถุงมือยางที่ไม่เป็นพิษ และสร้างมูลค่าเพิ่มในการใช้น้ำยางธรรมชาติ

(4) เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC)

พัฒนาโดย:
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย



89วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันเครื่องมือวัดอนุภาคฝุ่นเป็นที่ต้องการของผู้ใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา แต่ในปัจจุบันกลับยังไม่มีผู้ผลิต 

เครื่องมือวัดอนุภาคฝุ่นที่มีมาตรฐานจำหน่ายในประเทศ ทำให้จำเป็นต้องนำเข้าเครื่องมือ 

วัดจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและยังไม่สามารถรองรับหรือประกอบการ

กำหนดนโยบายมาตรฐานการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กขึ้นใหม่ในอนาคตได้ ทำให้ยังไม่มี 

การใช้งานเครื่องมือชนิดนี้อย่างแพร่หลายในประเทศนัก จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ 

โดยเฉพาะผู้ผลิต-จำหน่าย เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบการ 

ที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจจะนำเทคโนโลยีไปพัฒนาธุรกิจในประเทศ ซึ่งยังมีโอกาสที่จะขยาย

ตัวอยู่มากรวมทั้งมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในอนาคต

เคร่ืองวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC) เป็นเคร่ือง 

วัดอนุภาคฝุ่นที่สามารถตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มีขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า PM2.5 และ 10 ไมครอน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุ 

ให้มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจสูงขึ้น นอกจากนี้ ผลงานชิ้นนี้ยังใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศ 

เป็นหลัก โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย 

ชุดคัดแยกฝุ่นละออง PM2.5 และ 10 ไมครอน ชุดให้ประจุไฟฟ้า ฝุ่นละอองแบบเส้นลวด 

โคโรนา ชุดดักจับไอออน ลูกถ้วยฟาราเดย์ วงจรอิเล็กโทรมิเตอร์ ระบบการประมวลผลข้อมูล 

แหล่งจ่ายไฟแรงสูง ชุดควบคุมอุปกรณ์ และระบบควบคุมการไหลของของไหลระบบการ 

บันทึก และประมวลผลข้อมูล ซึ่งสามารถทำงานได้เทียบเคียงได้กับอุปกรณ์นำเข้าจากต่าง 

ประเทศ จึงสามารถช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังถูกออกแบบให้มี 

ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก และทนทาน ซึ่งย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อวงการ 

วิชาการและภาคอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวัดและศึกษามลพิษทางอากาศ
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(5) การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง

ตามที่ภาคขนส่งในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางรถโดยสารและบรรทุก 

ซึ่งใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลัก จึงทำให้มีความพยายามในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้สูงมาก

นัก เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยปัจจุบันมีการใช้น้ำมันดีเซลอยู่ที่ 

ประมาณ 50 ล้านลิตร/วัน ซึ่งเป็น 2 เท่าของการใช้น้ำมันเบนซิน ทางกระทรวงพลังงานจึง 

ได้มีนโยบายสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลขึ้นเองในประเทศ เพื่อทดแทนความต้องการใช ้

น้ำมันดีเซลจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่ต้องนำเข้าแต่ละปีที่มูลค่าราว 1 ล้านล้านบาท 

(ปี 2556) โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ทางกระทรวงพลังงานได้มีการบังคับผสมน้ำมัน 

ไบโอดีเซลที่ร้อยละ 5 (B5) หรือราว 2.5 ล้านลิตร/วัน ของไบโอดีเซลที่มีการใช้งาน และเมื่อ 

เดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลขึ้นไป 

เป็นร้อยละ 7 (หรือ B7 ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดที่ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยอมรับ) หรือราว 2.5 

ล้านลิตร/วัน ของไบโอดีเซลที่มีการใช้งาน และแน่นอน สัดส่วนการผสมไบโอดีเซลนี้ 

(ไม่เกินร้อยละ 7)จะขึ้นกับปริมาณน้ำมันปาล์มที่เหลือจากการบริโภคในประเทศ โดยในปี 

2555 นั้น มีการบริโภคน้ำมันปาล์มในประเทศร้อยละ 45 ผลิตเป็นไบโอดีเซลร้อยละ 30 

ส่งออกร้อยละ 15 และที่เหลือคือสต๊อก 

นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2555-2564) ได ้

กำหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลที่ 7.2 ล้านลิตร/วัน ในปี พ.ศ. 2564 หรือราวๆ B10 

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)
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ซึ่งต้องมีการทดสอบการใช้ B10 ในรถยนต์ดีเซลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะจากบริษัท 

ผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่ง สวทช. โดย ศว. ได้มีโครงการร่วมวิจัยกับสถาบันวิจัยในญี่ปุ่นในการผลิต 

ไบโอดีเซลคุณภาพสูง หรือ H-FAME (Partially Hydrogenated Fatty Acid Methyl Ester) 

และทดสอบการวิ่งจริงบนท้องถนนร่วมกับบริษัท อีซูซุ โดยใช้น้ำมัน B10 ที่ได้จากการผสม 

H-FAME แล้วเสร็จในปี 2556 ซึ่งทางคณะผู้วิจัยร่วมระหว่าง MTEC และอีซูซุ ได้มีการ 

ประเมินผลทั้งด้านสมรรถนะ (กำลังและแรงบิด) อัตราการเร่ง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

มลพิษ (NOx, THC, CO, PM) ตลอดจนความสึกหรอจากการใช้งาน พบว่าการใช้ B10 จาก 

H-FAME นั้น ไม่แตกต่างจากการใช้น้ำมันดีเซลปกติ

(6) เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าเสริมจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับ 
  อากาศแบบอินเวอร์เตอร์

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: 
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าเสริมจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับอากาศแบบ 

อินเวอร์เตอร์ เป็นการพัฒนาการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายให ้

กับเครื่องปรับอากาศร่วมกับไฟบ้าน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศยังคงสามารถ 

ทำงานได้ต่อเนื่อง เพราะกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นตัวจ่ายพลังงานเสริม 

ร่วมกับไฟบ้าน นอกจากนั้น ยังสามารถใช้แบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์

นำมาใช้ในเวลาท่ีต้องการได้อีกด้วย ในการเช่ือมต่อเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับเคร่ืองปรับอากาศ 

จะใช้วงจรแปลงผันกำลังงานที่มีการสวิตช์ด้วยความถี่สูง และควบคุมด้วยระบบดิจิทัล 
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ทำให้การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของไฟบ้านและเซลล์แสงอาทิตย์มีความราบเรียบและได้ 

ประสิทธิภาพสูงสุด

โดยการประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสเพียง 

ตัวเดียว ซึ่งสามารถตัดการใช้อุปกรณ์การตรวจวัดกระแสทางด้านแบตเตอรี่กับทางด้านเซลล์

แสงอาทิตย์ออกไปได้ โดยสามารถใช้เพียงอุปกรณ์ตรวจวัดกระแสชนิดหม้อแปลงความถี่สูง 

ซึ่งสามารถสร้างเองได้ ราคาถูก และไม่อ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนและการเปลี่ยนแปลง 

ของอุณหภูมิ นอกจากนี้ ยังเป็นการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้เป็นพลังงานที่ใช้สำหรับเครื่อง

ปรับอากาศ สามารถลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า และยังลดการปลดปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วย

4.3.2 ตัวอย่าง วทน. ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิิอากาศ 
และภาวะโลกร้อน

(1) เครื่องมือวัดสัญญาณแผ่นดินไหว (Digital Seismograph)

 

เครื่องมือวัดสัญญาณแผ่นดินไหว (Digital Seismograph) สามารถบันทึกข้อมูล 

สัญญาณแผ่นดินไหวจากหัววัดสัญญาณแผ่นดินไหวที่ถูกติดตั้งภายนอก และยังสามารถ 

วิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวจากสัญญาณที่ได้รับ และรายงานให้คอมพิวเตอร์ปลายทาง 

(Server Computer) ทราบทันที โดยสัญญาณแผ่นดินไหวจากหัววัดจะถูกบันทึกให้อยู่ในรูป

ดิจิทัล ด้วยความละเอียดสูงถึง 32 บิต (R-NON-32) และความละเอียด 24 บิต (R-NON-24) 

สามารถกำหนดให้จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ต่อเนื่องขนาดคงที่ และจัดเก็บเฉพาะเหตุการณ์ใน 

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (ศอ.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
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ลักษณะไฟล์ที่มีความยาวจำกัด 

ทั้งนี้ เครือข่ายการสื่อสารที่รองรับมีสองระบบ คือ (1) เครือข่าย GPRS ผ่านโครงข่าย 

โทรศัพท์มือถือ GSM Network และ (2) เครือข่ายแลน (LAN) ทำให้ RNONE 

รองรับบริการสื่อสารระยะไกล เช่น HTTP, SSH และ Rsunc เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนประกอบ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์บรรจุในกล่องที่กันน้ำและความชื้น สามารถใช้งานได้แม้ในบริเวณที่สภาพ

แวดล้อมเป็นอุปสรรค

(2) โปรแกรมวิเคราะห์สัญญาณคลื่นแผ่นดินไหว (Seismic wave analysis 

program)

 โปรแกรมวิเคราะห์สัญญาณคลื่นแผ่นดินไหว (Seismic wave analysis program) 

เป็นโปรแกรมคัดกรองและระบุพารามิเตอร์ที่สำคัญของสัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวที่ถูกต้อง 

สำหรับระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะใกล้ (Local earthquake monitoring) และโปรแกรม 

สำหรับคำนวณหาตำแหน่งจุดกำเนิดแผ่นดินไหว(Hypocenter) ที่ถูกต้อง โดยใช้ระยะเวลา 

และทรัพยากรในการคำนวณน้อยกว่าการคำนวณแบบ Least square error ทั่วไป เพิ่ม 

โอกาสที่จะขยายเครือข่ายสถานีเครื่องวัดแผ่นดินไหว และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำของเครือ

ข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหว นอกจากนี้ มีระยะการตรวจวัดครอบคลุมรัศมี 200 กิโลเมตร 

สามารถคัดกรองคลื่นแผ่นดินไหวระยะใกล้ (ภายใน 200 กิโลเมตร) ได้ 5 ระดับ และระยะไกล 

(ไกลกว่า 200 กิโลเมตร) 1 ระดับ

โดยหลักการทำงานประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ (1) โปรแกรมสำหรับคัดกรองและ 

ตัดสินใจว่าสัญญาณที่ถูกส่งมาจากเครื่องมือวัดนั้นเป็นคลื่นแผ่นดินไหวที่สนใจหรือไม่ 

และระบุพารามิเตอร์ที่สำคัญ คือ ตำแหน่งคลื่นปฐมภูมิ (Primary wave: P) ทุติยภูมิ 

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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(Secondary wave: S) ขนาดแอมปลิจูดสูงสุด (Amax) และระยะเวลาการเกิดสัญญาณแผ่น

ดินไหว (Duration) ที่ถูกต้อง และ (2) โปรแกรมสำหรับคำนวณหาตำแหน่งศูนย์กลางแผ่น 

ดินไหว (Epicenter) และตำแหน่งจุดกำเนิดแผ่นดินไหว (Hypocenter) 

(3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ real time เพื่อการติดตาม 
ระบบนิเวศปะการังระยะยาว (กรณีศึกษา เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต)

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ real time เพื่อการเฝ้าติดตามระบบนิเวศปะการัง

ระยะยาว ณ เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งเซนเซอร์ที่สามารถ 

วัดค่าลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบ real time ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ 

น้ำทะเล ค่าการนำไฟฟ้า และความลึก การพัฒนาระบบควบคุมและบันทึกสื่อสาร 

ข้อมูลให้มีความสะดวกในการตรวจวัดตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ศึกษา และการจำลอง  

(simulation) สภาพอุทกศาสตร์ของมหาสมุทรและชายฝั่ง รวมถึงการพัฒนาระบบ digital 

cyberinfrastructure สำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของ

ระบบนิเวศปะการังแบบ real-time sensors ที่เชื่อมต่อกับ high-performance backend 

resources มีระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 3 

ของแถบแปซิฟิก รองจาก Great Barrier Reef - Australia และ Moorea Coral Reef LTER ; 

MCR - French Polynesia เพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าติดตาม และสามารถเตือนให้ผู้ที่  

รับผิดชอบดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เป็นการป้องกันผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศต่อระบบนิเวศปะการังที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปรากฏการณ์ปะการัง

ฟอกขาว (coral bleaching) และ/หรือ ก่อนเกิด completely bleaching

(4) แผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศ

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 

หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: 
บริษัท ไรส์ซิ่ง ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
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แนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่มที ่

นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก 

สวทช. โดย ศอ. จึงได้พัฒนาสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวย 

ความสะดวกในการบันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาพื้นฐาน ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้น 

สัมพัทธ์อากาศ ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม ทิศทางลม ความดันบรรยากาศ นอกจากนี้ 

ยังสามารถเพิ่มเติมเซนเซอร์อื่นๆ เพื่อวัดข้อมูลตามที่ต้องการได้อีก เช่น ความเข้มแสง 

อุณหภูมิและความชื้นดิน ระดับความลึกของน้ำ เป็นต้น โดยมีการบันทึกค่าจากเซนเซอร์ 

ต่างๆ และส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้การเชื่อมต่อ GPRS จากภาค 

สนามเข้าไปเก็บยังฐานข้อมูลซึ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้จะสามารถเข้าถึง

ข้อมูลและควบคุมการทำงานของสถานีผ่านทางเว็บบราวเซอร์ได้ 

ปัจจุบันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำระบบวัด 

ปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ สำหรับเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ขยายผลการ 

ติดตั้งระบบในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 22 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 243 ชุด เพื่อบูรณาการ 

ความรู้สู่การเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย พร้อมกันนี้ ได้ถ่ายทอด 

เทคโนโลยีในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมให้บริษัทเอกชนอีกด้วย
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(5) สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต 
ของผลิตภัณฑ์และบริการ (Life Cycle Assessment : LCA)

    

    

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)

การผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และใช้บริการต่างๆ 

ล้ วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  และปล่อยมลสารสู่ สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งส่ งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อความเป็นอยู่และความมั่งคั่งของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

หลายหน่วยงานจึงหาวิธีการที่จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ

การประเมินวัฏจักรชีวิต หรือ Life Cycle Assessment (LCA) เป็นวิธีการที่ใช้ 

ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านสุขภาพของมนุษย์ การลดลงของทรัพยากร 

และคุณภาพของระบบนิเวศน์ อันเกิดจากการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ โดยอาศัย 

ข้อมูลทรัพยากรที่ถูกใช้ไป และมลสารที่ถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทำให้สามารถทราบได้ถึง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบ่งชี้ได้ว่าจุดใด ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 

ทำให้สามารถลดการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงานและน้ำ รวมถึงการลดการปล่อยของเสีย 

และก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ตลอดกว่า 5 ปีที่ผ่านมา สวทช. ได้ใช้เทคนิค  LCA สนับสนุน 

การจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ฟุตพรินต์น้ำ 

ของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน มากกว่า 100 แห่ง  

สร้างกำลังคนที่มีความสามารถด้านนี้ให้กับประเทศกว่า 100 คน รวมทั้งได้ใช้เทคนิค LCA 

ในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ดังตัวอย่างเช่น 
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การประเมินความยั่งยืนของเชื้อเพลิงชีวภาพ (ทั้งไบโอดีเซล และ เอทานอล) เพื่อ • 

สนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2555-2564 ของกระทรวงพลังงาน

การประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนแผนส่งเสริมการ• 

จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551-2554  

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ของภาคเกษตรกรรม • 

อุตสาหกรรมรายสาขา และของประเทศ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 

สีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมของประเทศ

นอกจากนี้ สวทช. ยังได้รวบรวมฐานข้อมูล LCA ของประเทศ รวมกว่า 800 

ชุดข้อมูล เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนงานข้างต้นอีกด้วย

(6) การพัฒนาสาหร่ายใบมะกรูดเพื่อช่วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

หน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ภายใต ้

การสนับสนุนของโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ สำรวจสาหร่ายสกุล Halimeda ในประเทศไทย 

พบ 8 ชนิด ชนิดที่น่าสนใจคือ สาหร่ายใบมะกรูด (Halimeda macroloba) กระจายทั่วไป 

ในฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน สามารถนำมาลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนได้ เนื่องจาก 

ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 2,400 ตันต่อเฮคแตร์ต่อปี ดีกว่าต้นไม้ 5 เท่า 

(ใช้ในการสังเคราะห์แสง 600 ตันต่อเฮคแตร์ต่อปี และที่เหลืออีก 1,800 ตันต่อเฮคแตร ์

ต่อปีใช้ในการสร้างแคลเซียมคาร์บอเนต) เมื่อสาหร่ายใบมะกรูดตาย ส่วนของแคลเซียมคาร์

พัฒนาโดย:
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
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บอเนตที่สะสมไว้กลายเป็นเมล็ดทรายประมาณ 109.5 ตันต่อเฮคแตร์ต่อปี จากการศึกษา 

Halimeda macroloba ในประเทศไทย พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณการสะสมแคลเซียม 

คาร์บอเนตของ Halimeda macroloba บริเวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 

67.87 มิลลิกรัมต่อต้น (Sinutok และคณะ, 2008) สาหร่ายใบมะกรูดมีการเจริญเติบโตที่ 

รวดเร็วมาก ในแต่ละวันสาหร่ายใบมะกรูดชนิด Halimeda macroloba สร้าง segment 

ใหม่ประมาณ 2-3 ปล้อง หรือมีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 2-3 segment ต่อต้นต่อวัน 

(Sinutok และคณะ, 2008) 
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จากการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการตอบสนองความต้องการการดำรง

ชีวิตของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ผ่านมา นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความเสื่อมโทรม 

ของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันในส่วนต่างๆ ของโลก เช่น ปัญหาความยากจน 

และความอดอยากในบางพื้นที่ รวมไปถึงการทำลายสภาพความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นการดำรง 

ชีวิตที่ไม่ยั่งยืนในอนาคตข้างหน้า แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเริ่มจากการเริ่มตระหนัก

รู้ถึงผลกระทบดังกล่าว ปัจจุบันสหประชาชาติจึงได้มีการร่วมมือกันกำหนดนโยบายและ 

แผนพัฒนาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ประเทศไทยเป็นอีกประเทศที่เริ่มมีการนำเอาแนวคิดนี้

มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของประเทศ ซึ่งยังคงต้องการความร่วมมือ

และการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน  เพื่อให้แผนการพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์และ 

สามารถนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน และได้ถูกนำมาพิจารณาเป็นปัจจัยที่มี 

ความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

มนุษย์ในหลายๆ องค์กรในระดับโลก เช่น งานศึกษาและพัฒนานโยบายเพ่ือส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีโดยธนาคารโลก ซึ่งจะเห็นว่า การผลักดันนโยบายและแผนการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ต้องอาศัยองค์ความรู้สะสมทาง

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  

และพัฒนาให้ดีขึ้นในทางสร้างสรรค์และยั่งยืน เนื่องจากองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา

ด้าน วทน. ที่ถูกพัฒนาและสั่งสมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง นำไปสู่ความก้าวหน้าในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน วทน. มีส่วนสำคัญและจำเป็นต่อการ 

บทสรุป 
วทน. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทที่ 5
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นำไปแก้ปัญหาที่วิกฤติต่างๆ ที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาความ 

เสื่อมโทรมของระบบสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติต่างๆ รวมไปถึงความท้าทายในเรื่อง 

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ วทน. มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับคุณภาพ และความเป็น

อยู่ของมนุษย์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของสังคมและเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน 

ดังจะเห็นได้จากกรณีต่างๆ เช่น การใช้ วทน. ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การควบคุม 

และป้องกันเช้ือโรคการแพทย์และพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาให้ท่ัวถึงได้ในทุกพ้ืนท่ี  

การเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้ง วทน.ยังมีความสำคัญ 

อย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิด 

ความสมดุลระหว่างความต้องการของประชากรท่ีมีเพ่ิมข้ึน กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีเหลืออยู่ 

จะเห็นได้ว่า การประยุกต์ใช้ วทน. สามารถทำให้เกิดการพัฒนาในสามเสาหลัก 

อย่างยั่งยืนได้ ดังที่แสดงให้เห็นในรูปที่ 5-1 ดังนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดอันก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดทาง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาในมิติหนึ่งยังจะส่งผลให้

เกิดประโยชน์ในมิติอื่นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเกื้อกูลกัน การมีฐานความรู้ทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้มแข็งและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตามปัจจัยต่างๆ  

จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานและมีผลกระทบโดยตรงต่อการกินดี อยู่ดีของมนุษย์ ชุมชนที่เข้มแข็ง 

การรักษาสมดุลของธรรมชาติ การสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ

ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รูปที่ 5-1 บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจ 
พอเพียง/
แข่งขัน

สิ่งแวดล้อม

วทน.
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นอกเหนือไปจากนี้ ยังจะเห็นได้อีกว่า วทน. ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้  (Knowledge-based Economy)  

ซึ่งจะทำให้ประเทศสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ของกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงความสามารถในการรับมือกับประเด็นอุบัติใหม่ที่ส่งผล 

กระทบอย่างยิ่งต่อประเทศ เช่น การเปิดการค้าเสรี วิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ 

รับมือกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ วทน. ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น  

ทั้งนี้เนื่องจากความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นที่จะทำให้ทั้งองค์กรและประเทศสามารถ 

พัฒนาขีดความสามารถดังกล่าว รวมถึงความสามารถในการเข้าใจและรับเอาเทคโนโลยีที่ได้

รับการถ่ายทอดมาจากที่อื่นมาปรับใช้กับสิ่งที่เรามีอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ท้ังน้ี วทน.อาจมีความหมายรวมไปถึงความรู้ด้ังเดิมหรือภูมิปัญญาไทยท่ีมีการสะสม ปรับเปล่ียน

ตามสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไปด้วย (พนมไพร, 2550) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนา 

ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมกับการเรียนรู้วิวัฒนาการของ วทน. ที่เกิดขึ้นใหม่จึงเป็นเรื่อง 

ที่ทุกประเทศหันมาให้ความสำคัญในยุคปัจจุบัน เพื่อสามารถนำวิทยาการใหม่มาปรับใช้ให ้

สอดคล้องกับเทคโนโลยีท้องถิ่นทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศ

แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนา วทน. ยังคงมีความจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมา

สนับสนุนเพิ่มเติมและต่อเนื่อง รวมถึงต้องการนโยบายการส่งเสริมจากรัฐบาลที่ชัดเจนและ 

เพียงพอต่อการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องท่ีเข้มแข็งในระบบนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เราสร้างความก้าวหน้าได้อย่าง 

เป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อบรรลุผลสำเร็จต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ จึงได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

ทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโปรแกรมวิจัย ภายใต้คลัสเตอร์เป้าหมาย  

5 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส คลัสเตอร์ 

อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ วทน. 

อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. 
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