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วิสัยทัศน์
สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี

สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ
สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และ 

วิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ 

ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน  

(HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศ 

อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายใน 

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 

ทุกส่วน
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บทสรุปผู้บริหาร 

สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙) ซึ่งได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ สาระสำคัญ 
ของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คือ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) ในภาคการผลิต 
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นผลกระทบเชิง 
เศรษฐกิจและสังคมที่มองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ 
การวิจัยและนวัตกรรม และยกระดับความสามารถขององค์กร ทั้งด้านการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน  
เพื่อสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 ในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ฯ  สวทช. กำหนดให้มีแผนงาน (โปรแกรม) วิจัย  ท้ังส้ิน  
๓๕ แผนงาน ใน ๕ กลุ่ม ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตร การยกระดับคุณภาพชีวิตและบริการ 
สาธารณสุข พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาและเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสและรายได้ 
แก่เศรษฐกิจชมุชน การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Cross Cutting Technology) รวมทั้งแผนงานวิจัยและพัฒนา Platform Technology  
(เทคโนโลยีฐานที่สำคัญในอนาคต) นอกจากนี้ ยังมีแผนงานตามพันธกิจอื่นๆ ได้แก่ พัฒนากำลังคน ถ่ายทอด 
เทคโนโลยี  และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ว และ ท อีก ๙ แผนงาน โดยใช้ Balanced Scorecard (BSC)  
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวทช. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

 ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑,๗๗๓ โครงการ (มูลค่าโครงการรวม ๓,๕๐๘.๑๘ 
ล้านบาท) โดยเป็นโครงการใหม่ ๕๖๓ โครงการ โครงการต่อเนื่อง ๑,๒๑๐ โครงการ ในจำนวนนี้ มี
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ๔๘๑ โครงการ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 
๑๑๒ เทคโนโลยี ให้แก่หน่วยงานเอกชน ๑๑๖ แห่ง และภาครัฐ ๗ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ แห่ง 
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

 มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ๓๘๔ ฉบับ และยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๓๐๕ คำขอ  
โดยแบ่งเป็น คำขอสิทธิบัตร ๑๕๘ คำขอ อนุสิทธิบัตร ๙๕ คำขอ ผังภูมิวงจรรวม ๗ คำขอ 
ความลับทางการค้า ๖ คำขอ และการคุ้มครองพันธ์ุพืช ๓๙ คำขอ

๔



 พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัย ด้วย 
การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ผ่าน “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP)” จำนวน ๒๑๒ ทุน  
ผ่าน “โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of 
Science and Technology : TGIST)” ๓๙๔ ทุน  และผ่าน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 
วิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC)” อีก ๗๙ ทุน ให้การฝึกอบรมบุคลากรในภาค 
การผลิตและบริการ จำนวน ๑๕,๐๕๔ คน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้ 
เกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชน  
จำนวน ๒,๓๕๗ คน และดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ ๔ รายการ เพื่อให้สังคมไทยมีความตื่นตัวและให้ความสนใจ ในการแสวงหาความรู้  
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงรายการฉลาดสุดสุด (Sponge) และฉลาดล้ำ 
กับงานวิจัยไทยโดย สวทช. มีผู้ชมสูงสุดเฉลี่ย ๒.๙๖ ล้านคน/ตอน

 ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน ๑๕๐,๒๔๑ รายการ ให้บริการพื้นที่เช่าและบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยแก่บริษัทเอกชนรวมทั้งสิ้น ๑๒๕ ราย 

 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๖๘๕.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของแผนงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช. มีรายได้ทั้งหมด ๑,๒๓๙.๕๓ ล้านบาท ปัจจุบัน 
มีบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๖๗๗ คน แบ่งเป็นพนักงานบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ จำนวน ๑,๘๑๔ คน  
และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัย และวิชาการ จำนวน ๘๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘ และ ๓๒ 
ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ตามลำดับ 

 ภาพรวมผลการดำเนินงานของ สวทช. ในปี ๒๕๕๕ ส่วนใหญ่ดำเนินการได้ค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่ 
วางไว้ โดยมีผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ สัดส่วนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อบุคลากร 
วิจัย ๑๐๐ คน โดยเป็นผลบางส่วนมาจากวิกฤติอุทกภัยของประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  
ซึ่ง สวทช. ก็อยู่ในพื้นที่ประสบภัยด้วย

๕



จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๖๗ โครงการ

มูลค่าโครงการรวม ๓,๔๖๖.๕๒ ล้านบาท

การวิจัยและพัฒนาตามคลัสเตอร์ จำนวน ๙๐๓  โครงการ

มูลค่าโครงการรวม ๑,๙๑๗.๓๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวทช. 
ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
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การวิจัยและพัฒนาตามเทคโนโลยี จำนวน ๘๖๔ โครงการ  

มูลค่าโครงการรวม  ๑,๕๔๙.๒๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

โครงการ

มูลคา : ลานบาท

ดานพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพ
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ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ

บทความวิชาการ

นานาชาติ

ผลงานที่ยื่น
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บุคลากร สวทช.

จำนวน ๒,๖๗๗ คน
ประกอบด้วย

บุคลากรในสายวิจัย
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รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ รวมทั้งนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้  
และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium  
Enterprises: SMEs) และผลักดันงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นต้นน้ำและกลางน้ำของ 
การพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ ควบคู่ไปกับสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างมั่นคง ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมผลักดันงานวิจัยเพื่อ 
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลัก (๖ ส ๑ ว) เพื่อให้งานวิจัยของ 
ประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ รวมถึงเร่ง 
ประชาสัมพันธ์ความรู้และผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักในสายตาประชาชน 

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดการนำความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมจากเทคโนโลยีฐาน  
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพและการแพทย์  
การผลิตและบริการต่างๆ ไปจนถึงทรัพยากรชีวภาพ ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส จากผลการดำเนินงานวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม สวทช. ได้มุ่งเน้น จนสามารถส่งมอบเทคโนโลยีไปยังผู้ใช้ อาทิ การขยายผลการปลูก 
ข้าวเหนียวต้านโรคไหม้ “พันธ์ุธัญสิริน” การนำเทคโนโลยีในการจัดการของเสียในโรงงานผลิตน้ำยางข้นไปใช้ 
ในโรงงานยางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน การพัฒนาเก้าอ้ีทำฟันแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคล่ือนไหว 
โดยไม่ต้องเคลื่อนย้าย และมุ้งนาโนเคลือบสารกำจัดยุง เป็นต้น การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี สวทช. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงบ่มเพาะผู้ประกอบการทาง 
เทคโนโลยี สร้างความรู้และความตระหนัก ผ่านสื่อและนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้สังคมไทยมีความตื่นตัวและ 
ให้ความสนใจ อีกทั้งมีบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นศูนย์การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
สำคัญอีกด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการแก่ภาคเอกชน ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
การบริการวิเคราะห์ และทดสอบต่างๆ 

 สวทช. จึงเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้น 
การบูรณาการงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชนตามนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ 
นวัตกรรมแห่งชาติได้อย่างยั่งยืน

 (นายพีรพันธ์ุ พาลุสุข)
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สาร
นายพีรพันธ์ุ พาลุสุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๐



สวทช. มีภารกิจหลักมุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่ 
การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) ที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัด 
ให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน สวทช. ได้ดำเนินงานผ่าน 
การทำงานร่วมกันของศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทางทั้ง ๔ ศูนย์ และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี รวมถึง 
การทำงานร่วมกับนักวิจัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำผลงานและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 ในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะ 
เศรษฐกิจโดยรวมทำให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัว และ สวทช. ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ 
อุทกภัยในครั้งนี้ แม้ทำให้การดำเนินงานชะงักในระยะสั้นๆ แต่สร้างความเสียหายให้กับพนักงานและครอบครัว 
เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงอุทกภัย สวทช. สามารถดำเนินงานได้ตามปกตินอกสถานที่ปฏิบัติงาน 
ประจำได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของ สวทช. ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ สวทช.  
และเครือข่ายพันธมิตรสามารถผลิตผลงานที่ได้รับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมูลค่า 
๒๓,๓๐๐ ล้านบาท โดยผลงานของ สวทช. นำไปสู่การตัดสินใจลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ
ของพันธมิตรมูลค่า ๖,๔๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ สวทช. ตีพิมพ์บทความวารสารนานาชาติ จำนวน ๓๘๔ เรื่อง 
และยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญารวม ๓๐๕ เรื่อง นับเป็นหน่วยงานหลักของประเทศหน่วยงานหนึ่งที่สนอง 
นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มกิจกรรมวิจัยและพัฒนาของประเทศ

 จากการดำเนินงานร่วมกันของศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง ๔ ศูนย์ภายใน สวทช. และหน่วยงาน 
พันธมิตร ในช่วงปีที่ผ่านมา สวทช. ได้ส่งมอบผลงานที่สำคัญ ซึ่งมีระดับความสำเร็จจนสามารถนำไปใช้งานจริง 
ในช่วงที่ประสบปัญหาอุทกภัย พร้อมทั้งได้มีการแจกจ่ายให้กับอาสาสมัคร และผู้ประสบภัย อาทิ มุ้งนาโนฆ่ายุง 
นาโนอิมัลชันสารสมุนไพร สำหรับไล่ยุง เป็นต้น นอกจากนี้ สวทช. ยังได้มีผลงานที่นำไปใช้ในช่วงการฟื้นฟู 
หลังประสบปัญหาอุทกภัย ได้แก่ เอ็น-ค่า (nCA) ระบบน้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง น้ำยาทำความสะอาดท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม “แจ๋วจอมพลัง” ระบบให้บริการความรู้เรื่องการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วมแบบเฉพาะบุคคล การผลิต 
เมล็ดพันธ์ุข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ และการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย ณ 
สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

 ทั้งนี้ การดำเนินงานของ สวทช. สามารถสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ด้วยข้อเสนอแนะที่มีคุณค่ายิ่งจาก 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ความร่วมมือจากหน่วยงานพันมิตรทั้งภาค
รัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการศึกษา รวมทั้งความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริหาร และพนักงานของ สวทช. ทุกคน 
ซึ่งเป็นข้อยืนยันความตั้งใจของ สวทช. ที่จะมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย 
วทน. อย่างยั่งยืนสืบไป 

 (นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
 ผู้อำนวยการ
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สาร
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๑



งานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ส่งมอบเทคโนโลยีใหม่สู่ชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้วย วทน.
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวไกลและยั่งยืน
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การขยายผลการปลูกข้าวเหนียวต้านโรคไหม้ 
“พันธ์ุธัญสิริน”

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา ลำปาง ร่วมกันขยายผลการปลูกพันธุ์ข้าวเหนียว กข๖ ต้านทานโรคไหม้ ซ่ึงได้รับพระราชทานช่ือพันธุ์ข้าว  
“ธัญสิริน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ พันธุ์ข้าว 
“ธัญสิริน” มีสมบัติปรับตัวได้ดีในพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ 
บริเวณที่มีการระบาดของโรคไหม้ ต้านทานต่อเชื้อโรคไหม้ที่ระบาดในพื้นที่นาน้ำฝน ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และภาคกลาง แตกกอดี ต้นแข็งแรงทนการหักล้ม ข้าวเปลือกสีน้ำตาล คุณภาพการขัดสีดีกว่าพันธ์ุ 
กข๖ คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนเหนียวนุ่ม ข้าวสุกเมื่อเย็นยังคงความนิ่ม 

 ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๕ สวทช. ได้มีการขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี 
ระดับชั้นจำหน่ายให้กับเกษตรกร จ.กำแพงเพชร จ.สกลนคร จ.หนองคาย จ.บึงกาฬและพื้นที่เดิมใน จ.น่าน  
จ.พะเยา และ จ.เชียงราย รวมพื้นที่ปลูก ๔๘๐ ไร่ โดยเริ่มปลูกและปักดำไปเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และมี 
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรกลุ่มใหม่ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุจำหน่วย รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของ 
กลุ่มเกษตรกรนำร่องในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย ท่ีได้มาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช  
ได้ผลผลิตประมาณ ๑๙๐ ตัน คิดเป็นมูลค่าจากการขายเมล็ดพันธ์ุ ๓.๘๐ ล้านบาท และมูลค่าการนำเมล็ด 
พันธ์ุข้าวมาปลูกขายเป็นข้าวเปลือก ๙๐ ล้านบาท ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป คือ การเผยแพร่ 
สายพันธุ์ข้าวคุณภาพดีใหม่ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย อาทิ พันธุ์ กข๖ ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง พันธุ์ชัยนาท ๑ 
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และพันธ์ุไวแสงทนน้ำท่วมและขึ้นน้ำ เป็นต้น

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่ชุมชน/โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นการส่งเสริม 
เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เอง และ/หรือ จำหน่ายในชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมและนำไปสู่ 
ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธ์ุระดับชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี รวมทั้ง 
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างวัด ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาครัฐ  
เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและเป็นการสำรองเมล็ดพันธ์ุข้าวในอนาคต

๑๓



โปรแกรมการวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ
เพื่อการควบคุมคุณภาพ

การผลิตอาหารสัตว์น้ำจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและขนาดของอาหารเม็ด เพ่ือให้เหมาะสมกับความสามารถ 
ในการกินอาหารของสัตว์น้ำแต่ละชนิด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณสัตว์น้ำ

 เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพ เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์  การวัดคุณภาพของเม็ดอาหารนี้จะสามารถ 
บ่งบอกสภาพของแม่พิมพ์ได้ ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติของขนาดอาหารจะทำให้สามารถแก้ไขสายการผลิตได้อย่าง
รวดเร็วกว่าการวัดด้วยการใช้แรงงานมนุษย์ ประมาณ ๑๐๐ เท่า นอกจากนี้ ยังสามารถวัดอาหารเม็ดได้พร้อมๆ 
กันถึง ๕๐๐ เม็ด (ขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดอาหาร) ในเวลาเพียง ๑-๓ นาที โดยให้ผลแตกต่างจากการวัดโดยมนุษย์ 
ไม่เกินร้อยละ ๕ ซึ่งอยู่ในระดับที่ผู้ใช้ยอมรับได้ รวมทั้งสามารถแยกเม็ดอาหารแบบเม็ดตั้ง (เม็ดสี่เหลี่ยม) 
หรือเม็ดนอน (เม็ดกลม) ได้ถูกต้องถึงร้อยละ ๙๕ รวมถึงหาตำแหน่งเม็ดอาหารได้ทั้งแกนตั้งและแกนนอน

 ผลงานดังกล่าวนอกจากจะสามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์น้ำได้แล้ว ยังสามารถ 
ประยุกต์ใช้กับงานที่มีการนับวัตถุหรือวัดขนาดวัตถุอย่างอื่นก็ได้อีกด้วย ปัจจุบัน บริษัทผู้นำในธุรกิจเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารนำผลงานไปใช้จริงแล้ว

๑๔



๑๕

หัววัดค่าพีเอชชนิดสารก่ึงตัวนำปราศจากวัสดุ
ท่ีทำจากแก้วสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร

เนคเทค สวทช. พัฒนาหัววัดค่า pH ชนิดสารกึ่งตัวนำเพื่อทดแทนหัววัดค่า pH ชนิดเดิม (กระเปาะแก้ว)  
ที่ใช้สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากมีการตรวจสอบตัวอย่างจำนวนมาก ทั้ง 
ตัวอย่างที่เป็นของเหลวและอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีลักษณะเป็นวุ้น และใช้คนเป็นผู้ปฏิบัติงานในการวัดค่า วัสดุ 
ของหัววัดทำมาจากแก้ว มีความเปราะบาง และแตกได้ง่าย ทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการซื้อ 
หัววัดค่า pH ที่ทำจากแก้วมาสำรองให้เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น หัววัดค่า pH ชนิดสารกึ่งตัวนำที่พัฒนาขึ้น  
จึงเป็นทางเลือกที่ใช้ทดแทนหัววัดค่าแบบเดิมได้ เนื่องจากปราศจากวัสดุที่ทำจากแก้ว จึงมีความทนทานต่อ 
การใช้งาน ไม่ต้องกังวลเรื่องหัววัดแตก และมีการตอบสนองต่อการวัดที่รวดเร็วและแม่นยำ

 นอกจากนี้ หัววัดค่า pH ชนิดสารกึ่งตัวนำที่พัฒนาขึ้น ยังทำความสะอาดและเก็บรักษาง่ายกว่าหัววัด 
แบบกระเปาะแก้ว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH ที่รวดเร็ว สามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิและ 
ความดันสูง ชิพต่อหน่วยที่ผลิตได้มีราคาถูก รูปร่างของชิ้นงานสามารถปรับเปลี่ยน มีความยืดหยุ่นในการประยุก
ต์ใช้งานด้านต่างๆ โดยเฉาพะการวัดค่า pH ของตัวอย่างในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย และปัจจุบัน 
บริษัท วินเซนส์ จำกัด นำผลงานไปใช้จริงแล้ว

หัววัดค่าพีเอชชนิดสารกึ่งตัวนำ



เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน (GRASS  
Technology) สำหรับอุตสาหกรรมยางพารา

ในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นจะมีขั้นตอนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้กรดกำมะถัน  
(Sulfuric acid) เข้มข้นในการจับตัวน้ำยางสกิมและน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบบำบัด 
น้ำเสียที่ต้องลงทุนใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากในการลดกลิ่นและบำบัดน้ำทิ้งเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้โรงงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังไม่มีการจัดการของเสีย คือ กากตะกอน 
น้ำยาง (ขี้แป้ง) จึงต้องอาศัยการฝังกลบหรือเผาทำลาย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และยังทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น
และมลพิษทางอากาศอีกด้วย

 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เอ็มเทค สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี GRASS คือ เทคโนโลยีในการจัดการของเสีย 
ในโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำเศษยางธรรมชาติกลับมาใช้ 
ได้อย่างมีคุณค่าเพิ่มขึ้น เทคโนโลยี GRASS ประกอบด้วย GRASS 0 สารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกรดในการจับ 
ตัวน้ำยางสกิม GRASS 1 สารรวบรวมเนื้อยางจากน้ำยางสกิม GRASS 2 สารจับตัวน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยาง 
ประสิทธิภาพสูง และ GRASS 3 กระบวนการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนของเสีย  
เทคโนโลยี GRASS ที่พัฒนาขึ้นได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่โรงงานผลิตน้ำยางข้นกว่า ๒๐ โรงงาน

 นอกจากนี้ ทีเอ็มซี สวทช. ได้เข้ามาช่วยผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “เพิ่มมูลค่ายางไทย ด้วย zero rubber waste” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ 
จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช ผลจากการสัมมนาดังกล่าวมีโรงงานผลิตน้ำยางข้นแสดงความจำนงเพื่อรับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี GRASS 0 และ GRASS 2 จำนวน ๓๒ โรงงาน และเทคโนโลยี GRASS 3 จำนวน ๓๑ 
โรงงานอีกด้วย

กระบวนการแยกเนื้อยางออกจาก
กากตะกอนน้ำยาง (GRASS 3)กระบวนการจับตัวน้ำยางสกิมโดยใช้สาร GRASS 1

สารจับตัวเน้ือยางจากน้ำล้างเคร่ืองป่ันน้ำยาง (GRASS 2)

(ก)

(ข) (ค)

๑๖



๑๗

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

ไบโอเทค สวทช. รวบรวมและจัดเก็บสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็น “คลังเก็บรักษา 
สายพันธ์ุจุลินทรีย์” ของประเทศ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไบโอเทค จัดเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ทั้งสิ้นกว่า 
๕๒,๙๐๐ ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นเชื้อรา ๓๕,๒๐๐ ตัวอย่าง แบคทีเรีย ๑๓,๐๐๐ ตัวอย่าง ยีสต์และสาหร่าย ๔,๕๐๐ 
ตัวอย่าง เพื่อนำมาค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และเพิ่มมูลค่าใน 
ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ดังกล่าว

 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ค้นพบ ได้แก่ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด Lentinus connatus BCC 
8996 ซึ่ง ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการวิจัย โดยพบว่าเห็ดดังกล่าวสามารถ 
ผลิตสาร panepoxydone ที่มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิดในระดับหลอดทดลอง เช่น เซลล์ KB และ  
NCI-H187 ซ่ึงเป็นตัวแทนของเซลล์มะเร็งปอด และเซลล์มะเร็งช่องปาก พร้อมท้ังตีพิมพ์ผลงานการวิจัยในวารสาร  
Journal of Natural Product ปี ๒๐๐๕ ฉบับที่ ๖๙ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราแมลง Verticillium 
hemipterigenum ซึ่ง ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ค้นพบได้จากเชื้อราแมลง 
ที่คัดแยกจากบริเวณน้ำตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยพบว่าสารดังกล่าวมีฤทธิ์อย่างอ่อนในการต้าน 
เชื้อไวรัส Herpes Simplex Virus (HSV-1) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเริม พร้อมทั้งตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร  
Journal of Antibiotics ปี ๒๐๐๔ ฉบับที่ ๕๗ (๑)

 ผลงานจากการวิจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทผู้ผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางชีวเคมี รวมถึงการวิจัยทาง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนายาและการวินิจฉัยโรค ประเทศอิสราเอล ขอรับถ่ายทอดสิทธิการใช้ 
เชื้อ วิธีการเพาะเลี้ยง และวิธีการสกัดสาร เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

สาร Ascochlorin Glycoside

สาร panepoxydone



น้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมไรในโรงเก็บอาหารสัตว์ 

ไบโอเทค สวทช. ดำเนินงานวิจัยการควบคุมไรฝุ่น โดยใช้น้ำมันหอมระเหยกานพลูและอบเชย ซึ่งมี 
ประสิทธิภาพในการกำจัดไรฝุ่นได้ร้อยละ ๑๐๐ นำมาสู่การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและสิทธิบัตร 
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเป็นการดำเนินการวิจัยด้วยการทดสอบสมุนไพร ๒๘ ชนิด ในการควบคุมไรในโรงเก็บ 
อาหารสัตว์ (Suidasia pontifica Oudemane) 

 จากผลการดำเนินงานพบว่า น้ำมันหอมระเหยการพลูและอบเชยมีประสิทธิภาพในการฆ่าไรในโรงเก็บ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี น้ำมันหอมระเหยจากพืชท่ีมีประสิทธิภาพควบคุมไรในโรงเก็บสามารถลดการสูญเสีย 
จากการทำลายของไร และสูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยได้รับการข้ึนทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา (อย.) เลขที่ ๔๔๘/๒๕๕๓ รวมทั้ง ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ไทยเฮิร์บเทค จำกัดแล้ว

๑๙๑๘



การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ห้ามเลือด
สำหรับใช้ภายนอก
 

เมื่อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น มีดบาดนิ้ว เราอาจรักษาโดยใช้เพียงยาฆ่าเชื้อโรคและพลาสเตอร์ธรรมดา 
แผลก็สมานกันดีโดยใช้เวลาไม่นานนัก แต่ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บมาก เช่น แผลไฟไหม้ขนาดใหญ่ การสมาน 
แผลย่อมใช้เวลานานขึ้นจึงมีความเสี่ยงที่แผลจะเกิดการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ผู้ผลิตพลาสเตอร์ยาจึง 
พยายามคิดค้นและผลิตสินค้าพลาสเตอร์รูปแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการสมานแผลได้ดีมากข้ึน เช่น พลาสเตอร์ 
ยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เพื่อปิดป้องกันแผลติดเชื้อ หรือพลาสเตอร์ยาที่มีฤทธิ์ช่วยห้ามเลือด ช่วยทำให้เลือด 
หยุดไหลได้เร็วขึ้น เป็นต้น

 เอ็มเทค สวทช. ได้ศึกษาและพัฒนาต้นแบบวัสดุห้ามเลือด (ชนิดที่ใช้กับแผลภายนอกร่างกาย) ซึ่ง 
ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือดในระดับหลอดทดลองและการใช้งานใน 
สัตว์ทดลองและในผู้ป่วย ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์  
ได้ให้ความสนใจเทคโนโลยีดังกล่าว โดยบริษัทฯ และ สวทช. ได้ร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ปิดแผลที่เคลือบด้วยสารที่มีคุณสมบัติห้ามเลือดสำหรับใช้ภายนอกร่างกายในระดับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งทำ 
การทดสอบคุณสมบัติต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งในระดับหลอดทดลองและในทางคลินิก เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับ 
การยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และทำการบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากการผลิตในระดับอุตสาหกรรม  
ปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวได้ขออนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยีดังกล่าวจาก สวทช. เพื่อการผลิตและจำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์แล้ว

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ปิดแผลที่เคลทอบด้วยสาร
ที่มีคุณสมบัติห้ามเลือด (a) 
และภาพผลิตภัณฑ์ในซองบรรจุภัณฑ์ (b)

(ก)

(ข)

๑๙



ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์  

เอ็มเทค สวทช. ได้ริเริ่มงานวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ ร่วม
กับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในประเทศหลายแห่ง จนสามารถขึ้นรูปหุ่นจำลองทางการแพทย์ ๓ มิติ เครื่องมือ
ช่วยในการผ่าตัดเฉพาะบุคคล และวัสดุฝังในเฉพาะบุคคลของอวัยวะต่างๆ ของผู้ป่วย เพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัย 
วางแผนการผ่าตัด และทดแทนอวัยวะที่เสียหายหรือสูญเสียได้ โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่อง CT Scan ของผู้ป่วย 
เป็นพื้นฐานในการออกแบบ จุดเด่นของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ คือ สามารถสร้างชิ้นงานได้ล่วงหน้าก่อน 
การผ่าตัด ชิ้นงานมีความสวยงามและรูปทรงพอดีกับสรีระของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพและความ 
ปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย คือ ลดระยะเวลาการผ่าตัดและการดมยาสลบ จึงลดความเสี่ยงของผู้ป่วยใน 
จากการติดเชื้อหลังการผ่าตัด

 นอกจากนี้่ ต้นแบบดังกล่าวช่วยให้แผลผ่าตัดสวยงามมากขึ้น มีความสมดุลกับโครงสร้างกะโหลกศีรษะ 
ของแต่ละบุคคล คนไข้ฟ้ืนตัวได้เร็ว และใช้ระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลน้อยลง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  
เป็นต้นมา การใช้วัสดุฝังในจากเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีย่ิงจากศัลยแพทย์ไทย 
ในสถานพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ และมีแนวโน้มการใช้งานเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับ 
การผ่าตัดใส่วัสดุฝังในจากเทคโนโลยีนี้แล้วมากกว่า ๙๐๐ ราย จากสถานพยาบาลกว่า ๗๐ แห่งทั่วประเทศ 
(นับถึงสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) และบริษัทที่ให้บริการสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ เล็งเห็นถึง 
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ และขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย 
เชิงพาณิชย์แล้ว 

การออกแบบกะโหลกเทียมด้วยคอมพิวเตอร์

๒๐๒๐



เด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) 
สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้รถเข็น

ปัญหาด้านสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาหนึ่งที่พบค่อนข้างสูงในกลุ่มคนพิการ ซึ่งปัจจุบันสถานบริการด้าน
ทันตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความตระหนักถึงอุปสรรคของการเข้าถึงบริการทันตกรรมอย่างมี 
คุณภาพของคนพิการ ประกอบกับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ จึงเป็นส่วนผลักดัน 
ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางทันตกรรม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีความพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง 
บริการที่มีคุณภาพได้มากขึ้น 

  เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) ซึ่งเป็นชุดต้นแบบเพื่อให้บริการ 
ทางด้านทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งเก้าอี้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ล้อเลื่อน 
ไปยังเก้าอี้ทำฟัน เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงของการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่อาจเกิดขึ้น 
ได้ และช่วยเพิ่มความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยให้ผู้รับบริการ โดยปัจจุบันได้มีการส่งมอบผลงานให้สถาบัน 
ทันตกรรม กรมการแพทย์แล้ว

๒๑



เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติ 
ผ่าตัดฟันเครื่องแรกในไทย 

การผ่าตัดฟัน ขากรรไกร และกระดูกใบหน้า เป็นการรักษาทางศัลยกรรมที่เกี่ยวกับฟันและอวัยวะหรือ 
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติ อย่างไรก็ตาม เครื่องถ่ายภาพรังสี (X-ray) แบบสองมิติ 
โดยทั่วไปยังมีข้อจำกัด ทำให้การผ่าตัดมีความเสี่ยงและความแม่นยำต่ำ

 เอ็มเทค และเนคเทค สวทช. ร่วมพัฒนาต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาหรับงานทันตกรรม  
Dental CT (DentiiScan) ตอบรับกับนโยบายศูนย์สุขภาพแห่งเอเชีย (Health Hub of Asia) จนเป็นผลสำเร็จ
เครื่องแรกในประเทศไทย ให้ข้อมูลแบบสามมิติ ซึ่งต่างจากเครื่องถ่ายภาพรังสี (X-ray) แบบสองมิติโดยทั่วไป 
ทำให้การวินิจฉัยโรคบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหน้ามีความแม่นยำมากขึ้น ลดปริมาณรังสีที่ 
ผู้ป่วยจะได้รับและมีความละเอียดของภาพสูงกว่าเครื่อง CT เดิม ทั้งนี้ ได้มีการนำร่องใช้งานกับศูนย์ทันตกรรม 
เอสดีซี และได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงมากกว่า ๑๐๐ ราย อีกทั้งยังได้ผ่านการตรวจสอบด้านความ 
ปลอดภัยเรื่องปริมาณรังสีจากกองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
และผ่านการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
(PTEC) เรียบร้อยแล้ว

 ปัจจุบัน บริษัทที่ให้บริการสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ ได้รับอนุญาตใช้สิทธิใน 
ต้นแบบและเทคโนโลยีการผลิตและจำหน่ายจาก สวทช. แล้ว

๒๓๒๒



ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว
เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันเด็กท่ีเกิดใหม่มีจำนวนน้อยลง ขณะท่ีการพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และการสาธารณสุข โดยเฉพาะ 
วิธีป้องกันและรักษาโรคทำให้มีอัตราการตายลดลง ทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น ก่อให้เกิดที่มาของสังคมผู้สูงอายุ  
สังคมผู้สูงอายุหมายถึงสังคมที่มีประชากรวัย ๖๐ ปีขึ้นไปเกินร้อยละ ๑๐ ของประชากรในประเทศ เมื่อมนุษย์ 
ชราภาพลงความสามารถบางประการย่อมต้องลดลงตามตัวเลขอายุ แต่ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลไม่ได้ลดลง 
ตามไปด้วย 

 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุดังกล่าว สวทช. จึงได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับพัฒนา 
ศูนย์อัจฉริยะด้านการวิเคราะห์ภาพสำหรับผู้สูงอายุข้ึน เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง 
ให้มากที่สุด ในโครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบที่ประกอบด้วยสามส่วนหลักคือระบบการทำงานหลัก  
การควบคุมระบบด้วยการวิเคราะห์ภาพ การวิเคราะห์กิจกรรมของผู้สูงอายุด้วยการประมวลผลภาพและระบบ 
การเฝ้าระวังทางไกล โดยระบบสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้สูงอายุจากภาพวิดีโอ รวมถึงตรวจจับการล้ม 
และส่งสัญญาณไปยังผู้ดูแลทำให้สามารถลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและอันตรายจนถึงแก่ชีวิตเนื่องจาก 
การล้มได้

 ปัจจุบันระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุนำไปใช้งานจริง ณ  
มูลนิธิจงฮั้วสงเคราะห์คนชรา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และดำรงชีวิต 
อย่างเป็นอิสระด้วยตนเองมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และลดการนำเข้าระบบ 
ประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวจากต่างประเทศได้

๒๓



Ya and You เว็บไซต์คลังข้อมูลสารสนเทศ
ยาและสุขภาพสำหรับประชาชน 

ปัจจุบัน ยามีความสำคัญต่อสุขภาพและประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ข้อมูลยาและสุขภาพที่แม่นยำ และ 
หลากหลายเหมาะแก่การใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนการเลือกใช้ยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นรูปธรรม

 เนคเทค สวทช. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) พัฒนาแอพพลิเคชั่น “ยากับคุณ 
(Ya and You)” สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแล 
สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลยาและสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว และ 
เห็นผลการสืบค้นเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถใช้ข้อมูลจาก “ยากับคุณ” 
เพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้อีกด้วย 

 ทั้งนี้ สามารถเข้าเยี่ยมชมระบบเต็มรูปแบบได้ที่ http://www.yaandyou.net โดยแอพพลิเคชั่น 
ดังกล่าวรองรับสมาร์ตโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Android 2.2 ขึ้นไป และ iOS 4.3 โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน 
ทาง App Store ได้ที่ http://itunes.apple.com/th/app/yaandyou/id459400481?mt=8 

๒๔



๒๕

กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนพอลิเมอร์
ที่มีการกักเก็บเคอร์คูมินไว้ภายใน

เคอร์คูมิน (curcumin) เป็นสารที่พบในพืชวงศ์ขิง ข่า ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นวัตถุดิบที่หาได้ 
ภายในประเทศ โดยมักใช้เป็นเครื่องเทศและสารให้สีกับอาหาร นอกจากนี้ ยังมีการนำมาใช้ในเครื่องสำอางและ 
การเตรียมยาบางชนิด โดยมีประโยชน์ทางเภสัชวิทยา ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ 
ฤทธิ์ต้านมะเร็ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าเคอร์คูมินไม่คงตัวต่อแสง ไม่ละลายน้ำจึงยากต่อ 
การดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลให้มีชีวปริมาณออกฤทธิ์ต่ำ 

 นาโนเทค สวทช. สนับสนุนคณะนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเพิ่มความเสถียรให้ 
เคอร์คูมินด้วยการกักเก็บลงในอนุภาคขนาดเล็ก ได้แก่ อนุภาคระดับนาโน และ/หรืออนุภาคไมโครที่สร้างจาก 
พอลิเมอร์ที่เหมาะสม โดยอนุภาคที่บรรจุเคอร์คูมินสามารถกระจายตัวอยู่ในน้ำได้ที่ความเข้มข้นสูง สามารถ 
ช่วยลดการเสียสภาพของเคอร์คูมินจากการสัมผัสของแสง ความร้อน ความเป็นกรดด่าง และเคอร์คูมินที่ถูก 
กักเก็บในอนุภาคสามารถถูกปลดปล่อยได้ในสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ 
จากเคอร์คูมินได้  ทั้งนี้ บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ โปรดักส์ จำกัด ขออนุญาตใช้สิทธิกรรมวิธีการเตรียม 
อนุภาคนาโนพอลิเมอร์ที่มีการกักเก็บเคอร์คูมินไว้ภายในเพื่อการผลิตและจำหน่ายแล้ว



๒๖

ระบบป้องกันการส่งอีเมล์สแปม (กรีนเมล์)

สแปม (Spam) คือ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึงผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ โดยส่วนมากจะทำให้เกิด 
ความไม่พอใจต่อผู้รับ ข้อความสแปมที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ การส่งสแปมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) 
ในการโฆษณาชวนเชื่อ หรือโฆษณาขายของ  การส่งอีเมล์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่เราไม่ต้องการมาจากทั่วโลก  
โดยที่เราไม่รู้เลยว่าผู้ที่ส่งมาให้นั้นเป็นใคร ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของเมล์ขยะ (Junk e-mail) นอกจากจะทำให้ 
ผู้รับรำคาญใจและเสียเวลาในการกำจัดข้อความเหล่านี้แล้ว สแปมยังทำให้ประสิทธิภาพการขนส่งข้อมูลบน 
อินเตอร์เน็ตลดลงด้วย สแปมได้กลายเป็นปัญหารบกวนอย่างมากในระบบ สำหรับรับส่งอีเมล์ในปัจจุบันเป็นภาระ 
ให้แก่ระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ต เมล์เซิร์ฟเวอร์ (mail server) และสิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งทางด้านผู้ส่งและ 
ผู้รับ

 ระบบนี้นำเสนอวิธีการใหม่สำหรับการจัดการอีเมล์สแปม โดยเน้นไปที่ความรับผิดชอบของฝั่งผู้ส่งและ 
อนุญาตให้ผู้รับทำการวิเคราะห์สถานะการเป็นสแปมได้ด้วยตนเองในรูปแบบ manual โดยใช้วิธีการที่ให้ผู้รับ 
preview จากอีเมล์ฉบับย่อที่เป็น metadata ที่สกัดจากอีเมล์ต้นฉบับ โดยอีเมล์ต้นฉบับจะถูกเก็บไว้ที่ฝั่งผู้ส่ง 
จนกว่าผู้รับจะทำการวิเคราะห์ว่า ไม่ใช่สแปมและส่ง request เพื่อขออ่านอีเมล์ต้นฉบับดังกล่าว วิธีนี้จะแตกต่าง 
จากวิธีปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง โดยวิธีใหม่นี้จะช่วยลดปริมาณการจราจรเครือข่ายอันเนื่องมากจากสแปมด้วย เพราะ
อีเมล์สแปมจะไม่ถูกส่งผ่านเครือข่ายออกไปหาผู้รับเลย แต่จะส่งเพียงข้อมูลสั้นๆ เพื่อให้ผู้รับพิจารณา

 เนคเทค สวทช. ได้ให้บริการด้านคำปรึกษาแก่องค์การเภสัชกรรม ในการจัดตั้งศูนย์สำรองฉุกเฉิน  
(Disaster Recovery Center: DRC) ทั้งในส่วนของการวางระบบอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ  เพื่อนำไปสู่การสร้าง 
ความน่าเชื่อถือ มั่นคงและปลอดภัยต่อศูนย์สำรองฉุกเฉินที่จัดตั้งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปต่อยอด
การใช้งานภายในองค์การเภสัชกรรมให้สามารถเป็นไปตามปกติได้  เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ 
อัคคีภัย ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์  องค์การเภสัชกรรมจึงได้ลงทุนเพิ่มเพื่อจัดตั้งศูนย์สำรอง
ฉุกเฉิน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนเพิ่มในกระบวนการผลิตต่อบริการ จำนวน ๓๑.๘๒ ล้านบาท



๒๗

เซนเซอร์แม่เหล็กในการตรวจนับรถยนต์
ผ่านการวัดสัญญาณแม่เหล็กโลก

ปัจจุบันความต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติมีมากขึ้นตามปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต ่
อุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็มีเพียงขดลวดเหนี่ยวนำ เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือได้สูงและราคาต่อหน่วยการ 
ติดตั้งที่ตํ่า แต่ขดลวดเหนี่ยวนำก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ เช่น การติดตั้งต้องมีการขุดเจาะพื้นผิวจราจรการบำรุงรักษา 
ที่ไม่สะดวก และข้อมูลที่ไม่หลากหลาย

 เนคเทค สวทช. พัฒนาเซนเซอร์แม่เหล็ก MagSense เวอร์ชั่น ๒ โดยอาศัยหลักการของเครือข่าย 
เซนเซอร์แม่เหล็กในการตรวจนับรถยนต์ผ่านการวัดสัญญาณแม่เหล็กโลก หากรถยนต์เคลื่อนผ่านบริเวณจุดติดตั้ง 
เซนเซอร์ จะเกิดการรบกวนสัญญาณแม่เหล็กโลกบริเวณนั้น ทำให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น จำนวนรถยนต์ 
ความเร็ว และความยาวรถ เพื่อควบคุมความเร็ว และการแยกประเภทโดยใช้ความยาวของรถยนต์ นอกจากนั้น  
การวิเคราะห์สัญญาณแม่เหล็กโลกโดยละเอียดจะทำให้สามารถแยกประเภทได้ละเอียดยิ่งขึ้น นำมาใช้งานได้กับ 
ทุกสถานท่ี สามารถประมวลผลได้มีความถูกต้องแม่นยำสูง นำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีเครือข่ายเพ่ือการกระจาย 
ข้อมูลจราจรได้ง่ายและสะดวก 

 ผลงานดังกล่าวสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม นำไปใช้งานได้กับ 
อาคารจอดรถสำหรับการนับจำนวนรถเข้า-ออก ตามจุดท่ีต้องการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย  
โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบเป็นส่วนๆ ได้ ไม่จำเป็นต้องนำทุกองค์ประกอบไปใช้งาน หรืออาจจะนำเอาระบบ 
ของหน่วยงานที่มีใช้อยู่แล้วในการเก็บข้อมูลจราจรเชื่อม ต่อเข้ากับระบบการกระจายข้อมูลก็สามารถปรับให้ 
ใช้งานได้ง่าย 



๒๘

ระบบแนะนำแผนที่ท่องเที่ยวบนมือถือ (Pi-Pe)

การวางแผนการท่องเท่ียวมีปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าข้อมูลซ่ึงกระจายอยู่หลายแห่ง เส้นทาง 
ขับขี่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ หรือมีการเปลี่ยนเส้นทางระหว่างการท่องเที่ยว  
ประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่บนฐานการเช่ือมโยงข้อมูล จะนำมาซ่ึงการสร้างสรรค์บริการการท่องเท่ียว 
ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เฉพาะรายบุคคล (Personalized Tourism) สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และเรื่องราวของสถานที่นั้นๆ ได้ทันทีตามความต้องการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ 
อุปกรณ์พกพาต่างๆ

 เนคเทค สวทช. ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบแนะนำ 
แผนที่ท่องเที่ยวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยระบบจะรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละจังหวัด 
เบื้องต้น

 นำร่องสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนช่วยให้บุคคลสามารถวางแผน 
การท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานที่ที่ต้องการจะไป โดยกำหนด 
เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด จุดตั้งต้นการเดินทาง และ Pi-Pe จะประมวลผลเพื่อแนะนำตารางการเดินทางตามสถาน
ที่ที่ผู้ใช้เลือกไว้ ด้วยการลำดับสถานที่เที่ยวชมก่อนหลัง คำนวณระยะเวลาที่ควรใช้ในแต่ละแห่งตามปริมาณสถาน
ที่ที่ต้องการไป พร้อมทั้งเส้นทางขับขี่ตลอดเส้นทาง 

 นับได้ว่า ระบบดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวก และลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว  
และช่วยในการตัดสินใจการวางแผนท่องเท่ียวของผู้ใช้งาน Pi-Pe สามารถใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนและเว็บเบราว์เซอร์ 
ได้ ผ่านทาง www.pi-pe.org 

ระบบแนะนำแผนท่องเที่ยวอยุธยาผ่านมือถือ (Pi-Pe.org)



๒๙

ระบบวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ สำหรับเฝ้าระวัง
เตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 

แนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่มที่นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก

 เนคเทค สวทช. จึงได้พัฒนาสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกใน 
การบันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาพื้นฐาน ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม 
ทิศทางลม ความดันบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มเติมเซนเซอร์อื่นๆ เพื่อวัดข้อมูลตามที่ต้องการได้อีก  
เช่น ความเข้มแสง อุณหภูมิและความชื้นดิน ระดับความลึกของน้ำ เป็นต้น โดยมีการบันทึกค่าจากเซนเซอร์ 
ต่างๆ และส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้การเชื่อมต่อ GPRS จากภาคสนามเข้าไปเก็บยัง 
ฐานข้อมูลซึ่งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและควบคุมการทำงานของสถานี 
ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ได้

 ปัจจุบันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำระบบวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ  
สำหรับเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ขยายผลการติดตั้งระบบในพื้นที่เสี่ยงภัยใน ๒๒ อำเภอ 
ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๔๓ ชุด เพื่อบูรณาการความรู้สู่การเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจาก 
อุทกภัย 



๓๑

กรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลงชนิดของแข็ง

มอดเจาะผลกาแฟ นับเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญต่อการปลูกกาแฟในพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิกาในเขตภาคเหนือ 
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ซึ่งระบาดทำความเสียหายให้กับผลผลิตกาแฟในหลายพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ส่งผลให้ผลผลิต 
กาแฟลดลง เพราะผลกาแฟที่มอดเจาะทำลาย คือ เมล็ดกาแฟที่ไม่มีคุณภาพ 

 สวทช. ภาคเหนือ จึงสนับสนุนคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนากรรมวิธีการผลิตสาร 
ล่อแมลงชนิดแข็งซึ่งมีคุณสมบัติในการปลดปล่อยอย่างช้าๆ มีอายุการใช้งานถึง ๔๕ วัน จนประสบความสำเร็จ  
สามารถล่อให้แมลงเข้าหาและตกมาตายในกับดักได้เป็นจำนวนมาก และมีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่ 
นำเข้าจากต่างประเทศ  

 ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าวได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรภายใต้ชื่อเรื่องกรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลงชนิดของ 
แข็ง ในปี ๒๕๕๓ และมีการถ่ายทอดให้กับบริษัทผู้ผลิตชาฝรั่งในประเทศไทยแล้ว

ผลกาแฟสีเขียวและผลสีแดง (ทุกผล) ที่ถูกเจาะด้วยมอดเจาะผลกาแฟ                                        

กับดักมอดเจาะผลกาแฟ

๓๐



๓๑

เครื่องอบแห้งมะคาเดเมียทดแทนการใช้ก๊าซ LPG 
โดยใช้กะลามะคาเดเมีย

หมูบ่้านบ่อเหมืองน้อยและห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นพื้นที่ซึ่ง สวทช. ส่งเสริมชุมชนรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น 
กลุ่มจดทะเบียนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย” เพื่อแปรรูป 
ผลผลิตด้านการเกษตรอาหารเพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูป 
หลัก ได้แก่ มะคาเดเมียอบแห้ง ช็อคโกแลตมะคาเดเมีย มะคาเดเมียเทลลา มะคาเดเมียบาร์ น้ำมันมะคาเดเมีย 
น้ำเสาวรส น้ำสตรอเบอรี่ และแยมสตรอเบอรี่

 จากการศึกษากระบวนการแปรรูปมะคาเดเมียของหมู่บ้านฯ พบว่ามีการแปรรูปมะคาเดเมียปีละประมาณ  
๓๕ ตัน โดยใช้ก๊าซ LPG เป็นแหล่งให้ความร้อนในการอบ เพื่อการแปรรูปมะคาเดเมียมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
จำนวน ๒๗๕,๘๐๐ บาทต่อปี การอบแห้งมะคาเดเมีย ๑ ครั้ง จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม ต้องใช้ก๊าซ LPG ปริมาณ  
๗๕ กิโลกรัม (มีค่าความร้อนทั้งหมด ๓,๗๖๖.๕ เมกะจูล) เมื่อนำไปแปรรูปจะได้ส่วนของเมล็ดถั่วด้านใน ๑๒๕  
กิโลกรัมและส่วนของกะลาไม่ได้ใช้ประโยชน์ ๓๗๕ กิโลกรัม เมื่อนำกะลาส่วนทิ้ง ๓๗๕ กิโลกรัม นำไปเผา 
จะให้ความร้อน ๗,๕๐๐ เมกะจูล (MJ) ซึ่งสามารถนำเอากะลามะคาเดเมียเป็นเชื้อเพลิงแทนก๊าซ LPG ได้ทั้งหมด

 นักวิจัยจึงใช้แนวคิดดังกล่าวในการนำกะลามะคาเดเมียมาเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำให้ร้อนที่อุณหภูมิ  
๖๐oC เพื่อใช้เป็นแหล่งสร้างความร้อนให้กับอากาศ น้ำร้อนจะถูกปั๊มผ่านเข้าไปในชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแล้ว 
ไหลวนกลับมายังถัง น้ำร้อนอีกครั้งเพื่อรับความร้อนจากเตา ระหว่างที่น้ำถูกปั๊มผ่านเข้าไปในชุดแลกเปลี่ยน 
ความร้อน พัดลมก็จะดูดอากาศผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นและถูกส่งเข้าไปใน 
ถังอบเพื่อใช้อบแห้งมะคาเดเมีย ผลจากการใช้เครื่องอบแห้งมะคาเดเมียโดยใช้กะลามะคาเดเมียเป็นเชื้อเพลิงให้
ความร้อนทดแทนการใช้ก๊าซ LPG ในชุมชน พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๑.๐๕ บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่การใช้ LPG 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย คือ ๑๗.๘๘ บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลกระทบให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง 
ร้อยละ ๘๗ คิดเป็นจำนวน ๒๓๙,๐๕๐ บาทต่อปี และลดปริมาณของเสียที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

ถังอบและเครื่องป้อนเชื้อเพลิง ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
(หม้อน้ำและพัดลม)

เตา ถังน้ำร้อน
และปั๊ม



สวทช. ร่วมใจต้านมหาอุทกภัย
สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการดำรงชีพ
แก้ไขปัญหาหลังน้ำลด
ผลิตสื่อให้ความรู้เบื้องต้น
ส่งมอบผลงาน วทน. สู่สังคม

ตุลาคม ๒๕๕๔ จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับ 
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งที่รุนแรงที่สุดของประเทศ  
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างมาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีที่ตั้งในอำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก 
เช่นเดียวกัน แม้ว่า สวทช. มีน้ำท่วมพื้นที่สูงสุดถึง ๖.๑๒ เมตร 
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และต้องประกาศเคลื่อนย้าย 
ที่ทำการ แต่พนักงานของ สวทช. ยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจที่จะ 
คิดค้นงานวิจัยและพัฒนา จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 ในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย  
นอกจากจะต้องสูญเสียทรัพย์สินแล้ว ยังได้รับความเดือดร้อน 
จากการอยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมอย่างยากลำบาก สวทช. และ 
พันธมิตร จึงได้คิดค้น พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ซึง่ช่วยให้การดำรงชีวิตในสภาวะน้ำท่วมราบร่ืนข้ึน และสามารถ 
ใช้ในการแก้ไขภายหลังน้ำท่วมลดลง อาทิ ระบบน้ำใส หายเหม็น  
ออกซิเจนสูง มุ้งนาโนเคลือบสารกำจัดยุง และผลิตน้ำยา 
ทำความสะอาด “แจ๋วจอมพลัง” เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
เป็นต้น รวมถึงการผลิตสื่อให้ความรู้และแนวทางในการฟื้นฟู 
บ้านหลังน้ำท่วมผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านทาง http://technology. 
in.th/thaiflood/ และ http://technology.in.th/rebuild  
อีกด้วย



๓๓

ระบบน้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง 

เอ็มเทค สวทช. อาศัยพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับสารจับตะกอน ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึ่งใช้ 
ความรู้ด้านการออกแบบ วิศวกรรม ในการพัฒนาระบบน้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง ภายใต้ชื่อ เอ็น-ค่า  
(nCA) ซึ่งประกอบด้วย (๑) สารจับตะกอนในน้ำเพื่อทำให้น้ำใสเรียกว่าเอ็น-เคลียร์ (nCLEAR) ผลิตจากสารสกัด 
ธรรมชาติและผงถ่าน ไม่มีอะลูมิเนียมหรือโลหะหนักผสมอยู่ สามารถจับตะกอนในน้ำได้อย่างรวดเร็วภายใน ๓๐ นาที  
และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยในการนำไปใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และ (๒) เครื่องเติมอากาศด้วยปั๊มที่ออกแบบอย่างง่าย ราคาประหยัด เรียกว่าเอ็น-แอร์ (nAIR)  
โดยระบบดังกล่าวได้มีการทดสอบการใช้งานจริงในพื้นน้ำท่วมสูง ๓๐-๔๐ เซนติเมตร ในหมู่บ้านทรงพล ชุมชน 
แถบคลอง ๒ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และช่วยให้น้ำที่เน่าเหม็นในปริมาตร ๘,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร กลายเป็น 
น้ำใสและไม่เหม็น จากนั้นชุมชนจึงสูบน้ำออกลงสู่บ่อปลาเก่าข้างๆ พื้นที่ของหมู่บ้านฯ ทั้งนี้ สวทช. ได้ดำเนินการ
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อ nCA  นี้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว  

 ผลงานวิจัยดังกล่าว นับเป็นผลงานวิจัยเร่งด่วนท่ีสามารถนำเทคโนโลยีและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้าไป 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาได้อย่างทันท่วงที 

รูปที่ ๑ ระบบเอ็นค่า ประกอบด้วย  nClear สารจับตะกอน (ซ้าย) 
          และ nAir เครื่องเติมอากาศ (ขวา)   

รูปที่ ๒ พื้นที่น้ำท่วมขังก่อนการใช้ nCA 
 ในหมู่บ้านทรงพล      

  รูปที่ ๓ พื้นที่ทดสอบหลังการใช้ nCA



๓๔

ระบบให้บริการความรู้เร่ืองการฟ้ืนฟูบ้าน
หลังน้ำท่วมแบบเฉพาะบุคคล

เนคเทค สวทช. ได้รวบรวม “ข้อมูลจดหมายเหตุอุทกภัยของประเทศไทย” (http://technology.in.th/
thaiflood/) เพื่อเป็นคลังข้อมูลศึกษาในอนาคตต่อไป อีกทั้งสร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรภาคต่างๆ ตั้งกลุ่ม 
เพื่อน สวทช. หรือ Friends of NSTDA (FoN) (www.friends-nstda.com) เพื่อระดมเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับ 
ทรัพยากรอื่นๆ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วม ภายใต้โครงการวิจัย WebChange และทีมงาน  
Builk.com พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ในเรื่องการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วมในแบบฐานความรู้ออนโทโลยี  
(Ontology)

 การให้ความรู้และคำแนะนำในการฟื้นฟูบ้านที่เที่ยงตรงตามความต้องการ ช่วยลดอุปสรรคจากความ 
หลากหลายมากเกินไปของสารสนเทศ (Information Overload) การพัฒนาเทคโนโลยีสามารถต่อยอดไปสู่ 
เทคโนโลยีเว็บ ๓.๐ (Semantic Web) เพื่อสร้างเนื้อหาที่เอื้ออำนวยต่อการประมวลผลอย่างชาญฉลาด และ 
เชื่อมโยงการบริการความรู้ต่อเนื่องด้วยข้อมูลของสินค้าและผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บไซต์ 
Builk.com สำหรับการวางแผนการซ่อมแซมต่อไป ปัจจุบันเปิดใช้งานระบบผ่านทาง http://technology.in.th/
rebuild 

 เว็บไซต์ให้บริการความรู้แบบเฉพาะบุคคลเรื่องการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวย 
ความสะดวกผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของบ้านในการเข้าถึง และสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูบ้านหลังจากเหตุการณ ์
น้ำท่วม โดยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ  
และสนับสนุนการแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างดียิ่งขึ้น รวมถึงแนะนำเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล 
ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของผู้ใช้ เช่น ข้อมูลติดต่อของบริษัทรับซ่อมบ้าน และผู้ค้าวัสดุที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง เป็นต้น

 ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Best Special Session Paper Award ในงานประชุม The 1st  
Asian Conference on Information Systems Special Session on Service Sciences เมืองเสียมราฐ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา



๓๕

ผลิตน้ำยาทำความสะอาด “แจ๋วจอมพลัง” 
เพ่ือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นาโนเทค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ร่วมวิจัยและผลิตน้ำยา 
ทำความสะอาดท่ีมิตรต่อส่ิงแวดล้อม “แจ๋วจอมพลัง” เพ่ือฟ้ืนฟูทำความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีเคยประสบปัญหาน้ำท่วมขัง  
โดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๓ สูตร ดังนี้ สูตร ๑ นาโนเทค นำความรู้ทางด้านนาโน 
เทคโนโลยีและความรู้ทางด้านสมุนไพรไทย ใช้ผลิตน้ำยาทำความสะอาดที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งไม่มี 
ส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก โดยผสมกับสารลดแรงตึงผิวที่ได้จาก ปตท. ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 
สูตร ๑ สำหรับกำจัดคราบติดแน่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับสูตร ๒ และ สูตร ๓ ปตท. ได้ร่วมกับ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยวิจัยจากบริษัทในเครือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งสูตร ๒ มีคุณสมบัติใน 
การฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย และสูตร ๓ ช่วยในการฆ่าเชื้อราที่มักจะเป็นปัญหาระยะยาวหลังน้ำลดสำหรับ 
การป้องกันเชื้อแบคทีเรีย 

 ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้สั่งผลิตน้ำยาทำความสะอาด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด และมอบให้
กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยแล้ว  



๓๖

มุ้งนาโนเคลือบสารกำจัดยุง (iBednet)

นาโนเทคดำเนินการวิจัยและพัฒนา “มุ้งนาโน” ท่ีมีสมบัติฆ่ายุงประสิทธิภาพสูง โดยใช้สารเคมีสังเคราะห์ 
ชื่อว่า “Deltamethrin” สารเคมีดังกล่าวเป็นสารที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้ใช้เพื่อกำจัดแมลง  
จึงนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตมุ้งฆ่ายุงได้ “มุ้งนาโน” มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยคณะ 
ผู้วิจัยได้พัฒนาให้มีสมบัติพิเศษร่วมอื่นๆ อีกหลายอย่าง (Multifunction) ได้แก่ ป้องกันเชื้อแบคทีเรียทำให้ 
ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลิ่นอับชื้นป้องกันรังสียูวีทำให้มุ้งและสารกำจัดยุงมีความทนทานต่อแสงแดดและป้องกันน้ำ
จึงลดการเปรอะเปื้อนจากสิ่งสกปรกและลดความจำเป็นในการทำความสะอาด รวมถึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ยิ่งขึ้น

 “มุ้งนาโน” พัฒนาโดยอาศัยกระบวนการนาโนเทคโนโลยี ๒ วิธีคือ การนำสารสังเคราะห์ที่เลียนแบบ 
จากสารสกัดธรรมชาติมาผสมเข้ากับเม็ดพลาสติกแล้วฉีดเป็นเส้นใยเพื่อทอเป็นมุ้งและการนำสารสังเคราะห์มา 
เคลือบเส้นใยมุ้งโดยเมื่อยุงบินมาเกาะที่มุ้งสารสังเคราะห์ชนิดนี้จะซึมผ่านประสาทสัมผัสของยุงที่ปลายขาซึ่งจะ 
ส่งผลต่อระบบประสาทของยุงทำให้ช็อคและตายในที่สุด โดยมุ้งนาโนจะมีประสิทธิภาพมากกับยุงก้นปล่อง ยุง 
รำคาญ และมีฤทธิ์กำจัดแมลงอีกหลายชนิด แต่สารดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยงลูก 
ด้วยนม

 ปัจจุบัน สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ้งนาโนไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
แก่บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด โดยก่อนหน้านี้ สวทช. ได้ทำการผลิตมุ้งนาโน และนำไปแจกจ่าย 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ อีกด้วย



๓๗

นาโนอิมัลชันสารสมุนไพร สำหรับไล่ยุง

ยุงเป็นพาหะของการเกิดโรคที่สำคัญ ได้แก่ มาลาเรีย เท้าช้าง ไข้เลือดออก และไข้สมองอักเสบ เป็นต้น  
ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาหลักของประเทศในเขตร้อน การป้องกันยุงกัดจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วย 
ป้องกันการติดโรคจากยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค ปัจจุบันในประเทศไทยได้ประยุกต์ใช้สารสกัดสมุนไพรชนิด 
น้ำมันหอมระเหย (essential/volatile oil) มาใช้เป็นสารกันยุงจากธรรมชาติ ซึ่งมีข้อดีกว่าสารเคมีสังเคราะห์ 
ในแง่ของการไม่สะสมในร่างกายและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและบางชนิดมีความ 
จำเพาะต่อชนิดของยุงอีกด้วย

 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชันไล่ยุงซึ่งเก็บกักสารสมุนไพรไล่ยุง เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่ม 
คุณสมบัติให้มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์และมีความความคงตัวของน้ำมันในการสัมผัสอากาศ แสงแดด ได้ใน 
ระยะยาว นอกจากนี้ การเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชันจะสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสมุนไพรให้ 
ออกฤทธิ์ อย่างช้าๆ อีกทั้งส่วนประกอบในการเตรียมอนุภาคที่ใช้ในการเตรียม ยังมีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง
ต่ำ จึงมีประโยชน์ในแง่ของธุรกิจเครื่องสำอางและทางการเกษตร ปัจจุบัน บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านเวชภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ และเครื่องสำอาง ได้รับอนุญาตใช้สิทธิประโยชน์จาก สวทช. แล้ว



ความสำเร็จในธุรกิจเทคโนโลยี
บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
สนับสนุนวิธีการลงทุนธุรกิจ
สร้างเสริมความรู้แนวคิด
พัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการ



๓๙

NSTDA Investors’ Day 2012: นักวิจัยคิด 
นักธุรกิจลงทุน หมุนเศรษฐกิจไทยสู่ AEC
 

จากนโยบายรัฐบาลซึ่งส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง อันจะนำไปสู่ 
การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่าง 
ยั่งยืน ตลอดจนการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก สวทช. จึงได้ 
จัดงาน NSTDA Investors’ Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และของ 
หน่วยงานพันธมิตร ท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพ่ือให้นักลงทุน 
และนักอุตสาหกรรมได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปลงทุนหรือสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

 สำหรับงาน NSTDA Investors’ Day 2012 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นักวิจัยคิด นักธุรกิจลงทุน 
หมุนเศรษฐกิจไทย สู่ AEC” และปีนี้ สวทช. เชิญหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน อาทิ  
สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)  
เป็นต้น ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่อนักลงทุน นักอุตสาหกรรม (Investment Pitching 
Session) ทั้งสิ้น ๙ ผลงาน แบ่งเป็นผลงานเด่นของ สวทช. จำนวน ๕ ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตรอีก 
๔ ผลงาน และผลงาน “แผ่นแปะรักษาสิว (Q ACNES)” เป็นผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ๒ รางวัลซ้อน คือ 
รางวัลการนำเสนอดีที่สุด และรางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุด

 ในปีนี้มีนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า ๘๐๐ คน จากกว่า ๒๗๐ บริษัท 
และมีนักลงทุนแจ้งความประสงค์ขอเจรจาธุรกิจแบบ One-on-One Business Matching กับผลงานเด่นของ 
สวทช. จำนวน ๓๙ ราย โดยเกิดการเจรจาธุรกิจภายในงาน จำนวน ๑๘ ราย และขอเจรจาธุรกิจภายหลังงานอีก 
๒๑ ราย สำหรับผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร เกิดการเจรจาธุรกิจภายในงาน จำนวน ๕๘ ราย



๔๐

การประกวดนวัตกรรมในงาน Invention, 
Innovation and Technology Exhibition 
(ITEX 2012)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. พร้อมด้วยผู้ประกอบการไทย ๒ ราย ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ 
แสดงและแข่งขันในงาน Invention, Innovation and Technology Exhibition (ITEX 2012) ครั้งที่ ๒๓ 
ณ Kuala Lumpur Convention Centre กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม  
๒๕๕๕ งานดังกล่าวเป็นงานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์และ 
นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัย และองค์กรจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เอเชีย และยุโรป ซึ่งเป็น 
จุดนัดพบสำหรับนักประดิษฐ์และนักลงทุน จากนานาประเทศทั่วโลก โดยมีผลงานเข้าประกวดกว่า ๘๐๐ ผลงาน 

 ผลการแข่งขันผู้ประกอบการไทยได้รับรางวัลเหรียญทองใน ๒ สาขา ได้แก่ สาขา Biotechnology ได้แก่  
บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด จากผลงาน “Bio Remediation Agent Develop to 
Greenovation product” หรือ “สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN” ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายน้ำมัน 
ปิโตรเลียมเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าสำหรับกำจัดคราบน้ำมัน ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการย่อยสลายโมเลกุล 
น้ำมันที่กำจัดยาก หรือกลิ่นเหม็นในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสาขา 
Agriculture ได้แก่ บริษัท วี ไบโอเทค จำกัด จากผลงาน “Rizo, Soybean Rizobium Biofertilizer” ซึ่งเป็น 
การใช้แบคทีเรียไรโซเบียมเพื่อสร้างความแข็งแรงแก่พืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะในถั่วเหลือง นอกจากนี้ บริษัท ไฮกริม 
เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ยังได้รับรางวัล Top Award จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ Best Invention in 
Biotechnology จากประเทศญี่ปุ่น และรางวัล Best Invention in Environment จากประเทศจีน



๔๑

ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาในประเทศ

มาตรฐานการผลิตยามีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการนำข้อกำหนด 
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ด้านการตรวจประเมินยาแห่งสหภาพยุโรป (Pharmaceutical Inspection  
Co-operation Scheme: PIC/S) มาใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความเข้มงวด เคร่งครัดและครอบคลุม เพื่อยกระดับ 
มาตรฐานการผลิตยาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการผลิตให้เทียบเท่ากับกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป  
(European Union - Good Manufacturing Practice: EU-GMP)

 บริษัทผู้ผลิต พัฒนาและวิจัยยาสำเร็จรูป เพ่ือจำหน่ายในประเทศและส่งออก ซ่ึง สวทช. ให้การช่วยเหลือ 
ตามกลไกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมคุณภาพ 
และเครื่องจักร/อุปกรณ์ของกระบวนการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 
ทางจุลชีววิทยาและเคมี เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพยา และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ให้ 
สอดคล้องตามมาตรฐาน PIC/S ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
จำนวน ๒ โครงการ 

  ปัจจุบันบริษัทเป็นโรงงานเวชภัณฑ์ยารายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง GMP  
ตามมาตรฐาน PIC/S จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศสิงคโปร์ ส่งผลให้บริษัทสามารถ 
ส่งออกยาไปจำหน่ายยังประเทศมาเลเซีย และรับจ้างผลิตยาให้กับบริษัทยาจากต่างประเทศ เพื่อส่งออกไปยัง 
ประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกาต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักร 
จากต่างประเทศ โดยสามารถพัฒนาเคร่ืองกล่ันน้ำเทคโนโลยีใหม่ และเคร่ือง Alu-alu packing ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทียบเท่าการนำเข้า แต่ราคาถูกกว่า สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต



๔๒

ผลิตภัณฑ์เซรามิคไทยเพ่ือการส่งออก

เซรามิค พอร์ซเลน (Ceramic porcelain) เป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาชนิดท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากมีเน้ือแน่น  
แข็งแรง เคลือบเป็นมันเนื้อโปร่งแสง เนื้อดินสีขาว เคาะแล้วเสียงดังกังวาน น้ำหนักเบา และทนทานต่อการกัดกร่อน 
จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 สวทช. ให้การช่วยเหลือตามกลไกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แก่บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากเซรามิค พอร์ซเลน ชนิด Vitreous china เพื่อการส่งออก เพื่อดำเนินการวิจัยพัฒนา 
สูตรเนื้อดิน น้ำเคลือบ และพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคชนิด Fine china ในระดับอุตสาหกรรม 
ให้ได้มาตรฐานของ Food service รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ต้นแบบ และการพัฒนาบุคลากรในการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล  
ปัจจุบันบริษัทรับจ้างผลิตให้แก่บริษัทผู้ผลิตเครื่องแก้วรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน 
ธุรกิจอุตสาหกรรม Food service



๔๓

เพ่ิมขีดความสามารถการออกแบบช้ินส่วนยานยนต์
ของไทย

ความต้องการผ้าเบรกในตลาดประเทศไทยและต่างประเทศมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผ้าเบรกในตลาดทดแทน 
(REM) และสินค้าผ้าเบรกสามารถดำเนินการผลิตจนเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย 
ยังขาดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้าเบรก ทำให้ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบต่างประเทศและ 
ทำให้เวลาในการทดสอบยาวนานกว่า ๓ เดือน

 บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าเบรกของรถยนต์ทุกชนิด ซึ่ง สวทช. ให้การช่วยเหลือตามกลไก 
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยพัฒนาและทดสอบการผลิตชิ้นส่วนเบรกรถยนต์ และเป็น 
ห้องปฏิบัติการทดสอบผ้าเบรกเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทยประกอบด้วย (๑) ห้องทดลองการผลิตสำหรับ 
การทดลองสูตรผ้าเบรก และการกำหนดเงื่อนไขการผลิต (๒) ห้องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพสำหรับทดสอบ 
ชิ้นงานและวัตถุดิบ เพื่อกำหนด Product Inspection Standard และ Raw Material Inspection  
Standard และ (๓) ห้องทดสอบประสิทธิภาพการเบรก สำหรับการทดสอบบนสภาวะควบคุม เช่น อุณหภูมิ 
ความชื้น และความเร็วลม ด้วยเครื่อง Full Size Brake Dynamometer ที่ปรับระดับได้ตามลักษณะ 
ของรถแต่ละรุ่นตามมาตรฐานสากล 

 การจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบผ้าเบรกดังกล่าว ช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งทดสอบได้ 
ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง และทราบผลการทดสอบภายใน ๓ วัน ส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
และคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 



๔๔

ความสามารถของนักวิจัยไทยประจักษ์ในเวทีโลก
สร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์
แสวงหาความร่วมมือด้าน ว และ ท
เชื่อมโยงทุนวิจัยและพัฒนานานาประเทศ
เพิ่มโอกาสการแลกเปลี่ยนบุคลากรและความเชี่ยวชาญ



๔๕

ความร่วมมือไทย - อิสราเอล 

ความร่วมมือที่เข้มข้นของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรอิสราเอลผ่านโครงการสร้างความเข้มแข็งด้าน 
ความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน ทำให้จำนวนและรูปแบบของกิจกรรมมี 
ความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ การวิจัยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ โดยความสนับสนุนอัน 
ต่อเนื่องและเป็นอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล 
ประจำประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานวิจัย และมหาวิทยาลัยของอิสราเอล 

 ในปี ๒๕๕๕ สวทช. ได้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมโดยความร่วมมือของพันธมิตรทั้งฝ่ายไทยและอิสราเอล  
ซึ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯเป็นอย่างดี คือ (๑) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและ 
พัฒนาระหว่าง ไทยและอิสราเอล (๒) สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ในระดับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี และ (๓) กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยและอิสราเอล

ผลงานที่ประสบความสำเร็จโดดเด่น  คือ

 งานสัมมนาวิชาการ ไทย - อิสราเอล ๒๐๑๒: งานสัมมนาวิชาการประจำปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ ระหว่าง 
วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจาก 
ภาครัฐ การศึกษา และเอกชน ประมาณ ๒๐๐ คน และมีหัวข้อการสัมมนาในประเด็นหลัก ๒ ประเด็น 
คือ Food Security และ Water & Wastewater Management

 การฝึกอบรมในประเทศไทยโดยนักวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญอิสราเอล: (๑) การจัดการภายหลังการ 
เก็บเกี่ยวผลิตผลสดเพื่อการส่งออก (Postharvest Physiology, Pathology and Handling of  
Fresh Produces for Export) สวทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
จัดฝึกอบรม ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign และ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ โดยมีวิทยากรจากประเทศอิสราเอล 2 ท่าน ให้การฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๓๐ ท่าน (๒) เทคโนโลยีระบบการให้น้ำและการให้ปุ๋ยทางน้ำ (Irrigation and Fertigation) สวทช.  
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก. วิทยาเขตกำแพงแสน) จัดการฝึกอบรม ณ มก. วิทยาเขต 
กำแพงแสน เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ โดยมีวิทยากรจากประเทศอิสราเอล ๒ ท่าน ให้การฝึกอบรม 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๗๐ ท่าน

 ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ MASHAV: บุคลากร สวทช. ได้รับทุน MASAHV 
ในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ ทุน ภายใต้หัวข้อ “Biotechnology in Agriculture in a World of Global 
Environment Climate” และ “Agriculture Engineering Technologies” รวมบุคลากร สวทช. 
ได้รับทุนฯ ทั้งสิ้น ๗ ท่าน 



๔๖

โครงการ e-ASIA

The "e-ASIA Joint Research Program: e-ASIA JRP” เป็นกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีนโยบายเพื่อการสร้าง 
เครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

 สวทช. ในฐานะผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปี พ.ศ.  
๒๕๕๕ โดยมีการทำความร่วมมือกับ Japan Science and Technology (JST) ประเทศญี่ปุ่น และ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการทำวิจัยร่วมกัน มีการเปิดรับ 
ข้อเสนอโครงการ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในสาขาการวิจัย Biomass and Plant Science และ  
Nanotechnology & Materials ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือก และกำลังดำเนินการ ๓  
โครงการ คือ 

1. Plasmonic bio-sensor for detecting serious diseases in Southeast Asia

2. Advancement of Asian Cassava Molecular Breeding by Cutting-edge

3. Technologies and Corrosion Mapping of Structural Materials in Asian Area with  
Understanding Effects of Environmental Factors



๔๗

ไบโอเทค จัดประชุมนานาชาติ 14th A-IMBN  
Annual Conference: Life Science and  
Frontiers of Biorefinery Technology 

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ Asia-Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN)  
ซึ่งเป็นสมาคมนักวิจัยนักวิชาการด้านอณูชีววิทยาแห่งเอเซีย-แปซิฟิก จัดการประชุมนานาชาติ 14th A-IMBN  
Annual Conference: Life Science and Frontiers of Biorefinery Technology เมื่อวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม 
๒๕๕๕ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ และ 
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัย ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 
นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา จากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ รวมจำนวน ๑๔๔ คน

 การประชุมประกอบด้วย ๒ หัวข้อหลัก คือ พลังงานทางเลือก (Biorefinery) และชีวการแพทย์  
(Biomedical) ในหัวข้อพลังงานทางเลือก การบรรรยายครอบคลุมแนวโน้มงานวิจัยในเอเชีย (Trends in Asia) 
เทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) ผลิตภัณฑ์ (Biorefinery Products) และการเสวนาพิเศษในหัวข้อ  
การวิจัย-อุตสาหกรรม-การลงทุน เพื่อการพัฒนาพลังงานทางเลือกโดยผู้บริหารด้านการวิจัยจากบริษัท มิตรผล 
วิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด และผู้บริหารหน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งทำให้ 
นักวิจัยไทยเห็นแนวโน้มการใช้พลังงานทางเลือกในอนาคต และกำหนดแนวทางการทำวิจัยให้สอดคล้องต่อไป 
ระหว่างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านอณูชีววิทยา ส่วนด้านชีวการแพทย์ การบรรยายประกอบด้วยการแพทย์ 
แผนตะวันออก (Molecular Oriental Medicine) อณูชีววิทยาของมะเร็งและโรคทางภูมิคุ้มกัน (Molecular  
Biology of Cancer and Immunological Diseases) และงานวิจัยชีวการแพทย์ของไบโอเทคด้าน 
ไข้เลือดออก มาลาเรีย และการศึกษาพันธุศาสตร์ในประชากรคนไทย ซึ่งทำให้นักวิจัยไทยสามารถนำแนวทาง 
การทำวิจัย เทคนิค และเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานวิจัยที่ประเทศไทยมุ่งส่งเสริมต่อไป

 



๔๘

ไบโอเทค ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีประเทศญ่ีปุ่น มอบทุนวิจัย ๓ ทุน สำหรับ 
โครงการวิจัยร่วมไทย-ญ่ีปุ่น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ปี ๒๕๕๕ 
 

ไบโอเทค สวทช. และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น (Japan Science and  
Technology Agency: JST) มอบทุนสำหรับโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี ๒๕๕๕ เพื่อ 
เสริมสร้างขีดความสามารถและฐานความรู้ เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านการแพทย์และการเกษตร เพื่อผลักดันให้เกิด 
ผลงานวิจัยระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ในอนาคต 
จำนวน ๓ ทุน ดังนี้ 

 การค้นหายีนควบคุมลักษณะธาตุเหล็กสูงและทนทานต่อธาตุเหล็กเป็นพิษในข้าว โดยหน่วยปฏิบัติการ 
ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ไบโอเทค และ Research Institute for Bioresources and  
Biotechnology, Ishikawa Prefectural University 

 DNA chip สำหรับจำแนกเชื้อกลุ่มก่อวัณโรค และจำแนกสายพันธ์ุเชื้อก่อวัณโรคภายใต้เทคโนโลยี 
ของ DigiTag โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ Graduate School of 
Medicine, The University of Tokyo 

 การใช้แบคทีรีโอฟาจเป็น biocontrol ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดย หน่วย 
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค และ Graduate School of Advanced Sciences of  
Matter, Hiroshima University 

 



๔๙

The 3rd WMRIF Workshop for Young Scientists 

เอ็มเทค สวทช. และ World Materials Research Institutes Forum (WMRIF) เป็นเจ้าภาพ  
จัดการประชุมระดับนานาชาติสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เมื่อวันที่ ๒๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อุทยาน 
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โดยมีวัตถุประสงค์ให้การประชุมเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และเปิดโอกาส 
ให้นักวิทยาศาสตร์ฯ ในสาขาเดียวกันได้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน ในปีน้ีมีการกำหนด 
หัวข้อของการประชุม ๔ หัวข้อคือ

- Material challenges for biomedical applications

- Material challenges in mobility systems

- Material challenges in mitigation and adaptation to climate change

- Reliable manufacturing with advanced materials

 การประชุมครั้งนี้มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๙ คน จาก ๑๔ ประเทศ และคณะกรรมการ 
ตัดสินผลงาน ๑๒ ท่าน จาก ๑๒ ประเทศทั่วโลก และผู้ที่ได้รับรางวัล Best Presentation Awards คือ  
Dr. Edward Brightman จาก National Physical Laboratory (NPL) ประเทศอังกฤษ จากงานวิจัยหัวข้อ  
“In Situ Study of PEMFC Startup/Shutdown Degradation Using a Through-Plate Reference  
Electrode Array”

 สำหรับประเทศไทย ดร.ศรชล โยริยะ นักวิจัย เอ็มเทค สวทช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากงานวิจัยหัวข้อ  
“Anodic TiO2 Nanotube Arrays: Effect of Electrolyte Properties on Self Ordering of Pore Cells”  
และได้รับการสนับสนุนทุนในการเดินทางไปปฏิบัติการวิจัยเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ที่สถาบันวิจัยวัสดุศาสตร์ชั้นนำ 
ของโลกสมาชิก WMRIF  



๕๐

วางรากฐานอนาคตสังคมวิทยาศาสตร์ไทย
สร้างความตระหนักแก่เยาวชนรุ่นใหม่ 
ใส่ใจอนาคตเส้นทางอาชีพวิจัย
เสริมสร้างความรู้สู่การนำไปใช้ 
เพื่อสังคมไทยรู้และเข้าใจ วทน. อย่างยั่งยืน



๕๑

สวทช. กับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์

สวทช. เป็นหน่วยงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรม นอกเหนือจากงานวิจัย 
และพัฒนาเพื่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนแล้ว สวทช. ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพัฒนากำลังคน 
และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยให้สามารถนำ 
ความรู้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในระดับมัธยม 
ศึกษาจนถึงปริญญาเอกจากโครงการต่างๆ อาทิ “โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young  
Scientist and Technologist Program: YSTP)”, “โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST)”, “โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NSTDA-University-Industry Research  
Collaboration: NUI-RC)”, “โครงการ TAIST-Tokyo Tech” และ “โครงการวิจัยหลังปริญญาเอก  
(Postdoctoral Fellowship Program)” เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้สร้างบัณฑิตวิจัยรวม ๘๐๒ ทุน และมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษารวม ๑๗๑ คน    
และ สวทช. ยังให้ความสำคัญในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างฐาน 
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) โดยเฟ้นหา บ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพ  
และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีศักยภาพสูงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอก โดยมีนัก 
วิทยาศาสตร์ นักวิจัยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล ให้คำปรึกษา และเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าสูงเส้นทางอาชีพวิจัย   
ในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนารวม ๔,๗๙๒ คน มีผลงาน 
ทางวิทยาศาสตร์จำนวน ๑,๕๒๐ ชิ้นงาน นอกจากนี้ยังมีผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพและส่งเสริมการเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพวิจัย จำนวน ๒๒๐ คน (ตัวเลขสะสม)

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ในทุนแต่ละประเภท)
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๕๒

 สวทช. สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และคนในสังคม 
มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิชาการนานาชาติ การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก เยาวชน  
ครูและผู้ปกครอง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับสาระ 
การเรียนรู้ตามหลักสูตร การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาส ช่องทาง และการเข้าถึง 
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ อาทิ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย  
(National Software Contest: NSC) โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young  
Scientist Competition: YSC) โครงการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (Robot Design Contest:  
RDC) โครงการ Thailand Zero-Gravity Experiment โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก โครงการบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน 
นาโนเทคโนโลยี โครงการลินเดาไทยแลนด์ การประชุมวิชาการ สวทช. (NSTDA Annual Conference: NAC)  
และมีผลงานรางวัลระดับนานาชาติรวมถึงผลงานตีพิมพ์ ๓๙ ชิ้นงาน มีโรงเรียน มหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วม 
กิจกรรม จำนวน ๓๗๕ หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรเข้าร่วม ๙๓ หน่วยงาน 

 นอกจากน้ี สวทช. มีบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศและความพร้อมรองรับ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ช่วยกระตุ้น 
การเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มพูนประสบการณ์ทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๖๐ คน  
นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แล้ว สวทช.  
ยังดำเนินกิจกรรมการสร้างความตระหนักด้าน วทน. เพื่อให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความ 
ยากจน และเสริมสร้างพื้นฐานสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มุ่งใช้ภูมิปัญญาและความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
ประเทศ โดยได้ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวารสารต่างๆ อาทิ รายการฉลาดสุดสุด 
(Sponge) และฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทยโดย สวทช. มีจำนวนผู้ชมเฉลี่ย ๒.๙๖ ล้านคน/ตอน รายการวันละนิด 
วิทย์เทคโนและรายการเทคโนทำเงิน มีจำนวนผู้ชมเฉลี่ย ๑.๘๒ ล้านคน/ตอน สารคดีสั้นชุด “ปลูกฝัง 
ปัญญาเยาว์” มีจำนวนผู้ชมเฉลี่ย ๐.๑๙ ล้านคน/ตอน  และรายการ SMEs ชี้ช่องรวย มีจำนวนผู้ชมเฉลี่ย  
๐.๑๔ ล้านคน/ตอน เป็นต้น



๕๓

ตัวอย่างกิจกรรมเด่นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของ สวทช. มีดังน้ี

เยาวชนโครงการ JSTP ได้รับรางวัลเวทีนานาชาติ

สวทช. ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง ในการนำ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาประเทศรวมถึง 
การส่งเสริมการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ท้ังในภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุน 
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ โดยมี 
เป้าหมาย ที่จะค้นหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาให้การส่งเสริมและสนับสนุน  
ด้วยวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลาย ตามความถนัด และ 
ความสนใจของแต่ละคน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เหล่านี้  
ให้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
จนสามารถก้าวเข้าสู่อาชีพ นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ที่มีคุณภาพ 
ของประเทศ  

 จากการดำเนินงานในระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมานี้  
ได้มีเยาวชนโครงการ JSTP ในแต่ละรุ่นได้รับรางวัลในเวทีต่างๆ   
และในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา  เยาวชน JSTP ได้รับรางวัลต่างๆ 
ดังนี้

 นายพัทน์ ภัทรนุธาพร และ นายรัชย์ภาคศ์ 
ตันติแสงหิรัญ เยาวชน JSTP เป็น ๒ ใน ๔ 
เยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการคัดเลือก 
ของคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม  จากกิจกรรมเยาวชน
เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 
12th Asia Pacific Conference on Giftedness 
2012 ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณ 
เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 นส.ณัฐชญา สุคนธ์ JSTP รุ่นที่ ๑๒ และ  
นายกฤตานน ศิโรรัตนกุล JSTP รุ่นที่ ๑๔ ได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ๒ ใน ๑๐ คน  
เข้าร่วมกิจกรรม Asian Science Camp 2012 ณ 
กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล



๕๔

 นอกจากนี้ เยาวชน JSTP ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๕๕ จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๓ คน ดังนี้

 นายธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ เยาวชน JSTP รุ่นที่ ๑๓  
หน่ึงในสมาชิกทีม SKUBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน สาขาสิ่งประดิษฐ์และ 
นวัตกรรม 

 นายเจษฎา ตั้งมงคลสุข เยาวชน JSTP รุ่นที่ ๑๓  
ประเภทเด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ 

 นางสาวเนตรชนก ยุทธศักดิ์สุนทร เยาวชน JSTP  
รุ่นที่ ๑๓ ประเภทเด็กและเยาวชน สาขาสิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม

 โดยเยาวชนทั้ง ๓ คน ได้เข้ารับพระราชทานโล่ 
เกียรติคุณ และเกียรติบัตร ผู้แทนพระองค์ สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน  
๒๕๕๕ 

    



๕๕

โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
แห่งประเทศไทย (Robot Design Contest: RDC)

โครงการเพื่อการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนทางด้านการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ จัดกิจกรรม 
สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดหุ่นยนต์  
ค่ายหุ่นยนต์ เป็นต้น ด้วยรูปแบบโดดเด่นที่เน้นการออกแบบหุ่นยนต์ให้สามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่กำหนดโดยใช้ 
วัสดุและอุปกรณ์ที่จำกัด ในการจัด “การแข่งขันหุ่นยนต์ RDC ระดับภูมิภาค” เพื่อเปิดกว้างรับเยาวชนใน 
ภูมิภาคทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาได้มีส่วนร่วม ทำให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความสามารถได้รับ 
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความคิดในเวทีระดับภูมิภาค จนถึงระดับนานาชาติ โดยต้ังเป้าหมายของโครงการฯ  
คือ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะนำประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้นำไป 
ออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์เข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ และก้าวไปสู่การต่อยอดโครงการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบทาง 
การศึกษาและเชิงพาณิชย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ  ซึ่งในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมามีตัวแทนนักศึกษาระดับ
ภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๓๑ คน จาก ๒๑ สถาบัน  และระดับประเทศจำนวน ๔๕ คน



๕๖

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
ในโครงการขยายผลการประชุมนักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบล

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้จัดงานเสวนาเรื่อง "โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ 
รุ่นใหม่ ในโครงการขยายผลการประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา" ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต ปทุมธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย  
ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และ 
ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ให้แก่คนไทยและเยาวชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
การวิจัย หรือการประชุมวิชาการระดับโลกมากยิ่งขึ้น และยังสร้างความร่วมมือและพันธมิตรในการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย 
ระหว่าง สวทช. กับองค์กรระดับสากล

 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 
กว่า ๑๗ คน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็น 
ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้เสด็จพระราชดำเนิน นำนักศึกษาไทยไปเข้าร่วมงานหลายปีติดต่อกัน และ 
เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เกิด
การขยายผลจากตัวแทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ที่ได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล  
ณ เมืองลินเดา มาเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ให้แก่คนไทย 
และเยาวชนในประเทศไทยให้ทราบโดยทั่วกัน



๕๗

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๕ สวทช. 
(NAC 2012)

สวทช. จัดประชุมประจำปีระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ภายใต้หัวข้อ “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster  
Response)” แบ่งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเป็น ๔ โซน ได้แก่ โซนที่ ๑ นิทรรศการสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซนที่ ๒ รู้ สู้ พิบัติภัย 
ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงผลงานของ สวทช . อาทิ บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ จ่าเฉยอัจฉริยะ 
วัดระดับน้ำท่วมถนน ถุงทรายป้องกันน้ำท่วม n-Sack  โซนที่ ๓ นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเจรจา 
ธุรกิจ แสดงผลงาน สวทช. อาทิ ระบบผลิตไบโอดีเซล เจลรักษาแผลยับยั้งแบคทีเรียและกระตุ้นการหายของ 
แผล โซนที่ ๔ นิทรรศการงานวิจัยและพัฒนา อาทิ เครื่องตัดและเครื่องปลูกมันสำปะหลัง จุลินทรีย์กำจัด 
ลูกน้ำยุงรำคาญ 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รู้ สู้ ภัยพิบัติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว 
เพื่อให้ ผู้ปกครองร่วมกันเรียนรู้วิธีการสอนลูกน้อยวัย ๓-๑๐ ขวบ ให้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัว  
โดยอาศัยกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน ซึ่งได้รับการพัฒนาจากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศเยอรมัน การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๕ สวทช. (NAC 2012) มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม จำนวน 
๑,๗๗๐ คน และเข้าชมนิทรรศการ จำนวน ๒,๘๐๐ คน



๕๘

โครงการอบรมครู

สวทช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร์ในหลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” คร้ังท่ี ๑  
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร กิจกรรมดังกล่าวมีครูวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และครูจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดนนทบุรี จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี เข้าร่วม จำนวน ๒๔๐ คน มีวัตถุประสงค์ให้ครูวิทยาศาสตร์ 
เติมความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ล้ำยุค นำไป 
ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับนักเรียนด้วยแนวคิดการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า 

 กิจกรรมดังกล่าว มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ อาทิ “บทบาท 
ครูไทยกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” โดยอาจารย์นิพนธ์ ศรีนฤมล ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น



๕๙

ค่ายยุวชน...สร้างภูมิคุ้มกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
คร้ังท่ี ๑

สวทช. จัดกิจกรรม ค่ายยุวชน...สร้างภูมิคุ้มกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยกิจกรรมมีการบรรยายเรื่อง สถานภาพการจัดการอุทกภัย 
อดีต ปัจจุบัน อนาคต และแนวคิดด้านการพยากรณ์เตือนภัยพิบัติ โดย ผศ.ดร. เสรี  ศุภราทิตย์ การบรรยายเรื่อง 
เส้นทางสายคลองและแม่น้ำที่ไหลสู่กรุงเทพมหานคร โดย อาจารย์ธเนศ วีระศิริ กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 
แบบหัวข้อปัญหา ระดมความคิดออกแบบการทดลองเพื่อรับมือกับอุทกภัย โดย ทีมวิทยากร มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. เช่น กิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤต...กระตุก 
ไอเดียการแปลงขยะให้มีคุณค่า กิจกรรมถอดรหัสเชื้อราหลังน้ำท่วม น้ำท่วมกับนวัตกรรมการขนส่งและ 
การคมนาคม และกิจกรรมเยี่ยมชมงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับภัยพิบัติในห้องปฏิบัติการต่างๆ กิจกรรมและ 
การบรรยายเรื่อง พลังงานทางเลือก อุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดอุทกภัย ไฟฉายจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดย 
ผศ.ดร. ธนิตน์ เรืองรุ่งชัยกุล และกิจกรรมนำเสนอชิ้นงานหรือแผนงานที่ออกแบบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ 
อุทกภัย



๖๐

สิทธิบัตร
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ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรในประเทศ (ปีที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร)
๑. เครื่องยกผู้ป่วย (๒๕๕๐)

๒. อุปกรณ์ชนิดถังกรองแบบหมุนสำหรับการกำจัดและย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
ระดับนาโนเมตรด้วยปฏิกิริยาเชิงแสง (๒๕๔๙)

๓. สวิทช์สัมผัสเชิงแสง (๒๕๕๔)

๔. อุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน (๒๕๕๐)

๕. แกนเท้าเทียม (๒๕๕๑)

ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศ (ปีที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร)
๑. ระบบควบคุมแบบทำซ้ำเพื่อลดความผิดพลาดในการหมุนของแกนหมุนมอเตอร์ (๒๕๕๓)

๒. กรรมวิธีการเตรียมโปรตีนยึดจับสารชีวโมเลกุลชนิดไฮยาลูโรแนนที่ติดฉลากด้วยไบโอตินและการนำไป 
ประยุกต์ใช้ (๒๕๔๘)

๓. เครื่องถ่ายภาพหนังสือโดยใช้กล้องดิจิตอลและวิธีการถ่ายภาพของเครื่องดังกล่าว (๒๕๕๓)

๔. เครื่องมือวัดและแจ้งเตือนกรณีเครื่องยนต์มีความร้อนผิดปกติ (๒๕๕๒)

๕. อุปกรณ์สำหรับดัดแปลงกล้องแบบปรับโฟกัสด้วยมือเป็นปรับด้วยไฟฟ้าสำหรับกล้องจุลทรรศน์ (๒๕๕๒)

๖. อุปกรณ์ทดสอบการกัดกร่อนและการสึกหรอของผิวของชิ้นส่วนโลหะ (๒๕๕๒)

๗. จุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยลดการสำลักในระหว่างริน (๑) (๒๕๕๔)

๘. จุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยลดการสำลักในระหว่างริน (๒) (๒๕๕๔)

๙. วัสดุคอมโพสิตแผ่นเรียบสำหรับแผ่นคู่ควบสองขั้วในเซลล์เชื้อเพลิงและเซลล์ไฟฟ้าเคมี (๒๕๕๓)

๑๐. เครื่องทำน้ำร้อนพลังแสงอาทิตย์แบบแยกส่วนโดยใช้ตัวรับความร้อนแบบฟิล์มบาง (๒๕๕๑)

๑๑. กระดาษใยธรรมชาติไม่เปียกน้ำเคลือบด้วยสูตรน้ำยาที่มีสารประกอบฟลูออโรพอลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ 
(๒๕๔๙)

๑๒. วิธีการสร้างแม่แบบสำหรับการเจาะทางการแพทย์สำหรับการเจาะยึดสกรูและแกนบอกตำแหน่งชนิด 
ชั่วคราว (๒๕๕๔)

๑๓. วัสดุผสมเน้ืออะลูมิเนียมหรืออัลลอยย์ของอะลูมิเนียมกับตัวเสริมแรงผงไทเทเนียมไดบอไรด์ระดับนาโนเมตร 
และกระบวนการขึ้นรูปวัสดุนั้น (๒๕๕๓)

๑๔. วิธีการท่องแกลลอรี ๓ มิติ บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ๓ มิติ (๒๕๕๔)

๑๕. กรรมวิธีการถนอมรักษาเงาะด้วยการทำแช่อิ่มกึ่งแห้ง (๒๕๔๙)

๑๖. เครื่องมือวัด-บันทึกและแจ้งเตือนกรณีเครื่องยนต์มีความร้อนผิดปกติ (๒๕๕๒)

๑๗. ระบบจัดเก็บและสืบค้นภาพทางการแพทย์ (๒๕๕๓)
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๑๘. กระดาษใยธรรมชาติไม่เปียกน้ำเคลือบด้วยสูตรน้ำยาที่มีสารประกอบไซเลนที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่ชอบน้ำเป็น 
ส่วนประกอบ (๒๕๕๑)

๑๙. ผลิตภัณฑ์ขัดเครื่องหนังที่มีสมบัติต้านเชื้อรา (๒๕๕๔)

๒๐. ไอศครีมแก้วมังกรที่ลดไขมันและพลังงานและกรรมวิธีการผลิต (๒๕๕๔)

๒๑. วิธีการสำหรับถอดรหัสตรวจสอบแพริที้ความหนาแน่นต่ำชนิดบล็อกเซอร์คูแลนท์สำหรับระบบโทรศัพท ์
เคลื่อนที่ยุคที่ ๓ (๒๕๕๒)

๒๒. ระบบกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียด้วยถังปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบด ๕ ถัง ต่ออนุกรมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
ออกไซด์ของโลหะร่วมกับสารละลายโอโซน (๒๕๕๓)

๒๓. วิธีการจัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิทัล ๓ มิติโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต (๒๕๕๓)

๒๔. สูตรเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา (๒๕๕๒)

๒๕. อุปกรณ์ชดเชยสัญญาณภาระสำหรับเครื่องยนต์เบนซินดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงเอทานอล (๒๕๕๔)

๒๖. วิธีการตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สาย (๒๕๕๔)

๒๗. บรรจุภัณฑ์สำหรับป้ายอาร์เอฟไอดีเพื่อใช้ในการติดข้อมือ (๒๕๕๔)

๒๘. เครื่องเข้ารหัสและถอดรหัสตรวจสอบพาริตี้ความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Parity-Check: LDPC) 
สำหรับระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ตามมาตรฐาน IEEE 802.16e (๒๕๕๔)

๒๙. กระบวนการจำแนกโรคในกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (๒๕๕๔)

๓๐. บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับระบบปฏิบัติการแบบฝังตัวที่ทำงาน 
แบบเรียลไทม์และรองรับติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นแบบไร้สาย (๒๕๕๒)

๓๑. เครื่องสีข้าว (๒๕๕๔)

๓๒. ระบบขาเทียมแบบปรับหน่วงด้วยไฟฟ้าและป้อนพลังงานไฟฟ้ากลับ (๒๕๕๕)

๓๓. เครื่องหั่นย่อยวัสดุเส้นใย (๒๕๕๔)

๓๔. อุปกรณ์ปั่นไฟสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ (๒๕๕๒)

๓๕. กระบวนการเคลือบไมโครแคปซูลบนผิวของไม้แปรรูปและไม้แปรรูปท่ีมีไมโครแคปซูลท่ีผิวดังกล่าว (๒๕๕๓)

๓๖. กระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุ (๒๕๕๔)

๓๗. กรรมวิธีการเตรียมและย้อมสีธรรมชาติบนผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ (๒๕๕๒)

๓๘. กรรมวิธีการเตรียมและย้อมสีธรรมชาติบนเส้นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ (๒๕๕๒)

๓๙. ชุดทดสอบสมบัติที่เปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของวัตถุ (๒๕๕๒)

๔๐. เครื่องมือสำหรับสอบเทียบค่าความชื้นของหัววัดความชื้นเมล็ดธัญพืช (๒๕๕๕)

๔๑. อุปกรณ์เข้ารหัสและถอดรหัสแบบเอนด์ทูเอนด์แบบพกพา (๒๕๕๕)
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ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศ ปี ๒๕๕๕
๑. เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว

๒. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น (๑)

๓. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น (๒)

๔. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น (๓)

๕. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น (๔)

๖. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น (๕)

๗. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น (๗)

๘. สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปไนโตรเจนสำหรับวัสดุพอลิเมอร์และกรรมวิธีผลิตสารเคลือบนี้

๙. ตวัเร่งปฏิกิริยากลุ่มโลหะฟอสเฟตในการผลิตอนุพันธ์ฟิวแรนจากชีวมวลและอนุพันธ์ของชีวมวลและกรรมวิธี 
การเตรียมตัวเร่งดังกล่าว

๑๐. ชุดตรวจ LAMP-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคชนิด Mycobacterium tuberculosis

๑๑. องค์ประกอบของสารทำความสะอาดสำหรับกำจัดคราบดินเชื้อจุลินทรีย์และน้ำมัน

๑๒. ระบบและวิธีนับจำนวนสัตว์น้ำที่มีความโปร่งแสง

๑๓. ระบบหาที่จอดยานพาหนะ

๑๔. กรรมวิธีการเคลือบวัสดุที่เป็นพอลิเมอร์ด้วยสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปไนโตรเจน

๑๕. โครงสร้างแบบเชิงผิวแบบเปียโซรีซีสทีปและวิธีการสร้างโครงสร้างดังกล่าว

๑๖. กระบวนการจัดการกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัมสำหรับการสื่อสารปลอดภัย

๑๗. ระบบบูรณาการข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ต่างระบบท่ีใช้การแปลงโครงสร้างข้อมูลและคำศัพท์ 
ตามฐานความรู้ออนโทโลยี

๑๘. วิธีการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารข้อมูลในยานยนต์

๑๙. วิธีการระบุชนิดของเชื้อมาลาเรียโดยใช้ค่าการกระจายของขนาดโครมาติน

๒๐. โครงสร้างและวิธีสร้างดิฟแฟรกทีฟออปติคอลอิลิเมนท์สำหรับรวมแสงด้วยขนาดลำแสงโฟกัสเล็กกว่า 
ดิฟแฟรกชั่นลิมิต

๒๑. การตรวจเชื้อแมคโครบราเคี่ยมโรเซ็นเบอร์กิไอโนดาไวรัสและอ่านผลโดยใช้แผ่นทดสอบ

๒๒. กรรมวิธีสังเคราะห์รงควัตถุอนินทรีย์กลุ่มเซอร์คอนชนิดอินคลูชั่นด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล

๒๓. กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต

๒๔. ระบบสืบค้นรูปภาพด้วยสีและโทนสีโดยใช้วิธีการสร้างฐานดัชนีแบบอิงเอกสาร

๒๕. วิธีการสำหรับช่วยแยกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute Leukemia) อัตโนมัติโดย 
การรับภาพถ่ายดิจิตอลเสมียร์เลือดที่ได้โฟกัสแล้วจากกล้องจุลทรรศน์



๖๔

๒๖. หุ่นยนต์แก้ไขการพูดภาษาไทย

๒๗. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบอิเล็กโตรไลท์สถานะกึ่งของแข็ง

๒๘. วิธีการตรวจหาสารระเบิดทางเคมีเชิงแสงด้วยแผ่นรองรับชนิดพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน (Raman) แบบ 
แท่งเงินนาโน

๒๙. ระบบจัดการพื้นที่ที่จอดยานพาหนะ

๓๐. สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเหล็กสำหรับฟิล์มพลาสติกและกรรมวิธีผลิตสารเคลือบนี้

๓๑. ชั้นรอยต่อซิงค์ออกไซด์ในขั้วไฟฟ้าชั้นที่หนึ่งของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง

๓๒. วิธีการจับคู่เพื่อประกอบชิ้นส่วนวัตถุที่แตกหักจากข้อมูล ๓ มิติ โดยอัตโนมัติ

๓๓. ฟิล์มใสเคลือบแข็งป้องกันรอยขูดขีดสำหรับแผ่นพลาสติกใสชนิดบ่มร้อน

๓๔. กระบวนการผลิตกรดแกมม่าลิโนเลนิคต้นทุนต่ำด้วยการหมักราแบบเหลว

๓๕. ระบบรู้จำคำนามแบบประโยคสำหรับภาษาไทย

๓๖. อุปกรณ์สำหรับเชื่อมประสานสมองคอมพิวเตอร์โดยคลื่นสมอง P300 แบบสามมิติ

๓๗. อุปกรณ์ป้อนข้อมูลโดยใช้คลื่นสมองที่มีรูปแบบสิ่งกระตุ้นแบบหลีกเลี่ยงการกระตุ้นซ้ำ

๓๘. วิธีการและระบบเทเลเมตริกซ์เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ขับรถตามความเร็วแนะนำ

๓๙. ระบบรับส่งอีเมล์พร้อมไฟล์แนบที่ลดความเสี่ยงที่ผู้รับจะไม่ได้รับ

๔๐. วิธีการแบบอัตโนมัติในการสกัดภาพตัวละครจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย

๔๑. กรรมวิธีควบคุมการแสดงออกของยีนในเชื้อปรสิตตระกูลอะพิคอมเพล็กซาโดยไรโบไซม์

๔๒. สูตรเอนไซม์ผสมสำหรับกระบวนการย่อยชีวมวลเป็นน้ำตาลและกระบวนการย่อยสลายชีวมวลเป็นน้ำตาล 
โดยการใช้สูตรเอนไซม์ผสมดังกล่าว

๔๓. อุปกรณ์และวิธีการสำหรับตรวจวัดระดับความเข้มสีของวัตถุแบบสองมิติ

๔๔. วิธีการตรวจสอบการกลับหัวของเอกสารภาพที่เป็นตัวอักษร

๔๕. สายอากาศแผ่นระนาบโลหะที่ตอบสนองย่านความถี่คู่โดยการเจาะร่องสองรูปแบบบนแผ่นระนาบตัวแพร่ 
กระจายคลื่นสำหรับระบบอาร์เอฟไอดี

๔๖. วิธีการบำบัดพื้นผิวขยายสัญญาณรามานที่เสื่อมประสิทธิภาพจากการเก็บรักษาให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียง 
เดิมด้วยการใช้ไอออนของก๊าซ

๔๗. วิธีการสร้างโครงตาข่าย (Mesh) จากข้อมูลกลุ่มพิกัด (Point cloud) ๓ มิติ

๔๘. ระบบป้องกันและควบคุมความร้อนในเครื่องกำเนิดคลื่นเอกซเรย์และสำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์
แบบลำแสงทรงกรวย

๔๙. วิธีการรับส่งข้อมูลบนระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11

๕๐. เครื่องขัดลูกหมากอัตโนมัติ



๖๕

๕๑. ฐานรองรับตัวอย่างแบบไมโครแพทเทินสำหรับศึกษาเซลล์หรืออนุภาคขนาด ๒-๓ ไมโครเมตรด้วยกล้อง 
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกระบวนการผลิตฐานรองรับดังกล่าว

๕๒. ชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีชนิดการไหลด้านข้างสำหรับหาโมเลกุลเป้าหมาย

๕๓. วิธีระบุตำแหน่งเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของระบบทางเดินอาหารเสมือนจริงที่มีแรงป้อนกลับในงาน 
การแพทย์

๕๔. วิธีการปรับความเปรียบต่างของภาพให้เท่ากันแบบเฉพาะที่จากแบบจำลองเกาส์

๕๕. เครื่องสำอางกันแดดที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต

๕๖. ระบบการอ่านคลื่นสมอง P300 แบบมีการปรับตัวของอัตราความเร็วในการสร้างสิ่งกระตุ้นโดยอาศัยข้อมูล
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกและข้อมูลจากคลื่นสมอง

๕๗. ชุดตรวจสอบโลหะหนักเงินไอออนในของเหลวและกรรมวิธีการตรวจสอบดังกล่าว

๕๘. อุปกรณ์ให้กำเนิดแสงสว่างและสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้ในเวลาเดียวกัน

๕๙. วัสดุผสมอนุภาคนาโนโลหะออกไซด์และพอลิเมอร์สารกึ่งตัวนำสำหรับสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดไอออนในน้ำ
เลียนแบบประสาทสัมผัสรับรส

๖๐. เครื่องทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ

๖๑. วิธีการอนุมานผังการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสนใจโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ของปริมาณข้อมูล

๖๒. อุปกรณ์เก็บพลังงานที่ได้จากการสะท้อนของสัญญาณคลื่นวิทยุในระบบส่งสัญญาณ (Reflected Energy 
Harvest)

๖๓. รถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่

๖๔. เครื่องกรองน้ำ

๖๕. วิธีการตรวจนับจำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายท่ีอยู่ภายใต้อุปกรณ์แปลงแอดเดรสเครือข่าย (Network  
Address Translation: NAT) ด้วยการใช้พฤติกรรมของข้อมูลใน TCP/IP โปรโตคอล

๖๖. ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

๖๗. วัสดุผสมนาโนท่ีมีองค์ประกอบของแคลเซียมคอปเปอร์ไทเทเนียมออกไซด์และอนุภาคนาโนของอะลูมิเนียม 
ออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุและกรรมวิธีการประดิษฐ์

๖๘. อุปกรณ์และกระบวนการค้นคืนข้อมูลใกล้เคียงในปริภูมิหลายมิติอย่างรวดเร็ว

๖๙. เปปไทด์ที่ติดฉลากด้วยโมเลกุลติดตามเพื่อการตรวจจับโปรตีน P16INK4A และกรรมวิธีการใช้เปปไทด์ 
ดังกล่าว

๗๐. กรรมวิธีการเตรียมยางธรรมชาติเจลต่ำ

๗๑. แทคไอจีบีทีโครงสร้างเกตแบบขุดและมีชั้นฝังลอยชนิดพี

๗๒. เครื่องทำน้ำอุ่น



๖๖

๗๓. วิธีระบุประเภทของแฟ้มในเว็บไซด์โดยการหาสัดส่วนของจำนวนหน้าเว็บที่มีกลุ่มคำสำคัญที่แสดงประเภท
ด้วยเสิร์ชเอนจิน

๗๔. วิธีการตรวจแยกกิจกรรมรายวันด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่

๗๕. กระบวนการเตรียมวัตถุดิบยางที่มีสมบัติแดมปิ้งสูง

๗๖. อุปกรณ์ตรวจวัดค่าการดูดซับแสงของของเหลวแบบอ้างอิงในตัวด้วยท่อคาพลิลารี

๗๗. วิธีการและระบบประมวลผลข้อมูลตามแบบมาตรฐาน RDF ที่อ้างอิงกับฐานความรู้ออนโทโลยีเพื่อสร้าง 
คำแนะนำข้อมูลแบบเฉพาะบุคคลอย่างอัตโนมัติ

๗๘. สายอากาศขั้วเดียวแนวระนาบแถบความถี่กว้างยิ่งที่ป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วมและสายส่งไมโครสตริป

๗๙. อุปกรณ์สำหรับพาสเจอไรซ์น้ำด้วยแสงแดด

๘๐. อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกชิพสำหรับการตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย

๘๑. ชิปออปโตฟลูอิดิกส์สำหรับใช้ในระบบตรวจวัดค่าดัชนีหักเหของแสงในระบบการแทรกสอดของแสงแบบยัง

๘๒. อปุกรณ์สำหรับพาสเจอไรซ์น้ำด้วยแสงแดดโดยการให้ความร้อนท่ัวถึงทุกส่วนของน้ำพร้อมกันด้วยความเร็วสูง

๘๓. อุปกรณ์แสดงข้อความในเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมโลกจริง

๘๔. วิธีและอุปกรณ์แนะนำสูตรอาหารด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบกราฟ

๘๕. กระบวนการผลิตฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิทที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์

๘๖. องค์ประกอบของพอลิแลคไทด์คอมพอสิตที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและมีความแข็งแรงสำหรับขึ้นรูปด้วย 
เทคนิคสเตอริโอลิโทกราฟี

๘๗. ระบบและวิธีการแจ้งเตือนเหตุร้ายสำหรับการเฝ้าระวังและต่อต้านการก่อการร้าย

๘๘. ระบบบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กแบบหลายแทร็กร่วมกับรหัสแก้ไขบิตผิดพลาดที่มีอัตรารหัสต่างกัน

๘๙. วิธีการตรวจวัดสภาวะออฟแทร็กด้วยสัญญาณอ่านกลับในระบบบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก

๙๐. วิธีการและเครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเปรียบเทียบวัตถุด้วยฮีสโตแกรมการปรากฎร่วม (Co-
occurrence histogram) บนจีพียู (GPU)

๙๑. ระบบหาตำแหน่งไข่หนอนไหมที่อยู่ในภาพดิจิตอลแบบอัตโนมัติ

๙๒. วิธีการรับส่งข้อมูลบนระบบเครือข่ายไร้สายในรูปแบบของการเรียงลำดับ

๙๓. ระบบและวิธีออกแบบคอนเวอร์เตอร์หลายโมดูลที่ต่อแบบอินพุตอนุกรม-เอาท์พุตอนุกรมที่ไม่เป็นรูปแบบ 
เดียวกัน

๙๔. เครื่องสแกนรูปร่างของกระบือแบบ ๓ มิติ

๙๕. กรรมวิธีการผลิตเซรามิกส์พรุนด้วยการอัดแทรกของเทอร์โมพลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่างกัน

๙๖. ระบบหุ่นยนต์สำหรับการฟื้นฟูแขนท่อนล่างข้อศอกและข้อไหล่แบบโครงแขนทางกลผสานแขนกล

๙๗. กรรมวิธีการผลิตพลาสติกฝังในแบบมีรูพรุนขนาดใหญ่เชื่อมต่อเนื่องด้วยเทคนิคควบคุมการหดตัวเนื่องจาก
ความร้อนในแม่พิมพ์



๖๗

๙๘. ระบบและวิธีประมาณตำแหน่งของพิกัดภูมิศาสตร์ของผู้เดินทางบนแผนที่นำทาง

๙๙. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่มีฟังก์ชันพิมพ์ข้อความแบบใช้คำย่อและวิธีการพิมพ์ข้อความแบบใช้ 
คำย่อ

๑๐๐. อุปกรณ์รู้จำป้ายทะเบียนรถ

๑๐๑. พื้นผิวตรวจจับสำหรับวิเคราะห์ไวรัส

๑๐๒. กระบวนการเคลือบกาวบนวัสดุแปะผิวหนังสำหรับนำส่งสารสำคัญทางผิวหนังด้วยการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้า
สถิต

๑๐๓. วิธีจำแนกประเภทของใบไม้จากภาพดิจิตัลโดยใช้รูปร่างของใบ

๑๐๔. สายอากาศแถบความถี่กว้างแบบสองแถบความถี่ที่มีตัวกระจายคลื่นแบบพับป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วม 
(Folded Patch Dual Wideband Antenna Fed by CPW)

๑๐๕. ระบบสร้างเว็บไซต์จากข้อมูลของการกระจายเสียงสถานีวิทยุ

๑๐๖. วิธีการระบุตำแหน่งอุปกรณ์ไร้สายภายในอาคารที่ไม่ทราบตำแหน่งในระบบที่มีอุปกรณ์ไร้สายอ้างอิง

๑๐๗. วิธีการระบุรูปแบบการขับยานพาหนะในวิถีโค้ง

๑๐๘. วิธีสำหรับการลดสัญญาณรบกวนและอาติแฟคแบบถ้วยสำหรับการสร้างภาพตัดขวางจากภาพฉายรังสี 
เอกซ์ที่มีลำแสงแบบทรงกรวย

๑๐๙. ระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจหาความเสี่ยงในการเป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีขั้นรุนแรงจากข้อมูล
ปฏิสัมพันธ์ของจีโนไทป์ระหว่างคู่สนิป

๑๑๐. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสำหรับทดสอบคลัชต์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดจำกัดแรงบิด

๑๑๑. กรรมวิธีการลดปริมาณไนโตรเจนในยางธรรมชาติด้วยกระบวนการปั่นเหวี่ยงร่วมกับการใช้สารเชื่อมโยง 
โมเลกุลและสารลดโปรตีน

๑๑๒. กรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการจับตัวด้วยสารประกอบพอลิเอมีนและควอเทอนารีแอมโมเนียมแทนเนต

๑๑๓. ถังปฏิกรณ์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลพร้อมเทคโนโลยีการแยกตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ด้วยคุณสมบัติ 
ความเป็นแม่เหล็กแบบซูเปอร์พาราแมกเนติกและเฟอร์โรแมกเนติกของตัวเร่งปฏิกิริยา

๑๑๔. อุปกรณ์สำหรับช่วยในการตรวจสอบการติดตั้งฉากรับภาพรังสีในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบลำแสง 
กรวยสำหรับงานทันตกรรม

๑๑๕. อุปกรณ์และวิธีสำหรับระบุเพศของดักแด้ของหนอนด้วยแสง

๑๑๖. ข้อเข่าแบบปรับการหน่วงข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนด้วยระบบการปรับฝืดและการลดอัตราการสึกหรอ 
ชิ้นส่วนภายในข้อเข่าขาเทียม

๑๑๗. อุปกรณ์ล็อคเพลา

๑๑๘. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

๑๑๙. ใบพัดกังหัน
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๑๒๐. วิธีการสำหรับการตรวจจับความผิดปกติในเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยการคัดกรองสารสนเทศเครือข่ายด้วย
โปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพีแบบป้อนกลับ

๑๒๑. วิธีการควบคุมของอุปกรณ์เปิดปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติให้ทำงานร่วมกันบนระบบการสื่อสารแบบไร้สาย

๑๒๒. กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคัลขนาดเล็กแบบใช้วิธีการกวาดเก็บภาพด้วยโฟคัสของแสงแบบเส้น

๑๒๓. กระบวนการปรับคุณภาพของภาพด้วยการเรียงจุดภาพ

๑๒๔. ระบบทดสอบลูกหมากรถบรรทุก

๑๒๕. องค์ประกอบของฟิล์มพลาสติกผสมสารประกอบอินทรีย์อนุพันธ์ไตรคาร์บอนิลลดการส่องผ่านของรังสี 
อัลตราไวโอเลตและรังสีอินฟราเรดใกล้

๑๒๖. ระบบอัตโนมัติสำหรับแม็ปปิ้งลำดับเบสของดีเอ็นเอที่ได้จากเครื่องอ่านลำดับเบสที่ใช้เทคโนโลยี 
ไพโรซีเคว้นซิ่ง

๑๒๗. ระบบอัตโนมัติสำหรับวิเคราะห์การแปรผันของลำดับเบสของดีเอ็นเอที่ได้จากเครื่องอ่านลำดับเบสที่ใช้ 
เทคโนโลยีเทอมิเนเตอร์ไซเคิลซีเคว้นซิ่ง

๑๒๘. กระจกต้นแบบที่มีความหนาชั้นฟิล์มหลายระดับชนิดโครเมียมและนิกเกิลและวิธีการสร้างกระจกต้นแบบ 
ดังกล่าว

๑๒๙. อุปกรณ์แบบพับได้สำหรับเอนผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นโดยไม่ต้องลุกยืนหรือเคลื่อนย้าย

๑๓๐. แท่นจับยึดชิ้นงาน

๑๓๑. การตรวจวิเคราะห์สารโดยอาศัยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี

๑๓๒. กรรมวิธีการคัดพันธ์ุพืชทนเค็มอย่างรวดเร็วด้วยหลายพารามิเตอร์ด้านการสังเคราะห์แสงภายใต้ระบบ 
การควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

๑๓๓. ระบบและวิธีคัดกรองคนไข้โรคพาร์กินสัน

๑๓๔. ระบบส่งกำลังแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับรถขนย้ายพืชผลการเกษตร

๑๓๕. สูตรน้ำสลิปสำหรับเตรียมเนื้อเซรามิกส์ที่ไม่ผ่านการเผาโดยใช้สารประกอบแคลเซียมออกไซด์เพื่อเพิ่ม 
ความแข็งแรง

๑๓๖. อุปกรณ์วัดความสูงแบบละเอียด

๑๓๗. สารผสมของพอลิแซคคาไรด์ที่มีสมบัติห้ามเลือดและคงสภาพความหนืด

๑๓๘. สารประกอบ ๓,๑๒-ไดเมทอกซี-๕,๖,๙,๑๐-เตตระไฮโดร-[i]-๑-ฟีนิล-ไพโรลิดีน-๒,๕-ไดโอโน-[๕] เฮลิซีน  
และการนำไปใช้เป็นสารเปล่งแสงสำหรับไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์

๑๓๙. อนุพันธ์ของ ๓,๑๒-ไดแอริลออกซี-๕,๖,๙,๑๐-เตระไฮโดร-[i]-๑-ฟีนิล-ไพโรลิดีน-๒,๕-ไดโอโน-[๕] เฮลิซีน  
สำหรับใช้เป็นสารเปล่งแสงในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์

๑๔๐. อนุพันธ์ของ ๓,๑๒-ไดแอริล-๕,๖,๙,๑๐-เตตระไฮโดร-[i]-๑-ฟีนิล-ไพโรลิดีน-๒,๕-ไดโอโน-[๕] เฮลิซีน สำหรับ 
ใช้เป็นสารเปล่งแสงในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์



๖๙

๑๔๑. สารประกอบ ๓,๑๒-ไดเมทอกซี-๕,๖,๙,๑๐-เตตระไฮโดร-[i] เบนโซ [d] ไพโรโล [๑,๒-a] อิมิดาโซล-๑-โอโน- 
[๕] เฮลิซีน สำหรับใช้เป็นสารเปล่งแสงในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์

๑๔๒. อนุพันธ์ของ ๓,๑๒–ไดไพริดิล-๗,๘-ไดไซยาโน-๕,๖,๙,๑๐-เตตระไฮโดร [๕] เฮลิซีน และการนำไปใช้สำหรับ 
ไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์

๑๔๓. กรรมวิธีการเตรียมขั้วโลหะออกไซด์ที่มีความพรุนสูงภายใต้การเตรียมที่อุณหภูมิต่ำสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไวแสงและสูตรผสมไทเทเนียสำหรับขั้วโลหะออกไซด์ดังกล่าว

๑๔๔. ใบพัดกังหันลมชนิดแกนตั้ง

๑๔๕. อุปกรณ์ทางลาดแบบม้วน

๑๔๖. วิธีการหยุดจ่ายกระแสหรือตัดการทำงานของอินเวอเตอร์แบบสองกิ่งวงจรหรือสามกิ่งวงจรเพื่อขับมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์เฟสเดียวแบบคาปาซิเตอร์รันที่มีโอเวอร์โหลดสวิทช์ต่ออยู่ที่ขั้วร่วม

๑๔๗. วิธีการสร้างสัญญาณขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาให้กับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้พัลส์แบบกลุ่ม

๑๔๘. อุปกรณ์จับคู่รูปร่างวัตถุและวิธีการดังกล่าว

๑๔๙. อุปกรณ์ควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่ที ่ต่ออนุกรมกันด้วยสัญญาณปิดเปิดกระแสอัดประจุ (pulse  
charging) และวิธีการควบคุมดังกล่าว

๑๕๐. อุปกรณ์ประมวลผลและควบคุมแรงเบรคเพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่างระบบเบรคแบบเสียดทานและ 
ระบบแบบรีเจนเนอเรทีฟ

๑๕๑. อุปกรณ์สำหรับการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม

๑๕๒. อุปกรณ์วิเคราะห์ข้อความสำหรับตรวจจับคำซ้อนเพื่อเสียงสี่พยางค์และวิธีการดังกล่าว

๑๕๓. อุปกรณ์ขจัดสัญญาณรบกวนในการตรวจวัดคลื่นสมองและวิธีการดังกล่าว

๑๕๔. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๑๕๕. กังหันลม

ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ ปี ๒๕๕๕
๑. A BACTERIAL SURROGATE FOR TESTING OF ANTIMALARIALS: THE A KNOCKOUT AND 

FLOA KNOCKOUT BACTERIA FOR TESTING OF INHIBITION OF MALARIAL DIHYDROFOLATE  
REDUCTASE-THYMIDYLATE SYNTHASE

๒. ANTI-FOLATE ANTIMALARIALS WITH DUAL-BINDING MODES AND THEIR PREPARATION

๓. RFID SINGULATION METHOD
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หัวหน้า
สำนักตรวจสอบภายใน
นางลดาวัลย์ สันทรานันท์

ผู้บริหาร สวทช.
ผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

รองผู้อำนวยการ
นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล
นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล
นางสาวนพวรรณ ตันพิพัฒน์
นางอ้อมใจ ไทรเมฆ
นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
นางสุวิภา วรรณสาธพ
นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา

ผู้อำนวยการหน่วยงานเฉพาะทาง
นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร  (ไบโอเทค)
นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา  (เอ็มเทค)
นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ (เนคเทค)
นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  (นาโนเทค)

คณะท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช.

ท่ีปรึกษาอาวุโส
นายหริส  สูตะบุตร
นายกอปร  กฤตยากีรณ
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
นายไพรัช  ธัชยพงษ์

ท่ีปรึกษา
นายชาตรี  ศรีไพพรรณ
นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
นายปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์

นางชัชนาถ เทพธรานนท์
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
นางสาวมรกต  ตันติเจริญ



รางวัลและเกียรติยศ
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ไบโอเทค
ดร. นิศรา การุณอุทัยศิร
แอนติบอดีไมโครอะเรย์และดีเอ็นเอไมโครอะเรย์

ห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ (วทท ๓๗) 

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ดร. นพพล คบหมู่
“Molecular phylogenies reveal cryptic speciation of 

Ophiocordyceps unilateralis through specificity to its 

host ants”

ห้องปฏิบัติการราวิทยา

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค 

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม (Best Poster Presentation 

Award) ในงานประชุม ANeT Meeting 2011 (8th International Conference on Ants) 

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  

จ. สงขลา

ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา
ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ สถาบันจีโนม

ไบโอเทค

รางวัล The Meritorious Service Award จากงานประชุม 10th International Conference 

on Bioinformatics and Computational Biology (InCoB) - 1st ISCB-Asia Joint 

conference 2011  ซึ่งเป็นการจัดโดย Asia-Pacific Bioinformatics Network (APBioNet) 

และ International Society for Computational Biology (ISCB) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

นางจิรนันท์ เตชะประสาน ผู้ช่วยวิจัย และ Dr. Jana 
Leong-Skornickova จาก Herbarium (SING), 
Singapore Botanic Gardens ประเทศสิงคโปร์
Kaempferia candida (Zingiberaceae): Curcuma in 

disguise

ปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค

รางวัล Tem Smitinand Poster Awards Voting Result ในงานประชุม 15th Flora of 

Thailand Meeting จัดโดยหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ระหว่างวันที่ 

๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิดส์ จังหวัดเชียงใหม่

ดร. อภิรดี หงส์ทอง และ นางภาวิณี เกิดฤทธิ์ 
(รักเรืองเดช) ดร. จิตติศักดิ์ เสนาจักร น.ส. มธุรา 
สิริจันทรัตน์ น.ส. รยากร ยุทธนาสิริกุล น.ส. พุทธวดี 
พึ่งเจริญ  นางวัฒนา  เจียมตน  ดร. สุภาภรณ์ 
ชีวะธนรักษ์ และ ดร. อภิรดี หงส์ทอง ร่วมกับ  
ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล นักวิจัยสถาบันจีโนม
Comparative analysis of the Spirulina platensis 

subcellular proteome in response to low- and high-

temperature stresses: uncovering cross-talk of signaling 

components

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงาน 

ต้นแบบ ไบโอเทค

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น highlight ของเว็บไซด์ A-IMBN Research  

นายชุมพล งามผิว ดร. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน  
ดร. ศิษเฎศทองสิมา  ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและ 
สารสนเทศ สถาบันจีโนม และดร. ฟิลิป ชอว์ ห้อง 
ปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนลิแกนด์และชีววิทยา 
โมเลกุล หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
สร้างฐานข้อมูล PanSNPdb

ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ สถาบันจีโนม 

และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล 

ไบโอเทค 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น highlight ของเว็บไซด์ A-IMBN Research  

นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
เครื่องวัดความขุ่นสำหรับตรวจเชื้อไวรัสในกุ้ง

หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๕ สาขาด้าน 

เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร 



๗๓

ดร. สาทินี  ซื่อตรง
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของราทะเลกลุ่ม 

Dothideomycetes 

ห้องปฏิบัติการราวิทยา

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : วิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๔ สาขาเกษตรศาสตร์และ 

ชีววิทยา

ดร. สรวง สมานหมู่
เธอคือลมหายใจ เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ

ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค

รางวัลชนะเลิศ True Innovation Awards 2011 ประเภท IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) 

ในงาน Awards Night

ดร. วรางคณา สงสังข์ทอง
Role of Plasmodium Glutathione Biosynthesis in 

Antimalarial Sensitivity” จากการประชุม Keystone 

Symposia: Drug Discovery for Protozoan Parasites

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล

หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ไบโอเทค

รางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม จากการประชุม Keystone Symposia: Drug 

Discovery for Protozoan Parasites ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ 

เมืองแซนตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. สมวงษ์ ตระกุลรุ่ง
ผู้อำนวยการสถาบันจีโนม ไบโอเทค

รางวัล “นักเทคโนโลยีชีวภาพ” จากบริษัทไบโอจีโนเมด จำกัด

ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ นายรัฐพล เฉลิมโรจน์ 
ดร. อรประไพ คชนันทน์ ดร. อรวรรณ หิมานันโต 
นางสาวมัลลิกา กำภูศิริ  Prof. Christopher Elliott  
และ Dr. Michalina Oplatowska
Comparison of techniques to screen and characterize 

bacteria-specific hybridomas for high-quality monoclonal  

antibodies selection

ห้องปฎิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร 

ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

และ Institute of Agri-Food & Land Use, Queen’s 

University Belfast สหราชอาณาจักร ไบโอเทค

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น highlight ของเว็บไซด์ A-IMBN Research  

ดร. ภัทรียา พลซา
Molecular effects of photoperiods on expression of 

genes functional related to reproductive maturation of 

the giant tiger shrimp Penaeus monodon

ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค

ทุนวิจัยจาก International Foundation for Science (IFS) ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ 

มีนาคม ๒๕๕๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ ดร. สุนีย์ โชตินีรนาท  
ดร. จักรพล สุนทรวราภาส นายสิทธิโชค วัลลภาทิตย์ 
และนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี
Gains from Losses of Root and Tuber Crops

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง  ไบโอเทค

ทุนวิจัยจาก European Union FP7 จำนวนเงิน ๒๓๓,๗๔๗ ยูโร หรือประมาณ ๙.๓๕ ล้านบาท 

เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

ดร. กุลฤดี  แสงสีทอง
Paste and film properties of oxidized cassava starch

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง 

ไบโอเทค

รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ จากการประชุมวิชาการนานาชาติ 

Starch Update 2011 : The 6th International Conference on Starch Technology 

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  



๗๔

ดร. ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ ดร. สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 
และ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
Flow cytometric enumeration of Plasmodium berghei-

infected red blood cells stained with SYBR Green I

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล 

หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ไบโอเทค

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น highlight ของเว็บไซด์ A-IMBN Research  

ดร. จิตติมา  พิริยะพงศา นายชัยวัฒน์ บุตรไชย 
นายชุมพล งามผิว และ ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา
microPIR: an Integrated database of microRNA target 

sites within human promoter sequences

ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ สถาบันจีโนม 

ไบโอเทค

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น highlight ของเว็บไซด์ A-IMBN Research  

ดร. กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา ดร. อมรรัตน์ 
ตั้งประสิทธิภาพ นางสาวสายสุนีย์ เชาวน์ดี ศ.ดร. 
ทิมโมที วิลเลี่ยม เฟลเกล ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน 
นางสาวกรสุณี ผิวไสยา และนางสาวแสนสุข 
ลายพรหม
Structure and expression of a shrimp prohormone 

convertase 2

ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและกุ้ง

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง

และศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ไบโอเทค

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น highlight ของเว็บไซด์ A-IMBN Research  

ดร. สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
การใช้จีโนมเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช

ห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม สถาบันจีโนม ไบโอเทค

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕

ดร. จารุณี วานิชธนันกูล
Trypanosomal Dihydrofolate Reductase Reveals Natural 

Antifolate Resistance

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล 

หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ไบโอเทค

รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 

การศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ดร. สรวง สมานหมู่
G-breath” หรือ เครื่องตรวจและบอกชนิดเบาหวาน 

หอ้งปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค

รางวัล Audience Choice Winner Award จากงานประกวด Intel-DST Asia Pacific 

Challenge 2012

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(ไบโอเทค)

รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม จากการประกวด Thailand Energy 

Awards 2012 ประจำปี ๒๕๕๕ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

กระทรวงพลังงาน 

ดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนา และคณะผู้วิจัยจากห้อง 
ปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
Inhibition of influenza A virus replication by influenza 

B virus nucleoprotein: An insight into interference 

between influenza A and B viruses.

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น highlight ของเว็บไซด์ A-IMBN Research  



๗๕

เอ็มเทค
ดร. ศรชล โยริยะ
การข้ึนรูปฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยการใช้สารละลาย 

อิเล็กโทรไลต์อินทรีย์

ห้องปฏิบัติการผลิตเซรามิกส์

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ เอ็มเทค

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากเวที “วันนัก 

ประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕ โดยสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ฮอลล์ ๙    

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ดร. ฉวีวรรณ คงแก้ว 
นางสาววีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และนายภูริพงศ์ 
วรรณวิไล
นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอน 

ของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา

ห้องปฏิบัติการยาง หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ เอ็มเทค 

รางวัลระดับดีเด่น ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๕ จากเวที 

“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕ โดยสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ 

ฮอลล์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร. พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และคณะ
จีร๊อค : เม็ดมวลเบาสังเคราะห์สำหรับวัสดุก่อสร้าง

ห้องปฏิบัติการวิจัยเซรามิกส์ประยุกต์

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ เอ็มเทค

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๕ จากเวที 

“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ฮอลล์ ๙ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ และคุ้มครอง 

แรงงาน กระทรวงแรงงาน  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน 

แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

บางนา กรุงเทพมหานคร

นายสราวุฒิ ดุษฎีวุฒิกุล, นายสมญช์ สุทธิเดชานัย,  
นางสาวชมพูนุท นทีจารุชิต, นางสาวพิมพ์ชญา  
ฉัตรชัยดำรง, นายทรรศภรณ์ โชควาณิชย์พงษ์,  
Mr.Robert Warren และ ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์
การเสนอแผนธุรกิจของโครงการวิจัยเรื่องกระบวนการแยก 

เนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ 

(GRASS3)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ เอ็มเทค

รางวัล “Semifinalist award” “Outstanding Presentation award” และ “Wells Fargo 

Clean Energy Global Championship” จาก การแข่งขันแผนธุรกิจระดับโลก Venture Labs 

Investment Competition (GVLIC) จัดขึ้นโดย McCombs School of Business, University 

of Texas at Austin เมื่อวันที่ ๒-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ McCombs School of Business, 

University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดร. ศรชล  โยริยะ
Anodic TiO

2 
 Nanotube Arrays : Effect of Electrolyte 

Properties on Self Ordering of Pore Cells

ห้องปฏิบัติการผลิตเซรามิกส์

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ เอ็มเทค 

รางวัล “The Outstanding Presentation Award” จากการประชุม The 3rd World Materials 

Research Institutes Forum (WMRIF) Workshop for Young Scientists หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

World Materials Research Institutes Forum (WMRIF)  ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร
รางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๕

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ไบโอเทค

รางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๕



๗๖

นายสยาม แก้วคำไสย์ และนายวิษณุพงษ์ คนแรง
การแตกร้าวจากการคลายความเค้นของท่อหางหมู (Stress 

Relaxation Cracking of Pigtail Tube)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและการกัดกร่อนของวัสดุ

หน่วยวิจัยด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ เอ็มเทค 

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น กลุ่มงานวิจัยด้านการกัดกร่อน จากการประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่ง

ประเทศไทยครั้งที่ ๕  จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  

และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ 

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕

ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ
โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม 

ยางพาราไทย

หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ เอ็มเทค

รางวัลโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา

นายปริญญา จันทร์หุณีย์ นายดนุ พรหมมินทร์ 
และนายพสุ สิริสาลี
อุปกรณ์ช่วยในการพ่นยาแบบมีลิ้นวาล์วควบคุมทางเดินอากาศ 

สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคหืด

ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์

หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เอ็มเทค

รางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน ระดับดีเด่น ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๕ จัดโดย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

นางสาว นฤพร วณีสอน นางณมุรธา สถิรจินดา 
พอลสัน นายเอกรัตน์ ไวยนิตย์ และนายจอห์น 
เพียร์ซ
The Microstructure of TIG-welded Mn-Containing 

Austenitic Stainless Steels

เอ็มเทค

รางวัล Best Poster Presentation Award (Materials Science) จากงาน The 29th Annual 

Conference of the Microscopy Society of Thailand จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ 

วัสดุแห่งชาติ ร่วมกับภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

และสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ 

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายชัยวุฒิ กมลพิลาส
Fracmentation and finite element studies of ballistic 

performance on PVB laminated glass armor

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ เอ็มเทค

รางวัล Best Poster Presentation (Grand Prize) จาก The 2nd International Symposium 

on Hybrid Materials and Processing (HyMAP 2011)  จัดโดย National Core Research 

Center for Hybrid Solution, Pusan National University เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ 

ประเทศเกาหลีใต้

นายชัยวุฒิ กมลพิลาส นางสาวอศิรา เฟื่องฟูชาติ 
นางสาวภาวดี เมธะคานนท์ นางนิสภา ศีตะปันย์ 
นางสาววรานิษฐ์ พงษ์จารุวัฒน์ 
Effect of Modified Starch on Batter Properties and Oil 

Absorption in Deep Fried Chicken

เอ็มเทค

รางวัล The Second Runner Up Oral Presentation Award จากการประชุมวิชาการ 

โพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ จัดโดยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๔

ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป
Antibiotics Impregnated Hydroxyapatite Beads for 

Osteomyslitis treatment

หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ เอ็มเทค

รางวัลเหรียญเงิน ในงาน INST2012 (8th Taipei International Invention Show & 

Technomart) เมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

เนคเทค
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
สวทช.

รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี ๒๕๕๔” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR ๒๐๑๑) จาก 

คณะกรรมการมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ พล.อ.พิจิตร 

กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔



๗๗

นาโนเทค
ดร.อภิรดา สุคนธ์พันธ์
Herbal Extracts and Formulation Development of 

Nanoemulsions for Hair Growth

ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง นาโนเทค 

รางวัล “2011 AWESF-AMORE PACIFIC AWARD” จากการประชุม  “2011 Asia Woman 

Eco-Science Forum” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา นาโนเทค

รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจำปี ๒๕๕๔ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

นางสาววฤษสพร  มาเย็น
Adsorption of siRNA into mesoporous silica nanoparticles 

ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง นาโนเทค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ จากการประชุม 

วิชาการสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๙ ประจำปี ๒๕๕๕ จัดโดยสมาคมจุลทรรศน์ 

แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
โครงการวิจัยเร่ืองการเปล่ียนผักตบชวาเป็นสารเคมีพ้ืนฐานสำหรับ 

การประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและเคมีชีวภาพด้วยตัวเร่ง 

ปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ ที่มีโครงสร้างระดับนาโน

ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา นาโนเทค

รางวัลเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยฯ ครั้งที่ ๑๘ จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศ 

ไทย (TTSF) เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ นายอัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 
นายคทา จารุวงศ์รังสี
(ห้องปฏิบัติการนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค 

เนคเทค) และนางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
(หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ไบโอเทค)

เครื่องวัดความขุ่นสำหรับตรวจเชื้อไวรัสในกุ้ง

เนคเทค และ ไบโอเทค

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๕ ในสาขาด้าน 

เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร จากเวที “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ฮอลล์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
Wideband Communications over Time and Frequency 

Spread Fading Channels, University of Washington, 

Seattle, USA

หน่วยปฎิบัติการวิจัยนวัตกรรมไร้สาย ข้อมูลความมั่นคง และ

นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เนคเทค

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากเวที “วันนักประดิษฐ์”  

ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ฮอลล์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.ณัฐนนท์ ทัดพิทักษ์กุล ดร.ภาสกร ประถมบุตร 
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ดร.ชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง 
ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล นายพุทธพงศ์ เสริฐศรี 
และนายณัฐพงษ์ เครือภักดี
โครงสร้างพื้นฐานสำหรับบริการตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ Call 

Center platform as Service : CaaS

เนคเทค

รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท จากการประกวด “แนวคิดการวิจัยและพัฒนา” 

ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดยบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและ 

เกียรติบัตร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
กรีนอีเมล์: แนวคิดนวัตกรรมการรับ-ส่งอีเมล์บนโลกไอซีทีสีเขียว

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมั่นคง และนวัตกรรม 

อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (WISRU) 

เนคเทค

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท จากการประกวด “แนวคิดการวิจัยและพัฒนา” 

ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดยบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและ 

เกียรติบัตรในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง 
ชาติ (เนคเทค)

รางวัล “Thailand Energy Awards ระดับดีเด่น” ประเภททีมงานด้านพลังงาน จาก Thailand 

Energy Awards 2012 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันศุกร์ที่ 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 



๗๘

ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์
Magnetic relaxation switches for cancer detection based 

on aptamer functionalized magnetic nanoparticales

ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย นาโนเทค 

รางวัล Poster Award ในกลุ่ม Bionanotechnology ในการประชุม International Conference  

of Young Researchers on Advanced Materials (ICYRAM2012) ประเทศ สิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 

๑-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ดร.กิตติพงษ์ ตันติสันติสม
Electron Transport on Double Quantum Dots Coupled 
in Series
ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์นาโนโมเลกุล นาโนเทค

รางวัล Best Exhibition Presentation Award ในการประชุม International Contest of 

Applications in Nano-micro technology 2012 (iCAN2012) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 

๖-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

ดร.สุวิมล สุรัสโม
Influence of High Hydrostatic Pressure on the Capsicum  

Oleoresin Encapsulated by Globular Protein Nanoparticles

ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง นาโนเทค  

รางวัล Best Exhibition Presentation Award ในการประชุม International Contest of 

Applications in Nano-micro technology 2012 (iCAN2012) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 

๖-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

น.ส.กรณ์พิมล พิกุลทอง
Release of Silver Nanoparticles from Fabrics in Synthetic 

Sweat

ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี นาโนเทค

รางวัล Best Exhibition Presentation Award ในการประชุม International Contest of 

Applications in Nano-micro technology 2012 (iCAN2012) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 

๖-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

ดร.กิตติพงษ์ ตันติสันติสม
Benefits of Nanotechnology in Daily Life

ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์นาโนโมเลกุล นาโนเทค  

รางวัล The 1st Place Award (Platinum) Best Group Presentation Award จากกิจกรรม 

Asia Nanotech Camp 2012 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ ๖-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

ดร.สุวิมล สุรัสโม
Benefits of Nanotechnology in Daily Life

ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง นาโนเทค

รางวัล The 2nd Place Award (Gold) Best Group Presentation Award จากกิจกรรม Asia 

Nanotech Camp 2012 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ ๖-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

น.ส.กรณ์พิมล พิกุลทอง
Benefits of Nanotechnology in Daily Life

ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี นาโนเทค  

รางวัล The 3rd Place Award (Silver) Best Group Presentation Award จากกิจกรรม Asia 

Nanotech Camp 2012 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ ๖-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤช
ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง นาโนเทค

ทุน UNESCO “One Month Lab Revisit” ณ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 

๒๙ สิงหาคม – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ จากการสนับสนุนโดย Official Development Assistance 

Grants for UNESCO activities, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology (MEXT), Japan 

ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
Development of Nanostructured Catalysts for Biodiesel 

and Bio-hydrodeoxygenated Diesel Production

ห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา 

นาโนเทค

รางวัล TRF Research Career Development Grant (ทุนพัฒนานักวิจัย) และได้เป็น เมธีวิจัย 

สกว. จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ดร.ประธาน วงศ์ศริเวช
Experimental Investigation of De-oiling Hydrocyclone

ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา 

นาโนเทค

รางวัล Best Poster ในกลุ่ม Simulation, Design and Manufacturing จากการประชุมวิชาการ 

The 7th Thailand Materials Science and Technology ณ กรุงเทพมหานครฯ วันที่  ๗-๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี นาโนเทค

ได้รับคัดเลือกจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ให้เป็น “YOUNG LEADERS SHAPING 

THAILAND’S FUTURE” ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖๖ ผู้นำรุ่นใหม่อายุไม่เกิน ๔๐ ปี ที่ประสบความสำเร็จ 

โดยกล่าวถึงผลงานซึ่งมุ่งที่ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอันเป็นการ 

สรร-สร้างประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้นำเสนอมุมมองและแนวคิด 

ของผู้นำรุ่นใหม่ผ่านหนังสือในวันครบรอบ ๖๖ ปีหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 

๒๕๕๕



๗๙

ตระหนักในความปลอดภัย

สวทช. ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ 
นำระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. ๑๘๐๐๑ มาใช้บริหารความปลอดภัยในทุกกิจกรรมและ 
ทุกพื้นที่ทำงาน และได้พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้ สวทช. 
มีความมั่นใจในการจัดการความปลอดภัย จึงได้ตัดสินใจยื่นขอการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยจาก 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

 ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจึงได้รับ 
การตรวจสอบการจัดการด้านความปลอดภัยจากผู้ตรวจประเมินของ สรอ. เพื่อให้มั่นใจว่าทุกพื้นที่ ทุกกิจกรรม 
ในการทำงานมีความปลอดภัย และขณะนี้ สรอ. ได้ให้การรับรองกับ สวทช. แล้วว่า การบริหารสำนักงานและ 
ห้องปฏิบัติการของ สวทช. มีการจัดการความปลอดภัยท่ีสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. ๑๘๐๐๑: ๒๕๔๒

 นอกจากนี้ สวทช. ยังตั้งเป้าหมายที่จะปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของมาตรฐาน มอก. ๑๘๐๐๑: ๒๕๕๔ ที่ได้ประกาศใหม่และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อ 
ยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของ สวทช. ให้สูงขึ้น 

ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม
 ด้วยความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ สวทช. ได้นำข้อกำหนด 
ที่สำคัญของมาตรฐาน ISO14001 มาใช้ในการวางรากฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และยังคงมุ่งหวังจะให้
มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO14001 ปัจจุบันนี้ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมผลกระทบ 
ต่อ สิ่งแวดล้อม อันได้แก่ การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งจากอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด และจากบริษัทที่เข้ามาเช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์  
ซึ่งมีปริมาณทั้งปีรวม ๗๐,๔๙๙ ลูกบาศก์เมตร ได้รับการบำบัดจนได้น้ำทิ้งที่มีคุณภาพดีกว่ามาตรฐานที่ทาง 
ราชการกำหนดไว้ และได้นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนี้ มาใช้ในการฉีดล้าง หรือรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า  
โดยมุ่งหวังที่จะไม่มีการทิ้งหรือระบายน้ำเสียออกนอกพื้นที่อุทยานฯ

 ขยะ ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการต่างๆ และจากบริษัทที่มาเช่าใช้พื้นที่ Incubator มีน้ำหนัก 
รวมทั้งปี ๒๗,๐๐๖ กิโลกรัม ถูกเผาทำลายด้วยเตาเผาของเสียอันตราย ที่มีการควบคุมการทำงานอย่างเข้มงวด 
ตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเผาทำลายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และมีการบำบัดไอเสียจนมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศแต่อย่างใด ทั้งยังคงเฝ้าระวังและ 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา อันได้แก่

 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน
 ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียจากอาคารต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาส
 ตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียที่ระบายออกทางปล่องเตาเผาปีละ ๒ ครั้ง
 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่โดยรอบอุทยานฯ ปีละ ๒ ครั้ง
 ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่อุทยานฯ ปีละครั้ง



๘๐

 ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ใกล้เคียงปีละครั้ง
 ตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในดินปีละครั้ง

การจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร
 สวทช. ถือเป็นหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดทำ 
คาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร (Carbon Footprint for Organization, CFO) โดยเร่ิมดำเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ  
๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาประเมินค่า CFO อย่างต่อเนื่อง  
ทั้งกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง เช่น การใช้เชื้อเพลิง สารทำความเย็น สารเคมี การเดินทางโดย
รถที่องค์กรเป็นเจ้าของ เป็นต้น และกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม เช่น การใช้ไฟฟ้า น้ำดื่ม - น้ำใช้ 
และการเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นต้น ผลจากการประเมินค่า CFO จะนำมาใช้จัดทำแนวทางในการปรับปรุง 
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

 ในส่วนของผลการประเมิน CFO ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พบว่ามีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย 
รวมประมาณ ๒๐,๖๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (ton CO

2
-eq/year) ทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วน 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยทางตรง (Scope I) ร้อยละ ๑๐ โดยส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการใช้สารทำ 
ความเย็น สัดส่วนโดยทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Scope II) ร้อยละ ๗๕ และสัดส่วนโดยทางอ้อมอื่นๆ (Scope III) 
อีกร้อยละ ๑๕ โดยส่วนใหญ่จากกิจกรรมการเดินทางโดยรถยนต์และเครื่องบิน
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รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

  ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) ประกอบด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน โดยมีนายดำริ สุโขธนัง เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบ   
นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์  นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  นายสิทธิชัย จันทราวดี และนายวิริยะ ชาญปรีชากุล เป็นอนุกรรมการ 
ตรวจสอบ แต่ต่อมานายวิริยะ ชาญปรีชากุล ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(กวทช.) ได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามอำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผล 
การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๕ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยมีภารกิจหลักได้แก่ การเสริมสร้างและกำกับให้ สวทช. มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ การเสริม 
สร้างนโยบายการตรวจสอบในเชิงป้องกัน การประเมินและสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง และการให้คำปรึกษาและ 
เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ สวทช. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 
รวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงสำนักตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของ สวทช. เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 
เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

๑. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๕๔ และงวดไตรมาสที่ ๑ ถึง ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน อ้างอิงตาม IFRS ท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว โดยได้สอบทานในประเด็นท่ีเป็นสาระสำคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ คณะ 
อนุกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ในงบการเงิน ซึ่งแสดงไว้ในรายงานการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเมื่อได้สอบทานจนเป็นที่พอใจแล้วจึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินของ 
สวทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๒. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของ สวทช.  
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยพบว่า มีการประเมินการควบคุมภายในในระดับศูนย์แห่งชาติ โดยประเมินตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ ๒๕๔๔ ซ่ึงผลการประเมินโดย 
ฝ่ายบริหารและสำนักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของ สวทช. มีความเพียงพอกับการดำเนินงาน 
ของสำนักงานฯ ซึ่งสอดคล้องกับ สตง. ที่ไม่ได้มีความเห็นในประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

๓. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ ๓ ปีของ 
สำนักตรวจสอบภายใน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ซึ่งได้ปรับทิศทางการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นทางด้าน  
Compliance Audit มาให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบด้าน Operation/Performance Audit มากขึ้น และ 
มุง่เน้นให้ สวทช. ให้ความสำคัญต่อการประเมิน การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในซ่ึงจะเป็นกระบวนการ 
เชิงป้องกัน (preventive measure) ท่ีสำคัญ และได้ดำเนินการวางแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
สวทช. ฉบับท่ี ๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙) เพ่ือให้การตรวจสอบภายในมีส่วนสำคัญในการสร้างคุณค่าใน 
การผลักดันกลยุทธ์ของ สวทช. ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔. การตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในตาม 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว พบว่า ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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ในแผนฯ โดยผลการตรวจสอบ/สอบทานหน่วยงานจำนวน ๑๐ หน่วยและ ๖ ระบบงาน/กระบวนการท่ีรายงานโดย 
สำนักตรวจสอบภายใน เห็นว่า หน่วยงาน/กระบวนการที่ตรวจสอบส่วนใหญ่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่กำหนด มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่เพียงพอ โดยยังอาจมีประเด็นที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ให้มากขึ้น คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบแล้ว และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอ 
แนะแก่ ฝ่ายบริหารของ สวทช. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 นอกจากน้ีคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สวทช. จำนวน  
๒ ระบบ ได้แก่ การควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) และระบบ NSTDA Cockpit 
พบว่า ระบบ IT ของ สวทช. สามารถทำงานได้ในระดับท่ีเป็นท่ียอมรับได้ และเพียงพอกับการนำข้อมูลมาใช้ในการควบคุม 
และปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นได้   

๕. การสอบทานระบบบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบบริหาร ความเส่ียงของ สวทช.  
พบว่า สวทช. ได้มีการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO ๓๑๐๐๐ ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการ 
จาก กวทช. และปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบและกำกับดูแล เนื่องจาก 
เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้สำนักงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล นอกจากน้ีได้มีการกำหนดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเส่ียงของ สวทช.  
ต่อ คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  และมีความเห็นว่า สวทช.ควรเร่งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงใน 
ระดับองค์กรและสื่อสารการบริหารความเสี่ยงลงไปในระดับหน่วยงานย่อยให้มากขึ้น

๖. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ สวทช. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พบว่า มีการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 
ในเรื่องที่ตรวจสอบตามแผนงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๗. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี พ.ศ ๒๕๓๔ ได้กำหนดให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ สวทช. ทุกรอบปีและจัดทำรายงานผลการสอบ 
บัญชีเสนอ กวทช.

 นอกจากนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเอง ตาม 
แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดี

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามของ กวทช. ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน เพ่ือให้สำนักงานมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
และเหมาะสมกับการดำเนินงาน มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมี 
ความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

            ในนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

  

               

              (นายดำริ สุโขธนัง)

                        ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ 
๒๕๕๔ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของกองทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ 
แต่ละปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกำหนด 
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงิน 
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐาน 
ประกอบรายการท้ังท่ีเป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ 
บัญชีท่ีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเป็น 
สาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจน 
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นหลักเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางภัทรา  โชว์ศรี)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๖

(นางสาวพรกมล  พรหมเท้า)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
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สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔

    หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔

            ปรับปรุงใหม่

   สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน          

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          ๕  ๙๔๙,๙๓๖,๗๐๐.๘๑ ๙๓๗,๓๙๐,๙๙๘.๕๑

 เงินลงทุนชั่วคราว  ๖  ๒,๗๙๑,๑๘๙,๑๖๕.๒๘ ๔๔๖,๙๐๑,๐๗๒.๓๐

 ลูกหนี้การค้า  ๗ ๘๒,๔๑๔,๘๘๖.๘๙ ๕๘,๔๗๗,๗๘๔.๘๖

 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ ๘ ๒๕,๗๖๒,๑๓๐.๑๖ ๓๘๕,๙๒๒,๖๔๙.๕๐

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  ๙ ๔๙,๔๐๘,๘๖๕.๐๐ -

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ๑๐ ๑๐๙,๒๐๐,๓๙๙.๒๘ ๖๒,๓๕๔,๖๖๙.๕๖

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   ๔,๐๐๗,๙๑๒,๑๔๗.๔๒ ๑,๘๙๑,๐๔๗,๑๗๔.๗๓

           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ๑๑ ๕๑๑,๖๒๘,๓๘๘.๗๔ ๔๗๔,๐๖๕,๙๗๗.๐๑

 เงินลงทุนเผื่อขาย  ๑๒  ๖๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ -

 เงินลงทุนระยะยาว  ๑๒ ๑๒๒,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๗๒,๙๔๑,๘๓๗.๕๒

 เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ ๑๓ ๙๐,๗๒๖,๕๔๓.๙๗ ๑๗๖,๑๕๓,๗๓๐.๔๘

 เงินมัดจำและเงินประกัน  ๑๑,๒๐๑,๘๗๙.๔๐ ๑๙๑,๒๘๐,๒๙๐.๗๗

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ๑๔ ๒๕๕,๑๒๕,๐๑๓.๕๓ ๒๘๕,๓๖๑,๖๐๐.๒๘

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ๑๕ ๕,๓๕๘,๐๕๔,๖๖๓.๒๗ ๔,๗๓๒,๘๗๒,๑๗๔.๐๗

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ๑๖  ๗๐,๖๒๔,๔๖๒.๖๖  ๗๖,๖๓๖,๖๙๔.๖๑

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ๖,๔๘๔,๗๙๐,๙๕๑.๕๗ ๘,๑๐๙,๓๑๒,๓๐๔.๗๔

รวมสินทรัพย์   ๑๐,๔๙๒,๗๐๓,๐๙๘.๙๙ ๑๐,๐๐๐,๓๕๙,๔๗๙.๔๗

           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     



๘๕

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔

            หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔

      ปรับปรุงใหม่

 หนี้สินและกองทุน        

หนี้สินหมุนเวียน         

 เจ้าหนี้การค้า   ๑๘๓,๖๕๘,๐๓๗.๘๑ ๑๑๕,๑๒๘,๔๑๐.๘๓  

 เงินรับล่วงหน้า   ๖,๒๒๘,๒๕๗.๒๘ ๕,๑๙๗,๑๖๗.๕๑  

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   ๔๐,๘๐๖,๙๒๓.๒๖ ๕๗,๔๒๒,๗๐๓.๘๕  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๑๗ ๖๑,๖๕๙,๓๕๖.๐๘ ๖๒,๓๓๐,๗๖๒.๔๖

รวมหนี้สินหมุนเวียน   ๒๙๒,๓๕๒,๕๗๔.๔๓ ๒๔๐,๐๗๙,๐๔๔.๖๕  

       

หนี้สินไม่หมุนเวียน         

 รายได้รอการรับรู้   ๗๘,๑๒๗,๔๒๗.๕๗ ๘๕,๑๑๑,๖๘๐.๕๑

 เงินอุดหนุนกันไว้เบิก   ๒๕,๗๖๒,๑๓๐.๑๖ ๓๘๕,๙๒๒,๖๔๙.๕๐

 หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ๑๘ ๕๗๘,๗๖๒,๗๙๖.๘๔ ๒๕๘,๒๘๒,๑๐๗.๓๐

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ๑๙ ๖๐,๖๑๕,๑๔๔.๐๕ ๒๕,๘๙๑,๕๘๗.๓๒

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   ๗๔๓,๒๖๗,๔๙๘.๖๒ ๗๕๕,๒๐๘,๐๒๔.๖๓

รวมหนี้สิน    ๑,๐๓๕,๖๒๐,๐๗๓.๐๕ ๙๙๕,๒๘๗,๐๖๙.๒๘  

       

ส่วนของกองทุน         

 เงินกองทุน   ๘๙๑,๕๕๔,๔๙๑.๐๕ ๘๙๑,๕๕๔,๔๙๑.๐๕

 กำไรสะสมปลายงวด   ๘,๕๔๓,๔๒๘,๕๓๔.๘๙ ๘,๑๑๓,๕๑๗,๙๑๙.๑๔

 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ๒๐ ๒๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -

 ของเงินลงทุนเผื่อขาย

รวมส่วนของกองทุน   ๙,๔๕๗,๐๘๓,๐๒๕.๙๔ ๙,๐๐๕,๐๗๒,๔๑๐.๑๙

รวมหนี้สินและกองทุน   ๑๐,๔๙๒,๗๐๓,๐๙๘.๙๙ ๑๐,๐๐๐,๓๕๙,๔๗๙.๔๗

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

                      (นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล)                                                                  (นางจินตนา  ศิริสุนทร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี



๘๖

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔

             หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔

 รายได้            

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   ๓,๖๐๖,๑๗๙,๕๑๙.๓๔ ๓,๖๔๐,๖๖๒,๑๖๔.๕๐

 เงินอุดหนุนอื่น  ๒๑ ๕๒๒,๖๘๓,๓๙๐.๗๓ ๓๐๓,๖๘๗,๔๘๑.๑๗

 รายได้ค่าบริการ  ๒๒ ๔๗๕,๗๐๙,๕๓๐.๒๒ ๔๓๙,๙๓๑,๔๐๖.๒๔

  รายได้อื่นๆ   ๒๓ ๑๗๕,๓๗๗,๔๕๔.๔๙ ๔๑,๔๐๕,๙๔๕.๔๑

 ดอกเบี้ยรับ   ๑๐๘,๓๐๑,๖๖๒.๑๐ ๔๔,๐๕๑,๘๕๓.๒๒

 เงินปันผลรับ   ๙๓๗,๕๒๐.๐๐ ๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้    ๔,๘๘๙,๑๘๙,๐๗๖.๘๘ ๔,๔๗๑,๐๑๓,๘๕๐.๕๔

ค่าใช้จ่าย            

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร   ๒๔ ๑,๖๕๙,๗๔๖,๔๐๘.๓๗ ๑,๕๒๐,๐๓๓,๑๕๗.๐๘

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย  ๒๕ ๗๘๐,๙๙๖,๕๙๔.๒๘ ๘๒๖,๓๒๗,๓๕๘.๑๑

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  ๒๖ ๕๗๔,๔๓๒,๑๕๘.๕๖ ๖๕๓,๗๖๙,๘๔๘.๘๙

 ค่าใช้จ่ายอื่น   ๒๗ ๑,๑๔๓,๑๗๘,๖๒๘.๖๔ ๑,๒๑๗,๗๖๕,๕๘๖.๖๑

รวมค่าใช้จ่าย   ๔,๑๕๘,๓๕๓,๗๘๙.๘๕ ๔,๒๑๗,๘๙๕,๙๕๐.๖๙

กำไรสำหรับปี   ๗๓๐,๘๓๕,๒๘๗.๐๓ ๒๕๓,๑๑๗,๘๙๙.๘๕

 กำไรเบ็ดเสร็จอื่น          

 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม  ๒๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -

 ของเงินลงทุนเผื่อขาย

 กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี   ๗๕๒,๙๓๕,๒๘๗.๐๓ ๒๕๓,๑๑๗,๘๙๙.๘๕

             

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้       
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๘๘

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔

(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)

๑. การจัดต้ัง
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑ บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกฎหมายข้อบังคับ และมติ 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๒ สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางเป้าหมาย นโยบาย 
และจัดทำแผน วางโครงการและมาตรการต่างๆ  ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศแล้วนำเสนอต่อรัฐมนตรี

๓ ดำเนินการวิจัย พัฒนาและดำเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัย พัฒนาวิศวกรรม 
ของภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ 
ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ตลอดจนนานาประเทศเพื่อพัฒนา 
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

๔ ดำเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบ 
มาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูลและการให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี 
และสนับสนุนการให้บริการอื่นๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕ สนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการ 
โครงการลงทุน และโครงการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ   
เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  เหมาะสม  และเพื่อเกื้อกูลการเสริมสร้างสมรรถนะทาง 
เทคโนโลยีของประเทศ

๖ ดำเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ  
รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน

๗ กระทำการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานและตามที่คณะกรรมการ 
มอบหมาย

๒. กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกองทุนในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๗ โดยเงิน 
ของกองทุนประกอบด้วย



๘๙

๑ เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้

๒ เงินและทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ได้รับ 
โอนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

๓ เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนที ่
เกี่ยวกับโครงการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ 
วัสดุแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

๔ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี

๕ เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ

๖ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน

๗  ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและค่าตอบแทน 
การให้ใช้หรือการโอนสิทธิบัตร

๘ เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน

 ในกรณีกองทุนมีจำนวนเงินไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ และค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนเท่า
จำนวนที่จำเป็น

 ทั้งนี้รายได้ของกองทุน ให้นำเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วย  
เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๓. เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและนโยบายการบัญชี
๓.๑ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความฯ ที่มีผลบังคับใช้ 

ระหว่างปี ๒๕๕๔ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่อง

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 
            ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  สัญญาก่อสร้าง



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙   ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 
            ที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๖   การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
            เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙   การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิที ่     
            เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  กำไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ 
            สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและ 
            การดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๖   การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑              รายได้-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๕  สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ตัวเลขที่นำมาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบได้กับ
การแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดปัจจุบัน

๙๐



๙๑

๓.๒ การประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป สำนักงานต้องใช้การประมาณการ 
และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ค่าใช้จ่าย  
สินทรัพย์และหนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่ 
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ ทั้งนี้จะมีการระบุแนวทางการประมาณการ
หรือข้อสมมติฐานที่ใช้ในแต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง

การประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทำงบการเงิน จะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ 
การปรับประมาณการจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หาก 
การปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหาก
การปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบันและอนาคต

๓.๓ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

 สำนักงานแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน  
ณ วันท่ีเกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีในรายงาน 
ให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน กำไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชำระ 
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายทันที

๓.๔ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ 
ได้มา

๓.๕ เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ซึ่งมีอายุเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือนนับจากวันที่ได้มา รวมถึงพันธบัตรและหุ้นกู้ระยะยาว
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

๓.๖ ลูกหนี้

 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ีและจะแสดงมูลค่า ณ วันส้ินรอบ 
ระยะเวลาบัญชีด้วยจำนวนหนี้ที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำนักงานจะตั้งค่าเผื่อ 
หนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ค่าบริการที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 รายการ อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค้างชำระเกิน ๖ เดือน – ๑ ปี ๕๐

 ค้างชำระเกินกว่า ๑ ปี – ๒ ปี ๗๕

 ค้างชำระเกินกว่า ๒ ปี ๑๐๐



๙๒

๓.๗ วัสดุคงเหลือ  

 วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุน คำนวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

๓.๘ ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท

 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการที่บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก 
สำนักงานตามโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตามความ 
ต้องการของบริษัท (COMPANY-DIRECTED RESEARCH DEVELOPMENT AND ENGINEERING  
PROJECT) เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือบริษัทธุรกิจเอกชนในการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ที่ 
สามารถนำผลไปสู่เชิงธุรกิจ รวมถึงการลงทุนจัดตั้งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการ โดยการ
สนับสนุนทางด้านการเงินในการให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผู้ขอกู้ต้องมีทุนของตนเองไม่น้อยกว่า
จำนวนเงินที่ขอกู้ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของทุนทั้งโครงการและทุนของแต่ละโครงการ 
จะต้องไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่ 
เกิน ๒ ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนกับโครงการนั้นๆ

 แหล่งที่มาของเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่ 
เข้าร่วมโครงการ โดยเงินทุนจากแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู้ทั้งหมดต่อ 
โครงการ โดยสถาบันการเงินท่ีเข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ค้ำประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่สำนักงาน

 สำหรับการกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการเงินท่ีได้ร่วมโครงการน้ัน  จะมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราพิเศษ  
ในการเข้าร่วมโครงการ

๓.๙ เงินลงทุนระยะยาว

 สำนักงานได้จัดประเภทเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ไม่ระบุช่วงเวลาที่แน่นอนซึ่ง 
อาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย  และแสดง 
รวมอยู่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหารจะแสดงเจตจำนงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อย 
กว่า ๑๒ เดือนนับจากวันที่ในรายงาน หรือผู้บริหารต้องการขายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการ 
ดำเนินงานจึงจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้บริหารกำหนดการจัดประเภทเงินลงทุน 
เมื่อซื้อและประเมินจุดประสงค์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ

 สำนักงานมีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุน 
ที่มีตลาดรองรับ เงินลงทุนเผื่อขายที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยราคา 
เสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นที่หลักทรัพย์ 
ดังกล่าวจดทะเบียนอยู่  รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ณ 
วันสิ้นงวด ของเงินลงทุนเผื่อขายจะแสดงรวมไว้ในส่วนของกองทุน

 เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลา  ซึ่งผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบกำหนด  
ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดและแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เว้นแต่เป็นเงินลงทุนที่จะครบกำหนดภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ในรายงานจึงจะแสดงไว้ใน 
สินทรัพย์หมุนเวียน

๓.๑๐ เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ

 เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ หมายถึง โครงการท่ีสำนักงานจัดต้ังหรือ 
ร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินการ 



๙๓

วิจัยพัฒนาและดำเนินการด้านวิศวกรรมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเพื่อพัฒนา
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

๓.๑๑ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์รายได้ค่าเช่า 
หรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิต 
ในการจัดหา ในการให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คืออาคารของสำนักงานที่แบ่งพื้นที่ให้บุคคลภายนอกเช่า

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

 ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
นั้นต้นทุนการก่อสร้างท่ีสำนักงานก่อสร้างเองจะรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ต้นทุนการกู้ยืม 
และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำนักงานจะจัดประเภท 
อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชี 
และราคาทุน ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่

๓.๑๒ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 ที่ดิน แสดงราคาทุน ณ วันที่ได้มา

 อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 

 ราคาทุน หมายถึง ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนการก่อสร้างของ 
สินทรัพย์ที่สำนักงานสร้างเอง ซึ่งรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมจะใช้งานได้ตามความ 
ประสงค์

 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ 
เท่ากัน สำนักงานจะบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

 อุปกรณ์ที่มีราคาทุนต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ โดยจะ 
จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์แยกไว้ต่างหาก

 ค่าเส่ือมราคา คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท  
ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

  ประเภทสินทรัพย์ อายุการใช้งาน (ปี)

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๒ – ๓๕

 อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน ๕

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ๓

 อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ๕

 ยานพาหนะ  ๕
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 สินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น สำนักงานจะบันทึกสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น 
คู่กับเงินกองทุน โดยแสดงรายการสินทรัพย์รับโอนด้วยราคาตามบัญชี ณ วันที่ได้รับโอน และ 
คำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานคงเหลือของสินทรัพย์นั้น

๓.๑๓ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ยกเว้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี 
ราคาต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณ 
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ ๕ ปี

๓.๑๔ รายได้รอการรับรู้

 รายได้รอการรับรู้ เป็นรายการท่ีเกิดจากสำนักงานได้รับบริจาคสินทรัพย์ โดยสำนักงานจะบันทึก 
สินทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคคู่กับหน้ีสินประเภทรายการรายได้รอการรับรู้ โดยแสดงสินทรัพย์ท่ีได้รับ 
บริจาคด้วยราคาทุนตามประเภทของสินทรัพย์นั้น และจะทยอยรับรู้รายการรายได้รอการรับรู้ 
เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคในแต่ละ 
งวดบัญชี

๓.๑๕ ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์พนักงาน คือการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทำงานของพนักงาน 
ในปัจจุบันและในงวดก่อน ซ่ึงเกิดเป็นภาระผูกพันของสำนักงานท่ีมีต่อพนักงาน การบันทึกภาระ 
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานนั้น  สำนักงานจะนำประมาณการผลประโยชน์ดังกล่าวมาคิดลด 
กระแสเงินสด เพื่อหามูลค่าปัจจุบัน โดยจะรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานไว้ในงบกำไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ

 ผลประโยชน์พนักงานท่ีกำหนดไว้ คือ เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ว่าด้วยการเงินบำเหน็จพนักงาน สำนักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการเงิน 
บำเหน็จพนักงาน สวทช. ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดไว้ว่าเงินบำเหน็จเป็น 
เงินตอบแทนความชอบที่ สวทช. จ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงานโดยจ่ายให้ครั้งเดียวใน 
การคำนวณบำเหน็จเพื่อจ่ายให้กับพนักงานจะเท่ากับอัตราเงินเดือน เดือนสุดท้ายคูณระยะเวลา 
ทำงาน (ปี) คูณอัตราผันแปร

 อัตราผันแปร มีดังนี้

 ระยะเวลาทำงาน อัตราผันแปร

 ๐.๕ – ๕ ปี ๐.๕

 มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป ๑.๐

๓.๑๖ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 สำนักงานได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนของ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนี้ 
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- “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ได้จัดตั้งเมื่อ ๑  
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยให้พนักงานที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เข้าเป็น 
สมาชิกกองทุนด้วยความสมัครใจ ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น “กองทุนสำรองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์  
พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารหนี้” ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

-  “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เพิ่มนโยบายการลงทุน 
คือ “นโยบายตราสารทุน” ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

-  “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ได้จัดตั้งเมื่อ ๑ มกราคม  
๒๕๔๙ โดยให้พนักงานที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ เข้าเป็นสมาชิกกองทุน 
ด้วยความสมัครใจ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ ๒๕” ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

-  “กองทุนเกษียณมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยให้พนักงานที่สังกัด 
สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ (CCP) ของสำนักงานที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ เข้าเป็นสมาชิกกองทุน ด้วยความสมัครใจ

 สำหรับพนักงานที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สำนักงานให้สิทธิเลือกที่จะรับบำเหน็จ 
พนักงานหรือเข้ากองทุนสำรองเล้ียงชีพ โดยสำนักงานจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ  
๘ ของเงินเดือนพนักงาน และรับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิด
รายการ 

 เงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบจะจ่ายให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกครบเกษียณอายุ ตายหรือ 
ออกจากงานโดยไม่มีความผิด ตามอายุการทำงานดังต่อไปนี้

 อายุงานของพนักงาน ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

 ตั้งแต่ ๐.๕ ปี ถึง ๓ ปี ๕๐

 มากกว่า ๓ ปี ถึง ๔ ปี ๖๐

 มากกว่า ๔ ปี ถึง ๕ ปี ๘๐

 มากกว่า ๕ ปี ขึ้นไป ๑๐๐

 กรณีสมาชิกกองทุนถูกไล่ออกหรือถูกเลิกสัญญา เนื่องจากประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ขัดต่อ 
ระเบียบข้อบังคับการทำงานของสำนักงาน หรือฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงาน 
ตามสัญญา สมาชิกกองทุนผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบทั้งหมด

 สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของสำนักงานและบริหารโดย 
บริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

๓.๑๗ การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รับรู้เป็นรายได้ในงวดเมื่อได้รับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเงิน 
งบประมาณ
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-  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรืองานบริการ 
ให้กับลูกค้าและลูกค้ายอมรับสินค้าหรืองานบริการนั้นแล้ว

-  รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางวิชาการ รับรู้เป็นรายได้ 
ตามเกณฑ์คงค้างตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในสัญญา

-  รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ 
แท้จริงของสินทรัพย์

- รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้รายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

- รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

๔. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

 จากการที่สำนักงานถือปฏิบัติตามาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงินข้อ ๓.๑ สำนักงานมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้

 ๔.๑ การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  สำนักงานได้เคยบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเป็นส่วนหน่ึงของรายการท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์และวัดมูลค่าโดยวิธีราคาทุน เมื่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง 
๒๕๕๑) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีผลบังคับใช้ สำนักงานจึงได้เปลี่ยนแปลง 
นโยบายบัญชี โดยเลือกใช้วิธีราคาทุนสำหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
และได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ผลจากการ 
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลต่อการจัดประเภทรายการใหม่เท่านั้น โดยโอน 
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งแสดง 
รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาจัดประเภทรายการใหม่เป็นรายการแยกต่างหาก 
ภายใต้หัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” 

  นอกเหนือการจัดประเภทรายการใหม่ การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบ 
ต่องบการเงินปี ๒๕๕๔

  การจัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นดังนี้

  ราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เคยแสดงไว้เดิม  ๕,๐๑๘.๒๓

  จัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ ๑๔) ๒๘๕.๓๖

  ราคาตามบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายหลังจัดประเภทใหม่ (หมายเหตุ ๑๕) ๔,๗๓๒.๘๗

 ๔.๒ การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

  สำนักงานได้ถือปฏิบัติตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  
กับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  มีผลทำให้สำนักงานต้องมีการ 
ปรับงบการเงินงวดก่อนที่นำมาเปรียบเทียบ ซึ่งสำนักงานเลือกปรับปรุงผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเรื่องดังกล่าวกับรายการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ 
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วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๕ ซึ่งผลกระทบต่องบการเงินมีดังนี้

  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของกองทุน
  ส่วนของกองทุน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ก่อนปรับปรุง ๙,๐๐๕.๐๗

  หัก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

        (หมายเหตุ ๑๘)   ๓๐๐.๙๒

  ส่วนของกองทุน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ หลังปรับปรุงใหม่ ๘,๗๐๔.๑๕

๕. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย    
   ๒๕๕๕ ๒๕๕๔

 เงินสด  ๐.๑๖ ๐.๒๖

 เงินฝากธนาคาร
  -  กระแสรายวัน ๔.๐๐ ๙.๗๗
  -  ออมทรัพย์ ๔๔๒.๖๕ ๘๒๕.๔๖
  -  ประจำไม่เกิน ๓ เดือน ๕๐๓.๑๓ ๑๐๑.๙๐

   รวม ๙๔๙.๙๔ ๙๓๗.๓๙

๖. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔

 เงินฝากธนาคาร
  ประจำ – ๖ เดือน ๒,๕๔๐.๐๓ ๒๐๐.๐๐
  ประจำ – ๑ ปี ๒๕๑.๑๖ ๒๔๖.๙๐

   รวม ๒,๗๙๑.๑๙ ๔๔๖.๙๐

 เงินลงทุนชั่วคราว ได้รวมเงินฝากธนาคารของเงินสำรองบำเหน็จพนักงาน จำนวน ๒๕๑.๑๖ 
ล้านบาท (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ : ๒๔๖.๙๐ ล้านบาท)

๗. ลูกหนี้การค้า  ประกอบด้วย

    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 ลูกหนี้ค่าบริการ ๘๒.๗๕ ๕๙.๔๒
 ลูกหนี้ดำเนินคดี ๑๑.๕๖ ๑๒.๔๗

   รวม ๙๔.๓๑ ๗๑.๘๙
 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าบริการ  (๐.๔๘) (๐.๙๔)
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ดำเนินคดี (๑๑.๔๒) (๑๒.๔๗)

   รวม ๘๒.๔๑ ๕๘.๔๘

 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้ใช้บริการของสำนักงาน เช่น จากการใช้บริการค่าที่ปรึกษา 
งานวิจัย, ค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ และค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นต้น

 ลูกหนี้การค้าออกใบแจ้งหนี้ได้รวมลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน 
๒๒.๔๗ ล้านบาท (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ : ๓๓.๓๓ ล้านบาท)
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๘. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ ประกอบด้วย
    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่าย
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕.๗๖ ๓๘๕.๙๒
   รวม ๒๕.๗๖ ๓๘๕.๙๒

๙. เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  เป็นเงินท่ีให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงานและพนักงานโครงการ 
ของสำนักงาน ที่มีที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อจังหวัดที่เกิด 
สาธารณภัยร้ายแรงแนบท้ายคำสั่งที่สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ให้พนักงานกู้ได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ปลอดดอกเบี้ย ผ่อนชำระคืนเป็น 
รายเดือนๆ ละ เท่ากันภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 ในระหว่างปี ๒๕๕๕ สำนักงานได้ให้พนักงานกู้ยืมเงินเพื่อช่วยเหลือในกรณีที่ประสบอุทกภัย 
ตามข้างต้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘๑.๒๑ ล้านบาท โดยได้รับชำระหนี้แล้วในระหว่างงวดปี ๒๕๕๕ 
จำนวน ๓๑.๘๐ ล้านบาท คงเหลือเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานจำนวน ๔๙.๔๑ ล้านบาท

๑๐. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 เงินยืมทดรองจ่าย ๙.๒๔ ๑๐.๐๙
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ ๒๔.๒๑ ๑๔.๙๙
 รายได้ค้างรับ ๐.๑๐ -
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๑๑.๖๖ ๙.๕๒
 วัสดุคงเหลือ ๓.๐๐ ๒.๙๐
 ลูกหนี้กรมสรรพากร ๔๖.๐๖ ๗.๓๓
 ลูกหนี้อื่น  ๑๐.๖๑ ๑๓.๘๖
 อื่นๆ  ๔.๓๒ ๓.๖๖
   รวม ๑๐๙.๒๐ ๖๒.๓๕

๑๑. ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ประกอบด้วย
    ๒๕๕๕  ๒๕๕๔
 ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๔๗๔.๐๗ ๔๗๘.๘๒
 เพิ่ม (ลด) ในระหว่างงวด
  จ่ายให้เพิ่ม ๑๖๘.๕๗ ๑๑๘.๐๐
  รับชำระ (๑๓๑.๐๑) (๑๒๒.๗๕)
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ๕๑๑.๖๓ ๔๗๔.๐๗
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๑๒. เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาว

 สำนักงานได้มีการลงทุนในเงินลงทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

 บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติให้เพิ่มการลงทุน 
ในบริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด เป็นจำนวน ๑๔.๗๐ ล้านบาท ทำให้สำนักงานมีสัดส่วนการลงทุน 
ในบริษัทนี้ ร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนรวม ๓๐.๐๐ ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๕๕ ได้มีการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ ๔๐ บาท จำนวน ๑๔๗,๐๐๐ หุ้น 
เป็นเงิน ๕.๘๘ ล้านบาท 

 ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติไม่รับข้อเสนอของ 
ผู้สนใจลงทุนซ้ือหุ้นบริษัทเอทีเซรามิกส์ จำกัด ในส่วนท่ีสำนักงานถือหุ้น และเห็นชอบให้เลิกบริษัทฯ  

เงินลงทุน

เผื่อขาย

เงินลงทุนระยะยาว รวม

เงินลงทุนระยะยาว
รวมทั้งสิ้น

เงินลงทุนทั่วไป เงินฝากธนาคาร

๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔

 

- - - - - ๑,๐๗๙.๙๓ - ๑,๐๗๙.๙๓ - ๑,๐๗๙.๙๓

- - - - - ๙๔๘.๒๖ - ๙๔๘.๒๖ - ๙๔๘.๒๖

- - - - - ๒,๐๒๘.๑๙ - ๒,๐๒๘.๑๙ - ๒,๐๒๘.๑๙

- - ๖.๕๐ ๖.๕๐ - - ๖.๕๐ ๖.๕๐ ๖.๕๐ ๖.๕๐

- - ๑.๕๐ ๑.๕๐ - - ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐

- - ๒.๔๐ ๒.๔๐ - - ๒.๔๐ ๒.๔๐ ๒.๔๐ ๒.๔๐

- - ๐.๔๙ ๐.๔๙ - - ๐.๔๙ ๐.๔๙ ๐.๔๙ ๐.๔๙

 

- -

 
๐.๔๙

 
๐.๔๙ - -

 
๐.๔๙

 
๐.๔๙

 
๐.๔๙

 
๐.๔๙

-

-

-

-
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ตราสารทุน

รวมเงินฝากธนาคาร

บริษัท เทรดสยาม จำกัด

บริษัท อินโนวา ไบโอ 
 เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท พัฒนาโคนมไทย 
 จำกัด

บริษัท ที-เน็ต จำกัด

บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรม  
 อินเทอร์เน็ตไทย จำกัด

บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด 
 คร้ังท่ี ๑     
 คร้ังท่ี ๒

บริษัท ไมโครอินโนเวต 
 จำกัด (บริษัท เอส พี  
 เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำกัด)
บริษัท เลิร์นเทค จำกัด

บริษัท อินเตอร์เนต   
 ประเทศไทย จำกัด 
 (มหาชน)

รวมตราสารทุน

 รวมเงินลงทุน

บวก  
กำไรจากการเปล่ียนแปลง 
มูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนเผ่ือขาย 

(หมายเหตุ ๒๐)



๑๐๐

เพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเป็นที่ 
เรียบร้อยต่อไป

 บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บริษัทได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม 
ทุนในส่วนที่ยังเรียกชำระไม่ครบ โดยเรียกชำระเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อใช้
ชำระค่าเครื่องจักรอุปกรณ์และใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในราคาหุ้นละ ๑ บาท จำนวน 
๔,๘๙๙,๙๙๙ หุ้น เป็นเงิน ๔.๙๐ ล้านบาท และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้เรียกชำระค่าหุ้น 
เพิ่มทุนในส่วนที่ยังเรียกชำระไม่ครบ โดยเรียกชำระเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
ในราคาหุ้นละ ๒ บาท จำนวน ๔,๘๙๙,๙๙๙ หุ้น เป็นเงิน ๙.๘๐ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของทุนจดทะเบียนในส่วนของสำนักงาน รวมเรียกชำระเพิ่มในงวดปี ๒๕๕๕ เป็นจำนวน  
๑๔.๗๐ ล้านบาท

 ในงวดปี ๒๕๕๕ สำนักงานได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด 
(มหาชน) ใหม่จากที่ได้เคยแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นมาเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย เนื่องจาก 
เป็นการลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด

๑๓. เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ  ประกอบด้วย

                              รายการ  ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 ๑.  โครงการพิเศษ “ห้องปฏิบัติการ DNA Technology” 
  (DNATEC) ๓๑.๒๓ ๓๓.๖๐
 ๒.  โครงการเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช (NOLP) - ๒๒.๕๖
 ๓.  โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ (PCBTEC) ๕๐.๕๐ ๕๐.๕๐
 ๔.  สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ (CCP) - ๕๗.๓๒
 ๕.  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ๙.๐๐ ๙.๐๐
 ๖.  โครงการความร่วมมือโครงการพัฒนาองค์ความรู้และ
  ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 
  (BRT)  - ๑.๘๗
 ๗.  โครงการความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกัน
   และบำบัดโรคเขตร้อน (T2) - ๑.๓๐
      รวม ๙๐.๗๓ ๑๗๖.๑๕

 ๑. โครงการพิเศษ “ห้องปฏิบัติการ DNA Technology” (DNATEC)  

เป็นโครงการในสังกัดสำนักงาน รวมทั้งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๒ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๒ เพ่ือให้บริการเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) และบริการตรวจสอบ 
การปนเบื้อนของจีเอ็มโอ (GMOs) แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป

เงื่อนไขการร่วมทุนของห้องปฏิบัติการฯ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนิน 
โครงการพิเศษ “ห้องปฏิบัติการ DNA Technology” ระหว่างสำนักงานและมหาวิทยาลัย 



๑๐๑

เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ระยะเวลาโครงการนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยสำนักงานให้ความร่วมมือลงทุนในวงเงิน  
๖๔,๐๒๐,๒๓๒ บาท และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความร่วมมือลงทุนสนับสนุน 
การก่อสร้างอาคาร จัดหาครุภัณฑ์และค่าเช่าอาคารเก่าพร้อมสาธารณูปโภค ภายในวงเงิน 
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาได้มีการขยายเวลาโครงการและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมทุน
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพิเศษฯ ฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗ โดยตกลงร่วมมือดำเนินการต่อไปเป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ให้สำนักงานลดวงเงินร่วมลงทุนคงเหลือเป็นเงิน  
๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ลดความร่วมมือสนับสนุนลงคงเหลือ 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ มีมติอนุมัติยุติโครงการ 
พิเศษที่ใช้ทุนประเดิม “ห้องปฏิบัติการ DNA Technology” ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒   
โดยไม่แปรรูปโครงการเป็นบริษัทตามข้อเสนอของโครงการ และให้สำนักงาน ดำเนินการตาม 
ขั้นตอนการยุติโครงการฯ รวมทั้งเจรจาแบ่งผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแบ่งผลประโยชน์ต่อไป ปัจจุบันสำนักงานอยู่ระหว่างการเจรจา 
แบ่งผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชำระบัญชีโครงการฯ ดำเนินการ 
เสร็จแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

 ๒. โครงการเรียนรู้ออนไลน์แห่ง สวทช (NOLP)

เป็นโครงการที่มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
และให้บริการการเรียนรู้แบบใหม่ เป็นการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท หรือ e-Learning  
โดยมุ่งให้บริการแนะนำวิชาความรู้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยมีความร่วมมือกับ 
แหล่งให้การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนครูผู้สอนผู้ฝึกอบรมในลักษณะการร่วมมือเชิงธุรกิจ ซึ่งจะ 
ทำให้เกิดตลาดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและผู้เรียนมีทางการศึกษามากขึ้น ระยะเวลา 
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และ กวทช.  
มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อนุมัติในหลักการแนวทางดำเนินการเมื่อครบกำหนด 
อายุโครงการให้แปรรูปโครงการเป็นบริษัทจำกัดโดยใช้นโยบาย Spin-off ของสำนักงาน  
หรือแนวทางแปรสภาพเป็นรูปแบบอื่นที่เหมาะสม และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงาน 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ต่อมา กวทช. มีมติเมื่อวันที่  
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อนุมัติการยุติโครงการฯ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ และอนุมัติ 
การแปรรูปโครงการเป็นบริษัทจำกัดโดยมีพนักงานของโครงการฯ เข้าร่วมถือหุ้นและลาออก 
ไปปฏิบัติงานท่ีบริษัทร่วมทุน ขณะน้ีโครงการฯ ได้ยุติและจัดต้ังบริษัทร่วมทุนเป็นท่ีเรียบร้อย  
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ปัจจุบันสำนักงานได้ชำระบัญชีโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อย  
โดยมีส่วนของเงินกองทุนติดลบและมีหนี้สินค้างชำระจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นหนี้คงค้างระหว่าง 
สำนักงานกับโครงการฯ ซึ่งสำนักงานจะเสนอขออนุมัติ กวทช. เพื่อเพิ่มทุนประเดิมหรือ 
แปลงหนี้ของสำนักงานที่หลืออยู่เป็นทุนต่อไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๗



๑๐๒

 ๓. โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ (PCBTEC) 

โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ หรือเรียกว่า “PCBTEC” ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี 
แผ่นวงจรพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตและให้บริการด้านแผ่นวงจรพิมพ์โดยเน้น 
การพัฒนาต้นแบบชนิดหลายชั้น ในการผลิตและให้บริการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ให้บริการ 
ออกแบบลายวงจร ยิงแผ่นฟิล์มต้นแบบ เจาะแผ่นวงจรพิมพ์ ทดสอบแผ่นวงจรพิมพ์ 
และฝึกอบรมด้านการผลิต มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๔๖ – เดือน 
มีนาคม ๒๕๕๑ และ กวทช. มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อนุมัติในหลักการ 
แนวทางดำเนินการเมื่อครบกำหนดอายุโครงการโดยแปรรูปโครงการเป็นบริษัทจำกัด  
และให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๕๒ ต่อมา กวทช. มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ขยายระยะเวลาดำเนินงาน 
ของโครงการฯ ออกไปอีก ๑๒ เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อปรับปรุงโครงการฯ และแปรรูปเป็นบริษัทโดยใช้นโยบาย Spin-off  
ของสำนักงานให้แล้วเสร็จ จากการดำเนินการในช่วงต่อมาพบว่าไม่มีบริษัทใดให้ความสนใจ 
อย่างจริงจัง รวมทั้งโครงการฯ เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง และคาดว่าจะประสบปัญหา 
ดังกล่าวจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารโครงการฯ เห็นชอบให้เสนอยุติโครงการฯ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยที่ 
ประชุม กวทช. เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติให้ยุติโครงการเทคโนโลยีแผ่น 
วงจรพิมพ์ ขณะนี้โครงการฯ ได้ยุติการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การชำระบัญชีโครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ ๒๕๕๗ 

 ๔. สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ (CCP)

เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน 
ให้เครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ของประเทศ โดยประสานความร่วมมือแบบพหุภาคี 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และมุ่งหวังให้ผลปรากฏออกมาเป็น 
รูปธรรมที่ชัดเจนในการสร้างความพร้อมและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยกับนานาอารยประเทศ ลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์ที่นำเข้าจาก 
ต่างประเทศ และส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลก โครงการฯ มีระยะเวลา 
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ และ กวทช. 
มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ อนุมัติแนวทางดำเนินการของโครงการฯ โดยการ 
ควบรวมกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) และให้ดำเนินงานต่อเป็น 
การชั่วคราวจนกระทั่งควบรวมกับ สบทร. โดยได้ดำเนินการควบรวมแล้วเสร็จและยุติ 
โครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 ๕. ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

ศูนย์จะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน  
รวมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้และสร้าง 
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางสำหรับงานวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีระยะ 



๑๐๓

เวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ปัจจุบันโครงการฯ  
อยู่ระหว่างจัดทำแผนเพื่อเสนอขออนุมัติแปรรูปโครงการเป็นบริษัทภายหลังครบกำหนด 
อายุโครงการ 

มติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีมติอนุมัติให้ขยาย 
ระยะเวลาดำเนินงานของโครงการออกไป ๑ ปี คือตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการแปรรูปโครงการเป็นบริษัท (spin-off) ให้แล้วเสร็จ 
และที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติการแปรรูป
โครงการศูนย์บริการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นบริษัทจำกัด 

 ๖. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 
 (BRT)

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
แห่งชาติ (ศช.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัย 
และฝึกอบรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และศึกษาเชิงนโยบายและพัฒนาเทคโนโลยี 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และปิดโครงการเมื่อวันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๕๕      

 ๗. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันและบำบัดโรคเขตร้อน (T2)

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน  โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
แห่งชาติ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์สำหรับโรคเขตร้อนในรูปของผลิตภัณฑ์ และก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่โดยการ 
เผยแพร่ในส่ิงตีพิมพ์วารสารนานาชาติ บทความต่างๆ สิทธิบัตรและวิธีการถ่ายทอดกลยุทธ์ 
ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานของการผลิตยาและวัคซีนมีระยะเวลา 
ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งโครงการจะได้รับ 
เงินสนับสนุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.), สำนักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหน่วยงานอ่ืน โครงการสรุปรายการยอดรายรับและรายจ่าย  
เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ โดยมีเงินเหลือคืนสำนักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) ตามสัดส่วน 
การร่วมทุน 

๑๔. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย
 การเปลี่ยนแปลงรายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ มีรายละเอียดดังนี้                



๑๐๔

   ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 ราคาทุน
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 
 ราคาทุน – ตามที่รายงานไว้เดิม - -
 โอนจัดประเภทรายการใหม่มาจากรายการที่ดิน 
 อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ ๑๕) ๖๒๔.๒๓ ๖๒๔.๐๙
 ราคาทุน – ตามที่ปรับปรุงใหม่ ๖๒๔.๒๓ ๖๒๔.๐๙
 ส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น ๐.๙๘ ๐.๑๔
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๖๒๕.๒๑ ๖๒๔.๒๓
 ค่าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 
 ราคาทุน – ตามที่รายงานไว้เดิม - -
 โอนจัดประเภทรายการใหม่มาจากรายการที่ดิน 
 อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ ๑๕) ๓๓๘.๘๗ ๓๐๗.๗๒
 ราคาทุน – ตามที่ปรับปรุงใหม่ ๓๓๘.๘๗ ๓๐๗.๗๒
 ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด ๓๑.๒๒ ๓๑.๑๕
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๓๗๐.๐๙ ๓๓๘.๘๗
 ราคาตามบัญชี
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ๒๕๕.๑๒ -
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ - ๒๘๕.๓๖

๑๕. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

ราคาทุน

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม

ตามที่รายงานไว้เดิม ๖.๔๐ ๔,๑๕๔.๙๘ ๔,๖๔๘.๘๓ ๓๕.๒๓ ๑๐.๓๑ ๒,๐๘๖.๑๘ ๑๐,๙๔๑.๙๓ ๙,๙๑๓.๖๙

โอนไปอสังหาริมทรัพย์

 เพื่อการลงทุน .   -   .  (๖๒๔.๒๓) .   -   . .   -   . .   -   . .   -   .  (๖๒๔.๒๓)  (๖๒๔.๐๙)

ราคาทุน-ตามที่ปรับปรุงใหม่ ๖.๔๐ ๓,๕๓๐.๗๕ ๔,๖๔๘.๘๓ ๓๕.๒๓ ๑๐.๓๑ ๒,๐๘๖.๑๘ ๑๐,๓๑๗.๗๐ ๙,๒๘๙.๖๐

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

ซื้อสินทรัพย์ - ๔๓.๘๐ ๑๘๙.๔๗ ๐.๔๖ ๔๙.๘๙ ๘๗๙.๐๐ ๑,๑๖๒.๖๒ ๑,๐๑๘.๐๕

รับบริจาค - - ๐.๐๕ - - - ๐.๐๕ -

รับโอน - ๐.๑๗ ๔๖.๗๐ - - - ๔๖.๘๗ ๕๒.๗๔

โอนออก - (๒.๖๗) (๓๕.๗๕) - (๔๖.๒๖) (๐.๑๗) (๘๔.๘๕) (๒๒.๑๑)

โอนไปอสังหาริมทรัพย์

 เพื่อการลงทุน - - - - - - - (๐.๑๔)

บริจาค - - (๑๔.๓๒) - - - (๑๔.๓๒) -

จำหน่าย .   -   . (๐.๒๗) (๔๒.๘๘) (๐.๐๕) .   -   . .   -   . (๔๓.๒๐) (๒๐.๔๔)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๖.๔๐ ๓,๕๗๑.๗๘ ๔,๗๙๒.๑๐ ๓๕.๖๔ ๑๓.๙๔ ๒,๙๖๕.๐๑ ๑๑,๓๘๔.๘๗ ๑๐,๓๑๗.๗๐

     สินทรัพย์ อาคาร  ปรับปรุง
  อาคารและ  ยาน ระหว่าง ระหว่าง  ใหม่  
 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ พาหนะ ทาง  ก่อสร้าง รวม รวม

๒๕๕๕ ๒๕๕๔



๑๐๕

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม

ตามที่รายงานไว้เดิม - ๑,๙๓๗.๔๔ ๓,๙๕๕.๙๒ ๓๐.๓๔ - - ๕,๙๒๓.๗๐ ๕,๒๙๑.๑๒

โอนไปอสังหาริมทรัพย์

 เพื่อการลงทุน .   -   .  (๓๓๘.๘๗) .   -   . .   -   . .   -   . .   -   . (๓๓๘.๘๗) (๓๐๗.๗๒)

ราคาทุน-ตามที่ปรับปรุงใหม่ - ๑,๕๙๘.๕๗ ๓,๙๕๕.๙๒ ๓๐.๓๔ - - ๕,๕๘๔.๘๓ ๔,๙๘๓.๔๐

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

รับโอน  - - ๓.๖๒ - - - ๓.๖๒ ๒๘.๙๔

โอนออก - (๑.๑๐) (๒๐.๘๐) - - - (๒๑.๙๐) -

โอนไปอสังหาริมทรัพย์

 เพื่อการลงทุน .   -   . .   -   . .   -   . .   -   . .   -   . .   -   . .   -   . (๓๑.๑๕)

บริจาค - - (๑๔.๒๗) - - - (๑๔.๒๗) -

จำหน่าย - (๐.๑๘) (๔๒.๗๖) (๐.๐๕) - - (๔๒.๙๙) (๒๓.๒๕)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด .   -   . ๑๙๖.๕๑ ๓๑๙.๑๔ ๑.๘๘ .   -   . .   -   . ๕๑๗.๕๓ ๖๒๖.๘๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน      .   -   . ๑,๗๙๓.๘๐ ๔,๒๐๐.๘๕ ๓๒.๑๗ .   -   . .   -   . ๖,๐๒๖.๘๒ ๕,๕๘๔.๘๓

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ๖.๔๐ ๑,๗๗๗.๙๘ ๕๙๑.๒๕ ๓.๔๗ ๑๓.๙๔ ๒,๙๖๕.๐๑ ๕,๓๕๘.๐๕ .   -   .

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ๖.๔๐ ๑,๙๓๒.๑๘ ๖๙๒.๙๑ ๔.๘๙ ๑๐.๓๑ ๒,๐๘๖.๑๘ .   -   .  ๔,๗๓๒.๘๗

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ หลังการปรับปรุง แสดงราคาทุน จำนวน  
๓,๕๓๐.๗๕ ล้านบาท ได้รวมอาคารหอพักสหกรณ์สำนักงาน มูลค่า ๑๐๙.๖๑ ล้านบาท  
รับรู้เป็นรายได้ จำนวน ๓๑.๗๗ ล้านบาท คงเหลือมูลค่าสุทธิ จำนวน ๗๗.๘๔ ล้านบาท ซึ่งแสดง 
เป็นส่วนหนึ่งในรายการรายได้รอการรับรู้  ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงโครงการก่อสร้างหอพักและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๘ สำนักงานอนุญาตให้สหกรณ์เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างตกแต่งอาคารหอพักและสิ่งอำนวย 
ความสะดวกและเป็นผู้มีสิทธิในการจัดเก็บผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาที่ 
สำนักงานมีสิทธิ์ใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากสหกรณ์  
สำนักงานได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหอพักรวมทั้งส่วนควบของที่ดินจากสหกรณ์เมื่อวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และรับรู้อาคารดังกล่าวเป็นสินทรัพย์คู่กับหนี้สินในรายการรายได้รอการรับรู้  
และทยอยรับรู้รายได้รอการรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคา 
ของอาคารที่ได้รับโอนตามอายุของสัญญาเช่าที่ราชพัสดุซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าในวันที่ ๑  
กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓

     สินทรัพย์ อาคาร  ปรับปรุง
  อาคารและ  ยาน ระหว่าง ระหว่าง  ใหม่  
 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ พาหนะ ทาง  ก่อสร้าง รวม รวม

๒๕๕๕ ๒๕๕๔



๑๐๖

๑๖. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีดังนี้
    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ราคาทุน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๓๒๒.๙๑ ๓๗๖.๘๙
 ซื้อเพิ่มในงวด ๑๔.๖๐ ๑๐.๘๒
 รับโอน  ๗๙.๘๙ ๘.๓๑
 โอนออก  (๑๐.๙๗) -
 จำหน่าย  (๗๑.๙๑) (๗๓.๑๑)
 ราคาทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๓๓๔.๕๒ ๓๒๒.๙๑

 ค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖.๒๗ ๒๘๕.๔๖
 รับโอน  ๗๒.๗๒ ๗.๐๕
 โอนออก  (๘.๘๗) -
 จำหน่าย  (๗๑.๙๐) (๗๓.๑๑)
 ค่าตัดจำหน่ายในงวด ๒๕.๖๘ ๒๖.๘๗
 ค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๖๓.๙๐ ๒๔๖.๒๗
 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๗๐.๖๒ ๗๖.๖๔

๑๗. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 เจ้าหนี้อื่น  ๕๓.๖๕ ๕๔.๑๑
 เงินรอรับรู้  ๒.๐๙ ๓.๔๒
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างนำส่ง ๐.๐๓ ๐.๐๓
 เงินค้ำประกันและเงินประกันผลงาน ๐.๔๘ ๐.๖๖
 อื่นๆ  ๕.๔๑ ๔.๑๑
  รวม  ๖๑.๖๖ ๖๒.๓๓

๑๘. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

 หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเป็นการประมาณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  โดยการประมาณภาระผูกพันเงินสำรองบำเหน็จ 
พนักงาน เนื่องจากเป็นการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้เป็นครั้งแรก  จึงเลือกใช้วิธีปรับปรุงกับรายได้ 
สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด



๑๐๗

 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
 ก่อนเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  ๒๕๘.๒๘
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ ๔.๒)  ๓๐๐.๙๒
 ยอดหลังเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  ๕๕๙.๒๐
 เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
 ตั้งสำรองบำเหน็จพนักงาน   ๓๑.๕๔
 ผลประโยชน์จ่ายจริงระหว่างงวด  (๑๑.๙๘)
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  ๕๗๘.๗๖

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ สำนักงานมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 
๕๗๘.๗๖ ล้านบาท เป็นเงินสำรองบำเหน็จพนักงาน ซึ่งคำนวณโดยเงินเดือน x ระยะเวลาการ 
ทำงานถึงวันที่พนักงานเกษียณอายุ x (จำนวนถัวเฉลี่ยพนักงานที่ลาออกระหว่างปี / จำนวน 
คงเหลือพนักงานถัวเฉลี่ยระหว่างปี x ๑๐๐) 

๑๙. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 เงินมัดจำ  ๑๔.๗๐ ๑๔.๐๔
 เงินค้ำประกัน ๔๐.๙๔ ๗.๑๖
 เงินสมนาคุณ ๔.๙๘ ๔.๖๙
  รวม  ๖๐.๖๒ ๒๕.๘๙

๒๐. กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 

 ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  -
 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันสิ้นงวด  ๒๒.๑๐
  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  ๒๒.๑๐

๒๑. เงินอุดหนุนอื่น ประกอบด้วย
    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ๒๐๘.๑๐ ๒๘๓.๖๖
 เงินสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา ๓๑๕.๐๑ ๑๓๖.๓๔
 หัก เงินเหลือจ่ายส่งคืน (๐.๔๓) (๑๑๖.๓๑)
  รวม  ๕๒๒.๖๘ ๓๐๓.๖๙



๑๐๘

๒๒. รายได้ค่าบริการ ประกอบด้วย

    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 รายได้จากการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการ ๑๕๒.๓๒ ๑๓๒.๓๙
 รายได้จากความร่วมมือรับจ้างวิจัยพัฒนา ๑๔๕.๐๔ ๑๒๗.๗๙
 รายได้จากสิทธิประโยชน์ของงานวิจัยและพัฒนา ๑๒.๔๓ ๒๐.๕๗
 รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ๖๙.๔๒ ๘๐.๕๘
 รายได้ค่าบริการสืบค้นและฐานข้อมูล ๐.๐๑ ๐.๐๕
 รายได้จากการขายหนังสือ เอกสาร คู่มือ และค่าสมาชิกวารสาร ๒.๐๖ ๓.๐๑
 รายได้ค่าเช่าและบริการ ๙๔.๔๓ ๗๕.๕๔
  รวม  ๔๗๕.๗๑ ๔๓๙.๙๓

๒๓. รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย

 ๒๕๕๕  ๒๕๕๔
 รายได้ค่าปรับ ๑๔๙.๑๙ ๔.๙๔
 รายได้เบ็ดเตล็ด ๑๐.๗๘ ๑๕.๒๔
 รายรับจากการรับบริจาคพัสดุ ๙.๖๒ ๗.๐๓
 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ๐.๙๖ ๐.๙๒
 เงินเหลือจ่ายส่งคืน ๔.๘๓ ๑๓.๒๗
  รวม  ๑๗๕.๓๘ ๔๑.๔๐

๒๔. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 เงินเดือนและค่าจ้าง ๑,๔๑๓.๑๔ ๑,๒๙๘.๕๗
 เงินสวัสดิการพนักงานและครอบครัว ๒๔๖.๖๐ ๒๒๑.๔๖
  รวม  ๑,๖๕๙.๗๔ ๑,๕๒๐.๐๓

๒๕. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย ประกอบด้วย
    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 เงินอุดหนุนการวิจัย ๓๗๐.๖๐ ๔๓๐.๕๗
 เงินสนับสนุนสถาบันเครือข่าย ๖๒.๗๙ ๕๗.๗๖
 ทุนบัณฑิตศึกษา ๑๓๔.๗๘ ๑๓๕.๔๖
 เงินอุดหนุนอื่นๆ ๖๑.๔๗ ๔๘.๓๐
 ค่าจ้างศึกษา ค่าบริหารงาน และผู้เชี่ยวชาญ ๖๖.๕๙ ๗๐.๙๑
 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ๘๔.๗๗ ๘๓.๓๓
  รวม  ๗๘๑.๐๐ ๘๒๖.๓๓



๑๐๙

๒๖. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ประกอบด้วย

    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ๓๑.๒๒ ๓๑.๑๕
 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์ ๕๑๗.๕๓ ๕๙๕.๗๕
  รวมค่าเสื่อมราคา ๕๔๘.๗๕ ๖๒๖.๙๐
 ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๒๕.๖๘ ๒๖.๘๗
  รวม  ๕๗๔.๔๓ ๖๕๓.๗๗

๒๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย
    ๒๕๕๕ ๒๕๕๔
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๙๔.๙๒ ๙๘.๒๐
 ค่ารับรองและพิธีการ ๑๖.๕๗ ๑๕.๑๓
 ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริการเครือข่าย ค่าเช่าอื่น ๘๔.๙๘ ๙๐.๗๐
 ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์และบริการข้อมูล ๑๖.๙๘ ๑๖.๕๖
 ค่าใช้จ่ายบริหารอาคาร ๙๓.๔๗ ๘๘.๘๗
 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ๖๘.๕๖ ๖๒.๐๖
 ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ๘๘.๙๔ ๑๓๓.๘๑
 ค่าใช้สอย  ๕๙.๘๙ ๕๒.๐๕

    ๒๕๕๕  ๒๕๕๔
 ค่าวัสดุ  ๒๖๑.๐๘ ๒๕๐.๓๖
 ค่าสาธารณูปโภค ๑๑๗.๔๙ ๑๑๖.๐๕
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ๑๑๓.๓๒ ๑๑๘.๘๖
 ค่าสมาชิก  ๘.๑๓ ๑๑.๖๗
 ค่าสอบบัญชี ๐.๙๐ ๑.๑๐
 ค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินสำหรับโครงการ/งานบริการ ๒๖.๘๘ ๒๙.๙๐
 ส่วนลดจากเงินร่วมทุน ๗๕.๘๑ ๑๓๐.๖๘
 หนี้สงสัยจะสูญ (๑.๕๑) ๑.๑๐
 ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ๑๖.๕๗ ๐.๑๔
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๐.๒๐ ๐.๕๒
  รวม  ๑,๑๔๓.๑๘ ๑,๒๑๗.๗๖



๑๑๐

๒๘. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

  ๒๘.๑ ภาระผูกพัน

 ตามรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน จำนวน ๓,๑๘๖.๒๙ 
ล้านบาท มีดังนี้

 ๑. ภาระผูกพันตามงบลงทุน

  -  งานก่อสร้าง   ๖๗๓.๗๗

 ๒. ภาระผูกพันตามงบเงินอุดหนุน

  - โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        ใน ๔ กลุ่มงาน ดังนี้

  ๑) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์ ประกอบด้วย

   - คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ๒๕๖.๕๓

   - คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ ๑๙๘.๔๖

   - คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ๘๒.๑๓

   - คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส ๘๗.๓๖

   - Cross-cutting Technology ๔๖.๒๙

   - คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ๓๐.๙๕

   - คลัสเตอร์อื่นๆ ๒๑.๓๒

     รวม  ๗๒๓.๐๔

  ๒) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน ๔๕๕.๙๖

  ๓) กลุ่มโปรแกรมงานตามพันธกิจที่จำเป็น ๑,๒๓๙.๑๖

  ๔) กลุ่มบริหารจัดการภายใน ๙๔.๓๖  ๒,๕๑๒.๕๒

     รวมทั้งสิ้น   ๓,๑๘๖.๒๙

 ๒๘.๒ หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ สำนักงานเป็นจำเลยในคดีแพ่ง ๔ คดี ทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 
๗๘๕.๐๒ ล้านบาท   ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลธัญบุรี และถูกฟ้องคดีปกครองจำนวน 
๔ คดี ทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงิน ๑๖.๘๙ ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการไต่สวนของศาลปกครอง 
กลาง และศาลปกครองสูงสุด



๑๑๑

๒๙. การจัดประเภทรายการใหม่

 รายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่นำมาเปรียบเทียบได้มีการจัดป
ระเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

 ผลจากการจัดประเภทรายการใหม่ไม่ทำให้งบแสดงฐานะการเงินแสดงรายการสินทรัพย์รวม 
และหนี้สินรวมต่างไปจากเดิม ดังนี้

     หน่วย : บาท
    รายการเดิม รายการใหม่    
 สินทรัพย์หมุนเวียน
  เงินทดรองจ่าย ๑๐,๐๙๕,๕๒๕.๔๓ -
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๕๒,๒๕๙,๑๔๔.๑๓ ๖๒,๓๕๔,๖๖๙.๕๖
  อื่นๆ  ๑,๘๒๘,๖๙๒,๕๐๕.๑๗ ๑,๘๒๘,๖๙๒,๕๐๕.๑๗
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๑,๘๙๑,๐๔๗,๑๗๔.๗๓ ๑,๘๙๑,๐๔๗,๑๗๔.๗๓
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๘,๑๐๙,๓๑๒,๓๐๔.๗๔ ๘,๑๐๙,๓๑๒,๓๐๔.๗๔
 รวมสินทรัพย์ ๑๐,๐๐๐,๓๕๙,๔๗๙.๔๗ ๑๐,๐๐๐,๓๕๙,๔๗๙.๔๗

 หนี้สินหมุนเวียน
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๑๔๗,๔๔๒,๔๔๒.๙๗ ๖๒,๓๓๐,๗๖๒.๔๖
  อื่นๆ  ๑๗๗,๗๔๘,๒๘๒.๑๙ ๑๗๗,๗๔๘,๒๘๒.๑๙
 รวมหนี้สินหมุนเวียน ๓๒๕,๑๙๐,๗๒๕.๑๖ ๒๔๐,๐๗๙,๐๔๔.๖๕

 หนี้สินไม่หมุนเวียน
  รายได้รอการรับรู้ - ๘๕,๑๑๑,๖๘๐.๕๑
  อื่นๆ  ๖๗๐,๐๙๖,๓๔๔.๑๒ ๖๗๐,๐๙๖,๓๔๔.๑๒
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๖๗๐,๐๙๖,๓๔๔.๑๒ ๗๕๕,๒๐๘,๐๒๔.๖๓
 รวมหนี้สิน  ๙๙๕,๒๘๗,๐๖๙.๒๘ ๙๙๕,๒๘๗,๐๖๙.๒๘
 ส่วนของทุน ๙,๐๐๕,๐๗๒,๔๑๐.๑๙ ๙,๐๐๕,๐๗๒,๔๑๐.๑๙
  รวมหนี้สินและส่วนของกองทุน ๑๐,๐๐๐,๓๕๙,๔๗๙.๔๗ ๑๐,๐๐๐,๓๕๙,๔๗๙.๔๗



๑๑๒


