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สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  
ซึง่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)  
เมือ่วนัที ่๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และไดร้บัความเหน็ชอบการทบทวนแผนกลยทุธ์ 
ดงักลา่วจาก กวทช. ในการประชมุครัง้ที ่๓/๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๒๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คือ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้าน 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนภาคการผลติ ภาคบรกิาร และภาคเกษตรกรรม และ 
การปรบัปรงุคณุภาพชวีติของคนไทยใหด้ขีึน้ จนเกดิเปน็ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิ 
และสังคมท่ีมองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ 
บริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม และยกระดับความสามารถขององค์กร ท้ังด้าน 
บุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างผลงานท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ฯ สวทช. กำหนดให้มี 
แผนงานวิจัยและพัฒนา ๕ คลัสเตอร์ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคลัสเตอร์ 
เป้าหมาย ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ 
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบทและ 
ผู้ด้อยโอกาส คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ แผนงานวิจัยและ 
พฒันาเทคโนโลยเีพือ่ใชป้ระโยชนใ์นหลายคลสัเตอร ์(Cross Cutting Technology)  
และแผนงานวิจัยเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) นอกจากนี้ ยังมี 
แผนงานตามพันธกิจอื่นๆ อีก ๙ แผนงาน โดยใช้ Balanced Scorecard (BSC) 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สวทช. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป 
ดังนี้

 • การดำเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) 
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยใีนภาคการผลติ ภาคบรกิาร และภาคเกษตรกรรม จำนวน 
๘,๐๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๑.๗๔ เท่าของการลงทุนปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ (๒) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ที่ เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวนประมาณ 
๑๘,๐๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๓.๙๓ เท่าของค่าใช้จ่ายของ สวทช. 
(๓) ลูกค้าเดิมที่กลับมาใช้บริการ สวทช. จำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๔๒ 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๖ ของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ (๔) 
สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายของ สวทช. คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ  
๐.๘๑ (รายได้ สวทช. จำนวน ๓,๗๒๓.๘๖ ล้านบาทต่อค่าใช้จ่ายจำนวน 
๔,๕๘๔.๔๖ ลา้นบาท) (๕) สดัสว่นบทความวารสารนานาชาตติอ่บคุลากร 
วิจัยของ สวทช. คิดเป็นสัดส่วน ๓๖ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน  

บทสรุปผู้บริหาร
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(๖) สดัสว่นทรพัยส์นิทางปญัญาตอ่บคุลากรวจิยัของ สวทช. คดิเปน็สดัสว่น 
๒๔ คำขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน (๗) การบริหารระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพันธกิจองค์กร วัดตามเกณฑ์ของสำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีดังน้ี ผลการดำเนินงานด้าน 
การบริหารความเสี่ยงคิดเป็นร้อยละ ๙๔ ด้านการควบคุมภายในคิดเป็น 
รอ้ยละ ๙๖.๘ และดา้นการตรวจสอบภายในคดิเปน็รอ้ยละ ๑๐๐ (๘) การบรหิาร 
ทรพัยากรบคุคล (วดัตามเกณฑข์อง ก.พ.ร.) ผลการดำเนนิงานคดิเปน็รอ้ยละ 
๙๒ และ (๙) การบริหารจัดการสารสนเทศ (วัดตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร.) 
ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

 • การดำเนนิงานวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สามารถถา่ยทอด 
ผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณ 
ประโยชน ์จำนวน ๑๘๐ เทคโนโลย ีเพือ่นำไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุ 
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างของผลการดำเนินงาน อาทิ  
การพฒันาวธิกีารตรวจแบคทเีรยีทีเ่ปน็สาเหตโุรคกุง้ตายเฉยีบพลนั, ยางลอ้ตนั 
รถฟอรค์ลฟิทป์ระหยดัพลงังาน, เครือ่งตรวจวดักลิน่และรสชาตขิองสว่นผสม 
ในอาหาร, บริการตรวจสอบสุขภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NetHAM nano 
และผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ ทั้งนี้ มีสถานประกอบการ 
และชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์จำนวน ๒๐๐ ราย  
ผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาได้นำมาซึ่งการตีพิมพ์บทความผลงาน 
วิชาการที่เกิดจากบุคลากรภายในและภายนอกที่รับทุนจาก สวทช. ใน 
วารสารวิชาการนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index  
Expanded (SCIE) ๕๘๘ ฉบับ (Impact Factor มากกว่าสอง ๓๑๐ ฉบับ)  
และบทความในวารสารวิชาการระดับชาติ ๑๐ ฉบับ มีการยื่นขอจดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ๒๙๖ คำขอ แบ่งเป็นคำขอสิทธิบัตร ๑๖๔ คำขอ อนุสิทธิบัตร ๖๕ 
คำขอ ความลับทางการค้า ๙ คำขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๕๘ คำขอ

 • การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการนำ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ่าน “โครงการ 
สนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย (Industrial Technology  
Assistant Program: iTAP)” ได้ดำเนินการสนับสนุน ๖๔๕ โครงการ 
เป็นรายใหม่ ๔๒๕ โครงการ

 • การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีมีผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจ 
เทคโนโลยีที่เกิดจากกิจกรรมการบ่มเพาะเทคโนโลยีของ สวทช. รวมทั้งสิ้น 
๖๐ ราย

 • การสนับสนุนภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้การสนับสนุน 
เงินกู้ดอกเบ้ียต่ำจำนวน ๒๖๕ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๓,๘๗๑.๑๗ ล้านบาท

 • การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนทุน 
การศึกษาให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

๖
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และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) จำนวนทั้งสิ้น ๗๐๑ ทุน  
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก 
และเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) จำนวน ๙๖ ทนุ  
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and  
Technologist Program : YSTP) จำนวน ๖๗ ทุน โครงการทุนสถาบัน 
บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of  
Science and Technology : TGIST) จำนวน ๒๕๓ ทนุ โครงการพฒันา 
ศกัยภาพบุคลากรเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NSTDA- 
University-Industry Research Collaboration : NU-IRC) จำนวน  
๗๙ ทุน และโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่ง 
ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Thailand Advanced  
Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of  
Technology : TAIST-Tokyo Tech) จำนวน ๒๐๖ ทุน นอกจากนี้ ยัง 
ดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แกเ่ยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษาและผูป้ระกอบอาชพีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยีที่ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพตรง 
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการโดยผ่านกลไกการฝึกอบรม 
จำนวน ๑๕,๔๗๙ คน และส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถ  
และเกิดความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมี 
ผู้เข้าร่วมจำนวน ๔,๓๔๔ คน

 • การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อ 
โทรทศัน ์ไดแ้ก ่รายการสารคดสีัน้ “พลงัวทิย ์คดิเพือ่คนไทย โดย สวทช.”  
มผีูช้มเฉลีย่ ๖๕๐,๐๐๐ คน/ตอน และรายการ “Science Guide” มผีูช้ม 
เฉลี่ย ๕๔๐,๐๐๐ คน/ตอน

 • การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปีที่ผ่านมา สวทช. ดำเนิน 
โครงการความรว่มมอืระหวา่งประเทศทัง้สิน้ ๑๔ โครงการ และมสีว่นรว่ม 
ในการจดักจิกรรมสมัมนา Horizon 2020 Information Day เพือ่แนะนำ 
กรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับ 
สหภาพยโุรปแกน่กัวจิยั และเพิม่โอกาสใหก้บันกัวจิยัในภาคพืน้อาเซยีน 
ให้เข้าถึงทุนวิจัยของสหภาพยุโรป

 • การพัฒนาและบริการโครงสร้างพื้นฐาน มีการให้บริการพื้นที่เช่าแก ่
บริษัทเอกชน จำนวน ๑๔๖ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๓๓,๙๕๖.๙๑ ตารางเมตร 
มกีารใหบ้รกิารวเิคราะห ์ทดสอบ และสอบเทยีบ จำนวน ๓๕,๘๖๙ รายการ  
ให้บริการฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการดาวน์โหลด 
ผลงานตพีมิพผ์า่นฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี๑๐๔,๑๓๑ 
ครั้ง

 • การดำเนินงานด้านการสนับสนุนและบริหารจัดการภายใน สวทช. 
กำหนดมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย และดำเนินการเพื่อปรับปรุง  

๗
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เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการภายใน ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โดยการพัฒนา Employee  
Engagement การพัฒนาผู้มีศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนา 
คณุภาพชีวิตของพนักงาน (๒) การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ICT โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงานสารสนเทศกลาง 
เช่น ระบบเมลกลาง ระบบบริหารจัดการโครงการ (myProject) และ 
ฐานข้อมูลต่างๆ และ (๓) การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางกายภาพ โดยการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค 
และพลังงาน เป็นต้น

 • ผลการใชจ้า่ยงบประมาณรวมทัง้สิน้ ๕,๐๓๓.๐๖ ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ  
๘๖.๙๖ ของแผนรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช.  
(๖,๒๗๘ ล้านบาท) มีรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด ๑,๔๘๐.๗๘  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๒ ของแผนรายได้ประจำปี ๒๕๕๗  
(๑,๕๗๐ ลา้นบาท) ในรายไดด้งักลา่ว เปน็รายไดท้ีเ่กดิจากความสามารถ 
ของ สวทช. ๑,๑๗๒.๐๙ ล้านบาท รายได้อื่นๆ ๑๔๓.๐๓ ล้านบาท และ 
รายรับชำระหนี้ ๑๖๕.๖๖ ล้านบาท

 • ปจัจบุนั สวทช. มบีคุลากรทัง้สิน้ ๒,๖๙๒ คน แบง่เปน็บคุลากรสายวจิยั 
และวชิาการจำนวน ๑,๘๓๒ คน และบคุลากรทีไ่มใ่ชส่ายวจิยัและวชิาการ 
จำนวน ๘๖๐ คน คดิเปน็รอ้ยละ ๖๘.๐๕ และ ๓๑.๙๕ ของจำนวนบคุลากร 
ทั้งหมด ตามลำดับ

 จากภาพรวมผลการดำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบว่า  
ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ยกเว้น ผลการดำเนินงาน 
ด้านบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของ สวทช. ต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสาร 
นานาชาตทิีบ่คุลากรของ สวทช. มสีว่นรว่มในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ (๔๔๑ ฉบบั) 
พบวา่สงูขึน้กวา่ผลการดำเนนิงานในปงีบประมาณ ๒๕๕๖ (๔๐๑ ฉบบั) และพบวา่
จำนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารนานาชาตทิีบ่คุลากรของ สวทช. มสีว่นรว่มทีม่ ี
Impact Factor มากกวา่สอง มปีรมิาณเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง (บทความทีต่พีมิพ ์
ในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor มากกว่าสอง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔, 
๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ มีจำนวน ๒๐๐, ๒๐๑, ๒๑๙ และ ๒๖๕ ตามลำดับ)  
ซึง่สะทอ้นนโยบายทีผู่บ้รหิารไดก้ำหนดไว ้คอื ใหมุ้ง่เนน้การผลติบทความตพีมิพ์ 
ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณการตีพิมพ์ 
เพียงอย่างเดียว

๘
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จำนวน (โครงการ)
มูลค่า (ล้านบาท)

ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาของ สวทช.
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สวทช. มีโครงการวิจัยและพัฒนา

ที่ดำเนินการอยู่จำนวน ๑,๗๗๐ โครงการ 
มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น ๓,๘๗๘.๑๐ ล้านบาท ได้แก่

 

งานวิจัยและพัฒนามุ่งเป้าคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
รวม ๑,๑๒๙ โครงการ 

มูลค่า ๒,๖๑๘.๘๔ ล้านบาท 
ประกอบด้วย

๓๓๙

๖๙๖.๒๑

๗๐๙.๔๙

๑๗๘

๔๙๗.๐๕

๑๙๓

๑๐๙.๒๔

๙๑

๒๑๔.๒๔

๑๑๒

๓๙๒.๖๑

๒๑๖

เกษตรและอาหาร

สุขภาพและ

การแพทย

พลังงานและ

สิ่งแวดลอม

ทรัพยากร 
ชุมชนชนบท
และผูดอยโอกาส

อุตสาหกรรม
การผลิตและ
บริการ

Cross Cutting Technology

งานวิจัยและพัฒนา
มุ่งเป้าในคลัสเตอร์

อุตสาหกรรม

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technologies) 
รวม ๖๔๑ โครงการ 

มูลค่าโครงการรวม ๑,๒๕๙.๒๖ ล้านบาท 
ประกอบด้วย

๘๐.๘๑
เทคโนโลยีชีวภาพ

(BIOTEC)
การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีฐาน ๙๐

๒๑๒

๑๕๖.๗๔
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

(MTEC) ๑๖๒
๓๗๑.๓๕

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร (NECTEC)

๑๗๗ ๖๕๐.๓๖
นาโนเทคโนโลยี 

(NANOTEC)

จำนวน (โครงการ)
มูลค่า (ล้านบาท)

๙
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ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ
บทความวิชาการนานาชาติ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วมผลิตบทความและบทความสั้นได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded  
(SCIE) จำนวนทั้งสิ้น ๔๔๑ ฉบับ 
ในจำนวนนี้มีบทความที่มี Impact Factor มากกว่าสอง จำนวน ๒๖๕ ฉบับ

 สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้นรวม ๒๙๖ คำขอ 
ได้แก่  สิทธิ บั ตร  ๑๖๔  คำขอ อนุ สิ ทธิ บั ตร ๖๕  คำขอ 
ความลับทางการค้า ๙ คำขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๕๘ 
คำขอ สำหรับการยื่นขอจดสิทธิบัตร ๑๖๔ คำขอ เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตร
ภายในประเทศ ๑๖๓ คำขอ 
 และยืน่ขอจดสทิธบิตัรในตา่งประเทศ ๑ คำขอ ไดร้บัคูม่อืสทิธบิตัรจำนวน 
๒๐ ฉบับ และคู่มืออนุสิทธิบัตรจำนวน ๖๖ ฉบับ

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๖๗

๑๔

๑๐๖

๑๘

๑๔๑

๑๒

๑๗๑

๗

๑๘๑

๑๒

๑๖๖

๑๓

๑๕๘

๕

๒๐๓

๒๙

๑๖๔

๒๐ ได้รับ
ยื่นจดสิทธิบัตร

ปีงบประมาณ

จำนวนคำขอ

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๒๕๕๗

๓๙๙

๔๓๓

๓๘๔
๔๐๑

๔๔๑

๑๐
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บุคลากร
 สวทช. มีบุคลากรรวม ๒,๖๙๒ คน อยู่ในสายวิจัยและวิชาการจำนวน ๑,๘๓๒ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๕ ของบุคลากรทั้งหมด และ
มีบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการจำนวน ๘๖๐ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๕ ของบุคลากรทั้งหมด 
เทียบเป็นสัดส่วนสายวิจัยและวิชาการต่อสาย 

ที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ เท่ากับ ๒.๑๓ : ๑

เมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. 
มีบุคลากรในระดับปริญญาเอกและโท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๒ 

ของบุคลากรทั้งหมด

๙๘๔
๑,๑๓๖ ๑,๐๙๘

๑,๓๓๐

๑,๔
๘๕

๑,๙
๑๙

๒,๖๖๓
๒,๖๓๔

๒,๖๗๓ ๒,๖๔๔ ๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๒

๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๕๔๕
(๒๐.๒๕%)

รวม
๒,๖๙๒
(๑๐๐%)

๑,๑๘๑
(๔๓.๘๗%)

๙๖๖
(๓๕.๘๘%)

จำนวน คน (%)

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปรญิญาตรแีละตำ่กวา่
รวม

๑๑
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สาร
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ขานรับนโยบายด้านการพัฒนา 
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 
และนวัตกรรมของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ 
พัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ 
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหง่ชาต ิเพือ่ใหป้ระเทศมคีวามสามารถในการแขง่ขนั พรอ้มกนันี ้วท. ยงั 
สง่เสรมิใหม้โีครงการลงทนุขนาดใหญข่องประเทศ เชน่ ดา้นพลงังานสะอาด ระบบราง  
ยานยนตไ์ฟฟา้ การจดัการนำ้และขยะ การใชป้ระโยชนจ์ากผลการศกึษาวจิยั พฒันา 
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จำเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ ์
หรอืเทคโนโลยจีากตา่งประเทศ จะใหม้เีงือ่นไขการถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่ใหส้ามารถ 
พึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย

 ในการดำเนินงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนา 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ไดร้บัมอบหมายใหด้ำเนนิงานสอดคลอ้ง 
กบันโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ผ่านการพัฒนาผลงานวิจัยและพัฒนา 
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้ ส่งเสริมให้ 
บรูณาการงานระหวา่งกนั ทัง้ระดบัหนว่ยงาน กระทรวง องคก์รตา่งๆ ทัง้ภาครฐั เอกชน 
และการศึกษา รวมไปถึงระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี และกลุ่มประเทศ
ทั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งต้องดำเนินงานอย่างรวดเร็ว ภายใต้ระยะเวลาอันจำกัด

 นอกจากนี้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีจะต้องสื่อสารและ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทิศทางการพัฒนาประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ 
เผยแพรว่สิยัทศันใ์นการดำเนนิงานทีมุ่ง่สรา้งประโยชนแ์กส่งัคมและประชาชน ซึง่เนน้ 
การดำเนินงานที่สนับสนุนการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-
Income Trap)

  ในนามของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ สวทช. ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับประเทศอย่างสม่ำเสมอ และเชื่อมั่นว่า สวทช. จะส่งมอบผลงานสำคัญต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือผลักดันการยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแขง่ขนัของประเทศโดยการลงทนุดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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สวทช. เป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม  
จนสามารถถา่ยทอดไปสูก่ารใชป้ระโยชน ์พรอ้มทัง้สง่เสรมิดา้นการพฒันากำลงัคน และ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที ่
มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จากการดำเนินงานร่วมกันของศูนย์วิจัย 
และพฒันาเฉพาะทางทัง้ ๔ ศนูย ์ไดแ้ก ่ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ 
(ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) โดยมี 
ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ี(ทเีอม็ซ)ี เปน็หนว่ยงานสำคญัในการเชือ่มโยงผลงานของ  
สวทช. ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  
สามารถถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งเชิงพาณิชย์และ 
สาธารณประโยชน ์จำนวน ๑๘๐ เทคโนโลย ีเพือ่นำไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุ 
กระบวนการผลติและผลติภณัฑต์า่งๆ ตวัอยา่งเชน่ การพฒันาวธิกีารตรวจแบคทเีรยีทีเ่ปน็ 
สาเหตโุรคกุง้ตายเฉยีบพลนั, ยางลอ้ตนัรถฟอรค์ลฟิทป์ระหยดัพลงังาน, เครือ่งตรวจวดั 
กลิน่และรสชาตขิองสว่นผสมในอาหาร, บรกิารตรวจสอบสขุภาพเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
NetHAM nano และผลติภณัฑช์วีภาพควบคมุลกูนำ้ยงุรำคาญ มสีถานประกอบการและ 
ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์จำนวน ๒๐๐ ราย นอกจากนี้ สวทช. มีบทความ 
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาตติามรายชือ่ของ Science Citation Index Expanded 
(SCIE) ๕๘๘ ฉบบั มผีลงานยืน่ขอจดทรพัยส์นิทางปญัญา ๒๙๖ คำขอ คดิเปน็มลูคา่การ
ลงทนุดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนภาคการผลติ ภาคบรกิาร และภาคเกษตรกรรม 
จำนวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท และเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิด 
จากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มูลค่า ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท

 นอกจากนี้ สวทช. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
ดำเนนิการตามมาตรการสง่เสรมิการลงทนุเพือ่พฒันาทกัษะ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
(Skill, Technology and Innovation -- STI)แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อผลักดัน 
ให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิต ภาคบริการ 
และภาคเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเพิ่มค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาให้ถึง 
ร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติ
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รายงานประจำปี ๒๕๕๗

  ยางลอ้ตนัรถฟอรค์ลฟิทเ์ปน็ยางลอ้รถประเภท 
ทีใ่ช้ยางธรรมชาติในการผลิตสูงกว่ายางล้อประเภท 
ใช้ลม คือ ใช้ยางธรรมชาติประมาณ ๓๐ กิโลกรัม 
ต่อเส้น ในขณะที่ยางล้อรถประเภทใช้ลมใช้ยาง 
ธรรมชาติเพียง ๘ กิโลกรัมต่อเส้น ในแต่ละปี 
ประเทศไทยใช้ยางธรรมชาติเพื่อการผลิตยาง 
ล้อรถตันประมาณ ๑๒,๙๖๐ ตันต่อปี โดยเป็น 
การผลิตเพื่อใช้ในประเทศประมาณ ๒๑๖,๐๐๐  
เส้นต่อปี ท่ีเหลือเป็นการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน 
เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีการส่งออกไปยังแถบ 
ยโุรป อเมริกา และญ่ีปุ่น โดยมูลค่าตลาดรวมประมาณ  
๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันอุตสาหกรรมยาง 
ล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ของประเทศไทยอยู่อันดับ ๔ 
ของตลาดโลก ผูป้ระกอบการของไทยสว่นใหญเ่ปน็ 
อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม จงึจำเปน็ 
ตอ้งได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถผลิต 
และส่งออกยางล้อรถได้มากยิ่งขึ้น สำหรับยาง 
ลอ้ตันประเทศไทยต้องแข่งขันในด้านเทคโนโลยีและ 
คุณภาพอย่างมากโดยเฉพาะกับประเทศศรีลังกา 
ซึง่เปน็ประเทศผูผ้ลติยางลอ้ตนัอนัดบัตน้ของโลก  
และเทคโนโลยีหน่ึงท่ีจะมีความสำคัญย่ิงในการเพ่ิม 
มลูคา่ยางลอ้ตนั คอื เทคโนโลยกีารผลติยางลอ้รถ 
ประหยัดพลังงาน

 เอ็มเทค สวทช. ประสบความสำเร็จใน 
การพัฒนายางล้อตันประหยัดพลังงานต้นแบบ 
สำหรบัใชก้บัรถฟอรค์ลฟิท ์จากการทดสอบพบวา่ 
ยางล้อตันต้นแบบขนาด ๗.๐๐-๑๒ ท่ีพัฒนาข้ึนมีค่า 
สมัประสิทธ์ิความต้านทานการหมุนเท่ากับ ๑๘ กิโลกรัม 
ต่อตัน ซึ่งต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับยางล้อตันนำเข้า 
จากต่างประเทศ ยางล้อตันยี่ห้อชั้นนำในประเทศ  
และยางล้อตันท่ีผลิตด้วยเทคโนโลยีเดิมของบริษัท 
ผูผ้ลติและจดัจำหนา่ยยางลอ้ตนัทีร่ว่มพฒันายาง 
ดังกล่าว จึงทำให้ยางล้อตันต้นแบบที่พัฒนาขึ้น 
สามารถประหยัดพลังงานได้สูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ 
กับยางล้อตันยี่ห้ออื่นๆ นอกจากนี้ การทดสอบ 
ประสิทธิภาพการใช้งานจริง พบว่ายางล้อตันต้นแบบ 
มีอายุการใช้งานของดอกยางสูงกว่ายางล้อตันที่ 
ผลิตด้วยเทคโนโลยีเดิมประมาณ ๒ เท่าและใช้ 
พลังงานในการขับเคลื่อนน้อยลง ทำให้สามารถ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนยางและค่าเช้ือเพลิง 
ของรถฟอรค์ลฟิทไ์ดถ้งึ ๖๐,๐๐๐ บาทตอ่คนัตอ่ป ี
โดยยางล้อตันที่พัฒนาขึ้นยังมีต้นทุนในการผลิต 
เท่าเดิม

ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน

  ไสก้รอกแฟรงเฟอรเ์ตอรเ์ปน็ผลติภณัฑแ์ปรรปู 
ประเภทอิมัลชันจากเนื้อสัตว์ที่มีประมาณไขมัน 
สัตว์อยู่ประมาณร้อยละ ๒๐-๒๕ ของปริมาณ 
ส่วนประกอบท้ังหมดจึงให้พลังงานสูง แต่ไขมันสัตว์ 

การใช้ตัวปรับสมบัติรีโอโลยีเพื่อการพัฒนาไส้กรอกไขมันต่ำ

มีกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงจึงส่งผลเสียต่อ 
สุขภาพของผู้บริโภค ไขมันในไส้กรอกให้คุณภาพ 
เนือ้สมัผสั ลกัษณะทางกายภาพ และรสชาตทิีเ่ปน็ 
เอกลักษณ์ ดังนั้น การลดปริมาณไขมันส่งผล 

๑๕
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ให้เนื้อสัมผัสของไส้กรอกมีความแข็งกระด้าง  
ความชุม่นำ้ลดลง สเีขม้ขึน้ เปน็ตน้ ซึง่มผีลกระทบ 
ตอ่ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ผูผ้ลติและจำหนา่ย 
ผลติภณัฑไ์ก-่หมรูายใหญใ่นประเทศไทย เลง็เหน็ 
ถึงแนวโน้มของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในสุขภาพ  
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาไส้กรอกไขมันต่ำที่มี 
เนือ้สมัผสัเปน็ทีต่อ้งการของผูบ้รโิภค ประกอบกบั 
คณะผู้วิจัยจากกลุ่ม Food Rheology เอ็มเทค 
สวทช. ได้มีงานวิจัยในการพัฒนาตัวปรับสมบัต ิ
รีโอโลยีเพื่อใช้ทดแทนไขมัน จึงนำมาสู่การร่วม 
พฒันาผลติภณัฑไ์สก้รอกไขมนัตำ่โดยใหม้คีณุภาพ 
เนื้อสัมผัสและประสาทสัมผัสคล้ายคลึงกับสูตร 
ควบคุม

  ไส้กรอกไขมันต่ำพัฒนาขึ้นจากการแทนที่ 
ไขมันสัตว์ด้วยของผสมจากสารทดแทนไขมัน  
สารปรับสมบัติเชิงรีโอโลยีและตัวเพ่ิมความสามารถ 
ในการอุ้มน้ำ ตลอดจนถึงการปรับสัดส่วนองค์ประกอบ 
เนื้อสัตว์ และองค์ประกอบที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ในสูตร  

การทดสอบเนื้อสัมผัสด้วยเทคนิค
Warner-Bratzler Shear Force Test

ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
(Quantitative Descriptive Analysis)

รวมท้ังการปรับสภาวะในกระบวนการผลิต ไส้กรอก 
ไขมนัตำ่ทีเ่ตรยีมไดน้ำมาทดสอบสมบตัเินือ้สมัผสั  
ดว้ยเทคนคิ Warner-Bratzler Shear Force Test  
เพื่อทดสอบสมบัติ เชิงกายภาพและเชิงเคมี  
รวมถึงการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
เชิงพรรณนาด้วยเทคนิค Hedonic 9-Point 
scale and Quantitative Descriptive Analysis  
โดยผลการพัฒนาไส้กรอกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เปรยีบเทยีบกบัสตูรควบคมุ พบวา่ผลการประเมนิ 
คุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาอยู่ 
ในระดับที่ผู้ทดสอบที่ได้รับการฝึกฝนยอมรับได้ 
และมีปริมาณไขมันน้อยกว่าร้อยละ ๔ จึงจัดอยู่ 
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารไขมันต่ำ (ไขมันน้อยกว่า 
๓ กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง ๕๕ กรัม)  
ตามมาตรฐานมีพลังงานต่ำกว่าสูตรควบคุมร้อยละ  
๕๒-๕๕ จงึสามารถจดัอยูใ่นกลุม่ผลติภณัฑอ์าหาร 
ที่ให้พลังงานน้อย หรือ Lite อีกท้ังยังมีเส้นใย 
อาหารสูงกว่าสูตรควบคุมประมาณ ๕ เท่าอีกด้วย

จุลินทรีย์เพื่อการผลิตเป็นสารเสริมอาหารสัตว์

 สุกรและสัตว์ปีก เป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวที่ไม่ 
สามารถผลิตเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารบางชนิด 
ได ้และสตัวท์ีอ่ายนุอ้ยกย็งัไมส่ามารถผลติเอนไซม ์
ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังน้ัน จึงมี 
การประยกุตใ์ชเ้อนไซมเ์สรมิลงในสตูรอาหารสตัว ์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของอาหาร 
ต่างๆ ให้แก่สัตว์ ทำให้สัตว์น้ำมีน้ำหนักและ
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นโดยใช้อาหารเท่าเดิม 
จึงเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และยังสามารถ 
ช่วยลดปัญหามลภาวะจากมูลสัตว์

๑๖
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  ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทเอกชน 
ผู้ดําเนินธุรกิจสินค้าปศุสัตว์ได้พัฒนากระบวนการ 
ผลิตเอนไซม์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
แบบครบวงจรจนประสบความสำเร็จ สามารถ 

ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา
(3 Minute DO Test Kit)

“ESenSS” เครื่องตรวจวัดกลิ่นและรสชาติของส่วนผสมในอาหาร

คัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ ที่สามารถเป็นแหล่ง 
ผลิตเอนไซม์สำหรับเสริมในอาหารสัตว์ได้ โดย 
สามารถผลิตเอนไซม์ในกลุ่มย่อยคาร์โบไฮเดรต 
ในปรมิาณสงู ทำงานไดด้ทีีอ่ณุหภมูสิงูและในชว่ง  
pH กว้าง จึงเหมาะสมกับระบบทางเดินอาหาร 
ของสัตว์ และได้พัฒนากระบวนการเพิ่มปริมาณ 
จุลินทรีย์ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสมด้วยเทคนิค 
การหมักแบบอาหารแข็ง (Solid state fermen-
tation) ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๗ สวทช. ได้อนุญาต 
ใหบ้รษิทัใชส้ทิธผิลงานวจิยัดงักลา่ว เพือ่การผลติ 
เป็นสารเสริมอาหารสัตว์ในเชิงพาณิชย์

สท่ีีเกิดจากปฏิกิริยารีดอกซ์ (การรับส่งอิเล็กตรอน)  
ระหวา่งสารเคมทีีใ่ชท้ดสอบกบัออกซเิจนทีล่ะลาย 
อยู่ในน้ำ ความเข้มของสีจะแสดงถึงปริมาณของ 
ออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในน้ำ โดยใช้เวลาในการทดสอบ 
เพียง ๓ นาที ชุดทดสอบนี้มีขนาดเล็กกะทัดรัด 
พกพาสะดวก และมรีาคาประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐  
บาท ซึง่ถกูกวา่ชดุทดสอบทีน่ำเขา้จากตา่งประเทศ 
กวา่ ๓ เทา่ สามารถนำไปตรวจวเิคราะหห์าปรมิาณ 
ออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม

  ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ สวทช. ไดถ้า่ยทอดเทคโนโลย ี
ใหแ้กบ่รษิทัเอกชนเพือ่ผลติเปน็ชดุทดสอบ สำหรบั 
ใชใ้นภาคเกษตรกรรม ประมง อตุสาหกรรมอาหาร 
และเครื่องดื่ม รวมถึงใช้ในการดูแลคุณภาพน้ำใน 
สิง่แวดลอ้ม ซึง่บรษิทัมแีผนการผลติเพือ่จำหนา่ย 
ในประเทศ และมแีผนขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศ 
ในอนาคตอีกด้วย

ปจัจุบันชุดทดสอบออกซิเจนในน้ำท่ีมีความสะดวก 
และง่ายต่อการใช้งานยังคงต้องนำเข้าจาก 
ตา่งประเทศ และมีราคาค่อนข้างสูง ส่วนชุดทดสอบ 
ที่ผลิตได้ในประเทศนั้นถึงแม้ราคาถูก แต่ก็ยังมี 
ขอ้จำกดัดา้นขัน้ตอนการทดสอบทีซ่บัซอ้น ยุง่ยาก 
และใช้เวลานาน ด้วยเหตุนี้ ไบโอเทค สวทช. จึง
ได้พัฒนาชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ออกซิเจน 
ละลายน้ำแบบพกพา ซ่ึงอาศัยหลักการเปล่ียนแปลง 

  นาโนเทค สวทช. พฒันาเครือ่งตรวจวดักลิน่
และรสชาตขิองสว่นผสมในอาหาร หรอื ESenSS 
(อีเซ็นส์) ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดกลิ่นและรสชาต ิ
ของสว่นผสมในอาหาร โดยใชเ้ทคโนโลยเีซนเซอร์ 
ในการตรวจวัดรสชาติเหมือนเป็นนักชิมอาหาร 

และเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ โดยการใช ้
เทคโนโลยกีารประมวลผลทีม่คีวามแมน่ยำ เหมาะ 
สำหรบัทัง้อตุสาหกรรมอาหารและรา้นอาหาร ซึง่ 
จะมีการประเมินผลที่แม่นยำของกลิ่น รสชาติ 
และสีของอาหาร
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เครื่องย้อมเลือดอัตโนมัติ

 ในปัจจุบันยั ง ไม่มี  
เครื่องมือมาตรฐานใดที่จะ 
มาใช้ตรวจสอบการรับรู้กล่ิน 
และรสชาติอาหารของมนุษย์ 
ได้ เนื่องจากความซับซ้อน 
ทางองค์ประกอบทางเคมี 
และธรรมชาติ การใช้ความ
รูส้กึทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสาท 
การรับรู้ 

 นาโนเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทผู้ประกอบ 
กจิการประเภทการทดสอบ และวิเคราะห์การปฏิบัติ 
การทางกายภาพและเคมี จึงได้ร่วมมือกันพัฒนา 
เครือ่งมอืสำหรบัตรวจวดัความอรอ่ยขึน้ภายใตช้ือ่ 
“Electronic Sensory System หรือ ESenSS” 
โดยไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากสำนกังาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 ESenSS เปน็เครือ่งมอืทีใ่ชม้าตรวดัทางเคม ี
หรือเคโมเมตริกส์เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์สำหรับบ่งบอก 
ค่าเชิงปริมาณของกลิ่น รสชาติ และสีในอาหาร 
และสารปรงุแตง่ในอาหาร  ESenSS ประกอบดว้ย  
๓ ส่วนย่อย ได้แก่ เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดกลิ่น  
Electronic nose หรือ e-Nose เซนเซอร์สำหรับ 
ตรวจวัดรสชาติ Electronic tongue หรือ  
e-Tongue และเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสี  
Electronic eye หรือ e-Eye

 หลักการทำงานของเครื่อง e-Sensory  
จะเป็นการเลียนแบบการรับรู้กลิ่นและรสชาติ

ของมนุษย์ในลักษณะการเรียนรู้แบบ pattern 
ที่เกิดขึ้นบนหัวเซนเซอร์ต่างๆ กัน สารที่ต้องการ
ตรวจสอบจะถกูตรวจวดัดว้ยหวัเซนเซอร ์จากนัน้ 
จะแปรสญัญาณการตรวจจบัเปน็สญัญาณไฟฟา้   
และระบบจะทำการวิเคราะห์สัญญาณโดยเทียบกับ 
ฐานข้อมูลที่เก็บไว้

 เครือ่ง ESenSS ถกูพฒันาขึน้ภายใตแ้นวคดิ 
ให้เป็น Sensory Android ที่มีความฉลาดใน 
การประมวลผล  และสามารถเช่ือมต่อเข้ากับ Server  
กลางท่ีเปรียบเสมือนคลังท่ีรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ 
รสชาตขิองอาหารทีไ่ดร้บัการพฒันาไวแ้ลว้ และม ี 
Applications ต่างๆ เช่น การพัฒนามาตรฐาน 
รสชาติของอาหาร (Smart Standard) เพื่อใช้ 
ในการตรวจสอบ โดยผูใ้ชง้านสามารถ Download  
ขอ้มลูจาก Cloud ไดโ้ดยตรงเพือ่นำมาประมวลผล 
กบัรสชาตทิีไ่ดร้บัการพฒันา ซึง่ Smart Standard  
สามารถแนะนำร้านค้าที่มีรสชาติตามที่ต้องการ

   เนคเทค สวทช. พฒันาเครือ่งยอ้มเลอืดอตัโนมตั ิ
(Automated Slide Stain) เพือ่เพิม่ความสะดวก 
ให้กับทางเจ้าหน้าท่ีในห้องปฏิบัติการ โดยเคร่ืองย้อม 
อัตโนมัติที่มีอยู่ในตลาด มีการทำงานที่ซับซ้อน 
มากกว่าและราคาแพง สามารถจัดหาได้เฉพาะ 
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น ในขณะที่ 
โรงพยาบาลขนาดเล็กก็จำเป็นต้องมีการตรวจ 
วิเคราะห์เลือดเช่นกัน แต่ในปัจจุบันต้องใช้คน 

ในการทำหน้าที่นี้ โดยการจับเวลาการทำงานใน 
แต่ละขั้นตอน ซึ่งพบว่าไม่สะดวกและอาจเกิด 
ความผิดพลาดท่ีทำให้การตรวจไม่ได้คุณภาพ 
เท่าที่ควร เครื่องย้อมเลือดอัตโนมัติมีการทำงาน 
ในลกัษณะเครือ่งจกัรทีเ่คลือ่น ๒ แกน ควบคมุดว้ย 
ไมโครคอนโทรลเลอร ์(Advanced Risc Machine :  
ARM) ควบคุมผ่านทางจอระบบและมีอุปกรณ์ 
ภายนอกประกอบไปด้วยระบบเป่าลมร้อน และ 
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บริการตรวจสอบสุขภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NetHAM nano

ระบบเปิดปิดล้างน้ำ โดยเครื่องสามารถทำงาน 
แทนคนเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก ลดเวลา 

ในการทำงาน และลดขอ้ผดิพลาดสามารถทำงาน 
ต่อเนื่องทั้งวันได้ รวมถึงการออกแบบเน้นให้ 
สามารถนำไปพฒันาตอ่ไปได ้จงึเลอืกใชอ้ปุกรณท์ี่
มีต้นทุนไม่สูง อีกทั้งเครื่องมีความซับซ้อนไม่มาก 
และสามารถนำไปประกอบเองได้

 ผลงานวิจัยนี้ได้มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร  
จำนวน ๑ เรื่อง คือ “เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์สาร 
สง่ตรวจทางชีวภาพ” หมายเลขคำขอ ๑๔๐๓๐๐๐๓๗๑  
ทั้งนี้ สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้ 
บริษัทเอกชนแล้ว โดยเครื่องย้อมเลือดอัตโนมัติ 
ถูกติดตั้งใช้งานจริง ณ โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อเดือน 
มิถุนายน ๒๕๕๗

 NetHAM nano เป็นนวัตกรรมบริการ 
ที่ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปสามารถตรวจสอบ 
เครอืขา่ยไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งตดิตัง้เซริฟ์เวอร ์
และโปรแกรมใดๆ  เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย 
และภาระการดูแลรักษา และสร้างความแตกต่างจาก 
ระบบตรวจสอบทั่วไป ด้วยการออกแบบระบบใน 
รูปแบบของการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านทาง 
อนิเทอรเ์นต็ (software-as-a-service) ทีท่ำงาน 
โดยระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรแบบใชง้าน 
รว่มกัน (cloud) อย่างแท้จริง รองรับการตรวจสอบ 
จากหลายจุด (distributed monitoring) และ
ตรวจสอบได้ทั้งจากเครือข่ายสาธารณะ (public  
network) เชน่ อนิเทอรเ์นต็ และเครอืขา่ยสว่นตวั/ 
ภายในหน่วยงาน (private network) ในขณะที่ 
บริการตรวจสอบอื่นๆ ตรวจสอบได้เฉพาะบริการ 
พืน้ฐานท่ีเข้าถึงได้แบบสาธารณะเท่าน้ัน ไม่สามารถ 
ใชก้บั server ภายในขององคก์รได ้ทัง้นีก้ารพฒันา  
NetHAM nano มีความท้าทายในส่วนของการ 
ออกแบบสถาปตัยกรรมระบบทีเ่ปน็ cloud อยา่ง 
แท้จริงนั่นคือต้องสามารถขยายตัวได้อย่าง 
อัตโนมัติ (auto-scale) สามารถดูแลและ 

ซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใด 
ในระบบมปีญัหา (self-healing, self-recovery)  
โดยไมต่อ้งพึง่ผูด้แูลระบบ การบรหิารจดัการระบบ 
เป็นแบบ plug-and-play ไม่ต้องต้ังค่า (configure)  
หรือปรับแต่ง สามารถให้บริการที่นอกเหนือจาก 
การดูแลอุปกรณ์เครือข่ายปกติไปสู่การดูแลอุปกรณ์ 
หรือบริการเฉพาะทาง สอดรับกับเทคโนโลยี  
Internet of Things (IoTs) ในอนาคต

 เนคเทค สวทช. ได้ติดตั้ง NetHAM nano  
เพื่อดูแลเครือข่ายภายใต้สำนักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในโครงการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพือ่การสง่ตอ่ผูป้ว่ย (E-referral  
healthcare system) สำหรบัหนว่ยบรกิารในระบบ 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตพื้นที่กรุงเทพ 
มหานคร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

 ทัง้น้ี ผลงานวิจัยน้ีได้มีการย่ืนขอจดสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ จำนวน ๑ เรื่อง คือ “วิธีการอนุมาน 
ผังการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ท่ีสนใจโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ของปริมาณข้อมูล” เลขที่คำขอ ๑๒๐๑๐๐๓๑๘๖  

๑๙
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ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ

 สวทช. และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมดำเนิน
งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ Bacillus sphaericus  
(Bs) ในการกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ เช่น Cx. 
quinquefasciatus ซึง่พบมากในแหลง่นำ้เนา่เสยี 
และเป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ และโรค 
เท้าช้าง Bs เป็นแบคทีเรียที่สร้างสารพิษฆ่า
ลูกน้ำยุงรำคาญและยุงก้นปล่องได้โดยไม่เป็น 
อันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
องค์การอนามัยโลกรับรองให้ใช้ Bs สายพันธุ์ 
๑๕๙๓ ในการควบคุมลูกน้ำทั้งสองชนิดนี้ ข้อดี 
ของ Bs คือ คงทนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ดี 
จากการทดสอบประสิทธิภาพของ Bs ในระดับ 
หอ้งปฏบิตักิารพบวา่ สามารถฆา่ลกูนำ้ยงุรำคาญ 
ได้มากกว่า ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ใน ๑-๒ วัน (ที่ความ 
เข้มข้นจุลินทรีย์ ๑x๑๐๓ cfu/ml) นอกจากนี้ 
การทดสอบการใช้งานจุลินทรีย์ Bs ร่วมกับ B. 
thruringiensis isaraelensis (Bti) ในภาคสนาม  

ที่ชุมชนซอยพหลโยธิน ซึ่งมีขนาด ๓๐๐-๔๐๐  
หลังคาเรือน พบว่า ค่าเฉลี่ยจำนวนลูกน้ำลดลง 
ประมาณร้อยละ ๘๐ หลังทำการฉีดพ่นไปแล้ว 
๒๘ วัน เพื่อให้การควบคุมยุงและลูกน้ำให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ฉีดพ่นจุลินทรีย์ทุก ๕ 
สปัดาห ์ควบคูก่บัการใชห้มอกควนักำจดัยงุตวัแก่ 
หลงัการฉดีพน่จลุนิทรยีฆ์า่ลกูนำ้เปน็เวลา ๒-๓ วนั  
มหาวิทยาลัยมหิดลได้แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพ 
มหานครและปรมิณฑล และพืน้ทีย่งุชมุอืน่ๆ ทีไ่ดร้บั
ความเดอืดรอ้นจากปญัหายงุรำคาญรบกวน อาท ิ 
หมู่บ้านทรงพล จังหวัดปทุมธานี, ชุมชนป่าตอง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อำเภอบางขุนเทียน 
กรงุเทพมหานคร, เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดั 
นนทบรุ ีเปน็ตน้ ปจัจบุนั มบีรษิทัเอกชน รบัถา่ยทอด 
เทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว

และ อนสุทิธบิตัรอกี ๑ เรือ่ง คอื “อปุกรณต์รวจจบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูใ้ชแ้ละจดัเกบ็ขอ้มลู 
ดังกล่าว” เลขที่คำขอ ๑๔๐๓๐๐๑๒๕๔

๒๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

ระบบควบคุมการจ่ายก๊าซธรรมชาติหลากหลายคุณภาพสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

  สบืเนือ่งจากระบบควบคมุการจา่ยเชือ้เพลงิกา๊ซ 
สำหรับเคร่ืองยนต์เบนซินท่ีมีจำหน่ายในท้องตลาด 
โดยทัว่ไปจะถกูออกแบบใหท้ำงานกบัเชือ้เพลงิทีม่ ี
คณุสมบตัคิอ่นขา้งคงที ่ดงันัน้การใชเ้ชือ้เพลงิทีม่ ี
คุณสมบัติแปรผันมากจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ 
การทำงานของเคร่ืองยนต์ท่ีลดลง หรืออาจก่อให้เกิด 
ความเสยีหายกบัเครือ่งยนตไ์ด ้ซึง่ปญัหานีม้กัเกดิ 
เมื่อการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied 
Natural Gas : LNG) บริสุทธิ์ตามสถานีบริการ  
และระบบควบคุมการจ่ายเช้ือเพลิงก๊าซท่ีมีอยู่ตาม
ท้องตลาดไมไ่ดอ้อกแบบมาใหท้ำงานกบัเชือ้เพลงิ 
ก๊าซหลากหลายคุณภาพ

 เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาระบบควบคุม 
การจ่ายก๊าซท่ีสามารถปรับการจ่ายก๊าซให้พอเหมาะ 
กับก๊าซที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันด้วยตัวเอง โดย 

อาศัยหลักการการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มาพิจารณา 
เพื่อหาค่าชดเชยการฉีดก๊าซที่เหมาะสม และไม่ 
ทำให้ ECU หลักของรถยนต์ทำงานผิดปกติ การพัฒนา 
ระบบควบคุมการจ่ายก๊าซสำหรับรถยนต์เบนซิน 
จงึสามารถใช้เช้ือเพลิงก๊าซท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างกัน 
ค่อนข้างสูงได้ ซึ่งอาศัยข้อมูลการชดเชยการจ่าย 
เช้ือเพลิงจากระบบ On-board Diagnostics เพ่ือปรับ 
ปริมาณการจ่ายก๊าซที่เหมาะสมกับคุณภาพของ 
เชือ้เพลงิกา๊ซทีเ่ตมิเขา้ไป รวมทัง้สามารถใชง้านได ้
กับก๊าซธรรมชาติหลากหลายคุณภาพตั้งแต่ก๊าซ
ธรรมชาติแบบอัดที่มีจำหน่ายตามสถานีบริการ 
จนไปถงึกา๊ซ LNG บรสิทุธิ ์โดยประสทิธภิาพทำงาน 
ของเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ สวทช. ไดถ้า่ยทอดเทคโนโลย ีดงักลา่ว 
ให้บริษัทเอกชนแล้ว

ภาพแสดงหน้าจอการทำงาน ภาพแสดงการทดสอบ

ระบบตรวจวัดสารระเหยและกลิ่นในพื้นที่อุตสาหกรรม

 สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Or-
ganic Compounds :  VOC) เกิดจาก 
การเผาไหม้ของน้ำมัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ  
รวมทั้งเกิดจากการปลดปล่อยออกมาจาก 
การประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจุบัน 
สาร VOC ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น 
การปล่อยสาร VOC จากโรงงานอุตสาหกรรม  
สง่ผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนบริเวณรอบๆ  
พื้นที่อุตสาหกรรมได้  

 นาโนเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พัฒนา 

การใชเ้ทคนคิการตรวจวดัสารอนิทรยีร์ะเหย ดว้ย 
หวัเซน็เซอรโ์ลหะออกไซด ์โดยจะเปน็การตรวจวดั 
ท่ีสามารถบอกปริมาณได้คร่าวๆ ซ่ึงเป็นการตรวจวัด 
เบือ้งตน้ (screening test) การตรวจในลกัษณะนี ้
จะเหมาะกับกลิ่นที่ไม่ซับซ้อน อาจมีสารระเหย 
เพียงไม่ก่ีชนิด หรือบริเวณโรงงานท่ีไม่มีกล่ินรบกวน 
จากแหล่งอื่นๆ สำหรับข้อดีของเครื่องตรวจวัด 
สารระเหยและกลิน่นี ้คอื สามารถเพิม่จดุตรวจวดั 
ได้หลายตำแหน่ง สามารถระบุทิศทางท่ีมาของกล่ิน  
และยังส่งสัญญาออนไลน์ผ่านเครือข่าย เข้า 

๒๑
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application บนโทรศัพท์มือถือได้ หากพบว่า 
มตีำแหนง่ไหนทีค่า่ VOC เกนิมาตรฐานทีก่ำหนดไว ้
ทำใหผู้ใ้ชง้านรูถ้งึปญัหาแหลง่ทีม่าของกลิน่ได ้ณ 
เวลาจริง และดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที  

 ในการใช้งานของระบบตรวจวัดสารระเหย 
และกลิ่น เริ่มจากการติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่ 
พัฒนาได้ ตามจุดต่างๆ หลายๆ จุด บริเวณรอบ 
พืน้ท่ีท่ีต้องการจะเก็บข้อมูล จากน้ันทำการตรวจวัด 
ก๊าซและสารระเหยในพื้นที่จริงตามจุดที่ได้ติดตั้ง  
โดยทำการเก็บข้อมูลแบบ real time รวมถึง 
ทดสอบวิเคราะห์แหล่งที่มาของกลิ่น และนำมา 
ประมวลผลเพื่อแสดงการแพร่กระจายของกลิ่น  
จากน้ันนำข้อมูลท่ีได้มาใช้ประกอบการพัฒนาระบบ 
เฝ้าระวังและเตือนภัยเรื่องกลิ่น

 ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ 
ชั้นนำในประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยีนี้ ไปใช้ 
ประโยชน์ในการตรวจวัดสารระเหยและกลิ่นใน 
พื้นที่บริเวณบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมี 
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารระเหย ไดแ้ก ่การพน่สี 
รถยนต ์และระบบกำจดัของเสยีประเภทสารระเหย   
เพื่อแยกแยะหาแหล่งที่มาของสารระเหยภายใน 
โรงงานฯ โดยได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดก๊าซและ 
สารระเหยซึง่มเีซน็เซอร ์๒-๓ ชนดิ สำหรบัตรวจวดั 
กลิน่แบบ real time พรอ้มใชว้เิคราะหห์าแหลง่ทีม่า 
(กระบวนการหรือบริเวณ) ของกลิ่นและพัฒนา 
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยเรื่องกลิ่นเบื้องต้น  
เพื่อเฝ้าระวังสารระเหยที่ไปถึงแหล่งชุมชนรอบ 
โรงงานอุตสาหกรรม

ชุดสกัดน้ำมันไก่และแปรรูปเป็นไบโอดีเซลจากน้ำเสียโรงงานชำแหละสัตว์ปีก

  กากไขมันน้ีจากสัตว์ปีกสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบ 
สำหรบัการผลตินำ้มนัไบโอดเีซล เพือ่เพิม่มลูคา่ให้
กับกากของเสียชนิดนี้ โดยกากไขมันสามารถขาย 
ออกไปทำอาหารสัตว์ได้ในราคาประมาณ ๒ บาท 
ต่อกิโลกรัม (กากไขมัน) แต่หากสามารถสกัด 
น้ำมันไก่ออกจากกากนี้ ได้ จะเพิ่มมูลค่าเป็น  
๑๓-๑๕ บาทตอ่กโิลกรมั (นำ้มนัทีส่กดัได)้ (อา้งองิ :  
http://www.bangchak.co.th) และเมื่อเปลี่ยน 
สภาพน้ำมันนี้เป็นไบโอดีเซลจะมีมูลค่ามากถึง 
๓๐-๓๕ บาทต่อกิโลกรัม (ไบโอดีเซล) (อ้างอิง : 
http://www.eppo.go.th)

 นาโนเทค สวทช. ได้พัฒนาชุดสกัดน้ำมันไก่ 
ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถสกัดน้ำมันไก่ 
ออกจากกากไขมันได้สูงกว่าร้อยละ ๘๕ มีความ 
รวดเรว็ในการสกดันำ้มนัซึง่ใชเ้วลาเพยีง ๒ ชัว่โมง 
มกีารตดิตัง้หนว่ยกรองกากของแขง็ออกจากกาก
ไขมันที่มีตะแกรงรองรับกากไขมันอยู่ภายใน และ
ออกแบบให้เกิดขบวนการถ่ายเทความร้อนอย่าง 
ทั่วถึงโดยมีใบพัดกวนควบคู่กับการควบคุม 
ความเรว็ทีเ่หมาะสมในแตล่ะชว่งการสกดั สามารถ 
ดำเนินการแบบกะหรือแบบกึ่งต่อเนื่องได้ ทำให้
มีความยืดหยุ่นที่จะรองรับภาระน้ำเสีย (waste 
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load) ที่ไม่เท่ากันในแต่ละวันได้ และจากการที่ 
เคร่ืองมีหลักการทำงานท่ีไม่ซับซ้อนและราคาไม่แพง  
จึงง่ายต่อการขยายขนาดและการดูแลรักษา  
นอกจากนี้ ได้พัฒนาชุดผลิตไบโอดีเซลขนาด  
๑๐๐ ลติร เพือ่เปน็ชดุผลติไบโอดเีซลทีใ่ชก้บัตวัเรง่ 
ปฏกิริยิาแบบเอกพนัธแ์ละววิธิพนัธไ์ด ้เมือ่ใชร้ะบบ 
วิวิธพันธ์จะสามารถรองรับวัตถุดิบที่มีค่ากรดสูง 
และกระบวนการไม่มีน้ำเสียจากข้ันตอนการล้างน้ำ  
อย่างไรก็ตามเมื่อวัตถุดิบมีสิ่งเจือปนอื่นๆ มาก 
ปะปนมากับน้ำเสียซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากน้ำมัน 
ไก่ได้ สามารถใช้ระบบเอกพันธ์ที่มีความสามารถ 
ในการเร่งปฏิกิริยาได้สูงและมีผลกระทบจากสิ่ง 
เจือปนน้อยกว่า 

 ในปี ๒๕๕๗ สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชุดสกัดน้ำมันไก่และชุดผลิตไบโอดีเซลดังกล่าว  

เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟต้นแบบระดับอุตสาหกรรม

  สวทช. โดยฝา่ยบรหิารคลสัเตอรแ์ละโปรแกรม 
วิจัย (CPMO) และโครงการสนับสนุนการพัฒนา 
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการพัฒนา 
เทคโนโลยกีารใหค้วามรอ้นดว้ยคลืน่ไมโครเวฟเพือ่ 
เป็นทางเลือกใหม่ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทาง 
การเกษตร เชน่ ผกั ผลไม ้มนัสำปะหลงั ยางพารา 
และชีวมวล เนื่องจากอันตรกริยาอย่างรุนแรง 
ระหว่างคลื่นไมโครเวฟซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
กับโมเลกุลน้ำซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไดโพลถาวร  
จะทำใหเ้กดิความรอ้นขึน้ภายในวสัดอุยา่งรวดเรว็ 
และอย่างทั่วถึง โดยไม่เกิดการสูญเสียพลังงาน 

ให้กับบริษัทผู้นำการผลิตเนื้อไก่สด เนื้อไก่สด 
แชแ่ขง็และเนือ้ไกป่รงุสกุคณุภาพเปน็ทีเ่รยีบรอ้ย 
แล้ว และทางบริษัทฯ ได้นำน้ำมันไบโอดีเซลที่ 
สกัดได้ไปใช้เติมในรถของโรงงาน ซ่ึงสามารถใช้งาน 
ไดเ้ปน็อยา่งด ีประโยชนท์ีไ่ดร้บั คอื ลดการสิน้เปลอืง 
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย จาก 
การลดน้ำเสียได้ประมาณร้อยละ ๖๐-๗๐ และ 
น้ำเสียที่เหลือมีค่า oil and grease ลดลง 
ประมาณร้อยละ ๘๐ สร้างรายได้จากการผลิต 
ไบโอดีเซลเพ่ือใช้ภายในโรงงานหรือจำหน่าย กระตุ้น 
ให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพคิดจะเพิ่มมูลค่า  
เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว 
และงา่ย มแีหลง่วตัถดุบิสำหรบัพลงังานทางเลอืก 
เพิ่มขึ้นโดยไม่กระทบกับวัตถุดิบอาหาร และลด 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ

ใหก้บัสิง่แวดลอ้มภายนอก ทำใหส้ามารถลดเวลา 
การอบแห้งได้อย่างมาก และมีประสิทธิภาพใน 
การใช้พลังงานสูง อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยนักวิจัยได้ทำการออกแบบและสร้างระบบ 
การอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟต้นแบบสำหรับ 
อุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถอบแห้งได้ทั้งแบบ 
ต่อเนื่อง (Conveyor type) และแบบกะ (Batch 
type) โดยพบว่าในการอบแห้งปลาทูน่านึ่งด้วย 
คลื่นไมโครเวฟจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 
ประมาณร้อยละ ๔๖ เมื่อเทียบกับการอบแห้ง 
โดยใช้ลมร้อน
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ห้องโดยสารรถพยาบาลแบบมีโครงสร้างรองรับการพลิกคว่ำ

 จากการพัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อน 
ดว้ยคลืน่ไมโครเวฟตน้แบบสามารถนำไปประยกุต์ 
ใช้กับชุมชนและอุตสาหกรรมในเชิงสาธารณ 
ประโยชน์ได้ อาทิ (๑) การสร้างเครื่องทำลาย 
มอดขนาดกำลงั ๗๒ กโิลวตัต ์ใหแ้กบ่รษิทัสง่ออก 
ของเล่นเด็กจากไม้ยางพาราไปจำหน่ายในตลาด 
ยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกา และอีก ๗๐ กว่าประเทศ  
โดยไม่ถูกกีดกันทางการค้า เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ 
จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการกำจัดมอด (๒)  

  จากสถิติด้านการอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับรถพยาบาล 
ฉุกเฉิน (EMS) ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย พบว่า 
มีบุคลากรในรถพยาบาล ได้แก่่ แพทย์์ พยาบาล  
พนักงานขับรถ ผู้ป่วย รวมถึงญาติเสียชีวิตเน่ืองจาก 
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ หรือที่เรียกว่า “Rollover” 
สงูขึน้เรือ่ยๆ ซึง่หนึง่ในสาเหตหุลกัคอื รถพยาบาล 
ที่มีอยู่ในหลายประเทศไม่ได้รับการออกแบบให้มี 

โครงสร้างตัวถังรถที่แข็งแรงเพียงพอรองรับ 
การเกดิอบุตัเิหต ุเพือ่แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว เอม็เทค 
สวทช. จึงได้ผลักดันให้มีการพัฒนาโครงสร้าง 
ของตัวถังและห้องโดยสารของรถพยาบาลให้มี 
ความแข็งแรง หรือที่เรียกว่าโครงสร้างแบบ 
“Superstructure” ซึ่งจัดอยู่ในหมวดอุปกรณ์ 
ชว่ยลดความรนุแรงของอบุตัเิหตจุากหนกัเปน็เบา  
(Passive Safety) ให้สามารถปกป้องชีวิตของ 
ผูโ้ดยสารระหว่างเหตุการณ์พลิกคว่ำของตัวรถได้

 คณะวิจัยได้ดำเนินโครงการวิจัยนี้ ร่วมกับ 
บริษัทผู้วิจัยและพัฒนาส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ 

การปรับปรุงระบบควบคุมกำลังของเคร่ือง Polymer  
Curing ให้แก่บริษัทเอกชน (๓) การพัฒนาชุมชน 
ต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟในการผลิต 
ข้าวพอง กลุ่มผลิตอาหารไทยพื้นบ้าน ตำบล 
ปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (๔) การพัฒนา 
เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวด้วยคลื่น 
ไมโครเวฟเพือ่การสง่ออก นอกจากนี ้สวทช. ยงัได้ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่บริษัทเอกชน 
รวม ๔ แห่ง

ขั้นตอนการประกอบห้องโดยสารที่มีลักษณะเป็นโมดูล
(Manufacturing Process of the Modular Ambulance 

Body)

ต้นแบบห้องโดยสารรถพยาบาลที่มีโครงสร้างรองรับ
การพลิกคว่ำ

(Design and Development of Ambulance 
Superstructure)
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การวิเคราะห์และทดสอบการพลิกคว่ำตามมาตรฐาน UN ECE R66 (Rollover Testing)

สูตรเนื้อดินเซรามิกอุณหภูมิต่ำ

ต้นแบบสําหรับยานยนต์เฉพาะกิจและอุปกรณ์ 
ทางแพทย์ ออกแบบและพัฒนาห้องโดยสาร 
รถพยาบาลใหไ้ดโ้ครงสรา้งความแขง็แรงเพยีงพอ 
ทีจ่ะรองรับแรงกระทำท่ีเกิดข้ึนกรณีท่ีรถเกิดอุบัติเหตุ 
พลิกคว่ำ โดยใช้เกณฑ์ในการออกแบบตามมาตรฐาน  
UN ECE R66 และ FMVSS 220 ซึง่เปน็มาตรฐาน 
สากลทีร่ะบเุงือ่นไขและเกณฑส์ำหรบัการทดสอบ 
โครงสร้างความแข็งแรงของรถโดยสารแบบ 
Dynamic และ Static ตามลำดับ ชิ้นส่วนหลัก
ทำจากวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักน้อยกว่าโลหะ 

สามารถออกแบบให้มีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 
ไดห้ลากหลาย และสามารถนำไปตดิตัง้กบัรถยนต ์
ได้หลายรุ่นมีลักษณะเป็นโมดูล สามารถเตรียม 
กระบวนการผลิตห้องโดยสารได้อย่างอิสระ และ 
สามารถนำไปติดต้ังกับรถเพ่ือประกอบเป็นรถพยาบาล 
ภายหลังได้ ในปี ๒๕๕๗ คณะวิจัยได้จำลอง 
เหตุการณ์รถพลิกคว่ำและทำนายผลจากแรง 
กระทำด้วยการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  
และทำการทดสอบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ 
การออกแบบด้วยการทดสอบภาคสนาม

   โรงงานเซรามกิทีม่ขีนาดกลางและขนาดยอ่มใน
จงัหวดัลำปาง สว่นใหญม่ผีลติภณัฑเ์ปน็สโตนแวร ์
ประเภทเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร และของประดับหรือ 
ของทีร่ะลกึตา่งๆ เผาทีอ่ณุหภมูปิระมาณ ๑,๑๕๐- 
๑,๒๕๐ องศาเซลเซียสแต่เนื่องจากสภาวะ 
การแขง่ขนัและตน้ทนุพลงังานทีส่งู ผูป้ระกอบการ 
จงึมีความต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์  
และสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งขัน จึงมีความสนใจ 
ในการทำเนื้อดินอุณหภูมิต่ำไปใช้ เพื่อลดต้นทุน 
ด้านพลังงาน และสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ให้กับโรงงาน

 ในปี ๒๕๕๗ เอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนา 
เนื้อดินเซรามิกสำหรับเผาที่อุณหภูมิต่ำโดยมี 

การพัฒนาเนื้อดินสโตนแวร์ให้สามารถเผาสุกตัว 
ได้ที่อุณหภูมิ ๑,๐๕๐-๑,๑๐๐ องศาเซลเซียส 
จำนวน ๔ สตูร จากการสมัมนาเผยแพรผ่ลงานวจิยั  
โรงงานไทยสิราซัพพลาย โรงงานกิตติโรจน์เซรามิกส์ 
และโรงงานนนัทเ์ซรามคิ มคีวามสนใจในการผลติ 
เซรามกิทีอ่ณุหภมูติำ่ เอม็เทค จงึถา่ยทอดความรู ้
และข้อมูลเก่ียวกับสูตรเน้ือดินและเคลือบ เพ่ือนำไป 
ทดลองใช้ในโรงงานเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่และ 
ปรับปรุงเนื้อดินของโรงงานให้สามารถใช้ร่วมกับ 
เคลือบอุณหภูมิต่ำได้ โดย สวทช. ได้ถ่ายทอด 
ความรู้สูตรเนื้อดินอุณหภูมิต่ำให้แก่โรงงาน  
มศีลิปเ์ซรามคิ เพือ่ทำการผลตินำ้ดนิเพือ่สง่ตอ่ให้ 
โรงงานดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป  

๒๕
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สารเคลือบนาโนคุณสมบัติพิเศษสำหรับสิ่งทอและกระบวนการเคลือบ

ส่วนโรงงานนันท์เซรามิคได้ดำเนินการทดลอง 
ผลิตโดยรับความช่วยเหลือการใช้เครื่องมือจาก
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง 
ทัง้นี ้จากการลดอณุหภมูกิารเผาทกุๆ ๑๐๐ องศา 
เซลเซียสจะทำให้ต้นทุนพลังงานลดลงร้อยละ  
๑๐-๑๕ และหากคิดราคาเชื้อเพลิงแก๊ส LPG 

ถังละประมาณ ๑,๒๐๐ บาท (๔๘ กิโลกรัมต่อถัง)  
โรงงานมีศิลป์เซรามิค ซึ่งผลิตน้ำดินให้โรงงาน 
ไทยสิราซัพพลายประมาณ ๒๐-๒๕ ตันต่อเดือน  
จะสามารถลดต้นทุนพลังงานได้ประมาณ ๑๓๒,๐๐๐- 
๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อปี

 นาโนเทค สวทช. ได้พัฒนาสูตรน้ำยาเคลือบ 
และตกแต่งผ้าทอและผ้าผืนให้มีคุณสมบัติพิเศษ  
ได้แก่ ผิว สัมผัสนุ่มลื่นไม่ยับง่าย มีกลิ่นหอม  
สะท้อนยูวี ช่วยลดสีซีดจาง ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  
ที่เป็นต้นเหตุของกลิ่น และสะท้อนน้ำจึงเปื้อน 
ยากขึน้ นอกจากนี ้ยงัสามารถเคลอืบผา้สำเรจ็รปู 
ปลอกหมอน ผ้าปูโต๊ะต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งสารต่างๆ  
ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติ 
ทางความปลอดภัยนาโนแล้ว โดยได้ยื่นจด 
อนุสิทธิบัตร ๓ ฉบับสำหรับการเคลือบเส้นใย
ผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าสำเร็จรูป ในกระบวนการ 
Hank dye, Padding และ Exhaustion และได้มี 
การศกึษาและพฒันากระบวนการเคลอืบในสภาวะ 
การผลิตจริง ท่ีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
จากสิ่งทอ ๒ แห่ง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 นอกจากนีไ้ดด้ำเนนิการจดัตัง้โรงงานเคลอืบ 
ผา้นาโนทีศ่นูยป์ฏบิตักิารถา่ยทอดเทคโนโลยนีาโน 
ในภูมิภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่  
ตามแผนงานการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ส่ิงทอด้วย 
เทคโนโลยีข้ันสูง เพ่ือเป็นศูนย์ถ่ายทอดนาโนเทคโนโลยี 
ด้านสิ่งทอเพื่ออาชีพและชุมชน

 ในปี ๒๕๕๗ ได้มีกิจกรรมการถ่ายทอด 
เทคโนโลยี การฝึกอบรมผู้นำสิ่งทอนาโนและ 
การจดัการประกวดตน้แบบผลติภณัฑส์ิง่ทอนาโน  
และได้ให้บริการการเคลือบผ้ากว่า ๔,๐๓๓ หลา  
จากผูป้ระกอบการ ๑๐ ราย ซึง่สามารถเพิม่รายได้ 
และเพิม่ขดีความสามารถในการผลติของวสิาหกจิ 
ชุมชนต่างๆ ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตร 
สารเคลือบนาโนให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท 
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ๕ ราย
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เอสเซนส์ (S-Sense) โปรแกรมวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เลือกศัพท์ไทย ค้นหาศัพท์ไทย ตรวจคำผิดไทย 
และพิมพ์ไทย

  เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับ 
รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อความ 
บนเว็บไซต์เครือข่ายเชิงสังคมและเว็บบอร์ด เช่น 
Facebook, Twitter, YouTube, Pantip.com  
เป็นต้น เน่ืองจากข้อความส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ต 
นยิมใช้ภาษาท่ีไม่เป็นทางการหรือภาษาพูด รวมท้ัง 
มโีครงสร้างประโยคท่ีไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
ภาษาไทย จึงทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ ดังนั้น 
เทคโนโลยขีอง S-Sense จงึถกูคดิคน้และพฒันา 
ขึน้มาดว้ยเทคนคิการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 
(Natural Language Processing) การทำ 
เหมอืงขอ้ความ (Text Mining) และการวเิคราะห์ 
อารมณ์และความรู้สึกจากข้อความ (Sentiment  
Analysis) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อความ 
ที่ ใช้ภาษาพูดและไม่ เป็นทางการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ความคิดเห็นของ 
บุคคลทั่วไปหรือกลุ่มลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย  
วา่รูส้กึอยา่งไรตอ่ผลติภณัฑ ์บรกิาร และยีห่อ้สนิคา้ 
เป็นข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงบวก หรือ 
เชิงลบ ทั้งนี้ระบบ S-Sense สามารถนำมาช่วย 
ใหธ้รุกจิหรอืองคก์รรบัรูก้จิกรรมความเคลือ่นไหว 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตน ตรวจสอบ 
ความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะ 
ทีม่ตีอ่ยีห่อ้ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารตา่งๆ ของตนได ้ 
เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 
ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันในท้องตลาดยังไม่พบว่ามี 
โปรแกรมการวเิคราะหภ์าษาไทยโดยอตัโนมตัดิว้ย 
เครื่อง (Machine Learning) ในลักษณะแบบ 
โปรแกรม S-Sense

 ผลงานวิจัยนี้ ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์จำนวน ๑ เรื่อง คือ อุปกรณ์ตัดและ 
แปลงข้อมูลคำภาษาไทยและวิธีการดังกล่าว  
หมายเลขคำขอ ๑๔๐๑๐๐๕๗๐๕ และอนสุทิธบิตัร 
อีก ๑ เรื่อง คือ อุปกรณ์สร้างภาพซึ่งสัมพันธ์กับ
อารมณ์หรือความรู้สึกของผู้ใช้ หมายเลขคำขอ  
๑๔๐๓๐๐๑๑๘๗ ทั้งนี้  สวทช. ได้ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีดังกล่าวให้บริษัทเอกชนแล้ว ทำให้
เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๗ มูลค่า 
๖๓๑,๔๐๐ บาท จากการที่บริษัทสามารถลดค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบในลักษณะ 
เดียวกัน โดยไม่ต้องพัฒนาเองและลดค่าใช้จ่าย 
ในการสำรวจกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในระบบ online  
นอกจากนี้ ยังทำให้มีรายได้เพิ่มจากการมีลูกค้า 
รายใหญ่เพิ่มขึ้นด้วย

เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาโปรแกรมเลือก 
ศัพท์ไทย เวอร์ชั่น ๒.๑ เป็นโปรแกรมเพื่อช่วย 
การเขียนสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเขียน 

ภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้ท่ีพิมพ์งานแทนการเขียน  
โดยใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลผลคำ (Word 
Processor) ลักษณะการทำงานของโปรแกรม 
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จะแสดงรายการคำศัพท์ด้วยการทำนายคำศัพท์ 
จากข้อมูลสถิติการเกิดของคำศัพท์ที่ ได้จาก 
การเก็บข้อมูลในคลังประโยค เมื่อผู้ใช้งานพิมพ์ 
อักษร ๑-๒ ตัวของคำศัพท์ โปรแกรมจะแสดง
ชุดรายการคำที่มีอักษรนั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือก  
พรอ้มการอา่นออกเสยีง ทำงานรว่มกบัซอฟตแ์วร ์
สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย Vaja-TTS  

 โปรแกรมเลือกศัพท์ไทยสามารถเรียนรู้ 
และปรับปรุงข้อมูลคำศัพท์จากการใช้งานของ 
ผู้ใช้ จึงเป็นเครื่องมือช่วยการเขียนภาษาไทย 
สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน 
การเขยีน หนว่ยงานผูใ้ชป้ระโยชน ์ไดแ้ก ่กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิ ี 

และภาคเอกชน ๒ ราย อีกทั้งมีการขยายผล 
การใช้โปรแกรมผ่านการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ 
การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ด้านการเขียนด้วยเทคโนโลยีสิ่ง
อำนวยความสะดวก โดยมีโรงเรียนที่มีนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน 
เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม จำนวน ๓๖๙ 
โรงเรยีน และโรงเรยีนทีน่ำโปรแกรมเลอืกศพัทไ์ทย  
เวอร์ชั่น ๒.๑ ไปใช้งานต่อ จำนวน ๘๔ โรงเรียน 
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๗ จากการ 
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์คิดเป็นมูลค่า 
รวม ๘๐๖,๐๐๐ บาท และมกีารถา่ยทอดเทคโนโลย ี
ผ่านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย จำนวน 
๖๒๔ สิทธิ
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     ปญัหากุง้ตายดว่นสง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรม 
การเลีย้งกุง้ในระดบัโลก ซึง่เกดิการระบาดครัง้แรก 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี ๒๕๕๒ และมี
การแพร่กระจายสู่ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย 
และไทย ในปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ และ ปี ๒๕๕๕ 
ตามลำดบั จากการศกึษาตวัอยา่งกุง้โรคตายดว่น  
(Early Mortality Syndrome: EMS) พบว่า มี 
ตวัอย่างอาการโรคของตับและตับอ่อนวายฉับพลัน  
(Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease: 
AHPND) เขา้มาเกีย่วขอ้ง ซึง่มกัจะเกดิขึน้หลงัการ 
ปลอ่ยลกูกุง้ลงบอ่ดนิไมเ่กนิ ๓๕ วนั ในตน้ป ี๒๕๕๖  
มีรายงานสาเหตุของโรคคือ แบคทีเรียสายพันธุ์ 
กอ่โรครนุแรงในกลุม่ Vibrio parahaemolyticus  
แต่ในการควบคุมและป้องกันแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุ 
ของโรคนัน้ยงัทำไดย้าก เนือ่งจากขาดวธิกีารตรวจ 
วินิจฉัยที่มีความจำเพาะและรวดเร็วที่สามารถจะ 
นำไปใช้ตรวจหาเชื้อก่อโรคในพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 
และคัดกรอง ลูกกุ้งก่อนปล่อยลงบ่อดิน

  ในป ี๒๕๕๗ คณะนกัวจิยั ไบโอเทค สวทช.  
มหาวทิยาลยัมหดิล และคณะนกัวจิยัจากประเทศ 
ไต้หวันประสบความสำเร็จในการพัฒนาวิธีการ
ตรวจแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน ด้วยเทคนิค  
Polymerase Chain Reaction (PCR) ซึง่การตรวจ 
แบคทเีรยีกอ่โรคนีไ้ด ้สามารถนำไปใชใ้นการตรวจ
คดักรองเชือ้กอ่โรค ทำใหช้ว่ยลดการแพรก่ระจาย

การพัฒนาวิธีการตรวจแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุกุ้งตายด่วน

อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงในการระบาดของ 
แบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วนชนิดน้ี และด้วยเล็งเห็น 
ผลกระทบของโรคระบาดต่ออุตสาหกรรมการเล้ียงกุ้ง 
ในระดับโลก และความเร่งด่วนที่จะต้องควบคุม
การระบาด คณะนักวิจัยจึงได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ  
ทัง้วธิกีาร และลำดบัเบสในการออกแบบไพรเมอร ์
สำหรับตรวจหาเชื้อดังกล่าวสู่สาธารณะ เพื่อให้ 
ผู้ประกอบการสามารถนำวิธีการไปใช้เพื่อลด 
ความเสี่ยงการระบาดของโรคได้อย่างกว้างขวาง  
รวมทั้งได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน 
ด้วยวิธี PCR เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้แก่ 
นักวิชาการ เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และผู้สนใจ 
ทั่วไป สำหรับนำไปใช้ตรวจคัดกรองลูกกุ้งและ 
พ่อแม่พันธุ์กุ้งเพื่อควบคุมป้องกันการระบาด 
ของโรคต่อไป

  สวทช. รว่มกบัสำนกัระบาดวทิยา กรมควบคมุ 
โรค กระทรวงสาธารณสุข และนักวิจัยจากหลาย 
สถาบัน ทำการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์  
(Mathematical model) เพื่อทำนายการระบาด 
ของโรค เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ 
ใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่เหมาะสม
ต่อสถานการณ์ของประเทศ แบบจำลองทาง 
คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ ซอฟต์แวร์ทำนาย 

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

การระบาดของโรคไขห้วดัใหญ ่หรอืเรยีกวา่ “Influ-
Thai” ซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีประโยชน์ช่วยทำนาย 
การระบาดของโรคในแบบต่างๆ เช่น แบบปล่อย 
ให้เกิดโดยธรรมชาติ และเปรียบเทียบกับแบบมี 
มาตรการควบคุม เพื่อลดโอกาสที่คนจะมาสัมผัส 
กันมากที่สุด โดยมีมาตรการที่จะนำมาใช้คู่กับ 
การทำนายการระบาด อาทิ การอยู่เฉพาะในบ้าน 
การปดิโรงเรยีน ปดิสถานทีท่ำงาน การงดกจิกรรม 
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ที่เป็นการรวมกลุ่ม ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อ 
มิให้มีจำนวนมากในระยะเวลาสั้นได้ ทั้งนี้การทำ 
แบบจำลองฯ ยงัชว่ยในการตดัสนิใจวา่ระยะใดของ 
การระบาด ควรจะใช้มาตรการใด และมีความ 
เข้มข้นเพียงใด นอกจากการทำนายการระบาด 
ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ แล้ว  
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปประยุกต์ 
ใช้เพื่อรับมือต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่จะเข้ามาใน 
ภูมิภาคได้อีกด้วย ในปี ๒๕๕๗ ได้เริ่มเปิดให้ 
ผูส้นใจสามารถดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์“InfluThai”  
โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยที ่http://einstein.sc.mahidol.

ac.th/~bionanotech/

 นอกจากนี้  ซอฟต์แวร์แบบจำลองฯ 
ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทย สามารถช่วยลด 
คา่ใชจ้า่ยในการนำเขา้ซอฟตแ์วร ์จากตา่งประเทศ 
ที่นิยมใช้ในการทำนายโรคระบาด ซึ่งมีค่าลิขสิทธิ์ 
ในการใช้งานถึง ๒๙๙ ดอลลาร์สหรัฐต่อลิขสิทธิ์ 
(หากมผีูใ้ชท้ีต่อ้งการซือ้ลขิสทิธิ ์ตัง้แต ่๕-๑๔ ราย  
มีส่วนลดโดยคิดราคา ๑๙๙ ดอลลาร์สหรัฐต่อ 
ลิขสิทธิ์ และราคาเหมาจ่ายสำหรับผู้ใช้ ๑๕ ราย 
ขึ้นไป ๑๒๙ ดอลลาร์สหรัฐต่อลิขสิทธิ์)

   มาลาเรยี เปน็โรคตดิตอ่ในเขตรอ้นเกดิจากเชือ้ 
ปรสติตระกลูพลาสโมเดยีม ปญัหาสำคญัของการ 
รักษาโรคมาลาเรียเกิดจากการที่เชื้อมาลาเรียดื้อ 
ต่อยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็น 
อย่างเร่งด่วนในการพัฒนายาชนิดใหม่ท่ีมีประสิทธิ 
ภาพในการฆา่เชือ้มาลาเรยีทีด่ือ้ยาได ้สวทช. โดย 
ไบโอเทค ได้พัฒนาสารแอนติโฟเลต โดยศึกษา 
โครงสร้างผลึกของเอนไซม์ที่จับกับตัวยับยั้ง 
(inhibitors) และกับสารตั้งต้น (substrates) 
รวมทั้งศึกษาประสิทธิผลและเภสัชจลนศาสตร์  
(pharmacokinetics) พบวา่สาร P218 ทีพ่ฒันา 
ได้มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นยารักษาโรค 
มาลาเรีย

 ในปี ๒๕๕๗ สวทช. โดย ไบโอเทค 
ได้ร่วมกับ Medicines for Malaria Venture  
(MMV) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ในการตรวจสอบ 
ความปลอดภัยทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษ 

ยาต้นแบบ P218 สำหรับรักษาโรคมาลาเรีย

ของสาร P218 เพื่อผลักดันสารต้านมาลาเรีย 
P218 ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไบโอเทค ให้ได้รับ 
การทดสอบในระดับพรีคลินิกที่ได้มาตรฐาน GLP 
(Good Laboratory Practice) ซึ่งหาก P218  
ผา่นการตรวจสอบความปลอดภยัทางเภสชัวทิยา 
และความเป็นพิษในระดับพรีคลินิก และผ่านการ 
ทดสอบทั้งในสัตว์ทดลองและอาสาสมัคร จะเป็น 
ความสำเร็จคร้ังสำคัญของวงการวิจัยด้านมาลาเรีย 
ในประเทศไทยทีม่ยีารกัษาโรคมาลาเรยีซึง่พฒันา
ขึ้นโดยทีมนักวิจัยไทยเป็นครั้งแรก
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  ผูป้ว่ยทีถ่กูตรวจพบวา่เปน็มะเรง็ระยะลกุลาม 
ในกระดูก โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ 
ตอ่ไดอ้กีคอ่นขา้งนาน แตจ่ะนำมาซึง่ความเจบ็ปวด 
และการแตกร้าวในกระดูกทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีลดลง การผ่าตัดเพ่ือนำเน้ือร้ายออกและทดแทน 
สว่นทีข่าดหายไปเปน็ทางเลอืกหนึง่เพือ่ใหก้ระดกู 
บริเวณนั้นเกิดความมั่นคงและลดการเจ็บปวด 
ลงได้ กระดูกแขนท่อนบนเป็นส่วนที่พบการแพร่ 
กระจายของมะเร็งระยะลุกลามมากเป็นอันดับสอง  
และการผ่าตัดจะทำได้ค่อนข้างยากจนถึงเป็น
ไปไม่ได้เลย ในกรณีที่มะเร็งแพร่กระจายไปทั่ว 
ชิน้กระดกูหรอืในสว่นของเนือ้เยือ่รอบๆ ขอ้กระดกู 
รวมถงึสว่นบนของกระดกูและกระดกูขอ้ศอก ทัง้นี ้
เนือ่งจากไมม่วีสัดฝุงัในทีม่คีวามเหมาะสมในแบบ 
เฉพาะบุคคล

 เอ็มเทค สวทช. จึงได้ออกแบบและ 
ผลิตกระดูกต้นแขนเทียมเฉพาะบุคคลร่วมกับ 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์  

กระดูกต้นแขนเทียมเฉพาะบุคคล

และทำการทดลองทางคลินิกกับอาสาสมัครจำนวน  
๑๖ คน ทีไ่ดร้บัการตรวจวนิจิฉยัพบวา่มกีารกระจาย 
ของมะเร็งไปยังกระดูก (Metastasis Bone) โดย
ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั 
ในมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งสามารถแบ่งบริเวณ 
การรักษาดังนี้ บริเวณกระดูกต้นแขนส่วนหัว 
(Proximal Humerus) จำนวน ๙ คน กระดูก 
ต้นแขน (Total Humerus) จำนวน ๔ คน กระดูก 
ต้นแขนส่วนปลาย (Distal Humerus) จำนวน ๒ 
คน และกระดูกอัลนาส่วนหัว (Proximal Ulna) 
จำนวน ๑ คน

  ในปี ๒๕๕๗ ภายหลังการติดตามผล 
การรกัษาผูป้ว่ยจำนวน ๑๓ รายในระยะเวลา ๖ เดอืน  
โดยการประเมิน The Musculoskeletal Tumor  
Society Score (MTSS) ซึง่เปน็การประเมนิผูป้ว่ย 
ในด้านความเจ็บปวด (Pain) ฟังก์ช่ันการเคล่ือนไหว  
(Functional Activities) และด้านอารมณ์ (Emotional  
Acceptance) มีค่า MTSS คิดเป็นร้อยละ ๕๕ 
และจากการให้คะแนน Mankinscore พบว่า 
ในผู้ป่วย ๔ ราย (ร้อยละ ๓๑) กระดูกเทียมได้รับ 
การประเมนิวา่สามารถใชง้านได ้(Fair) ขณะทีอ่กี  
๙ ราย (ร้อยละ ๖๙) ได้รับการประเมินว่าสามารถ 
ใช้งานได้ดี (Good) และไม่มีผลการประเมินแย่ 
(Poor) หรือล้มเหลว นอกจากนี้ การให้ผู้ป่วย 
เคลื่อนไหวแขนในลักษณะต่างๆ พบว่าผู้ป่วย 
สามารถหมุนปลายแขนด้วยการหงายมือ  
(Supination) และการคว่ำมือ (Pronation) 
ได้ประมาณ 110±40SD องศา ขณะที่มีการยกงอ 
ข้อศอกขึ้นจากลำตัวได้มุม 85±25SD องศา ซึ่งมี 
ความใกล้เคียงกับการเคล่ือนไหวของกระดูกมนุษย์

ภาพ X-ray ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ๓ เดือน 
และการติดตามผลการผ่าตัด โดยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวแขนใน

ท่าต่างๆ หลังผ่าตัด ๖ เดือน
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 เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาชุดทดสอบ 
การเคลื่อนไหวระหว่างการนอนของผู้ป่วยที่มี 
การเคลือ่นไหวผดิปกต ิ เพือ่วดัการเคลือ่นไหวของ 
ผู้ป่วยหรือผู้ท่ีมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรค โดยอุปกรณ์ถูก 
ติดต้ังไวท้ีบ่รเิวณแขนขวา แขนซา้ย ขาขวา ขาซา้ย 
และลำตัว เพื่อวัดการเคลื่อนไหวแนวเชิงเส้น 
สามแกนตั้งฉากกัน และวัดการเคลื่อนไหวจาก 
การหมุนรอบแกนท้ังสามแกนดังกล่าว โดย 
สัญญาณท้ังหมดจะถูกส่งไปเก็บที่คอมพิวเตอร์ 
ผ่านระบบสื่อสารบลูธูท (Bluetooth) อุปกรณ์ 
สามารถทำงานได้ยาวนานกว่า ๙ ชั่วโมง และ 
ปจัจุบันได้พัฒนาต้นแบบให้มีขนาดเล็กและปรับปรุง 
ให้ชุดเซ็นเซอร์รวมอยู่บนบอร์ดเดียวกันกับชุด 
ควบคุมการทำงาน เพื่อความสะดวกในการติดต้ัง 
กับคนไข้ในตำแหน่งต่างๆ โดยรูปแบบของข้อมูล 
เปน็แบบเปดิ ทำใหผู้ใ้ชง้านสามารถนำไปวเิคราะห ์
ด้วยซอฟต์แวร์อื่นได้ทันที  และอุปกรณ์ต้นแบบ 
สามารถนำไปใช้ในการวิจัยเรื่องการเคลื่อนไหว 
ผิดปกติของผู้ป่วยต่อไปอย่างสะดวก

  ระบบได้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยเริ่ม
จากการสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ 
คณะแพทย ์ศนูยร์กัษาโรคพารก์นิสนัและกลุม่โรค
ความเคลือ่นไหวผดิปกต ิโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์
สภากาชาดไทย ในปี ๒๕๕๗ ได้ทดสอบในกลุ่ม 
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลแล้วจำนวน ๔๐ ราย โดย 
คาดการณ์ว่าผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เดือนละ 
ประมาณ ๑๐ ราย จากนัน้แพทยส์ามารถนำขอ้มลู 
ที่ได้ไปวิเคราะห์ผลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และ 
การปรับยาให้เหมาะสมท้ังชนิดและปริมาณรวมถึง 

ชุดทดสอบการเคลื่อนไหวระหว่างการนอนของผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ

อุปกรณ์การสั่นเปรียบเทียบขนาดตัวด้วยมาตรวัด
และอุปกรณ์เมื่อประกอบเสร็จ

ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์วัดการสั่น (ซ้าย)
และการติดตั้งอุปกรณ์จริง (ขวา)

เวลาที่จะต้องรับยาให้เหมาะสมที่สุดต่อไป ทำให้
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบเชิง 
เศรษฐกิจของผู้ป่วยและสังคมโดยรวม ทั้งนี้  
ผลงานวจิยันีไ้ดม้กีารยืน่จดสทิธบิตัรการประดษิฐ์
จำนวน ๑ เรื่อง คือ “อุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหว” 
เลขที่คำขอ ๑๔๐๑๐๐๕๘๙๒
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เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) รุ่น: อินทิมา (INTIMA)

  เนคเทค  สวทช. ไดพ้ฒันาเครือ่งชว่ยฟงัรุน่: 
อินทิมา เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก 
สําหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินที่ใช้เพิ่มความ 
สามารถทางการได้ยินเสียงของผู้สูงอายุหรือผู้พิการ  
โดยทําหน้าที่ขยายและปรับแต่งสัญญาณเสียง 
ตามลักษณะการสูญเสียการได้ยินในแต่ละบุคคล 
ผลงานดงักลา่วเปน็สว่นหนึง่ของโครงการพฒันา
อุปกรณ์ช่วยการได้ยินระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 
๒ เป็นเฟสต่อเนื่อง

 จากผลการทดสอบทั้งในส่วนของการ 
ทดสอบทางดา้นคลนีกิ และการไดร้บัเครือ่งหมาย 
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ CE เป็นส่วนสําคัญ 
ที่ทําให้เห็นว่าเครื่องช่วยฟังที่ผลิตโดยคนไทย  
มคุีณภาพเทียบเท่าตามมาตรฐานสากล และทัดเทียม 
เครื่องช่วยฟังที่นําเข้าจากต่างประเทศ

 ในปี ๒๕๕๗ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
แหง่ชาต ิ(สปสช.) ไดน้ำเครือ่งชว่ยฟงัไปใหบ้รกิาร 
ณ โรงพยาบาล ๑๓ แห่งทั่วประเทศ และปัจจุบัน 
ได้มีการดําเนินการส่งมอบเครื่องช่วยฟังให้กับ 
โรงพยาบาลแล้วจํานวน ๑,๐๐๐ เครื่อง เพื่อนํา 
ไปใช้งานภายใต้โครงการนําร่องบริการเครื่อง 
ช่วยฟังไทย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ และจากผลการทดสอบทางด้านคลีนิก 

เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในส่วนของผลทางด้าน 
วิศวกรรมและ acoustic นั้น เครื่องช่วยฟังยัง 
สามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ  
๙๘ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยนี้ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตร
ออกแบบจำนวน ๑ เรื่อง คือ “เครื่องช่วยฟัง” 
เลขที่คำขอ ๑๔๐๒๐๐๐๙๖๙

 ในช่วงต้นปี ๒๕๕๗ การประปานครหลวง 
รายงานว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูแล้ง ส่งผลให้ปริมาณ 
นำ้จดืในแมน่ำ้เจา้พระยามปีรมิาณนอ้ยลงและเกดิ 
การรกุล้ำของน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้น้ำประปา 
มีความเค็มเพิ่มมากขึ้น ในช่วงวันที่ ๒๒-๒๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  ค่าคลอไรด์ที่การประปา 
นครหลวงตรวจพบสูงถึง ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ mg/L  
ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO)  
ทีค่า่คลอไรดส์ำหรบันำ้ดืม่อยูท่ีไ่มเ่กนิ ๒๕๐ mg/L 

ระบบการกรองน้ำประปากร่อยเพื่อผลิตเป็นน้ำดื่มใช้กับโรงพยาบาล (SOS-t2)

สำหรับน้ำบริโภคเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม ๒๕๐  
mg/L และเกณฑอ์นโุลมสงูสดุที ่๖๐๐ mg/L ทำให ้
ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะภาค 
การเกษตร

 เทคโนโลยีการกรองน้ำเค็มโดยทั่วไปคือ 
วิธีการใช้ใส้กรอง RO (Reverse Osmosis) แต่ 
ใสก้รองดงักลา่วยงัมขีอ้ดอ้ยในดา้นการซอ่มบำรงุ 
ที่ต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้ต้นทุนใน 
การดำเนนิงานสงูขึน้ หากใชใ้นการกรองนำ้ทีม่คีา่ 
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ความเข้มข้นของสิ่งเจือปนสูงจะส่งผลต่ออายุ 
การใชง้านลดลงดว้ย นาโนเทค สวทช. และสถาบนั 
สารสนเทศทรพัยากรนำ้และการเกษตร (องคก์าร 
มหาชน) (สสนก.) จึงได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว โดย สวทช. ดำเนินงานวิจัย 
และพัฒนานาโนเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการกรอง 
น้ำดื่มตามคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

และยดือายกุารใชง้านของไสก้รอง RO ใหย้าวนาน 
ขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบกรองน้ำ SOS-t2  
เพื่อนำไปติดตั้งเชื่อมต่อกับระบบผลิตน้ำดื่มของ 
โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 
ได้ เริ่ม ใช้งานในวันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
โดยมกีารตดิตามการใชง้าน ระบบกรองนำ้ SOS-
t2 อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน

 เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
แผ่นดินไหวและเหตุการณ์น้ำหลากสำหรับเขื่อน 
วชิราลงกรณ์ โดยระบบสามารถทำงานแบบ 
อัตโนมัติ โดยเมื่อเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหว 
และสถานการณ์น้ำหลาก ระบบสามารถทำงาน 
แบบอัตโนมัติแทนกระบวนการทำงานแบบเดิม 
ที่วิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ และจะส่งผล 
ให้กระบวนการประเมินความปลอดภัยของเขื่อน 
ในสถานการณ์ท่ีเป็นวิกฤตมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
ในการคำนวณหาค่าต่างๆ ที่ใช้สำหรับประเมิน 
สถานการณ์ ระบบจะเป็นผู้คำนวณให้ แต่หาก 
เป็นข้อมูลท่ีอาจส่งผลต่อความรู้สึกของผู้รับข่าวสาร  
เช่น ความแรงแผ่นดินไหว ระยะห่างของจุดศูนย์ 
กลางกับเขื่อน ระบบจะเพิ่มขั้นตอนในการทวน 
สอบขอ้มลูโดยผูเ้ชีย่วชาญอกีครัง้หนึง่ ซึง่จะทำให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผน่ดินไหวและบริหารจัดการน้ำ 
ของเข่ือน สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 
ที่เป็นวิกฤติได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์

ระบบเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและเหตุการณ์น้ำหลากสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ

 ในป ี๒๕๕๗ ไดด้ำเนนิการขยายผลเพิม่เตมิ 
ตามความจำนงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย (กฟผ.) ให้พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศในส่วนของระบบติดตามตรวจวัดข้อมูล 
ระยะไกล ดา้นความปลอดภยัเขือ่น (Dam Safety 
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Remote Monitoring System: DS-RMS) ใหก้บั 
๑๓ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล  
เขือ่นสริกิติิ ์เขือ่นแมจ่าง เขือ่นอบุลรตัน ์เขือ่นนำ้พงุ 
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนสิรินธร 
เขือ่นปากมลู เขือ่นโรงไฟฟา้ลำตะคองชลภาวฒันา  
เขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง โดยคาดว่า 
จะดำเนินการเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวและบริหารจัดการน้ำ 
ของเข่ือน สามารถวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ 

ท่ีเป็นวิกฤติได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์

 โดยระบบเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและ 
เหตกุารณน์ำ้หลากสำหรบัเขือ่นวชริาลงกรณ เปน็ 
หน่ึงในระบบท่ีถูกติดต้ังในโครงการระบบเคร่ืองมือ 
วัดอัตโนมัติเขื่อนวชิราลงกรณ (ADAS) ซึ่งเกิด 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลดการนำเข้า 
ระบบฯ จากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ารวม 
๑๓,๘๙๕,๑๖๓.๐๗ บาท

 เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาสถานีวัดสภาพ 
อากาศอัตโนมัติเป็นสถานีที่เก็บข้อมูลโดยไม่ต้อง 
ใช้คนและสามารถเก็บข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกล  
ซึง่ตามปกตจิะประกอบดว้ยสว่นบนัทกึขอ้มลู สว่น 
ประจุแบตเตอรี่ ส่วนสื่อสารระยะไกล และส่วน 
เชื่อมต่อเซนเซอร์ โดยทำงานจากแผงพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ทั้งนี้ การติดตั้งใช้งานในพื้นที่จริง  
สามารถเผชิญกับภาวะท้องฟ้าปิดจนไม่มีแสงอาทิตย์ 
พอที่จะประจุแบตเตอรี่ ซึ่งในสถานีวัดอากาศ 
รุน่เดมิ หากทอ้งฟา้ปดิตดิตอ่กนัเกนิ ๗ วนั จะทำให ้
ระบบมีพลังงานไม่พอที่จะทำงานต่อไปได้ ต้อง 
รอจนท้องฟ้าเปิดใหม่อีกครั้ง การปรับปรุงบอร์ด 
ควบคมุสถานวีดัอากาศใหส้ามารถทำงานตอ่เนือ่ง 
ได้โดยใช้เฉพาะพลังงานจากแบตเตอรี่อย่างเดียว  
ถึงแม้ว่าท้องฟ้าปิดจนไม่มีแสงอาทิตย์ติดต่อกัน 
เป็นเวลานานมากกว่าสัปดาห์ โดยยังคงความสามารถ 
ส่งข้อมูลสภาพอากาศหรือเซนเซอร์อื่นที่ต่ออยู่  
เข้ามาที่ฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
อย่างต่อเนื่อง ทำโดยการออกแบบฮาร์ดแวร์ใหม่ 
ในส่วนควบคุมการประจุแบตเตอร่ี ส่วนวงจรไฟเล้ียง  
ส่วนเชื่อมต่อเซนเซอร์ ส่วนส่งข้อมูลผ่าน GSM/ 
GPRS และปรับซอฟต์แวร์ในส่วนควบคุมการทำงาน  
สว่นเชือ่มตอ่เซนเซอรใ์หใ้ชพ้ลงังานทีต่ำ่สดุ ซึง่ผล 
จากการปรบัปรงุทำใหส้ถานวีดัอากาศใชพ้ลงังาน 
ลดลง ๗๒% และสามารถทำงานได้ต่อเนื่องเกิน 
๒๑ วัน

แผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ รุ่นที่ ๒

 แผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ 
รุ่นที่ ๒ ได้นำไปผลิตและติดตั้งเพื่อใช้ในโครงการ 
เฝ้าระวังเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรม 
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัเชยีงใหม ่
จำนวน ๒๘๐ ชุด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรส์ซิ่ง  
ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย ไดน้ำไปขยายผลในการผลติ 
และจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน ๖๙ ชุด

 ในปี ๒๕๕๗ แผงวงจรสถานีวัดสภาพ 
อากาศอัตโนมัติ รุ่นที่ ๒ นี้ได้ถูกติดตั้งในระบบวัด
ปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติสำหรับเฝ้าระวังเตือนภัย 
ดนิถลม่และนำ้ปา่ไหลหลากในจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่
ก่อให้เกิดผลกระทบจากการแจ้งเตือนของระบบฯ  
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ในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ 
ด้านบน ทำให้มีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลาก 
ผา่นบรเิวณสถานทีท่อ่งเทีย่ว เจา้หนา้ทีจ่งึทำการ 
แจง้เตอืนไปยงันกัทอ่งเทีย่วและประชาชนในพืน้ที ่

ได้ล่วงหน้าประมาณ ๑ ชั่วโมง รวมถึงลดความ
เสี่ยงจากการเสียชีวิต และเกิดการสร้างรายได้ 
เพิ่มกับภาคเอกชน คิดเป็นมูลค่าผลกระทบรวม 
๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

 เนคเทค สวทช. ร่วมกับสมาคมวิจัย 
วทิยาการขนสง่แหง่เอเชยี (Asian Transportation  
Research Society: ATRANS) พัฒนาวิธีการ 
ตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ในการขับขี่ผ่าน 
โทรศพัทส์มารต์โฟน (SafeMate) ซึง่เปน็เครือ่งมอื 
ในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ โดยใช้ 
accelerometer sensor หรือ sensor วัด 
การเคลื่อนไหวผ่านแอปพลิเคชันของโทรศัพท์
สมาร์ตโฟน ด้วยการวัดอัตราเร่งของโทรศัพท์ 
เพ่ือตรวจวัดการเคล่ือนไหวของยานพาหนะ  
ต้นแบบสามารถตรวจจับอัตราการเร่ง การเบรก  
การเปล่ียนเลนและการเลี้ยวกะทันหัน ซึ่งเป็น 
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ระบบ 
จะแจ้งเตือนแบบ real-time เมื่อมีเหตุการณ์ใน 
การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน 
แอปพลิเคชันจะคำนวณคะแนนความปลอดภัย 
ในการขบัขี ่และแจง้ผลใหผู้ใ้ชง้านทราบเปน็เกรด  
พร้อมทั้งเสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงการขับขี่
ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จุดเด่นของต้นแบบคือ 
ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ 
สะดวกผา่นสมารต์โพน ทัง้ระบบ iOS และ Android  
ไม่ต้องติดต้ังอุปกรณ์ในรถให้ยุ่งยากก่อนการใช้งาน

 หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
บรษิทั ขนสง่ จำกดั (บขส.) ตำรวจภธูรภาค ๕ ตำรวจ 
ภูธรภาค ๙ ตำรวจสื่อสาร ต้นแบบได้นำไปใช้งาน 
จริงที่งาน Asia Pacific Water Summit  
2013 งานประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัด 
อยุธยา และจังหวัดกำแพงเพชร เพ่ือดูพฤติกรรม 
การขับข่ีของเจ้าหน้าท่ีตำรวจทางหลวงทีน่ำขบวน

วิธีการตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ในการขับขี่ผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน

ผู้เข้าร่วมประชุม  และมกีารนำวิธีการประเมินการ
ขับข่ีไปใช้กับรถโดยสารบรษิทัขนสง่ จำกดั (บขส.) 
ในสองเส้นทางหลักคือ กรุงเทพ-นครราชสีมา 
และกรุงเทพ-เชียงราย

 ในป ี๒๕๕๗ มสีถติกิารดาวนโ์หลด Safe-
Mate mobile application รวม ๑๙,๓๑๙ ครั้ง 
แบ่งเป็น ระบบ iOS จำนวน ๗,๘๖๐ ครั้งและ  
ระบบ Android จำนวน ๑๑,๔๕๙ ครัง้ จากการเปดิ 
ใหป้ระชาชนดาวนโ์หลดฟร ีสง่ผลใหไ้ดร้บัจดหมาย 
แสดงความชืน่ชมจากมลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค ทีท่มีวจิยั 
ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความตระหนัก 
ดา้นมาตรฐานดา้นความปลอดภยัใหก้บัประชาชน
รวมทั้งการร่วมเป็นเครือข่ายนักวิชาการอีกด้วย

๓๗
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ด้วยเทคโนโลยีเพื่อส่วนรวม
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ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา ลำปาง ร่วมกันขยายผลการปลูกพันธุ์ 
ข้าวเหนียว กข๖ ต้านทานโรคไหม้ ซึ่งได้รับ 
พระราชทานชื่อพันธุ์ข้าว “ธัญสิริน” จากสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมือ่วนัที ่๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พนัธุข์า้วธญัสรินิ 
มีคุณสมบัติต้านทานต่อโรคไหม้ เหมาะสำหรับ 
ปลูกในพ้ืนท่ีนาน้ำฝน ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ แตกกอดี ต้นแข็งแรงทนการหักล้ม 
ข้าวเปลือกสีน้ำตาล คุณภาพการขัดสีดีกว่าพันธุ์ 
กข๖ คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนเหนียวนุ่ม ข้าวสุก 
เมื่อเย็นยังคงความนิ่ม

 สำหรับปี เพาะปลูก ๒๕๕๗ สวทช.  
ได้ขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้ าวคุณภาพดีระดับชั้นจำหน่าย 
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(จงัหวดัรอ้ยเอด็ สกลนคร มกุดาหาร  
อบุลราชธานี มหาสารคาม และขอนแก่น)  
จำนวน ๔๖๕ ครอบครัว พื้นที่  
เพาะปลกู ๖๕๙ ไร ่โดยจากการตดิตาม 
การผลติเมลด็ขา้ว “ธญัสรินิ” หลงัจาก 
ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
เมล็ดพันธุ์แล้วพบว่า ได้ผลผลิต 

การขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิรินในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

เมล็ดพันธุ์ข้าวรวม ๔๒๘,๗๓๓ กิโลกรัม แบ่งเป็น 
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๓๑๙,๓๐๒ กิโลกรัม  
และข้าวเปลือก ๑๖๓,๔๓๑ กิโลกรัม รวมรายได้ 
จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ๗.๙๘ ล้านบาท และ 
ขายข้าวเปลือก ๑.๒๘ ล้านบาท รวมสร้างมูลค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการสง่เสรมิการผลติ
เมลด็พนัธุข์า้วธญัสรินิ ๙.๒๖ ลา้นบาท นอกจากนี ้
ได้มีการขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตกรในพื้นที่ 
ภาคเหนือ (จังหวัดน่าน) จำนวน ๓๐ ครอบครัว 
พื้นที่ปลูก ๖๔ ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
คุณภาพดี ๓๕,๐๐๐ กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กับ 
เกษตรกรจากการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  
โดยมีกลุ่มผู้ซื้อในจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา 
เชยีงราย เชยีงใหม ่และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
จำนวน ๐.๘๘ ล้านบาท

ไบโอเทค  สวทช. ร่วมกับสำนักวิจัยและ 
พัฒนาข้าว กรมการข้าว และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์พฒันาขา้วหอมชลสทิธิท์นนำ้ทว่ม 
ฉบัพลัน ซ่ึงได้จากการผสมระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ  
๑๐๕ ทนน้ำท่วม และข้าว IR ๕๗๕๑๔ โดยใช้ 
เครือ่งหมายโมเลกลุในการคดัเลอืกใหม้คีณุสมบตั ิ

ไบโอเทค สวทช. และสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน 
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เป็นสายพันธุ์ข้าวหอมไม่ไวแสง อายุเก็บเกี่ยว 
ประมาณ ๑๒๐ วัน ให้ผลผลิต ๘๐๐-๙๐๐ 
กโิลกรมัตอ่ไร ่คณุภาพหงุตม้ด ีมปีรมิาณอะไมโลส 
และความหอมคลา้ยกบัพนัธุข์าวดอกมะล ิ๑๐๕ ทน
ตอ่สภาพนำ้ทว่มฉบัพลนัไดป้ระมาณ ๒-๓ สปัดาห ์
และสามารถฟื้นตัวหลังน้ำลดได้ดี ลำต้นแข็ง  

๓๙



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ไม่หักล้มง่าย ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้มากกว่า 
๑ ครั้งต่อปี โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ สวทช. ร่วมกับ 
สหกรณก์ารเกษตรผกัไห ่จำกดั จงัหวดัพระนคร- 
ศรีอยุธยา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด 
พนัธุข์า้วคณุภาพดใีหก้บัเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดั 
พระนครศรอียธุยา และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยประสบ 
ผลสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว และเกษตรกรได้นำไปปลูกจนเป็นที่ 
ยอมรบั และสามารถแปรรปูเปน็ขา้วสารบรรจถุงุ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อ่อนหวาน”

  ในปี ๒๕๕๗ เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัย 
ในจงัหวดัพทัลงุ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัพทัลงุ 
ได้ขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์จาก 
มูลนิธิชัยพัฒนา ดังนั้น สวทช.ร่วมกับสหกรณ์ 
การเกษตรผักไห่ จำกัด จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 
ถวายเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมชลสิทธ์ิทนน้ำท่วมฉับพลัน  

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 
๓,๐๐๐ กิโลกรัมเพื่อพระราชทานให้แก่เกษตรกร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 
๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารชัยพัฒนา 
สวนจิตรลดา

สวทช. เล็งเห็นความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
อาทิ การยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ (เพื่อลด 
ต้นทุนการผลิตและมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ของ 
เกษตรกร) ใหผ้า่นการรบัรองมาตรฐานทัง้ในระดบั 
ประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบ
การทำงานในลักษณะภาคีความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน

 ในป ี๒๕๕๗ สวทช. ไดถ้า่ยทอดเทคโนโลย ี
แก่ผู้ตรวจแปลงนาและให้ความรู้ด้านการตรวจ 
รบัรองฟารม์เกษตรอนิทรยี ์ประกอบดว้ย ๒ สว่น  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้ตรวจแปลงนา ความรู้ด้านการตรวจรับรอง
ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ และการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันให้กับเกษตรกร

ดังนี้ (๑) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการยก 
ระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ 
การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว และ  
(๒) การพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ 
ในการบันทึก การจัดทำเอกสาร การตรวจแปลง 
การควบคุมคุณภาพการผลิตให้ เป็นไปตาม 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้  ยังได้ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน  
ให้กับเกษตรกร ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ 
เกษตรกรที่ต้องการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน 
รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

๔๐
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โดยสามารถกรอกข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์  
www.gapthailand.in.th แทนการกรอกข้อมูล 
ลงในกระดาษแบบเดิม จากน้ันระบบจะส่งข้อมูล 
เกษตรกรและแหลง่ผลติไปยงัอปุกรณแ์อนดรอยด ์ 
แท็บเล็ต (Android Tablet) อัตโนมัติ เพื่อให้ 
เจา้หนา้ทีห่รอืผูต้รวจประเมนิใชส้ำหรบัการตรวจ 
ประเมินแหล่งน้ำ พื้นที่ปลูกการใช้วัสดุอันตราย 

ทางการเกษตร การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผล 
ภายในแปลง การจดัการกระบวนการผลติเพือ่ใหไ้ด ้
ผลิตผลที่มีคุณภาพ เป็นต้น ท้ังน้ี ประโยชน์ท่ี 
เกษตรกรและผู้ตรวจประเมินไดร้บั ไดแ้ก ่การตรวจ 
ประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และบันทึก 
ข้อมูลต่างๆ รวดเร็วมากข้ึน อีกท้ังลดความผิดพลาด
และความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล เป็นต้น

 ระบบการประเมินและรับรองตนเองด้าน 
สิง่แวดลอ้มสำหรบัสนิคา้และบรกิารของไทย เปน็ 
สว่นหนึง่ในมาตรการเพิม่ขดีความสามารถในการ 
แขง่ขนัของสนิคา้และบรกิารของไทย และยกระดบั 
สนิคา้ไทยในประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่ปอ้งกนั 
การถูกกีดกันทางการค้าจากมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม  
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง 
อุตสาหกรรม ภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 ระบบการประเมนิและรบัรองตนเองดา้น 
สิง่แวดลอ้มไดร้บัการพฒันาเพือ่ตอบสนองความ 
ตอ้งการของอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
รายย่อยที่ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ 
ฉลากสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ใหส้ามารถ 
ประเมินและเปิดข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ 
ใหแ้กผู่บ้รโิภคและสงัคมรบัทราบเพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลู 
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ นอกจาก 
ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วระบบดังกล่าวยังเป็น 
ประโยชน์กับผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ 
มาตรฐานสากล แต่ยังไม่มีการออกมาตรฐาน 
สำหรับสินค้าหรือบริการนั้น ทำให้ไม่สามารถขอ 
การรับรองหรือฉลากได้ จากปัญหาดังกล่าวทาง
กระทรวงอตุสาหกรรมไดว้างเปา้หมายเบือ้งตน้ให้
มกีารพฒันาระบบนีข้ึน้เพือ่เปน็บนัไดขัน้แรกใหแ้ก ่
ผูป้ระกอบการท่ีต้องการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

ระบบการประเมินและรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล และเพื่อเป็นตัวช่วย 
สำหรับผู้ประกอบการเพ่ือเปิดเผยข้อมูลและส่ือสาร 
กบัผู้บริโภคให้ทราบถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ในประเด็นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

 ในป ี๒๕๕๗ ไดม้กีารนำระบบการประเมนิ 
และรบัรองตนเองดา้นสิง่แวดลอ้ม ไปใชป้ระโยชน ์
เพื่อขยายผลต่อยอดโดย ๔ หน่วยงานหลักได้แก่

๑. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๓. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๔. สำนักงานพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงมหาดไทย

ระบบการประเมินและรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม
(www.thaiecoproduct.com)
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ปัจจุบันสีธรรมชาติได้รับความสนใจและนำ
มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น แต่สีที่ได้จากการย้อม 
หรือพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติ มีความเข้มและความ 
คงทนของสีน้อยกว่าสีเคมี เอ็มเทค สวทช. จึง
ศึกษาการเตรียมผ้าฝ้ายและไหมด้วยไคโตซาน 
มวลโมเลกุลต่ำในช่วง ๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ดัลตัน  
โดยกระบวนการจุ่มอัด-อบแห้ง-ผนึก ก่อนการย้อม 
สีธรรมชาติ ๕ ชนิด ได้แก่ ครั่ง, ดอกดาวเรือง, 
เปลือกต้นมะพูด, ใบชา และเปลือกต้นสะเดา 
โดยทำการวัดค่าความเข้มสี (K/S values) 
และคา่ส ีCIELAB L, a, b ของตวัอยา่งผา้ทีย่อ้มได ้
ทดสอบสมบตัคิวามคงทนของสตีอ่การซกั ตอ่แสง 
ต่อการขัดถู ตามมาตรฐาน ISO 105C-01, ISO 
105-B02, AATCC Test Method 8 ตามลำดับ  
ทดสอบความกระด้างของผ้าและความสามารถ 
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus 
aureus ตามมาตรฐาน ASTM D1388-96 
และ AATCC Test Method 100 ตามลำดับ 
นอกจากนี้ ยังศึกษาผลของการทำมอร์แดนท์
ด้วยสารส้ม การตกแต่งผ้าหลังย้อมด้วยสาร 
Crosslinking agent และ Binder เชิงการค้า 
เพื่อช่วยเพิ่มความคงทนของสี

 ในป ี๒๕๕๗ พบวา่การเตรยีมผา้ฝา้ยดว้ย 
ไคโตซานร่วมกับการทำมอร์แดนท์ด้วยสารส้ม 
สำหรับการย้อมสีธรรมชาติจากคร่ัง, ดอกดาวเรือง  
และเปลือกต้นมะพูดให้ผลการติดสีดีที่สุด ขณะที่ 

การใช้ไคโตซานในการย้อมสีธรรมชาติ และเพิ่มสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
บนผ้าฝ้ายและไหม

สีใบชาและเปลือกต้นสะเดาต้องการเฉพาะ 
การเตรียมผ้าด้วยไคโตซาน สำหรับผ้าฝ้ายย้อมสี 
คร่ังและเปลือกต้นมะพูดจำเป็นต้องทำการตกแต่ง 
สำเรจ็เพิม่ดว้ยสาร Knittex CHN ทีเ่ปน็สารประเภท 
Crosslinking agent เพื่อให้มีความคงทนของสี 
ต่อการซักอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในกรณีของ 
การยอ้มผา้ไหมดว้ยสคีรัง่, เปลอืกตน้มะพดู, ใบชา  
และเปลอืกตน้สะเดา จำเปน็ตอ้งผา่นการเตรยีมผา้ 
ด้วยไคโตซาน การทำมอร์แดนท์ด้วยสารส้มและ 
การตกแต่งสำเร็จด้วยสาร EVO TOP A30 ที่เป็น 
สารประเภท polyacrylate binder ขณะที่ 
การยอ้มผา้ไหมดว้ยสดีอกดาวเรอืงตอ้งการเพยีง 
การเตรียมผ้าด้วยไคโตซาน และองค์ความรู้ที่ได้ 
จากงานวิจัยนี้น่าจะมีศักยภาพในการนำไปใช้ 
พัฒนากระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์สิ่งทอจาก
ผ้าฝ้ายและไหมย้อมด้วยสีธรรมชาติ ที่มุ่งเน้น 
การใช้มอร์แดนท์หรือสารช่วยติดสีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แต่ควรศึกษาปรับปรุงสมบัติความ
คงทนของสีและความสามารถในการยับยั้งเชื้อ 
แบคทีเรียเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไป 
ใช้งานจริง จากผลการทดลองที่ได้ของงานวิจัยนี้  
พบว่าการเตรียมผ้าฝ้ายด้วยไคโตซานร่วมกับ 
การทำมอร์แดนท์ด้วยสารส้มสำหรับการย้อมสี 
ธรรมชาติจากครั่ง, ดอกดาวเรือง และเปลือกต้น 
มะพูดให้ผลการติดสีดีที่สุด ขณะที่สีใบชาและ 
เปลอืกตน้สะเดาตอ้งการเฉพาะการเตรยีมผา้ดว้ย 
ไคโตซาน สำหรับผ้าฝ้ายย้อมสีครั่งและเปลือก 

๔๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

ตน้มะพดูจำเปน็ตอ้งทำการตกแตง่สำเรจ็เพิม่ดว้ย 
สาร Knittex CHN ที่เป็นสารประเภท Cross-
linking agent เพื่อให้มีความคงทนของสีต่อ 
การซักอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ในกรณีของ 
การยอ้มผา้ไหมดว้ยสคีรัง่, เปลอืกตน้มะพดู, ใบชา 
และเปลือกต้นสะเดา จำเป็นต้องผ่านการเตรียม
ผ้าด้วยไคโตซาน การทำมอร์แดนท์ด้วยสารส้ม
และการตกแต่งสำเร็จด้วยสาร EVO TOP A30 
ที่เป็นสารประเภท polyacrylate binder ขณะที่
การยอ้มผา้ไหมดว้ยสดีอกดาวเรอืงตอ้งการเพยีง 

การเตรียมผ้าด้วยไคโตซาน และองค์ความรู้ที่ได้ 
จากงานวิจัยน้ีน่าจะมีศักยภาพในการนำไปใช้พัฒนา 
กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าฝ้าย 
และไหมย้อมด้วยสีธรรมชาติ ที่มุ่งเน้นการใช้ 
มอร์แดนท์หรือสารช่วยติดสีที่ เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม แต่ควรศึกษาปรับปรุงสมบัติ 
ความคงทนของสีและความสามารถในการยับ
ยั้งเชื้อแบคทีเรียเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับ 
การนำไปใช้งานจริง

หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตสีย้อมธรรมชาติ

ผงสีธรรมชาติความเข้มข้นสูง สีแดงจากครั่ง 
สีเหลืองจากดอกคำฝอย สีน้ำเงินจากคราม 

และสีดำจากกะลามะพร้าวเผา

  สวทช. ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตสีย้อมธรรมชาติ สำหรับพิมพ ์
ผ้าไหม ซึ่งหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตสีย้อมธรรมชาติ 
ที่ได้คือ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากดอกคำฝอย 
และยางรง สีน้ำเงินจากคราม และสีดำจากกะลา 
มะพร้าวเผาโดยมีองค์ประกอบอื่นเป็นสารเคมี 
ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม โดยมีค่าความ 
เปน็กรด-ดา่งอยูใ่นชว่ง ๗.๒๔-๘.๗๒ คา่ความหนดื 
อยู่ในช่วง ๔.๕๖-๔.๙๓ cPs ค่าแรงตึงผิว ๓๓.๕- 
๓๖.๔ mN/m ขนาดอนุภาคของหมึกสีน้ำเงินและ 
ดำต่ำกว่า ๑ ไมครอน สูตรหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตที่ 
พฒันาขึน้นีส้ามารถใชง้านไดก้บัเครือ่งพมิพร์ะบบ  
Piezoelectric Printing ทีว่างขายทัว่ไปในประเทศ  
อาทิ Mimaki, Roland, Mutoh และ Epson  
เปน็หมกึพมิพฐ์านนำ้ทีใ่ชส้ารสจีากธรรมชาต ิ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลจากการพิมพ์สีลงบน 
ผ้าไหม พบว่า หมึกพิมพ์สีดำและสีน้ำเงินซึ่งเป็น 
หมึกพิมพ์กลุ่มสารสี (pigments) มีความคงทน 
ตอ่แสงและความคงทนตอ่การซกัสงู กลา่วคอือยู ่
ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม สำหรับหมึกพิมพ์สีแดง
และสีเหลืองซึ่งเป็นหมึกพิมพ์กลุ่มสีย้อม (dyes) 
มีค่าความคงทนต่อแสงระดับพอใช้ถึงดี และค่า 
ความคงทนตอ่การซกัในระดบัพอใช ้อยา่งไรกต็าม 

สามารถเพิ่มค่าความคงทนต่อการซักให้สูงขึ้น ๑ 
ระดับ ด้วยการนำสีย้อมทั้งสองชนิดไปทำการอบ 
ไอน้ำ

 ในปี ๒๕๕๗ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ 
ชาวบ้าน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน 
และกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จังหวัดบุรีรัมย์,  
กลุ่มทอผ้าบ้านอูนหนองไชยวาล และกลุ่มทอผ้า 
ย้อมครามครองวิถี จังหวัดสกลนคร, กลุ่มทอผ้า 
ครีนีคร จงัหวดัมกุดาหาร, กลุม่ทอผา้และแปรรปู 
บา้นหนองผกัตบ จงัหวดันครพนม ซึง่ไดใ้หค้วามรู้ 
ในเรื่องของการสกัดสีธรรมชาติ การผลิตสีผง  
สารข้นจากธรรมชาติและการผลิตสีพ่นจากสี 
ธรรมชาติ เพื่อให้ชาวบ้านนำองค์ความรู้ที่ได้ไป 
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ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ สีแดงจากคลั่ง สีเหลืองจากกาแฟ

ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มมูลค่า
สนิคา้และเพิม่รายไดใ้หก้บัชาวบา้น อกีทัง้มคีวาม 
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 
เน่ืองจากวิธีการด้ังเดิมของกลุ่มชาวบ้านท่ีสืบทอด 

ต่อกันมานั้นเป็นสีย้อมที่สามารถละลายน้ำได้ 
เช่น acid dye และ reactive dye ซึ่งก่อให้เกิด 
การระคายเคืองต่อผู้ใช้
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โครงการการวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่แพร่จากสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

สวทช. มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ 
ทดสอบผลติภณัฑแ์ละชิน้งานตา่งๆ ทีห่ลากหลาย 
เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล สำหรับการให้ 
บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบ 
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ซึ่ง 
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพด้านการทดสอบ 
และสอบเทียบ ISO/IEC 17025 จากสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รับ 
การขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน 
โทรคมนาคมจากสำนกังานคณะกรรมการกจิการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
จากสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ดา้น EMC ในระดบัโลกจากหนว่ยงาน FCC (Federal  
Communications Commission) ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา จึงเป็นการยืนยันความสำเร็จ 
ทั้งในระดับชาติและระดับโลก

 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียงกิจการ โทรทัศน์และกิจการ 
โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ตอ้งจดัใหม้กีารวดั 
ความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุ 
คมนาคมท่ีใช้งานจริง เพ่ือการกำกับดูแลให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด 
รวมถึงการสำรวจข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชน 
ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณใกลส้ถานฐีานโทรศพัทเ์คลือ่นที่
โดยรอบทีท่ำการวดั พรอ้มความเหน็และขอ้เสนอ 
แนะดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่นำขอ้มลู 
มาประกอบการพัฒนาปรับปรุงจัดทำประกาศ 
หลักเกณฑ์ต่อไป ในปี ๒๕๕๗ ศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)  
จึงร่วมกับ กสทช. ดำเนินการวัดความแรงสนาม 
แม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม จำนวน  
๔๐ สถานี ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

ไฟล์เสียงสำหรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
สำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาเทคนิคใหม่และเป็น 
เทคนิคแรกของโลกที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐาน 

ทางเทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้ 
ผ่านตามมาตรฐาน ETSI EN302018-1 โดย  

๔๖
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สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ 
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
กำหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ ต้องผ่าน 
มาตรฐานการทดสอบดังกล่าว ซึ่งไฟล์เสียง 
มาตรฐานนี้สามารถใช้ทดแทนเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ในการกำเนิดเสียงมาตรฐาน ทำให้ห้อง 
ปฏิบัติการทดสอบเสียงสามารถประหยัดงบประมาณ
ในการจดัหาเครือ่งมอือปุกรณท์ดสอบ โดยตน้ทนุ
ของต้นแบบเครื่องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค 
ของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงท่ีพัฒนาข้ึนประมาณ  
๖๐,๐๐๐ บาท ในขณะท่ีเคร่ืองทดสอบตามท้องตลาด 
ราคาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทั่ว 
ประเทศมสีถานทีดสอบประมาณ ๗,๐๐๐ สถาน ีจงึ 
สามารถสร้างผลกระทบในการลดต้นทุนให้กับประเทศ 
ไดป้ระมาณ ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐-๑,๖๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
นอกจากนี้ การใช้งานไฟล์เสียง สามารถใช้งาน 
งา่ย ลดข้ันตอนในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค 
ของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง ทำให้ทำการทดสอบ 
ได้รวดเร็วขึ้น และลดโอกาสความผิดพลาดใน 
การทดสอบลง

 ไฟล์เสียงต้นแบบนี้ให้ผลการทดสอบ 
ที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ โดยการทดสอบ 

ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จำกัด ในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
สอบเทียบในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค 
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงด้วยไฟล์เสียง ซึ่งได้ 
แสดงการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ 
เครือ่งสง่ ผลทีไ่ดค้อื การใชไ้ฟลเ์สยีงในการทดสอบ 
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งให้ผลที่ไม่ 
แตกต่างจากการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์การสร้าง 
สญัญาณเสยีงมาตรฐาน โดยในป ี๒๕๕๗ ไดส้ง่มอบ 
ไฟลเ์สยีงตน้แบบนีใ้หก้บั กสทช. เพือ่นำไปทดสอบ 
มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง 
ให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ ต่อไป

จุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพของประเทศ

  ประเทศไทยมทีรพัยากรทีม่คีวามหลากหลาย 
ทางชีวภาพสูง แต่ทรัพยากรชีวภาพจำนวนมาก 
ยงัไมถ่กูคน้พบ และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร 
ชวีภาพยงัอยูใ่นวงจำกดั ดงันัน้การวจิยัและพฒันา 
เพ่ือการค้นหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความสำคัญ 
และจำเป็นอย่างยิ่ง

 ไบโอเทค สวทช. ไดล้งทนุระบบโครงสรา้ง 
พื้นฐาน “คลังเก็บรักษาจุลินทรีย์ (BIOTEC  
Culture Collection : BCC)” มีเป้าหมายเพื่อ 
การเกบ็รกัษาและใหบ้รกิารทรพัยากรชวีภาพของ
ประเทศ ประเภทจลุนิทรยี ์วสัดชุวีภาพทัง้ในระดบั
เนื้อเยื่อและระดับโมเลกุล เช่น ดีเอ็นเอ พลาสมิด 

ไฮบรโิดมา เนือ้เยือ่สตัวแ์ละพชืตา่งๆ จงึเปน็แหลง่ 
เกบ็รกัษาทรพัยากรชวีภาพทีส่ำคญัของประเทศที ่
มคีณุคา่มหาศาล ซึง่ไดส้ะสมมากวา่ ๒๐ ป ีบางชนดิ 
อาจไม่สามารถหาทดแทนได้อีก โดยมีระบบ 
การจัดเก็บรักษาและฐานข้อมูลจุลินทรีย์ที่เป็น 
มาตรฐานสากล ได้รับการรับรองตามระบบ ISO 
9001: 2008 มีการพัฒนาระบบการจัดการฐาน 
ข้อมูลจุลินทรีย์ (Microbial Information  
Management System : MIMS) และพัฒนา 
ซอฟต์แวร์ iCollect สำหรับการบริหารจัดการ 
คลงัวสัดชุวีภาพแบบครบวงจร  เพือ่ใหบ้รกิารและ 
เผยแพรข่อ้มลูแกส่าธารณะ การแลกเปลีย่นขอ้มลู 
กับเครือข่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้ง 

๔๗
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จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  
ให้เป็นแหล่งเก็บรักษาจุลินทรีย์เพ่ือการจดสิทธิบัตร  
BCC ได้รวบรวมจุลินทรีย์ไว้มากเป็นอันดับหนึ่ง 
ของประเทศ โดยปัจจุบันมีจุลินทรีย์เก็บรวบรวม 
จำนวน ๗๑,๔๓๑ ตวัอยา่ง เกบ็รกัษาตวัอยา่งแหง้ 
เห็ดรา ๓๘,๘๑๙ ตัวอย่าง เก็บรักษาเซลล์สัตว์ใน 
ระยะยาว ๖๔ ชนิด เก็บรักษาไฮบริโดมาโคลน 
๔๗๑ โคลน เก็บรักษาเซลล์พืชสมุนไพรและพืช 
เศรษฐกจิ ๔๕๓ accessions สำหรบัการใหบ้รกิาร 
จุลินทรีย์เพื่องานวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ได้ให้บริการรวม ๓,๗๙๐ ตัวอย่าง เป็นการให้ 
บริการแก่นักวิจัยภายใน สวทช. ๒,๗๙๓ ตัวอย่าง 

และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ รวม 
๙๙๗ ตัวอย่าง

 ทรัพยากรชีวภาพดังกล่าวสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและ 
อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมยา และการกำจัดแมลง 
ศัตรูพืช เช่น ต้นเชื้อจุลินทรีย์แลคติคเพื่อใช้หมัก 
ผักกาดดองเปรี้ยว การผลิตสารเสริมอาหารสัตว์ 
จากจลุนิทรยีท์ีส่รา้งเอนไซมย์อ่ยเยือ่ใย แบคทเีรยี 
ทีส่ามารถยอ่ยสลายนำ้มนัปโิตรเลยีม ราบวิเวอเรยี 
ควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง และผลิตสาร 
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ใช้เป็นยาต้านเชื้อไวรัส 
เชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการฐานข้อมูลจีโนมเพื่อการวิจัย

  ขอ้มลูดา้นจโีนมมคีวามสำคญัอยา่งยิง่และเปน็ 
ปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเกี่ยวกับ 
การวางตำแหนง่ยนี หนา้ทีแ่ละการแสดงออกของ 
ยีนที่สัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม และคุณสมบัติที่
สำคัญของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในการปรบัปรงุพนัธุ ์ การปอ้งกนัและรกัษาโรค  และ 
การค้นพบสารหรือโมเลกุลใหม่ที่เป็นประโยชน์ 
จากสิ่งมีชีวิตเป็นต้น

 ไบโอเทค สวทช. สนบัสนนุและดำเนนิการ 
งานวิจัยด้านจีโนม ทั้งในการหาลำดับเบสจีโนม 
ของจลุนิทรยี ์พชืและสตัวเ์ศรษฐกจิ การหาสนปิส ์
(Single Nucleotide Polymorphisms : SNPs) 

ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคทางพันธุกรรมในมนุษย์  
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เกิดฐานข้อมูล 
จโีนมต่างๆ จากงานวิจัยจำนวนมาก ได้แก่ ฐานข้อมูล 
จีโนมข้าว ฐานข้อมูลจีโนมกุ้ง ฐานข้อมูลมัน 
สำปะหลงั ฐานขอ้มลูยางพารา ฐานขอ้มลูสาหรา่ย 
เกลยีวทอง ฐานขอ้มลูสนปิสข์องคนไทย ฐานขอ้มลู 
สนิปส์ของกลุ่มประชากรในภูมิภาคเอเชีย ฐานข้อมูล 
สนปิสข์องคนไขโ้รคธาลสัซเีมยี ฐานขอ้มลูมวิเตชัน่ 
ของคนไทย เป็นต้น ไบโอเทคได้มีการพัฒนา 
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบฐานขอ้มลูจโีนมกลาง
ไบโอเทคไวท้ี ่http://www4a.biotec.or.th/cogdb  
เพ่ือรวบรวมฐานข้อมูลจีโนมท้ังหมดไว้ในท่ีเดียวกัน  
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เพือ่ใหผู้ส้นใจสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก  
โดยมกีารตดิตัง้บนเครือ่งแมข่า่ยประสทิธภิาพสงู 
ของไบโอเทค เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีจำนวน 
มหาศาลซ่ึงต้องการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
ในการประมวลผลข้อมูล โดยในการเข้าถึงฐานข้อมูล 
จีโนมต่างๆ มีทั้งการสร้างลิงค์เพื่อการเข้าไปยัง 
ฐานข้อมูล และการ mirror ฐานข้อมูลที่ไม่ได้จัด 
เก็บไว้ที่ไบโอเทคมาทำการจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล 
กลาง โดยระบบจะทำการเลอืกเวบ็ของฐานขอ้มลู 
จีโนมที่มีความเร็วในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้สูงสุด 
ให้แก่ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถ 
ใช้งานฐานข้อมูลจีโนมที่แม้ไม่ได้อยู่ที่ไบโอเทคได้ 
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 โครงสร้างพ้ืนฐานน้ีจึงเป็นแหล่งฐานข้อมูล 
ทีส่ำคัญสำหรับการวิจัยพัฒนาท่ีสำคัญของประเทศ  
เปน็แหลง่สบืคน้ขอ้มลูจโีนมทีจ่ำเปน็อยา่งยิง่ และ 
ยงัสามารถรองรับข้อมูลจีโนมท่ีจะมีการวิจัยเพ่ิมข้ึน 
ต่อไปในอนาคต โดยช่วยประหยัดงบประมาณ 
ให้ประเทศในการที่ไม่ต้องมีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน 
ในหลายแหล่ง ทั้งนี้ สถิติการเข้ามาสืบค้นข้อมูล
มีดังนี้ ฐานข้อมูลสนิปส์ของคนไทย ๘,๙๑๐ ครั้ง 
(ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๗) ฐานข้อมูลสนิปส์ของกลุ่ม 
ประชากรในภมูภิาคเอเชยี ๙,๕๖๘ ครัง้ (ป ี๒๕๔๔-
๒๕๕๗) ฐานข้อมูลยางพารา ๑,๑๗๙ ครั้ง (ปี 
๒๕๕๕-๒๕๕๗)

คลังสื่อประสมและข้อความกำกับ (Annotated & Multimedia Corpus)

  เนคเทค สวทช. ดำเนนิโครงการคลงัสือ่ประสม 
และข้อความกำกับ (Annotated & Multimedia  
Corpus)  โดยไดม้กีารจดัทำเวบ็ไซตค์ลงัขอ้มลูเพือ่ 
การวจิยัและพฒันา (R&D Corpus) ขึน้ มุง่เปา้หมาย 

ใหส้ถานศกึษา กลุม่อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์บรษิทั 
เอกชนและหนว่ยงานพนัธมติรวจิยั นำคลงัขอ้มลู 
พื้นฐานเพื่องานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ไป 
ต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ช่วยลด 

๔๙



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาให้กับองค์กรต่างๆ ไม่ต้อง 
ไปเริม่ตน้นบัหนึง่ใหม ่ประหยดัทัง้ทรพัยากรเวลา  
งบประมาณ และบุคลากรของประเทศเป็นอย่างมาก  
คลังข้อมูล R&D Corpus ที่มีการกำกับข้อมูลไว้ 
แล้วสำหรับงานวิจัย ในปัจจุบันประกอบด้วย ๗ 
ประเภทข้อมูล ได้แก่

• คลังข้อความไทย-อังกฤษ (Thai-English  
Text Corpus) คลงัขอ้มลูสำหรบังานวจิยัดา้น 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural 
Language Processing: NLP) ส่วนงาน 
การตัดคำไทยและการแยกประโยคไทย โดยมี 
สถิติการเข้ามาสืบค้นข้อมูลรวม ๖๑๓ ครั้ง  
(ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

• คลังศัพท์ ไทย-อังกฤษ (Thai-English  
Dictionary Corpus) คลงัขอ้มลูสำหรบัคน้หา 
การสะกดและการอ่านของคำศัพท์ไทย โดยม ี
สถิติการเข้ามาสืบค้นข้อมูลรวม ๑๖๐ ครั้ง  
(ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

• คลังเสียงพูดไทย (Thai Speech Corpus)  
คลังข้อมูลสำหรับงานวิจัยรู้จำเสียงพูดภาษาไทย  
(Thai Speech Recognition) และงานสังเคราะห์ 
เสยีงพดูภาษาไทย (Thai Speech Synthesis)  
โดยมีสถิติการเข้ามาสืบค้นข้อมูลรวม ๑,๙๙๔ 
ครั้ง (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

• คลังข้อมูลภาพตัวอักษร (Thai-English  
Character Image Corpus) คลงัขอ้มลูภาพตวั 
อกัษรสำหรับการรู้จำตัวอักษรไทย (Thai Optical  
Character Recognition: Thai OCR) โดยมี 
สถิติการเข้ามาสืบค้นข้อมูลรวม ๓๐๐ ครั้ง  
(ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

• คลังรูปร่างสามมิติคนไทย (Thai 3D Body 
Model Corpus) คลังข้อมูลสำหรับงานวิจัย
ด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ และสุขภาพ  
(e-Health) โดยมีสถิติการเข้ามาสืบค้นข้อมูลรวม  
๓๕๒ ครั้ง (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

• คลงัขอ้มลูภาพจราจรจากกลอ้ง NectecCAM  
และ Traffy Social Eye คลงัขอ้มลูภาพจราจร 
สำหรับงานวิจัยด้านคมนาคมให้นักพัฒนา 
สามารถดึงภาพจราจรจากกล้องเพื่อนำไปใช้ 
ตอ่ยอดในการพฒันาซอฟตแ์วรป์ระยกุตต์า่งๆ  
โดยมสีถติกิารเขา้มาสบืคน้ขอ้มลูรวม ๒๘๐ ครัง้  
(ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗)

• คลังข้อมูล Anomaly Detection คือ การตรวจจับ 
ความผิดปกติท่ีผันแปรจากสภาพปกติ ซ่ึงถึงแม้ 
ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่สามารถทำให้เกิด 
ความสูญเสียอย่างมากได้ ในงานวิจัยด้านจราจร 
และขนสง่ traffic anomalies ครอบคลมุตัง้แต ่
การเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราว (transient  
anomalies) เชน่ รถเสยีบนไหลท่างทางหลวง  
ทำให้รถที่สัญจรมาด้วยความเร็วบางคันต้อง 
เปล่ียนเลนหรือเบรคกระทันหัน จนถึงอุบัติการณ์ 
(incidents) ทีท่ำใหร้ถตดิ และสญูเสยีชอ่งทาง 
จราจร โดยอาศัยข้อมูลจากภาพ CCTV ร่วม
กับการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ในปี ๒๕๕๗ 
มีสถิติการเข้ามาสืบค้นข้อมูลรวม ๑๒ ครั้ง

๕๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย 
(Thai National Life Cycle Inventory Database)

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory  
(LCI) Database) เป็นส่วนสำคัญที่สุดใน 
การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมตามหลักการ 
การประเมนิวฏัจกัรชวีติ (Life Cycle Assessment : 
LCA) ท้ังการการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon  
Footprint : CF) (ของผลิตภัณฑ์ องค์กร และ 
การบรกิาร) การประเมนิวอเตอรฟ์ตุพรนิต ์(Water  
Footprint : WF) ของผลติภณัฑ ์และการประเมนิ 
ฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (Product  
Environmental Footprint : PEF) เป็นต้น ทั้งนี้  
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
เหลา่นีจ้ะชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
ของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ที่มีแนวโน้ม 
ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ อยา่งไรกต็าม หากตอ้งการ 
ให้การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
ดงักลา่วขา้งตน้มคีวามถกูตอ้ง นา่เชือ่ถอื และเปน็ 
ทีย่อมรบัในระดบัสากล จำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งม ี
ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตในระดับท่ีสามารถเป็นตัวแทน 
ขอ้มลูชดุนัน้ๆ ทีม่คีณุภาพด ีถกูตอ้ง และนา่เชือ่ถอื 
ด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยจะประสบ 
ปัญหาที่ไม่สามารถจัดหาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต 
จำนวนมาก ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/องค์กร/
การบรกิาร ของตนเอง เพือ่การประเมนิผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมได้

 ด้ วย เหตุนี้  เ อ็ ม เทค สวทช .  จึ ง 
ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับ
ประเทศ อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญใน 
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมาอย่าง 

ต่อเนื่อง จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ 
เป็นตน้มา ดว้ยความรว่มมอืจากหลายหนว่ยงาน  
ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีฐานข้อมูลวัฏจักร 
ชีวิตระดับประเทศที่เป็นข้อมูลจำเพาะของไทย  
(รวบรวมข้อมูลการผลิตจริงจากผู้ผลิตหรือจากข้อมูล 
ทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือ) แล้วกว่า ๘๐๐ ฐานข้อมูล  
ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลักสำคัญของประเทศ  
อาท ิพลงังาน ปโิตรเคม ีขนสง่ สิง่ทอ อตุสาหกรรม 
อาหารและการเกษตร เปน็ตน้ ปจัจบุนัฐานขอ้มลู  
เหล่าน้ี ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมเพื่อยื่นขอการรับรองฉลาก 
สิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ แล้วเป็นจำนวนมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ของ 
ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products :  
CFP) ท่ีให้การรับรองโดยองค์การบริหารจดัการกา๊ซ 
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  
ผลการดำเนนิงานทีผ่า่นมาถงึป ี๒๕๕๗ มผีลิตภัณฑ์ 
ท่ีได้รับการรับรองแล้วกว่า ๑,๓๘๘ ผลิตภัณฑ์  
จาก ๓๓๙ บรษิทั ผลกระทบจากการนำฐานขอ้มลูฯ  
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมนี้  
ช่วยลดการรั่วไหลเงินตราออกนอกประเทศกว่า 
๑,๒๐๐ ลา้นบาท (ในชว่งระหวา่งป ี๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
นอกจากนี้ ฐานข้อมูลฯ เหล่านี้ ยังถูกนำไปใช้เป็น 
ขอ้มลูสนบัสนนุในการวางแผนและจดัทำนโยบาย 
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีมุ่งสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
อีกด้วย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน 
เศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เป็นต้น

๕๑
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รายงานประจำปี ๒๕๕๗

สวทช. สรา้งความเขม้แขง็และพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัใหผู้ป้ระกอบการไทย  
เพือ่ใหเ้กดิการลงทนุทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสรา้งมลูคา่ผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านกลไกต่างๆ อาทิ

• การรับรองโครงการวิจัยเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการทางภาษี  
โดยความร่วมมือกับกรมสรรพากร เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการทำวิจัยและ 
พัฒนาในบริษัทไทยด้วยมาตราการหักค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาได้ ๒ เท่าของ 
ที่จ่ายจริงในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.nstda.or.th/rdp/

• การรับรองโครงการเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อรับการยกเว้นภาษีเงิน 
ได้นิติบุคคล ๘ ปี โดยไม่กำหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
กิจการที่เข้าข่ายให้การส่งเสริม ได้แก่ กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ 
อตุสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุหรือการปรับปรุงพันธ์ุพืชและสัตว์ท่ีใช้เทคโนโลยี 
ชีวภาพ กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑ ์
ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรืออุตสาหกรรมการ
ผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 
กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เซลล์ จุลินทรีย์  
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ในการผลิตสารชีวโมเลกุล สารออกฤทธิ์ชีวภาพ 
กิจการผลิตวัตถุดิบและ/หรือวัสดุจำเป็นที่ใช้ในการทดลองหรือทดสอบ 
ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล และกิจการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์และ/
หรือสังเคราะห์สารชีวภาพ

• การดำเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(Skill, Technology and Innovation : STI) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน (BOI) โดยกำหนดให้โครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน หรือ 
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่แล้ว สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 
ตามมาตรการ STI ได้ โดยจะต้องมีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ 
กำหนด รวมเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน ๘ ปี ซึ่ง BOI เห็นชอบให้เงินสนับสนุน 
ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมมอบแก่กองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของ สวทช. เปน็คา่ใชจ้า่ยอกีประเภทหนึง่ทีน่ำไปยืน่ขอสทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิ 
ตามมาตราการ STI ได้

• การสนบัสนนุภาคเอกชนเพือ่ทำวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีสวทช. ใหค้วาม 
ชว่ยเหลือด้านการเงิน ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบ้ียต่ำแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรม 
การผลิต เพ่ือการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา เพ่ือใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท ทั้งนี้ โครงการที่สามารถ 
ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา รวมถึง 
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุงเทคโนโลยี 
กระบวนการผลิต หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการจัดตั้งหรือปรับปรุงห้อง 
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ทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสถาบันการเงิน 
๑๐ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ และมีเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดังนี้ (๑) 
วงเงนิใหกู้ส้งูสดุ ๓๐ ลา้นบาท และไมเ่กนิรอ้ยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ 
(๒) อัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 
หนึ่งปี +๒.๒๕ และ (๓) ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลา 
ปลอดเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี)

 โดยตัวอย่างผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการลงทุนด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี ๒๕๕๗ มีดังนี้

พันธมิตรวิจัยและอุตสาหกรรมร่วมจัดงาน IP Innovation and Technology 
Expo. 2014 (IPITEx. 2014)

สวทช. ร่วมจัดงาน IP Innovation and  
Technology Expo. 2014 (IPITEx. 2014) เมือ่วนัที ่ 
๑๘-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศนูยน์ทิรรศการ 
และการประชุมไบเทค บางนา มีผู้เข้าร่วมงาน 
ทัง้สิน้ ๓๑,๕๕๓ คน โดยเปน็ความรว่มมอืระหวา่ง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงาน 
นวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) สถาบนัวจิยั 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ดา้นชีววิทยาศาสตร์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร 
ไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานเครือข่าย 
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ในการ 
บูรณาการร่วมกันขับเคล่ือนและผลักดันงานวิจัยท่ีมี 
ศักยภาพเชิงพาณิชย์ในภาพรวมของประเทศ 
ให้สามารถนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม โดยเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
ในภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม จนเกิดการ 
ขยายผลสู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ด้วยการ 
ผนวกรวมการจดังานแสดงผลผลติในรปูแบบของ 
ทรพัยส์นิทางปญัญา สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม และ 
เทคโนโลยี ที่หน่วยงานพันธมิตรได้ดำเนินการ 
เป็นประจำ อาทิ งาน NSTDA Investors’ Day  
2014 งานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา  
(Intellectual Property Fair) งานเทคโนมาร์ท 
(Technology and Innovat ion Mart) 

งานวันนวัตกรรมแห่งชาติ (Innovation Day)  
และงานทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ืออุตสาหกรรม 
เป็นต้น เพื่อมุ่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
นำเทคโนโลยีไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ 
บริการ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดการค้า มุ่งสู่ 
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศในโลก 
เศรษฐกิจฐานความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 ภายในงาน IPITEx. 2014 สวทช. ได้นำ 
กิจกรรมเด่นจากงาน NSTDA Investors’  
Day 2014 ไปร่วมจัดแสดง ได้แก่ การบรรยาย 
เรือ่ง “๑๐ เทคโนโลยทีีน่า่จบัตามองสำหรบัธรุกจิ”  
(10 Technologies to Watch) การจัดแสดง  
๕ ผลงานเด่นในนิทรรศการ โซนผลงานที่ได้รับ 
รางวัล การจัดแสดงผลงานท่ีน่าสนใจในนิทรรศการ 
โซนผลงานวจิยัแบง่กลุม่ตามอตุสาหกรรม จำนวน  
๓๗ ผลงาน การจัดแสดงบริการภาคเอกชน 
(TMC Services) และกิจกรรม Investment  
Pitching ซึง่มผีลงานเขา้รว่มประกวดจาก สวทช.  
และเครือข่ายพันธมิตรรวมทั้งสิ้น ๒๗ ผลงาน  
สำหรับการตัดสินใช้การลงคะแนนจากผู้เข้าร่วม 
ฟังการนำเสนอ พบว่าผลงานที่น่าลงทุนที่สุด 
๓ อันดับ ได้แก่ (๑) นวัตกรรมกระบวนการแยก 
เนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอน 
นำ้ยางธรรมชาต ิ(ขีแ้ปง้) “เทคโนโลย ีGRASS 3”  
โดย สวทช. (๒) แผน่ตรวจบนัทกึคณุภาพความสด 
“Q-Log” โดย สวทช. และ (๓) หุน่ยนตห์ยอดขา้ว 

๕๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

อจัฉรยิะ โดยสำนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร  
(องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีแห่ง 
เอเชีย (Asian Institute of Technology :  
AIT) ส่วนผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุดเป็นผลงาน 
จาก สวทช. ทัง้ ๓ รางวลั ไดแ้ก ่(๑) เทคโนโลยสีบูนำ้ 

แบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter 
“SUNFLOW” (๒) นวัตกรรมกระบวนการแยก
เนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอน 
น้ำยางธรรมชาติ (ข้ีแป้ง) “เทคโนโลยี GRASS 3” 
และ (๓) แผ่นตรวจบันทึกคุณภาพความสด “Q-Log”

ผลิตถุงมือยางด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

  บรษิทัดำเนนิธรุกจิผลติและจำหนา่ยถงุมอืยาง 
ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
อตุสาหกรรมอาหาร และการแพทย์ ซ่ึงประสบปัญหา 
ตน้ทนุการผลติทีส่งูจากการใชเ้ทคโนโลยกีารผลติ 
ทีล่า้สมยั สิน้เปลอืงพลงังาน และประสทิธภิาพตำ่  
บริษัทฯ จึงจำเป็นจะต้องยกระดับเทคโนโลยี 
ในการผลิตให้สูงขึ้น โดยการพัฒนาเครื่องจักร 
ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ลดของเสียจาก 
การผลิต และพัฒนาพลังงานทางเลือกชนิดอื่น 
เพื่อทดแทน Liquefied Petroleum Gas (LPG)  
ในการอบถุงมือยาง เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิต 
ต่ำลง ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถ 
แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ในตลาดได้ ในปี ๒๕๕๔  
บริษัทฯ จึงได้เสนอโครงการ “การปรับปรุง 
กระบวนการผลิตถุงมือยางล้างคลอรีนแบบ 

อตัโนมัติ” เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ียต่ำ 
วงเงนิ ๒๗.๔๕ ลา้นบาท และโครงการ “การปรบัปรงุ 
ระบบการอบถุงมือยางเพ่ือรองรับกระบวนการผลิต 
ถุงมือยางล้างคลอรีนแบบอัตโนมัติ” เพื่อขอรับ 
การสนบัสนนุเงนิกูด้อกเบีย้ตำ่จาก สวทช. วงเงนิ  
๓๐ ล้านบาท หลังจากบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ 
แลว้เสรจ็ ในป ี๒๕๕๗ ทำใหบ้รษิทัสามารถพฒันา 
กระบวนการผลิตถุงมือยางให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
สามารถลดตน้ทนุการผลติไดก้วา่ ๖๐ ลา้นบาทตอ่ป ี
จากการลดการใช้แรงงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติ 
มาช่วยในการผลิต และการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีด้าน 
พลังงานในการผลติจากการใช ้LPG Burner Heat  
ซึง่มปีระสิทธิภาพต่ำแต่ราคาเช้ือเพลิงสูงเป็นระบบ 
Coal Fire Hot Oil Heat ซึง่มรีาคาเชือ้เพลงิทีต่ำ่กวา่ 
แตม่ปีระสทิธภิาพสงูกวา่ รวมถงึกระบวนการผลิต 
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ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนส่งผลให้กำลังการผลิต 
สงูขึน้กวา่เดมิถงึ ๕๕ เปอรเ์ซน็ต ์สง่ผลใหถ้งุมอืยาง 
ของบริษัทฯ สามารถขยายตลาดออกไปได้ทั้งใน 

ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำให้ยอดขาย 
ของทางบริษัทฯ เพิ่มขึ้นกว่า ๒๔๐ ล้านบาทต่อปี

ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

 บริษัทดำเนินธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ  
ประสบปัญหาในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มซ่ึงมี 
การปล่อยน้ำเสียที่มีองค์ประกอบสารอินทรีย์สูง  
ในปริมาณมากต่อวัน หากไม่มีการใช้ระบบบำบัด 
นำ้เสยีทีม่ปีระสทิธภิาพจะกอ่ใหเ้กดิปญัหามลพษิ 
ตอ่สิง่แวดลอ้ม และชมุชนรอบขา้งโรงงาน อกีทัง้ 
ทางบรษิทัฯ เลง็เหน็วา่นำ้เสยีดงักลา่วมศีกัยภาพ
สงูพอทีจ่ะนำไปใชใ้นการผลติกา๊ซชวีภาพเพือ่เปน็ 
พลังงานทดแทนได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ลงทุน 
กอ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยีและผลติกา๊ซชวีภาพที ่
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ Completely Stirred  
Tank Reactor (CSTR) เพื่อรองรับน้ำเสียที่มีค่า 
บีโอดี ๒๐,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และมีอัตรา 
การป้อนน้ำเสียเข้าสู่ระบบ ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ตอ่วนั และไดเ้ริม่ใชง้านในป ีพ.ศ. ๒๕๔๘ เปน็ตน้มา  
แต่พบว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ 
ตามที่ออกแบบไว้ โดยระบบรับน้ำเสียได้เพียง 
ไม่เกิน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้นบริษัทฯ 
จงึไดต้ดิตอ่ประสานงานกบั ไบโอเทค สวทช. และ

ศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นการจดัการและใชป้ระโยชน์
จากของเสยีอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบรุ ีเพือ่พฒันาและจดัสรา้งระบบ 
บำบัดประสิทธิภาพสูงแบบ Anaerobic Hybrid 
(Fixed Film + Sludge Bed) Reactor ซึ่งได้ 
พฒันาตอ่ยอดมาจากระบบบำบดันำ้เสยีและผลติ 
ก๊าซชีวภาพแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไร้อากาศ  
มารองรับน้ำเสียส่วนเกินอีกประมาณ ๒๒๐ 
ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั บรษิทัฯ จงึไดเ้สนอโครงการ 
“การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์ไม่ใช้อากาศแบบ 
ลูกผสมสำหรับการบำบัด และผลิตก๊าซชีวภาพ 
จากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม” เพื่อขอรับ 
การสนบัสนนุเงนิกูด้อกเบีย้ตำ่จาก สวทช. วงเงนิ  
๓๐ ล้านบาท ซึ่งหลังจากบริษัทฯ ได้ดำเนิน 
โครงการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ ทำให้บริษัทฯ  
สามารถลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง 
ยงัสามารถผลติและจำหนา่ยไฟฟา้ได ้คดิเปน็มลูคา่ 
เฉลี่ยประมาณ ๑๔ ล้านบาทต่อปี
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เพิ่มมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบแก่อุตสาหกรรมเครื่องชั่ง

 บริษัทผู้ผลิต ออกแบบ ซ่อม นำเข้า และ 
จัดจำหน่ายเครื่องชั่งครบวงจร รวมทั้งให้บริการ 
สอบเทียบเครื่องชั่ง และตุ้มน้ำหนักชั้นนำของ 
ประเทศ มีความต้องการเพิ่มศักยภาพห้อง 
ปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดให้ได้หลากหลาย 
มากขึ้น ช่วงพิกัดในการสอบเทียบกว้างมากขึ้น  
จากเดิมที่ทำได้เฉพาะด้านมวลเท่านั้น โดยเพิ่ม 
การสอบเทยีบดา้นมติ ิดา้นแรง และดา้นอณุหภมู ิ
ภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025/2005 
นอกจากนัน้เพือ่ลดตน้ทนุ ลดการนำเขา้ และเพิม่ 
โอกาสในการดำเนนิธรุกจิในอนาคต บรษิทัฯ จงึได ้
รเิริม่การพฒันาเครือ่งมอื-อปุกรณท์ดสอบขึน้มา
ใช้ในห้องปฏิบัติการเองเป็นรายแรกของประเทศ  
ไ ด้แก่ เค ร่ืองมือสอบเทียบอุปกรณ์วัดแรง 
ประกอบด้วย Build-up Machine และ Dead 
Weight Machine เพื่อนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ 

และพัฒนารถบรรทุกตุ้มน้ำหนัก (Weight Cart) 
เพื่อนำมาใช้ ในการสอบเทียบภายนอกห้อง 
ปฏบิตักิาร บรษิทัฯ จงึไดเ้สนอโครงการ “การเพิม่ 
ศักยภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
และการพัฒนาเครื่องมือทดสอบเพื่อใช้ในห้อง 
ปฏิบัติการ” เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกู้ 
ดอกเบี้ยต่ำจาก สวทช. วงเงิน ๖.๒๒๕ ล้านบาท  
ซึ่งหลังจากบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 
ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ ๘ ล้านบาท นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕- 
๒๕๕๖ อกีทัง้ยงัลดคา่ใชจ้า่ยในการสง่ชิน้งานของ 
บรษิทัไปสง่ตรวจภายนอกไดก้วา่ ๒ ลา้นบาทตอ่ป ี
ลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศกว่า ๑ 
ล้านบาท และเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า ๑๐ 
ตำแหน่ง นอกเหนือไปจากการสร้างเครื่องมือ 
สอบเทียบขึ้นได้เองภายในประเทศ

๕๗
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ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาในพืชเศรษฐกิจ

 บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา  
และปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น และพืช 
พลังงาน อาทิเช่น ยูคาลิปตัส มันสำปะหลัง  
ปาล์มน้ำมัน และกระถิน โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  
บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจาก  
สวทช. ในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๖.๗๕ ล้านบาท ใน 
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถใน 
การวิเคราะห์ และคัดเลือกพันธุ์พืช โดยใช้ DNA 
Marker เพือ่ลดระยะเวลา และจำนวนพอ่-แมพ่นัธุ ์
ที่ใช้ในการคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็น (๑) ห้อง 
ปฏิบัติการกลาง (Center Lab) ที่รองรับ 

การปฏบิตังิานดา้น DNA งานดา้นตดัยา้ยเนือ้เยือ่ 
และงานด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ (๒) ห้อง 
ประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้จากการพัฒนาดังกล่าว 
ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ในปี ๒๕๕๖ จากการขาย 
ต้นกล้ายูคาลิปตัสที่พัฒนาขึ้นจำนวน ๑๙.๘๙  
ล้านต้น คิดเป็นมูลค่า ๖๕.๘๕ ล้านบาท เกิด 
การจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ๒๕.๓๒ ล้านบาท 
นอกจากนี้การนำเทคโนโลยี DNA Marker มาใช้ 
ในการปรับปรุงพันธุ์นั้นทำให้บริษัทฯ สามารถ 
ลดต้นทุนลงได้ ๐.๗๐ ล้านบาท
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สวทช. ใช้จุดแข็งด้านองค์ความรู้จากผลงานวิจัย จากนักวิจัยคุณภาพสูงระดับ 
ปริญญาเอกที่มีอยู่มากกว่า ๕๐๐ คน โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ีอาท ิหอ้งปฏบิตักิารวจิยัของศนูยแ์หง่ชาต ิและบา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร  
เป็นกลไกในการสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รุน่ใหม่ท่ีมีคุณภาพสูง รวมท้ังการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๗ ดังนี้

การสร้างนักวิจัยอาชีพและบัณฑิตวิจัย ดำเนินการผ่านการให้ทุนวิจัย 
หลังปริญญาเอก ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยเชื่อมโยงกับ 
สถาบันการศึกษา และภาคการผลิตและบริการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา/
นักวิจัยได้มีโอกาสเข้าไปช่วยแก้โจทย์ปัญหาของเอกชน และมีนักวิจัย สวทช. 
เปน็พีเ่ลีย้งคอยดแูลภายใตร้ะบบ mentoring system เพือ่บม่เพาะใหน้กัศกึษาทนุ 
ไดพ้ฒันาทกัษะวจิยัและเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเปน็นกัวจิยัคณุภาพสงู รวมทัง้ม ี
กจิกรรมเสรมิทกัษะดา้นตา่งๆ ทีจ่ำเปน็ตอ่การทำงานในอนาคต อาท ิภาษาองักฤษ 
เทคนคิการนำเสนอผลงาน เปน็ตน้ รวมทัง้มคีวามรว่มมอืกบักรมเศรษฐกจิระหวา่ง 
ประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ สนบัสนนุนกัศกึษาทนุของ สวทช. ใหไ้ปศกึษา 
ดูงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
โดยในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ สวทช. สนบัสนนุทนุวจิยัหลงัปรญิญาเอกรวม ๒๐ ทนุ 
ทนุการศกึษาระดบัอดุมศกึษารวม ๕๕๒ ทนุ แบง่เปน็ทนุใหม ่๑๖๒ ทนุ ทนุตอ่เนือ่ง 
๓๙๐ ทุน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษารวม ๑๐๗ คน

 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษด้าน 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดำเนนิการภายใต ้“โครงการพฒันาอจัฉรยิภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)” โดยบ่มเพาะ 
ศักยภาพเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษรวม ๒๔๔ คน ส่วนใหญ่กำลังศึกษาใน 
ระดับอุดมศึกษา เยาวชนในโครงการมีผลงานทางวิชาการมากมาย อาทิ ผลงาน 
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติและในประเทศ การได้รับคัดเลือกไปฝึกวิจัยระยะสั้นใน 
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (เช่น Ludwig-Maximilians-University: Germany, 
National Chung Hsing University: Taiwan, University of Washington: 
USA) ได้รับคัดเลือกเป็นทูตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน Sensor and 

นักศึกษาทุน สวทช. ร่วมศึกษาดูงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์ กับนักวิจัย 
สวทช. อาจารย์และภาคเอกชน ณ สาธารณรัฐเกาหลี
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Electronic Device ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน
ในต่างประเทศ (Global Youth Leaders Camp: U.S.A, Blue Seal Camp: 
Singapore) นำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ นอกจากนี้ สวทช. ยังดำเนิน 
การร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความสามารถพิเศษฯ  
ใหเ้ปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไดท้ำบนัทกึขอ้ตกลงกบัโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั  
ภายใต ้“โครงการสง่เสรมิและสนบัสนนุเยาวชนทีม่ศีกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยี” ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) มีความร่วมมือกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
สู่ระดับมัธยมศึกษา และมีความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
จัดทำหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ 
จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์สำหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทย์ของเราสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๒ และค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์มืออาชีพสำหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้จัดกิจกรรมค่าย 
วิทยาศาสตร์ทั้ง ๓ หลักสูตรให้กับนักเรียนกว่า ๖๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มเด็กทั่วไป รวมทั้ง 
กระตุน้ใหส้งัคมมคีวามสนใจ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ตลอดจนตระหนกัถงึความสำคญั 
ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีอ่การดำรงชวีติในยคุปจัจบุนั ผา่นกจิกรรมตา่งๆ  
อาทิ การจัดประชุมประจำปีสวทช. (NSTDA Annual Conference: NAC 2014)  
การจดังานวนัเดก็แหง่ชาต ิณ บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร และถนนสายวทิยาศาสตร ์
ค่ายวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ โดยมีเด็ก เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วม 
กิจกรรมรวม ๑๕,๘๒๗ คน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมประจำปี สวทช. (NAC2014)
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การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “โครงการ 
การแขง่ขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทย” (National Software  
Contest : NSC) ไดร้บัพระราชทานรางวลัโครงการดเีดน่ของชาต ิสาขาวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  ประจำปี  ๒๕๕๖ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีและไดร้บัโลเ่กยีรตคิณุจากคณะกรรมการเอกลกัษณข์องชาต ิ

การพฒันาสือ่การเรยีนรู ้ในป ี๒๕๕๗ มกีารพฒันาสือ่ “สนกุกบัชดุการทดลอง  
Science Behind Technology” ขึ้น ประกอบด้วย สนุกกับสารเรืองแสง 
กลนักวิทยาศาสตร์น้อยในห้องครัว และมายากลนักเคมี โดยเป็นการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวและเชื่อมโยงไปสู่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสื่อ 
“มายากลนักเคมี” เป็นชุดการทดลองแรกที่มีความร่วมมือกับองค์การค้าคุรุสภา 
เพือ่ชว่ยผลติในราคาทีไ่มส่งูและวางจำหนา่ยทีร่า้นศกึษาภณัฑพ์าณชิยท์ัว่ประเทศ 
สือ่ดงักลา่วจะเปน็สือ่เสรมิความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้บัเยาวชนใน
ราคาที่ไม่แพง และเป็นการพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์โดยฝีมือของคนไทยอีกด้วย

การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ในปี ๒๕๕๗ สวทช.  
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรมพัฒนา 
ศกัยภาพ เปดิประสบการณท์างวทิยาศาสตรใ์หก้บั 
คณุครกูวา่ ๗๐๐ คน ผา่นกจิกรรมตา่งๆ อาท ิรว่มกบั 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และกองอำนวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค ๔ 
สว่นหนา้ จดัอบรมครวูทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ลำ้ยคุ และพฒันาศกัยภาพของครวูทิยาศาสตรใ์น 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมกับบริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมครู 
ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาจัดอบรมครูเด็กปฐมวัยภายใต้ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น

ชุดสื่อเสียงเรื่อง มายากลนักเคมี

๖๒
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โดยสำนกังานปลดัสำนกันายกรฐัมนตร ีนอกจากนีผ้ลงานจากเยาวชนในโครงการ 
NSC เรือ่ง “ระบบชว่ยแพทยร์งัส”ี  ไดร้บัรางวลัชนะเลศิอนัดบั ๑ จากการประกวด 
International ICT Innovative Services Contest 2013 (InnoServe Contest  
2013) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน และรางวัล Winner ประเภท Tertiary  
Student Projects จากการประกวด Asia Pacific ICT Alliance Awards 
(APICTA 2013) ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และในงาน APICTA2013 ยังมีผลงานงานจากโครงการ NSC เรื่อง @
pple(แอดพีเพิ้ล) และโปรแกรมพัฒนานิตยสารบน HTML5 ได้รับรางวัล Merits 
ประเภท Secondary Student Projects เช่นกัน นอกจากนี้ผลงานเรื่องระบบ 
ตรวจวัดน้ำหนักแรงกดฝ่าเท้าและสมดุลร่างกาย เพ่ือตรวจสอบอัตราการเกิดการล้ม 
ในผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Student Design Challenge 
ผลงานเรื่องการพัฒนาคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ไดร้บัรางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่๑ ประเภท Technology และโปรแกรมปรบัปรงุภาพ 
สำหรับผู้มีสายตาเลือนรางบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 
๑ ประเภท Design ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ I-CREATE 2014  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 ในปี ๒๕๕๗ ผลงานของเยาวชนจากการประกวดโครงงานของ 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) เรื่อง การผลิต 
และศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากดินฟอกสีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ได้รับ 
รางวัลเหรียญทองแดง สาขาสิ่งแวดล้อม จากการประกวด International 
Sustainable World (Energy, Engineering, and Environment) Project 
Olympiad (I-SWEEEP)

 ทีมเยาวชนที่ชนะเลิศจากจากการประกวดแข่งขัน Robot Design  
Contest: RDC ไดเ้ปน็ตวัแทนเขา้แขง่ขนัออกแบบและสรา้ง หุน่ยนตร์ะดบันานาชาต ิ
(IDC Robocon 2014) ณ ประเทศโมรอ็กโก โดยรว่มทมีกบันกัศกึษาจากประเทศ
อื่น ทีมที่เยาวชนไทยเข้าร่วมได้รับ ๓ รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากการประกวด และในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้รับ 
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IDC Robocon 2016

ทีมเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัล
จากงาน IDC Robccon 2014

ผลงานเรื่อง “ระบบช่วยแพทย์รังสี”

๖๓



ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกิดจากการดำเนินงานของ 

สวทช.



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

สัดส่วนการรายงานมูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้  
โดยการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนำวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นการวิจัย 
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับ 
กระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการเกษตรกรรม  
ผลการดำเนินงานในส่วนน้ีพิจารณาจากการลงทุน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) 
ที่เพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ผลลัพธ ์
ทางเศรษฐกิจด้านการลงทุนด้าน ว และ ท 
ที่เกิดจาก สวทช. มีมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 
๘,๐๐๐ ลา้นบาท สามารถจำแนกไดด้งัภาพดา้นลา่ง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

• หลังจากที่ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จาก สวทช. ผูร้บับรกิารลงทนุในการปรบัปรงุ 
หรือขยายกระบวนการผลิตและบริการ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ๔,๒๐๐ ล้านบาท  
ตลอดจนมกีารจา้งงานเพิม่ขึน้ ๑๖๐ ลา้นบาท 
(สีโทนแดง) มูลค่ารวมประมาณ ๔,๓๖๐ 
ล้านบาท

• การลงทุนอันเกิดจากการที่ สวทช. มีส่วน 
ผลักดันและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเกิด 
การวจิยัและพฒันา (สโีทนฟา้-นำ้เงนิ) ไดแ้ก ่ 
การรับรองโครงการวิจัยพัฒนาเพ่ือการลดหย่อน 

ภาษีได้ ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา 
(๑,๒๕๐ ล้านบาท) การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 
เพื่อการวิจัยและพัฒนา (๔๑๐ ล้านบาท) 
การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยผู้ เช่าพื้นที่ 
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและ 
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (๖๓๐ ล้านบาท) 
ตลอดจนการให้คำปรึกษาอุตสาหกรรม  
(๑๖๐ ล้านบาท) มูลค่ารวมประมาณ ๒,๔๕๐ 
ล้านบาท

• การลงทนุของภาคสว่นตา่งๆ ในโครงการวจิยั 
และพฒันารว่มกบั สวทช. (สโีทนมว่ง) ซึง่เปน็ 
มูลค่าการลงทุนทั้งในรูปแบบเป็นตัวเงิน (in 
cash) และการสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์  
ตลอดจนบุคลากรในการวิจัยและพัฒนาที่ 
ร่วมมือกับ สวทช. (in kind) มีมูลค่ารวม 
ประมาณ ๖๘๐ ล้านบาท  

• การลงทุนของหน่วยงานต่างๆ ผ่านกิจกรรม 
ดา้น ว และ ท ที ่สวทช. ใหบ้รกิาร (สโีทนเหลอืง)  
ได้แก่การฝึกอบรมการบริการวิเคราะห์ทดสอบ  
การให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี การอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี ตลอดจนการลงทุน 
ในกองทุนของ สวทช. มูลค่ารวมประมาณ 
๕๑๐ ล้านบาท

ลงทุนวิจัย
ของผู้เช่าพื้นที่ ๖๓๐ ลบ.

ลงทุนวิจัยเพื่อขอรับรอง
สิทธิลดหย่อนภาษี ๒๐๐%    

๑,๒๕๐ ลบ.

ลงทุนในกระบวนการผลิตและบริการ ๔,๒๐๐ ลบ.

จ้างงานเพิ่ม ๑๖๐ ลบ.

ลงทุนวิจัยเพื่อขอรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ๔๑๐ ลบ.

ลงทุนในโครงการให้คำปรึกษาของ iTAP ๑๖๐ ลบ.

ลงทุนในโครงการวิจัยพัฒนาร่วมกับ สวทช. (in cash) ๓๓๐ ลบ.

ลงทุนในโครงการวิจัยพัฒนาร่วมกับ สวทช. (in kind) ๓๕๐ ลบ.

อื่นๆ ๕๑๐ ลบ.

ลงทุนในกองทุนของ สวทช. ๒๘๐ ลบ.

ลงทุนในโครงการฝึกอบรม ๑๐๐ ลบ.

ลงทุนในการวิเคราะห์ทดสอบ ๘๐ ลบ.
ลงทุนขอรับการปรึกษาทางเทคโนโลยี ๒๐ ลบ.
ลงทุนเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยี ๓๐ ลบ.

๖๕
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ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงาน
ของ สวทช. จำแนกตามกลุ่มผู้รับประโยชน์ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สวทช. มุง่มัน่ผลกัดนังานวจิยัและพฒันาใหส้รา้ง 
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยในปีงบประมาณ  
๒๕๕๗ งานของ สวทช. สามารถกอ่ใหเ้กดิผลลพัธ ์ 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้ในมูลค่ารวม 
ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท จำแนกตามกลุ่มผู้ 
ไดร้บัประโยชนด์งัภาพดา้นลา่ง โดยสรา้งมลูคา่เพิม่ 
ให้กับภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด คิดเป็นมูลค่า 
๑๔,๖๑๘ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเป็นการช่วยแก้ไข 
ปัญหาอุตสาหกรรมเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เปน็ทีย่อมรบั 
ตามความต้องการของลูกค้าจึงจะสามารถจำหน่าย 
สินค้าได้ ผลงานเด่นได้แก่การพิสูจน์การระคายเคอืง 
ต่อผิวหนังของสารที่ เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
ปูนซีเมนต์ สวทช. วิจัยพัฒนาแบบจำลอง สามมิติ 
ของผิวหนังมนุษย์เพ่ือใช้ทดสอบการระคายเคือง 
ของสารเคมีท่ีเป็นท่ียอมรับระดับสากลมาทดสอบ 
วัตถุดิบปูนซีเมนต์ ส่งผลต่อการยอมรับวัตถุดิบ 
ชนิดใหม่ทั้ง ๒ ชนิด จึงสามารถนำไปผลิต 
และจำหน่ายสร้างกำไรเพิ่มให้กับบริษัทประมาณ 
๑,๕๐๐ ล้านบาท

 นอกจากนี้ สวทช. สร้างผลลัพธ์ทาง 
เศรษฐกิจกับกลุ่มที่เป็นภาคบริการ อาทิ ภาครัฐ 
และหน่วยงานอิสระ การบริการสาธารณสุข สถาบัน 
การศีกษาต่างๆ ตลอดจนการบริการด้านการส่ือสาร 
มวลชน คิดเป็นมูลค่า ๒,๐๓๐ ล้านบาท โดยผลงาน 
ที่โดดเด่น ได้แก่ เทคโนโลยีในการตรวจสอบ 
ดีเอ็นเอข้าวหอมมะลิในสต๊อกข้าวของรัฐบาล 
เพื่อแยกข้าวหอมมะลิแท้ออกจากข้าวอื่น ทำให้ 
สามารถจำหน่ายในราคาข้าวหอมมะลิแท้ได้ หาก 
ไมม่วีธิกีารพสิจูนท์ีเ่ปน็ทีย่อมรบั จะตอ้งจำหนา่ย 
ในราคาเดียวกับข้าวขาวทั่วไปส่งผลให้ได้รายได้ 
ส่วนต่างกลับคืนมาให้รัฐประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท

 ในภาคเกษตรกรรม ผลงานของ สวทช.  
ได้มีส่วนในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่ารวม ๑,๕๑๒  
ล้านบาท โดยมีผลงานเด่น ได้แก่ การใช้้ฮอร์โมน 
เหนี่ยวนำการตกไข่เพื่อแก้ไขปัญหาผสมติดยาก 
และการกระตุ้นการผลิตน้ำนมก่อนการตั้งท้อง 
ของโคนม ทีช่ว่ยใหแ้มโ่คกลบัมาตัง้ทอ้งไดอ้กีครัง้  
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแม่โค ลูกโค อีกทั้งได้ 
ผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย คิดเป็นมูลค่า 
ที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท นอกจากนี ้
ยังมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูดินเค็ม  
ที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในเขต 
จงัหวดัสกลนคร อดุรธาน ีนครราชสมีา ขอนแกน่  
แปรสภาพพ้ืนท่ีดินเค็มท่ีไม่สามารถทำการเพาะปลูก 
ได ้ปรบัเปลีย่นเปน็การปลกูขา้วเพือ่ใชบ้รโิภคหรอื 
เพื่อจำหน่าย และอีกส่วนหนึ่งเกษตรกรสามารถ 
สร้างรายได้จากระบบเกษตร และการแปรรูป 
ผลผลติเกษตรทีไ่ด ้สรา้งกำไรเพิม่ใหก้บัเกษตรกร
รวมมูลค่าประมาณ ๓๔๐ ล้านบาท

 

 

ภาคบริการ  
2,030 ลบ.; 11%

อุตสาหกรรมการผลิต 
 14,618 ลบ.; 81%

เกษตรกรรม  
1,512 ลบ.; 8%
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ผลงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็น 
อย่างย่ิงท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตร 
ท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเช่ียวชาญ 
เฉพาะทางในหลากหลายสาขาท่ีจะนำไปสู่
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ  
สวทช. จึงได้พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ทัง้ในระดบัทวภิาค ีพหภุาค ีและกลุม่ประเทศ อาท ิ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน สหภาพยุโรป 
(EU) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ 
สหประชาชาติ (UN) เป็นต้น ผ่านความร่วมมือ 
ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา อาทิ UK 
Newton – Thailand Research and  
Innovation Partnership Fund และ Asia 
Nano Forum เป็นต้น

• กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรด้ าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในลักษณะ 
การแลกเปล่ียนนักวิจัยและสนับสนุนการฝึกงาน 
ในห้องปฏิบัติการวิจัยของ สวทช. อาทิ  
ความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐ 
เยอรมนีระยะที่ ๒ เป็นต้น

• กจิกรรมดา้นวชิาการและสง่เสรมิความรูด้า้น 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยรว่มมบีทบาท 
ในระดับภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดประชุมสัมมนาระดับโลก อาทิ 
ASEAN-EU Science, Technology and  

Innovation Days 2014 และเครอืขา่ยอาเซยีน 
ด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ เป็นต้น

• กิจกรรมด้านส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
และการพฒันาศกัยภาพใหก้บัภาคเอกชนไทย  
อาทิ โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-
อาเซียน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗) และ 
ความรว่มมอืกบัองคก์ร PUM Senior Expert  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้กับ SME ไทยเพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการเข้าสู่ AEC

 การดำเนินงานเก่ียวกับความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศของ สวทช. มุง่เนน้พฒันาองคค์วามรูท้าง 
การวิจัยที่เป็นปัจจุบัน เพื่องานวิจัยที่เป็นเลิศ 
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการค้า และการลงทุน 
ระหว่างประเทศให้มีความเข้มแข็งย่ิงข้ึน โดยมุ่งหวัง 
ให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่ 
สูงขึ้นจากผลงานวิจัยที่ก้าวหน้า และส่งเสริม 
ความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างบุคลากร  
และหน่วยงานของไทยกับต่างประเทศให้กว้างขวาง 
และยั่งยืนยิ่งขึ้น

 ในปี ๒๕๕๗ สวทช. มีการลงนามใน 
ขอ้ตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ  
จำนวน ๕๔ ข้อตกลง กับประเทศต่างๆ จำนวน 
๑๘ ประเทศ

 โดยมีตัวอย่างของกิจกรรม/งานที่ได้ 
ดำเนินการในปี ๒๕๕๗ ดังนี้

สวทช. ร่วมกับ สวทน. และ สกว. ดำเนินโครงการความร่วมมือกับ สหราชอาณาจักร
ภายใต้โครงการ “UK Newton – Thailand Research and Innovation 
Partnership Fund”

รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรประกาศโครงการ 
จัดตั้งกองทุน Emerging Powers Research  
and Innovation Fund เมือ่เดอืนธนัวาคม ๒๕๕๖ 
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รายงานประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยเงินทุนจำนวน ๓๗๕ ล้านปอนด์ สำหรับ 
การดำเนนิโครงการ UK Newton Fund ในระยะเวลา 
๕ ปี ครอบคลุมความร่วมมือในสามเสาหลัก  
ไดแ้ก ่(๑) การพฒันาทรพัยากรบคุคลดา้นการวจิยั  
(People) (๒) การดำเนินโครงการวิจัยร่วม 
(Programme) และ (๓) การเปลี่ยนผลงานวิจัย 
สูก่ารสร้างนวัตกรรม (Translation) โดยวัตถุประสงค์ 
ของกองทุน คือ สนับสนุนและสร้างความเป็น 
หุ้นส่วนด้านวิทยาศาสตร์กับประเทศมหาอำนาจ 
เกิดใหม่ (emerging powers) จำนวน ๑๕ ประเทศ

 สวทช. ไดร้ว่มพฒันาความรว่มมอืภายใต ้
UK Newton Fund กับสำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แหง่ชาต ิ(สวทน.) และสำนกังานกองทนุสนบัสนนุ 
การวิจัย (สกว.) ในส่วนของประเทศไทย ซึ่งจะ 
ดำเนินการภายใต้ชื่อ “UK Newton-Thailand 
Research and Innovation Partnership 
Fund” เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตร ์
ใน ๕ สาขาหลัก ประกอบด้วย (๑) Health and 
life sciences (๒) Improving environmental 
resilience and energy security (๓) Future 
cities (๔) Agritech และ (๕) Digital, innovation  

and creativity โดยในเบื้องต้นสหราชอาณาจักร 
และไทยเห็นชอบในการดำเนินการโครงการวิจัย 
ร่วมในสาขา Health and Life Sciences 
ร่วมกันเป็นสาขาแรก

 ในส่วนของ สวทช. ได้เริ่มดำเนินการ 
ความร่วมมือกับสหราชอาณาจักรภายใต้สองเสา
หลัก คือ (๑) สวทช. ร่วมกับ Royal Academy 
of Engineering ดำเนินโครงการ Leaderships 
in Innovation Fellowships Programme (LIF) 
ภายใต้เสาหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้านการวิจัย และ (๒) สวทช. ร่วมกับ สกว. และ 
Research Councils UK, Medical Research 
Council (MRC) และ Biotechnology and  
Biological Sciences Research Council  
(BBSRC) ดำเนินโครงการ Collaborative  
Research Fund, Joint Centers & Innovation 
Infrastructure Programme ภายใต้เสาหลัก 
ด้านการดำเนินโครงการวิจัยร่วม โดยคาดว่าจะ 
เริม่ประกาศรบัขอ้เสนอโครงการวจิยัภายในเดอืน
มีนาคม ๒๕๕๘

 

ภาพงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ UK Newton Fund
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สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระยะที่ ๒
(Thai-German S&T Cooperation: the 2nd Call on Researcher Mobility Scheme)

สัมมนาวิชาการนานาชาติ ๑๖ ประเทศ
“ASEAN-EU Science, Technology and Innovation Days 2014”

สวทช. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลาง 
สำหรบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(ASEAN) 
โครงการ SEA-EU-NET 2 ได้ผนึกกำลังร่วมกับ 
หน่วยงานนานาชาติทั้งจากทวีปยุโรปและเอเชีย  
จำนวน ๒๒ หน่วยงานจาก ๑๖ ประเทศ จัดงาน 
สมัมนาวชิาการนานาชาต ิ“ASEAN-EU Science,  
Technology and Innovation Days 2014”  

สวทช. รว่มกบัสำนกัระหวา่งประเทศ กระทรวง 
ศึกษาและวิจัย (International Bureau of the 
German Ministry of Education and Research :  
IB-BMBF) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
ก่อตั้งโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริม 
ให้มีการแลกเปลี่ยน/การเยือนของนักวิจัย 
ระหว่างทั้งสองประเทศ (Thai – German 
S&T Cooperation Researcher Mobility 
Scheme) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 
ดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยผีา่นกจิกรรม 
ร่วมกัน อาทิ การเยี่ยมชมหน่วยงาน และ 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสัมมนา 
เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัยร่วม
โดยแสวงหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง 
ทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ  
European Framework Program และส่งเสริม
ความร่วมมือระดับทวิภาคีในระยะยาว

 จากการดำเนินโครงการระยะที่ ๑ ในปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๖ สวทช. สามารถสร้างความร่วมมือ 
ดา้นการวจิยัระหวา่งไทยและเยอรมนไีดอ้ยา่งเปน็ 
รูปธรรม ดังนั้น สวทช. และ IB-BMBF จึงเห็น
ชอบร่วมกันดำเนินโครงการต่อในระยะที่ ๒ ในปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยคงรูปแบบโครงการเช่นเดิม 
และเพิ่มมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมโครงการจาก  

๙ แหง่เปน็ ๑๓ แหง่ ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัขอนแกน่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย 
บูรพา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
และเพิ่มสาขาความร่วมมือเป็น ๕ สาขา ได้แก่ 
โรคติดเชื้อในคนและสัตว์ (Human and animal 
infectious diseases) การวิจัยด้านการเกษตร 
และอาหารรวมถงึเทคโนโลยกีารผลติ (Food and 
agriculture research/ Production tech-
nologies) สังคมผู้สูงอายุ (Ageing societies) 
สิง่แวดลอ้มและพลงังานทดแทน (Environment  
and renewable energy) และระบบบริหาร 
การจัดการขนส่งรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน (Logistics  
including related infrastructure)

 ทัง้นี ้โครงการระยะที ่๒ มขีอ้เสนอโครงการ 
ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานระหว่างปี ๒๕๕๗-
๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ โครงการ โดยมีนักวิจัยจาก 
สวทช. ได้รับคัดเลือกจำนวน ๒ คน

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อุทยาน 
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ระหว่างภูมิภาคยุโรปและอาเซียน  
โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย 
ประเภท อาทิ สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 
วิชาการต่างๆ สัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็น 
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รายงานประจำปี ๒๕๕๗

พื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  
เป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกจัดให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
สงูติดอันดับโลก ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงจัดได้ว่า 
เปน็ประเทศทีม่คีวามรำ่รวยดา้นความหลากหลาย 
ทางชีวภาพซ่ึงรวมถึงจุลินทรีย์ท่ีเป็นรากฐานสำคัญ 
ในการพฒันาทัง้เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
จากการถูกนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 
หลากหลายด้าน อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา 
สารเคมี และการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้
แก่กระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรมดังกล่าว

 จากการตระหนักถึงความสำคัญในการวิจัย 
ดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรชวีภาพ การเปดิ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และ 
ความสามารถของประเทศไทยท่ีจะเป็นผู้นำอาเซียน 

ไบโอเทค จัดตั้งเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
(ASEAN Network on Microbial Utilization: AnMicro)

ประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  
การให้ข้อมูลโครงการทุนการศึกษาและทุนแลก 
เปลี่ยนต่างๆ ของสหภาพยุโรปแก่นักศึกษาและ 
นกัวิจัยอาเซียน การจัดนิทรรศการจากท้ังหน่วยงาน 
เอกชนและหน่วยงานภาครัฐจากทั้งยุโรปและ 
อาเซยีน ทศันศกึษาดงูาน และการสมัมนาใหข้อ้มลู 
เกีย่วกบัโครงการ Horizon 2020 ซึง่เปน็โครงการ 
ใหท้นุวจิยัและพฒันาทีใ่หญท่ีส่ดุของสหภาพยโุรป  
เป็นต้น

 ทั้งนี้  ผู้ เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย 
นักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย นักศึกษา 

และนักวิจัยจากทั้งทวีปยุโรปและเอเชียประมาณ 
๕๕๐ คน มุง่เนน้การหารอืความรว่มมอืในประเดน็ 
ที่น่าสนใจร่วมกันหรือประเด็นปัญหาที่ท้าทาย 
ของทั้งสองทวีป และได้รับการตอบรับที่ดีเกิน 
ความคาดหมาย จึงนำไปสู่งานสัมมนาวิชาการ 
นานาชาติ “ASEAN-EU Science, Technology 
and Innovation Days 2015” ซึ่งจะจัดขึ้นโดย  
Centre national de la recherche scientifique  
(CNRS) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  
ณ กรงุปารสี สาธารณรฐัฝรัง่เศส สนใจคน้หาขอ้มลู 
เพิ่มเติมจาก http://www.stidays.net/

ในงานวิจัยด้านนี้ ไบโอเทค สวทช. ได้รับอนุมัติ 
จากคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพ ในการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ 
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (ASEAN Network on 
Microbial Utilization : AnMicro) โดยมีวัตถุ 
ประสงคเ์พือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุการสรา้งความ 
สามารถ (capacity building) ดา้นการวจิยัการใช้ 
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในประเทศกลุ่มอาเซียน 
ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย แลกเปลี่ยน 
บุคลากร และการจัดฝึกอบรม และเพื่อสร้าง 
ความเป็นปึกแผ่นของนักวิจัยในอาเซียนในด้าน 
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ อันจะนำไปสู่การสร้าง 
ความประจักษ์และเชื่อมโยงกับนักวิจัยในภูมิภาค
อื่นได้มากขึ้น
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 ไบโอเทค ได้จัดประชุมเปิดตัวเครือข่าย 
และประชมุสมาชกิเครอืขา่ย ครัง้ที ่๑ เมือ่วนัที ่๒๑ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๕๗ ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของงานประชมุ 
the 1st ASEAN Microbial Biotechnology  
Conference 2014 ปจัจบุนั เครอืขา่ยมหีนว่ยงาน 
สมาชิก จำนวน ๑๑ หน่วยงาน และหน่วยงานพันธมิตร  

การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพไบโอดีเซลและ 
การทดสอบประเมินความทนทานของวัสดุและ 
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในการใช้งานจริงบนท้องถนน 
ของเครือ่งยนตด์เีซลคอมมอลเรลทีใ่ชน้ำ้มนัไบโอ
ดเีซลคณุภาพสงู (H-FAME : partially Hydroge-
nated Fatty Acid Methyl Ester) ผสมอยูร่อ้ยละ 
๑๐ (B10) ภายใต้โครงการความร่วมมือกับ JICA 
(Japan International Cooperation Agency)  
เรื่องนวัตกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจาก 
ชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารและการใช้งานในยานยนต์  
มีที่มาจากการที่ประเทศไทยมีการผลิตและใช้ 
ไบโอดเีซลเชงิพาณชิยอ์ยา่งแพรห่ลาย โดยปจัจบุนั 
มีการผสมกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ  

โครงการรว่มวจิยัไทย-ญีปุ่น่ “การยกระดบัคณุภาพไบโอดเีซล H-FAME (Partially 
Hydrogenated Fatty Acid Methyl Ester) เพื่อการใช้งานร่วมกับดีเซลใน
สัดส่วนที่สูงขึ้น”

จำนวน ๑ หน่วยงาน จาก ๖ ประเทศ สมาชิก 
อาเซียน มีเว็บไซต์เครือข่าย www.anmicro.org  
ซึ่งเป็นศูนย์สะสมและแลกเปลี่ยนความรู้ และมี 
กิจกรรมการฝึกอบรม โดยในปี ๒๕๕๗ ไบโอเทค 
ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมให้สมาชิกจำนวน ๓ ทุน

๗ หรือเทียบเท่ากับการใช้ไบโอดีเซลกว่า ๓ ล้าน 
ลิตรต่อวัน แต่ก็ยังต่ำกว่ากำลังการผลิตโดยรวม 
ของประเทศที่ประมาณ ๕ ล้านลิตรต่อวัน จึง 
ทำใหผู้ป้ระกอบการผลติไบโอดเีซลเดนิเครือ่งผลติ 
ไบโอดีเซลไม่เต็มศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุน 
การผลิตเพิ่มขึ้น

 ผลการทดสอบ H-FAME ที่สัดส่วนผสม 
ร้อยละ ๑๐ บนท้องถนนเป็นระยะทาง ๕๐,๐๐๐ 
กิโลเมตร พบว่าไม่แตกต่างจากดีเซลปกติ

 เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันวิจัย 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, บริษัท  
ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท อีซูซุเทคนิคัล 
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โครงการ The Network-based ASEAN Languages Translation Public 
Service (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)

ในป ี๒๕๕๕ ประเทศไทยโดย เนคเทค สวทช. 
ได้ริเริ่มจัดทำโครงการ “The Network-based  
ASEAN Languages Translation Public Service”  
ซึง่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 
อาเซียนรวม ๑๐ ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ใน 
การพฒันาระบบเครอืขา่ยแปลภาษาอาเซยีนเพือ่ 
ให้บริการแก่สาธารณะ โดยผ่านทางเว็บไซต์ที่มี 
คุณภาพทางด้านความถูกต้องของเนื้อหาและมี 
ความรวดเรว็ในการใชง้านในระดบัทีเ่ปน็ทีย่อมรบั
ได้ของผู้ใช้งาน ตลอดจนเป็นการแบ่งปันความรู้ 
และประสบการณ์ตลอดจนทรัพยากรทางด้าน 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปลภาษา 
ของประเทศสมาชกิอาเซยีน และเปน็เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
เชือ่มโยงประชากรในภมูภิาคอาเซยีนในการตดิตอ่ 
ทางด้านภาษาและสนับสนุนระบบการสร้าง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเริ่มขึ้น 
ในเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๘ เปน็ตน้ไป ทัง้นี ้ในระยะแรก 
ของโครงการเป็นการมุ่งเน้นการให้บริการข้อมูล 
ด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก

 โครงการน้ีได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก  
ASEAN Subcommittee on Microelectronics 
and Information Technology (SCMIT) และ  

เซ็นเตอร์เอเซีย จำกัด, บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น 
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท 
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท  
ปตท. จำกดั (มหาชน) รว่มวจิยัและทดสอบประเมนิ 
ความทนทาน และการสึกหรอของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 
คอมมอลเรลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูงจาก 
สบูด่ำ (Jatropha H-FAME) ทีผ่สมอยูร่อ้ยละ ๑๐  
(B10) หลังการใช้งานน้ำมันไบโอดีเซลดังกล่าว 
เปน็ระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กโิลเมตรตามวธิกีารประเมนิ 
ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ไม่พบปัญหากับเคร่ืองยนต์ 
แต่ประการใด สามาถใช้งานน้ำมัน B10 นี้ได้ 

เหมอืนกบันำ้มนัดเีซลปกต ิผลการดำเนนิดงักลา่ว 
จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจการใช้น้ำมัน B10  
แกผู่ใ้ชง้านเครือ่งยนต ์ชว่ยลดการนำเขา้นำ้มนัดบิ 
ในกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซล ตลอดจนช่วย 
กระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริม 
เกษตรกรผูป้ลกูปาลม์ในประเทศทีส่อดคลอ้งตาม 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
(Alternative Energy Development Plan)  
เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานในประเทศ 
ต่อไป

ผลการทดสอบ H-FAME ที่สัดส่วนผสมร้อยละ ๑๐ บนท้องถนนเป็นระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กม. ว่าไม่แตกต่างจากดีเซลปกติ
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เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนคเทค สวทช. 
ในฐานะหัวหน้าโครงการได้จัดการประชุม The 2nd 

Working Committee Meeting of the Network-based 
ASEAN Languages Translation Public Service Project 
ณ โรงแรม Kantary จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามและ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของประเทศสมาชิก
ในโครงการ โดยมีผู้แทนจาก ๙ ประเทศสมาชิกอาเซียน

เข้าร่วมการประชุม

โครงการความร่วมมือในการจัดตั้ง Open Source Software (OSS) Resource 
Portal ของอาเซียน (The Establishment of ASEAN Open Source Software 
Resource Portal) (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เนคเทค สวทช. 
ดำเนินการจัดการประชุม The 2nd Working Committee  

Meeting on the Establishment of ASEAN Open 
Source Software Resource Portal Project  
ณ โรงแรม Kantary จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 

พร้อมทั้งรับทราบข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหา อุปสรรค 
และทบทวนแผนการทำงานของโครงการ ตลอดจน

การออกแบบทางเทคนิคและการรวบรวมทรัพยากรและ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา Portal ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ASEAN Committee on Science and Technology  
(COST) ตามลำดับ พร้อมทั้งได้รับอนุมัติเงิน 
สนับสนุนโครงการจาก ASEAN Science Fund 
เปน็จำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ ๕๑,๘๐๐ ดอลลารส์หรฐั  
สำหรับการดำเนินโครงการระยะเวลา ๓ ปี โดยเร่ิมต้น 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และส้ินสุดโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ในป ี๒๕๕๕ ประเทศไทยโดย เนคเทค สวทช. 
ได้ริเริ่มจัดทำโครงการ “The Establishment of 
ASEAN Open Source Software Resource 
Portal” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศสมาชิกอาเซียนรวม ๑๐ ประเทศ โดยม ี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการจัดตั้ง Open  
Source Software (OSS) Resource Portal  
ของอาเซียน เพ่ือเป็นแหล่งในการแลกเปล่ียนข้อมูล 
ข่าวสารร่วมกันของผู้พัฒนา OSS ตลอดจนเป็น 
เวทใีนการแลกเปลีย่นขอ้มลูและประสบการณท์ีม่ี
อยูข่องประเทศสมาชกิอาเซยีนในการพฒันา OSS  
ผ่านเว็บไซต์เดียวซ่ึงจะประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับ 
แนวนโยบาย ผลสำเร็จ และโครงการต้นแบบ 
และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อใช้ในการสนับสนุน 
งานวิจัยและพัฒนาด้าน OSS

 โครงการนีไ้ดร้บัความเหน็ชอบและอนมุตั ิ
จาก ASEAN Subcommittee on Microelec-
tronics and Information Technology (SCMIT)  
และ ASEAN Committee on Science and  
Technology (COST) ตามลำดับ โดยที่ประเทศ 
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๐ ประเทศเป็นผู้
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รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการ 
ในส่วนของประเทศตนเองเป็นระยะเวลา ๓ ปี 
โดยเริม่ตน้ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ และสิน้สดุโครงการในป ี
พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรบัความกา้วหนา้ของโครงการนี ้

ปจัจบุนั ประเทศไทยโดย เนคเทค สวทช. ไดพ้ฒันา 
OSS Portal ภายใต้ Domain Name ในชื่อ 
“asean-ossportal.org” เพื่อให้เป็น Portal 
หลักในของโครงการเรียบร้อยแล้ว

โครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคยุโรป  
(Supporting European Union and Southeast Asia ICT Strategic Partnership  
and Policy Dialogue : Connecting ICT EU-SEA Research, Development 
and Innovation Knowledge Network)

เมือ่ปลายป ี๒๕๕๖ เนคเทค สวทช. ไดล้งนาม 
ในข้อตกลงร่วมกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป รวมทั้งสิ้น ๑๐ 
หน่วยงาน จาก ๘ ประเทศ (ไทย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี 
และกรีซ) เพื่อร่วมมือดำเนินโครงการ CON-
NECT2SEA ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนให้เกิด 
ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนาด้าน 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ระหวา่ง 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 
ภมูภิาคยโุรป โดยม ีinno TSD จากประเทศฝรัง่เศส 
เป็น Project Coordinator โครงการนี้ได้รับเงิน 
สนับสนุนการดำเนินงานจาก EU FP7 โดยเริ่มต้น 
โครงการตัง้แตว่นัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖ และจะสิน้สดุ 
โครงการในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมระยะ 
เวลาโครงการทั้งสิ้น ๓๐ เดือน

 โครงการ CONNECT2SEA นี ้ประเทศไทย 
โดย เนคเทค สวทช. มบีทบาทในฐานะผูร้บัผดิชอบ 
ในการจัดทำ Policy Dialogue Roundtable  
เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะทางนโยบายใน 
การสนบัสนนุใหเ้กดิความรว่มมอืทางดา้นวจิยัและ 
พัฒนา ICT ระหว่างประเทศของภูมิภาคทั้งสอง 
ดงักลา่ว ในการดำเนนิโครงการนี ้เนคเทค สวทช.  
ได้รับเงินสนับสนุนจาก EU FP7 ในกรอบวงเงิน 
๙๗,๑๒๘ ยูโร (ประมาณ ๔,๓๓๖,๗๐๐ บาท)

 ในการดำเนนิงานทีผ่า่นมา เนคเทค สวทช.  
รบัผิดชอบในการประสานงานและนำเสนอโครงการ  
CONNECT2SEA ต่อที่ประชุมของ ASEAN  
SCMIT และ ASEAN COST ซึง่ใหค้วามเหน็ชอบและ 
สนับสนุนโครงการนี้ตามลำดับ รวมทั้ง ASEAN  
TELSOM ซึ่งรับทราบโครงการนี้และเห็นว่า 
ข้อเสนอแนะจาก CONNECT2SEA จะเป็นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ASEAN ICT Master 
Plan ฉบับใหม่และการดำเนินงานของ ASEAN 
TELSOM ต่อไป

คำอธิบายภาพ  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เนคเทค 
สวทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Kick-off Meeting ของ 
โครงการ CONNECT2SEA ณ โรงแรม Chatrium กรุงเทพฯ
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การรบันกัศกึษาฝกึงานระยะสัน้ ภายใต ้Agreement on Academic Cooperation 
และ Specific Agreement on Student Internship Program ระหว่าง สวทช. 
กับ The University of Electro-Communications (UEC) ประเทศญี่ปุ่น

สวทช. ได้ลงนามในข้อตกลง Agreement 
on Academic Cooperation และ Specific 
Agreement on Student Internship 
Programกับ The University of Electro-
Communications (UEC) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่ง 
นกัศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขา 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เข้าฝึกงาน 
ระยะสัน้ (ไมเ่กนิ ๓ เดอืน) ณ  นบัตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๕๕  
จนถึงปัจจุบัน (๒๕๕๗)

 เนคเทค สวทช. ไดป้ระสานงานและรว่มมอื 
กับ UEC ในการรับนักศึกษาฝึกงานระยะสั้นจาก  

UEC จำนวนรวมท้ังส้ินจำนวน ๙ คน เพ่ือปฏิบัติงาน 
ในห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ เนคเทค สวทช. 
รวม ๘ ห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้แทน 
UEC เกี่ยวกับผลการส่งนักศึกษา UEC ทั้ง ๙ คน  
มาฝึกงานท่ีห้องปฏิบัติการของ เนคเทค ว่านักศึกษา 
ได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจจากการฝึกงาน 
อย่างมาก เกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนา 
ในสาขาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร ์
ระหว่าง เนคเทค กับ UEC ซึ่งจะทำให้เกิด 
ความร่วมมือในการทำโครงการวิจัยร่วมกันต่อไป 
ในอนาคต

การจัดการประชุมนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี 
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนด้อยโอกาส (The International Convention 
on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology : i-CREATe)

เนคเทค ร่วมกับ Singapore Therapeutic, 
Assistive & Rehabilitative Technologies  
(START) Centre สาธารณรฐัสงิคโปร ์รว่มกนัจดั 
การประชุมนานาชาติเร่ืองวิศวกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ 
คนดอ้ยโอกาส (The International Convention  
on Rehabilitation Engineering & Assistive  
Technology) หรอื i-CREATe ตอ่เนือ่งเปน็ประจำ 
ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน  
(๒๕๕๗) ซึง่เปน็ปทีี ่๗ ทัง้นี ้การประชมุ i-CREATe  
เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนา 
เทคโนโลยีรักษาและฟ้ืนฟูสำหรับผู้ป่วย คนชรา และ 
คนพิการ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 
สำหรับคนพิการ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส 
การเข้าถึงตลาดสำหรับเทคโนโลยีการรักษาและ 
ฟืน้ฟ ูผูป้ว่ย คนชรา และคนพกิาร และเทคโนโลยี
สิง่อำนวยความสะดวกสำหรบัคนพกิารในภมูภิาค 
เอเชีย รวมทั้งเป็นเวทีพบปะผู้นำในด้านต่างๆ ที ่

การประชุมนานาชาติ i-CREATe ประจำปี ๒๕๕๗ 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ประเทศสิงคโปร์
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เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีิง่อำนวยความสะดวก งาน  
iCREATe  ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ส่วนหลัก คือ 
(๑) การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน 
วจัิย (๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ (๓) การประกวด 
โครงงานนักศึกษา

 ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ในการเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม iCREATe 
เป็นประจำทุกปีและพระราชทานรางวัลให้แก่ 

นกัศึกษาท่ีชนะการประกวดในโครงงานส่ิงประดิษฐ์ 
ต่างๆ ซึ่งในปี ๒๕๕๗ การประชุม iCREATe 
ไดจ้ดัขึน้ระหวา่งวนัที ่๒๐-๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๗ ณ 
โรงแรมอนิเตอรค์อนตเินนตลั สาธารณรฐัสงิคโปร ์ 
ซงึผลปรากฏว่านักศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัล 
จำนวน ๓ รางวลั จากขอ้เสนอโครงงานเขา้ประกวด 
ทั้งหมดจำนวน ๓๒ โครงงาน จาก ๖ ประเทศ  
(ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ 
เกาหลี ฮ่องกง มาเลเซียและออสเตรเลีย)

ผู้อำนวยการนาโนเทค เป็นผู้แทนของภูมิภาคเอเชียดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์
นาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asia Nano Forum)

Asia Nano Forum (ANF) เปน็องคก์รหลกั 
ด้านนาโนเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเชีย และเป็น
องค์กรสำคัญในระดับภูมิภาคมีสมาชิกจาก ๑๕ 
เขตเศรษฐกิจของเอเชีย และมีสำนักงานใหญ่อยู่ 
ทีส่าธารณรัฐสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานงาน 
และผลักดันการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของภูมิภาค  
และเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียในเวทีโลก โดย 
การแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งสมาชกิ แลกเปลีย่น 
การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือวิจัย และพัฒนา 
นักนาโนเทคโนโลยีรุ่นใหม่

  ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ 
นาโนเทค สวทช. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ประธานสหพันธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
(President of the Asia Nano Forum) โดยมติ 
เอกฉนัทข์องประเทศสมาชกิในรหวา่งการประชมุ 
สุดยอดผู้สุดยอดบริหารด้านนาโนเทคโนโลยีแห่ง 
เอเชียคร้ังท่ี ๑๐ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น เม่ือวันท่ี  ๒๗ มกราคม  
๒๕๕๗ โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี  

  กิจกรรมหลักของ ANF ประกอบด้วย 
การประชุม Asia Nano Forum Summit, Asia 
Nano Camp และ ANF Young Scientists 
Workshop for Leader the Next Generation ซึง่
หมนุเวยีนการเปน็เจา้ภาพระหวา่งประเทศสมาชกิ 
และการจัดประชุม Working Group ในด้านต่างๆ 
เช่น Safety, Infrastructure, Standardization  
รวมทั้งได้ร่วมเป็นกรรมการในกิจกรรมระดับโลก  
อาทิเช่น ISO/TC229, OECD Working Party  
on Nanotechnology Manufactured  
Nanomaterials เป็นต้น

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน 
(Sungkyunkwan University : SKKU) 
สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖  
และทรงมีพระราชกระแสให้ขยายความร่วมมือ 

ด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับ 
สาธารณรัฐเกาหลี ต่อมา นาโนเทค สวทช. ได้รับ 
สนองพระราชกระแสโดยพัฒนาความร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน โดยการหารือระหว่างผู้
บรหิารและนกัวจิยัของมหาวทิยาลยัซงุกนุกวาน, 
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กจิกรรมเยีย่มชม นาโนเทค และพบปะหารอืเกีย่ว
กบัการขยายความรว่มมอืดา้นนาโนเทคโนโลยกีบั
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน

 นาโนเทค ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน 
จัดการประชุมวิชาการ “Thailand-SKKU  
Nanotechnology Workshop” เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๗ ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ 
ความรว่มมอืทางวชิาการดา้นนาโนเทคโนโลยขีอง 
ประเทศไทยและเกาหลี โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 
ผูบ้รหิารและนกัวจิยั สวทช., ผูบ้รหิารและนกัวจิยั 
จากศูนย์วิจัยเครือข่ายฯ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  
และผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซุงกุน
กวาน รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน

 ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัซงุกนุกวานไดท้ลูเกลา้ฯ  
ถวายทุนการศึกษาในสาขานาโนเทคโนโลยี แด่ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เพื่อพระราชทานให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
และหลังปริญญาเอกในพระราชานุเคราะห์ ประเภทละ  
๕ ทุนต่อปี ซึ่งมุ่งเน้นใน ๓ สาขาวิชา ได้แก่  
Supercapacitor, Graphene และ Three-
dimensional printing technologies

นาโนเทค สวทช. ได้รับรางวัล ASEAN-US Science Prize for Women 
  ดร. ณฏัฐพร พมิพะ นกัวจิยัหอ้งปฏบิตักิาร 
โครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมพอสิต นาโนเทค  
สวทช. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์สตรีดีเด่น 
อาเซียน-สหรัฐอเมริกา (ASEAN-US Science 
Prize for Woman) ประจำป ี๒๕๕๗ จากผลงานวจิยั 
เทคโนโลยีไส้กรองจากเซรามิคเคลือบเงินสำหรับ 
เครื่องผลิตน้ำดื่มสะอาดแก่ชุมชนในช่วงอุทกภัย  
รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลร่วมระหว่างประชาคม 
อาเซียนและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุน 
จาก Underwriter Laboratories พิธีมอบรางวัล 
จัดขึ้นระหว่างการประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยขีองอาเซยีน ในสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์
ของอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗)
Guangdong Seed Expo 2014 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทีเอ็มซี สวทช. ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเป็น
จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน (CATTC)  
ภายใต้โครงการหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(China-ASEAN Science and Technology 

Partnership Program-STEP) โดยทั้งสองฝ่าย 
ได้บรรลุข้อตกลงที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศรวม  
๖ ด้าน ได้แก่ Modern Agriculture, Electronic  
Information, New Material, Bio-medicine, 
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New Energy and Renewable Energy และ  
Environmental Protection and Energy Saving  
โดยจะเริ่มเดินหน้ากิจกรรมร่วมกันในส่วนของ  
Electronic Information ไดแ้ก ่Mobile Internet 
และการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมไทย-จีน

 นอกจากนี ้ทเีอม็ซ ีสวทช. ดำเนนิกจิกรรม 
เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ 
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ให้พร้อม 
ทีจ่ะขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับจีนได้มาก 
ยิ่งขึ้น ได้แก่  

• กิจกรรมจับคู่ธุรกิจและอบรมสัมมนาภายใต้ 
ความร่วมมือกับ CATTC สาธารณรัฐประชาชนจีน  
อาท ิกจิกรรมจบัคูธ่รุกจิ Business Delegation  
to China (Beijing) International Technology  
Transfer Convention (2014) ในวนัที ่๑๔-๒๐  
เมษายน ๒๕๕๗ ณ นครปักกิ่งและเมือง  
Guiyang สาธารณรัฐประชาชนจีน, Thai-China  
International Mobile Application and 

Game Conference ในวันที่ ๑-๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ณ Software Park Thailand และ 
โรงแรม Golden Tulip Sovereign และ Thai 
Business Mission to The 2nd Forum on 
China-ASEAN Technology Transfer and 
Collaborative Innovation, China-ASEAN 
Expo 11th ในวันที่ ๑๔-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ เมือง Nanning สาธารณรัฐประชาชนจีน  
โดยมีผู้ประกอบการจากท้ังสองประเทศเข้าร่วม 
มากกว่า ๒๐๐ คน

• กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่ออบรมและ 
สร้างพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ซึ่ง 
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรมร่วมกับ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี อาท ิการอบรม the 
2nd China-ASEAN Technology Manager  
Training Session ในวนัที ่๑๐-๓๐ กรกฎาคม  
๒๕๕๗ ณ เมือง Nanning สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน โดยมีผู้ประกอบการมากกว่า 
๒๐๐ คน จากทั้งสองประเทศเข้าร่วม

โครงการความรว่มมอืกบัองคก์ร PUM Netherlands Senior Experts ในการพฒันา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC

ทีเอ็มซี สวทช. มีความร่วมมือกับองค์กร PUM 
Netherlands senior experts ประเทศเนเธอร์
แลนด์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC  
ซ่ึงมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกันใน 
การดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่าง สวทช. กับ PUM  
Netherlands senior experts เมื่อวันที่ ๒๖ 
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กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยโครงการความร่วมมือนี้ 
PUM จะชว่ยสรรหาผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามสามารถ 
ตรงตามโจทย์ความต้องการจากผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมาถ่ายทอด 
เทคโนโลยี ให้ความรู้และให้คำปรึกษาในโรงงาน 
อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาสูตรการผลิต เป็นต้น 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นต้นมา มีโครงการ 
เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือน้ี จำนวน ๗ โครงการ 
กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
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สิทธิบัตร
ผลงานที่ขอยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศ

• สารประกอบอัลคาลอยด์ไพรีโดนที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคมาลาเรีย
• พลาสมดิสำหรบัการแสดงออกอารเ์อน็เอจากทัง้จโีนมของไวรสัพอีดี ีเซลลว์โีร 

ที่ผ่านการปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อใช้ในการสร้างอนุภาคไวรัสพีอีดี และ 
กระบวนการสร้างอนุภาคไวรัสพีอีดีดังกล่าว

• อนพุนัธข์องสารประกอบ ๒,๔-ไดอะมโินไพรมิดินี (2,4-diaminopyrimidine) 
ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคมาลาเรีย

• พลาสมดิพาหะสำหรบัการผลติโปรตนีเปา้หมายโดยระบบเหนีย่วนำดว้ยเกลอื 
ในแบคทีเรียเจ้าบ้าน Bacillus subtilis

• กรรมวธิกีารใชก้ลเีซอรอล (glycerol) เปน็แหลง่อาหารคารบ์อนแหลง่เดยีว 
สำหรับการเพาะเลี้ยง Gluconobacter frateurii BCC-36199 เพื่อผลิต 
ไดไฮดรอกซีอะซีโตน (dihydroxyacetone)

• สูตรสารชีวภัณฑ์ควบคุมหนอนกระทู้หอมซึ่งมีไวรัส SeNPV และโปรตีน 
Vip3Aa35 เป็นองค์ประกอบ

• โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อไวรัสในกลุ่มเจมินีไวรัสที่ถูก 
ถ่ายทอดโดยแมลงหว่ีขาวและการใช้ในการตรวจหาไวรัสดังกล่าวในพืชและแมลง

• ระบบเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์แบบต่อเนื่อง
• กรรมวิธีการผลิตสารปรุงแต่งกล่ินรสปูจากโปรตีนไฮโดรไลเซทสาหร่ายไส้ไก่
• กรรมวิธีการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งแบบเร็วยวดยิ่งโดยเทคนิคกระแสชนใช้ 

อากาศร้อนเป็นตัวกลาง
• ระบบเคลือบเมล็ดพันธุ์พืชแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นด้านบน
• กระบวนการระบเุนือ้เยือ่สมองดว้ยการตรวจหาดเีอน็เอเมทเิลชัน่ทีต่ำแหนง่ 

cg๐3096975 ของยีน EML2
• ศึกษาการแสดงออกของฮอร์โมน GIH ของแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำในระยะต่างๆ

ของการพัฒนาของรังไข่
• วัคซีนอหิวาห์สัตว์ปีกชนิดหยดจมูก
• กระบวนการสกัดสารให้สีจากกระเจี๊ยบแดงและข้าวสีนิล และการทำให้สี 

ของสิ่งสกัดเสถียร
• กรรมวิธีการเลี้ยงและผลิตไข่ไรแดง (Moina spp.)
• กรรมวธิกีารผลติสารเสรมิสมบตัเิชงิหนา้ทีแ่ละสารใหก้ลิน่รสหมจูากโปรตนี

ไฮโดรไลเซทข้าวสกัดด้วยเอนไซม์
• ไพร์เมอร์ โพรบและวิธีการสำหรับตรวจวัดระดับเมทิเลชั่นของ SHP1-P2  

เพือ่ตรวจหาการแพรก่ระจายของเซลลม์ะเรง็ไปยงัตอ่มนำ้เหลอืงของผูป้ว่ย 
มะเร็งลำไส้ใหญ่

ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
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• กรรมวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการรีฟอร์มมิ่งด้วยไอน้ำเมื่อ 
สารต้ังต้นอยู่ในรูปของสารละลายด้วยกระบวนการให้ความร้อนโดยไมโครเวฟ

• ระบบส่งกำลังสำหรับเรือหางยาว
• เครื่องปั่นแยกเนื้อปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม
• เตาอบช้ินงานทดสอบแรงดึงท่ีอุณหภูมิสูงด้วยระบบความร้อนเหน่ียวนำแบบ 

อินฟราเรดคู่ควบ
• กรรมวิธีการใส่สารออกฤทธ์ิในแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับใช้งานทางการแพทย์ 

โดยการเปลี่ยนระดับสุญญากาศในระหว่างกระบวนการ
• กรรมวิธีการใส่สารออกฤทธ์ิในแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับใช้งานทางการแพทย์ 

โดยการควบคุมระดับสารละลายสารออกฤทธิ์ในสภาวะสุญญากาศ
• ไส้กรองน้ำเซรามิกคอมโพสิตสำหรับงานกรองน้ำ
• สูตรวัสดุกรองจากเถ้าหนักของเถ้าถ่านหินและโซเดียมซิลิเกต
• กรรมวธิผีลติโฟมไททาเนยีมและโฟมไททาเนยีมผสมแบบรพูรนุตอ่เนือ่งทีม่ี

สมบัติเชิงกลดี
• โปรตีนฟิวชันรีคอมบีแนนท์สแตเทอรีน-ไฟโบรเนคติน
• กรรมวิธีการผลิตเจลเส้นใยเซลลูโลสท่ีเคลือบด้วยเพคตินจากเปลือกขาวของส้มโอ
• ชดุใบพัดกังหันลมแกนต้ังแบบเดเรียสท่ีมีโครงสร้างแบบซ้อนกันท่ีสร้างแรงบิด 

ได้ต่อเนื่อง
• เครื่องมือวัดแรงกระทำในการขึ้นรูปโลหะของแม่พิมพ์
• กระบวนการสังเคราะห์มัลติบรานช์พอลิแล็กทิกแอซิดโคคาโปรแล็กโทน 

จากไกลซิดอลมอนอเมอร์แบบวันพ็อต
• ปืนลมรูปร่างหยดน้ำ
• อุปกรณ์อบลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร
• อุปกรณ์แยกผลปาล์มออกจากทะลาย
• กรรมวิธีการเตรียมโครงร่างรองรับเซลล์สามมิติท่ีมีรูพรุนหลักและรูพรุนรอง
• กรรมวิธีการเตรียมนาโนเมมเบรนเซลลูโลสจากแบคทีเรียชนิดไม่บวมน้ำ
• ตะกร้าพับเก็บได้
• ยางคอมพาวดท์ีป่ระกอบดว้ยนำ้จากผกัทีว่ลัคาไนซด์ว้ยระบบกำมะถนั และ 

กรรมวิธีการผลิตยางนั้น
• องคป์ระกอบแมแ่บบรา่งสำหรบัผลติไสแ้บบและโฟมโลหะและกรรมวธิกีาร

เตรียม
• ไสแ้บบทีส่ลายตวัในนำ้สำหรบังานหลอ่โลหะภายใตแ้รงดนัไมส่งู และกรรมวธิ ี

การผลิตไส้แบบนั้น
• องค์ประกอบของยางคอมพาวด์ท่ีมีการปรับปรุงสมบัติความแข็งแรงโดยการใช้ 

เขม่าดำร่วมกับสารอนินทรีย์ท่ีได้จากกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ และกรรมวิธี 
การเตรียมยางคอมพาวด์ดังกล่าว

• กรรมวิธีการจับตัวเน้ือยางออกจากน้ำยางธรรมชาติและองค์ประกอบเหล่าน้ัน

ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
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• ยางคอมพาวด์ท่ีประกอบด้วยน้ำจากดอกไม้ท่ีวัลคาไนซ์ด้วยระบบกำมะถันและ 
กรรมวิธีการผลิตยางนั้น

• อุปกรณ์ลดความร้อนบนพื้นผิววัสดุ
• กระบวนการสร้างแม่พิมพ์สำหรับผลิตโฟมโลหะ
• ระบบแปรรูปน้ำเสียเป็นพลังงานแบบชีวภาพที่ทำงานได้อิสระ
• ระบบการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการปฏิรูปของเอทานอล
• อุปกรณ์ทดสอบการขับเคลื่อนของพาหนะ
• อุปกรณ์ยกและเทกระบะ
• เตาเผาที่มีการจัดเรียงการไหลของอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
• อุปกรณ์หยิบจับวัตถุ
• อปุกรณ์ลดความช้ืนด้วยพลังงานแสงชนิดมีอากาศมวลน้อยไหลตามธรรมชาติ (๑)
• อุปกรณ์พาสเจอไรซ์ของเหลวด้วยแสงแดด
• อุปกรณ์ดักจับไอน้ำมันชีวภาพที่ได้จากการไพโรไลซีสมวล
• อปุกรณ์ลดความช้ืนด้วยพลังงานแสงชนิดมีอากาศมวลน้อยไหลตามธรรมชาติ (๒)
• อุปกรณ์ยกและเทกระบะแบบไม่ใช้ลูกกลิ้ง
• อุปกรณ์ทดสอบการขับเคลื่อนของพาหนะแบบโรลเลอร์
• อุปกรณ์ทดสอบการขับเคลื่อนของพาหนะแบบดัมมี่
• ชุดอุปกรณ์ทดสอบการขับเคลื่อนของพาหนะแบบพกพา
• อุปกรณ์ยกและเทกระบะ
• ขาตั้งล้อรถสำหรับทดสอบการขับเคลื่อนของพาหนะแบบปรับระดับได้
• อุปกรณ์พาสเจอไรซ์ของเหลวด้วยแสงแดด
• ชุดอุปกรณ์ช่วยหยุดทางกล
• อุปกรณ์เกียร์อัตโนมัติสำหรับกังหันลมแกนตั้งแบบเดเรียส
• ครีบเกลียวเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนแบบบานเกล็ดโค้ง
• ครีบเกลียวเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนแบบบานเกล็ดผสม
• องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ดสีฟ้าจากสีธรรมชาติ สำหรับสิ่งทอ
• ฟิล์มวัสดุเชิงประกอบนาโนพอลิเมอร์ที่มีสมบัติในการเปลี่ยนสีและสะท้อน 

ความร้อน

ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
• การลดจำนวนข้อมูลคลื่นวิทยุของเครื่องอัลตราซาวนด์
• อปุกรณป์รบัสญัญาณขณะรบัสญัญาณสำหรบัระบบสรา้งภาพดว้ยสญัญาณ

อัลตราซาวด์
• ระบบหุ่นยนต์สำหรับการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก แบบกลไกที่

มีตัวขับเคลื่อนหนึ่งตัวหนึ่งข้อต่อ
• อุปกรณ์ทดสอบความแน่นของสเตเตอร์เวดจ์ภายในเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
• อปุกรณ์วัดความเร็วลม ทิศทางลม และปริมาณน้ำฝนแบบไม่ต้องบำรุงรักษา
• ระบบแสดงผลข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะภูมิประเทศขนาดใหญ่บนพ้ืนผิว ๓ มิติ
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• อุปกรณ์ตรวจวัดความสุกของผลปาล์มน้ำมันด้วยการประมวลผลภาพ
• แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BIPV ชนิดโปร่งแสง
• อุปกรณ์ให้ข้อมูลปริมาณน้อย (ความเร็วต่ำ) ด้วยแสงสีขาวที่ต่อเนื่อง
• ระบบบริหารจัดการการประชุมผ่านเครือข่ายการสื่อสาร
• อุปกรณ์วัดอัตราการหายใจด้วยมาตรวัดความเร่ง (accelerometer)
• วิธีการปรับแกนของมาตรวัดความเร่งในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบบอัตโนมัต 

เพื่อนำไปใช้ในการตรวจจับเหตุการณ์ในการขับขี่
• เครื่องช่วยฟัง
• ระบบจัดลำดับความสำคัญของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามบริบท
• อปุกรณแ์ละกระบวนการระบรุปูแบบการขบัขีย่านพาหนะอยา่งปลอดภยั (วธิ ี

ระบุรูปแบบการใช้ความเร็วในการขับยานพาหนะอย่างปลอดภัย)
• อุปกรณ์ลดความผิดพลาดของข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในระบบตรวจวัดด้วย 

เซ็นเซอร์หลายตัวและกระบวนการดังกล่าว
• อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของภาครับสัญญาณของเรดาร์แบบพัลส์
• ระบบจัดหาท่ีจอดรถในอาคารตามลำดับความสำคัญและความต้องการของผู้รับ
• อุปกรณ์ตรวจรู้แสงอาทิตย์
• เครื่องตรวจต้อหินชนิดมุมปิดแบบประมาณมุมช่องตาส่วนหน้าอัตโนมัติ
• ระบบควบคุมการแสดงผล
• ระบบการระบุตำแหน่งจุดเส่ียงอันตรายบนถนนจากพฤติกรรมการขับข่ีรถยนต์
• กระบวนการตรวจสอบความผิดพร่องของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
• กระบวนการเตรียมวัสดุคาร์บอนนาโนแบบสามมิติด้วยกระบวนการทางไอ
• ขั้วไฟฟ้าด้านล่างของเซลล์แสงอาทิตย์และกระบวนการสร้างข้ัวไฟฟ้าดังกล่าว
• แผ่นหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์
• อุปกรณ์วัดความสูง
• อุปกรณ์แยกและตรวจจับวัตถุรูปร่างกลม และวิธีการดังกล่าว
• อุปกรณ์ตรวจจับรู้จำใบหน้า
• กระบวนการผลิตเลนส์แบบยืดหยุ่นจากวัสดุพอลิเมอร์
• อุปกรณ์ฟลูอิดิกชิพ
• อุปกรณ์จัดการข้อมูลซึ่งมีการแลกเปลี่ยนระหว่างฐานข้อมูลมากกว่า ๑ 

ฐานข้อมูล
• วิธีการปลูกฟิล์มบางซิงค์ไนไตรด์ด้วยวิธีการควบคุมเวลาแก๊สไวปฏิกิริยา
• วธีิสร้างรีวิวร้านอาหารแบบอัตโนมัติ โดยใช้หลักการสภาวะล้อมรอบอัจฉริยะ
• ระบบแนะนำตำแหน่งรับผู้โดยสารโดยใช้วิธีการคำนวณตามทฤษฎีเกม
• ระบบอำพรางข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บนบัตรสมาร์ทการ์ดแบบไดนามิกและ 

การพิสูจน์ตัวตนจากส่วนกลาง
• ระบบและวิธีแนะนำคำค้นของเซิร์จเอนจิน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจราจร 

ของระบบเครือข่ายแบบพร็อกซี่
• อุปกรณ์ตรวจสอบและสร้างภาพความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ความรู้
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• อุปกรณ์ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณของระบบ 
เครือข่ายไร้สายและวิธีการดังกล่าว

• วิธีการติดตามและแสดงผลโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงของแบบจำ
ลอง ๓ มิติในการผลิตแอนิเมชัน

• กระบวนการผลิตเลนส์โดยอาศัยแรงตึงผิวที่ชั้นรอยต่อของของเหลว
• อุปกรณ์ตรวจสอบและฟื้นฟูความสามารถในการทรงจำ
• ชดุเครือ่งอา่นอารเ์อฟไอดทีีม่สีายอากาศซึง่สามารถเปลีย่นรปูแบบโพลาไรเซชนั  

(Polarization) และทิศทางของคล่ืนตามตำแหน่งและหมายเลขป้ายอาร์เอฟไอดี
• อุปกรณ์ระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุแบบไม่ใช้วงจรรวม
• อุปกรณ์รบกวนสัญญาณวิทยุ
• อุปกรณ์ตัดและแปลงคำภาษาไทย
• วิธีการแทรกข้อมูลเชิงพื้นที่เชิงปริมาณ
• อุปกรณ์วัดขนาดส่วนของร่างกาย
• อุปกรณ์นับจำนวนวัตถุ
• อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลและกระบวนการสืบค้นข้อมูลดังกล่าว
• อุปกรณ์บ่งชี้วัตถุโดยใช้ความถี่คลื่นวิทยุ
• อุปกรณ์หาตำแหน่งด้วยการสื่อสารผ่านแสงมองเห็น
• วธิสีำหรบัการเชือ่มตอ่ระหวา่งภาพถ่ายดาวเทยีมจากภาพถา่ยหลายชว่งคลืน่ 

(Multispectral Satellite Imange) กบัภาพถา่ยระดบัสเีทา (Panchromatic 
Satellite Image)

• วิธีการและอุปกรณ์ปรับสัญญาณสียงผ่านกระดูกโดยการแยกและปรับระดับ
ความเข้มสัญญาณต่างช่วงความถี่

• แขนหุ่นยนต์แบบ ๖ องศาอิสระ
• อุปกรณ์ตรวจคุณลักษณะของวัตถุด้วยแสง
• อุปกรณ์ช่วยฟัง
• อุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหว
• แขนหุ่นยนต์แบบ ๖ องศาอิสระ
• อุปกรณ์วิเคราะห์และจำลองภาพใบหน้า ซึ่งองค์ประกอบมีการเปลี่ยนแปลง 

และกระบวนการดังกล่าว
• อุปกรณ์แสดงผลความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และคุณลักษณะของบุคคลและ

วิธีการดังกล่าว
• อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะและกระบวนการดังกล่าว
• ระบบตอบคำถามสภาพจราจรและค้นหาข้อมูลสภาพจราจรเชิงความหมาย
• ฮีตซิงค์แบบแผ่นครีบมีลายนูนสำหรับระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• วิธีการประเมินระดับการนึ่งของข้าวนึ่งด้วยการวิเคราะห์ภาพ
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ด้านนาโนเทคโนโลยี
• แอปตาเมอร์ท่ีจำเพาะต่อโปรตีนซีรัมอัลบูมินและไกลเคทเตทซีรีมอัลบูมินของคน
• กรรมวิธีการผลิตไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca

3
(PO

4
)
2
; TCP) โดยใช้เปลือก 

หอยแครงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว
• เซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซและสารระเหยที่ใช้วิธีการดังกล่าว
• ไฮโดรเจลคอมพอสิตดูดซึมน้ำมากริเริ่มปฏิกิริยาด้วยโฟโตคะตะลิสต์และกรรม

วิธีในการเตรียมไฮโดรเจลคอมพอสิตดังกล่าว
• โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อลำดับกรดอะมิโนที่ ๑-๓๐ 

ของโปรตีน Mig7 และการนำไปใช้
• ตวัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุท่ีมีโครงสร้างแบบสปินเนลท่ีมีคุณสมบัติความเป็น 

แม่เหล็กและกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานั้น
• กรรมวธิเีตรยีมวสัดดุดูซบัสารประกอบประจลุบจากถา่นกมัมนัตท์ีต่รงึผวิดว้ย

อนุภาคนาโนเคลย์และผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้จากวิธีดังกล่าว
• อนุพันธ์เอ็น-แนฟทิล-เอ็นโอ-ซัคซินิลไคโตซาน และกรรมวิธีการสังเคราะห์สาร
• กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างเป็นชั้นของโลหะซัลไฟด ์

ผสมกับตัวรองรับสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลสังเคราะห์ชนิดใหม่
• กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยากลุ่มโลหะซัลไฟด์ที่มีโครงสร้างเป็นชั้น 

สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลสังเคราะห์ชนิดใหม่
• องค์ประกอบของน้ำหมึกคาร์บอนท่ีสามารถลบออกได้สำหรับใช้กับอุปกรณ์สำหรับ 

ปั๊มน้ำหมึกลงบนกระดาษ
• กระบวนการสังเคราะห์กรดลิวูนิกจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีคาร์บอน ๕  

อะตอมด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาอสัณฐานอะลูมิโนซิลิเกตแบบรูพรุนขนาดเมโส
• อนุพันธ์ควอเตอร์ไนซ์ไซยาโนเบนซ์ [เอฟ] ไอโซอินโดลไคโตซาน กรรมวิธีการ 

สงัเคราะหอ์นพุนัธด์งักลา่ว และกรรมวธิกีารเตรยีมอนภุาคนาโนพอลแิลคตคิโค
ไกลโคลกิเอซดิทีด่ดัแปลงพืน้ผวิดว้ยอนพุนัธค์วอเตอรไ์นซ ์ไซยาโนเบนซ ์[เอฟ] 
ไอโซอินโดลไคโตซานดังกล่าว

• ตูป้ฏกิรณฉ์ายแสงขาว (visible light) รงัสอีลัตราไวโอเลต หรอืแสงฟลอูอเรส 
เซนซ์ สำหรับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี

• กรรมวิธีการเตรียมเม็ดปุ๋ยเคมีจากการเคลือบด้วยสารเคลือบชนิดพอลิเมอร์- 
นาโนเคลย์คอมพอสิทและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

• แป้งเย็นสำหรับทาตัวจากแป้งข้าวเจ้าและเมนทอลและกรรมวิธีการผลิต
• กระบวนการพ่นเคลือบอนุภาคขนาดนาโน
• สารประกอบออกไซด์ผสมไทเทเนียม-วาเนเดียม เพื่อเป็นสารเก็บอิเล็กตรอน

ร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนของโลหะในที่มืด
และที่มีแสงอัลตราไวโอเลต

• กระบวนการดดัแปรเสน้ใยเซลลโูลสจากธรรมชาตสิำหรบักกัเกบ็ยาไมนอ็กซดิลิ 
หรือกลูตาไธโอน

• กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนทองแดงจากน้ำสกัดฝรั่ง
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• ระบบควบคุมการไหลในช่องทางไหลจุลภาคที่มีอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
• กรรมวธิสีำหรบัการทำใหเ้กดิการนำไฟฟา้อยา่งเลอืกไดบ้นวสัดทุีป่ระกอบดว้ย 

เซลลูโลส
• วิธีการที่มีผลต่อคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ (ไฮโดรโฟบิก) ของพอลิไวนิลิดีน 

ฟลูออไรด์
• กระบวนการสำหรับการเคลือบช้ันของสารลงบนซับสเตรทโดยเทคนิคการนำพา 

การระเหย และอุปกรณ์สำหรับกระบวนการนั้น
• กระบวนการสำหรบัการนำสารไวแสงไปใชบ้นซบัสเตรทโดยเทคนคิการเคลอืบ 

แบบนำพาการระเหยและอุปกรณ์สำหรับกระบวนการนั้น
• เครือ่งมอืทีม่รีะบบการทำงานแบบอตัโนมตัสิำหรบักระบวนการตรวจวดัดว้ย

ไบโอเซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี
• ตัวบ่งชี้คาร์บอนไดออกไซด์
• ระบบการแปรสภาพเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในการผลิต

ไบโอดีเซล

ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลงานท่ีขอย่ืนจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ

• A bacterial surrogate for testing of antimalarials: thy A knockout, 
fol A knockout, fol P knockout, and fol K knockout bacteria for 
testing of inhibition of antifolate pathway. (สหรัฐอเมริกา)

สิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในประเทศ
ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

• รถสามล้อสกายแล็บ
• หลังคาครอบท้ายกระบะพร้อมฝาปิดท้าย
• ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด
• ฝาจุก (๑)
• ฝาจุก (๒)
• ฝาจุก (๓)
• ฝาจุก (๔)
• ฝาจุก (๕)
• ฝาจุก (๖)
• ใบพัดกังหันลม
• เครื่องมัดรวบลำไม้ไผ่
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ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
• ตู้แบบมีล้อหมุน
• เซนเซอรว์ดัแรงสมัผสัซึง่ทำจากกระบวนการ Electro – Fabrication (E-FAB) 

และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว
• ไมโครโฟนขนาดจุลภาคชนิดคาปาซิทีปที่มีอะคูซทิคซโฮลและวิธีการสร้าง 

ไมโครโฟนดังกล่าว

สิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในต่างประเทศ
ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

• A Process of screening for Alpha-Thalassemia Carrier Using  
Immuno-Chromatographic Strip Test. (สหรัฐอเมริกา)

ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
• Testing Workpiece Overcoat (สหรัฐอเมริกา)
• มาสเตอร์แบทช์สำหรับเตรียมฟิล์มพลาสติกที่มีค่าอัตราการซึมผ่านและค่า 

การเลือกผ่านก๊าซเอทิลีนสูง และฟิล์มพลาสติกที่ทำมาจากมาสเตอร์แบทช์ 
ดังกล่าว (สหรัฐอเมริกา)

อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ
ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

• วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไฮดรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีช 
ชนิดที่สอง

• กระบวนการผลิตเอนไซม์ลูกผสมกลุ่มย่อยสลายชีวมวลในระบบถังหมักโดยยีสต์ 
Pichia pastoris กลุ่มที่มีความสามารถในการใช้เมทานอลช้าลง (Muts)

• กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือฟลาโวแบคทีเร่ียม คอลัมนาเร่ในปลานิลและปลาทับทิม

• สารประกอบเพียโซอิเล็กทริกที่ปลอดสารตะกั่ว
• กระบวนการเตรยีมสารเซอรโ์คเนยี (Zirconia, ZrO

2
) โครงสรา้งแบบแกน่และ 

เปลือกโดยวิธีการเคลือบด้วยสารละลาย (Solution - Powder Coating)
• สารประกอบ ๓ – เมทอกซี -๕,๖,๙,๑๐ – เตตระไฮโดร - [I] ฟิวราน – ๑,๓ – 

ไดโอโน - [๕] เฮลิซีนและกรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าว
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• กระบวนการสร้างห้องสมุดฟอสมิด (fosmid library) ของสิ่งมีชีวิต
• สูตรอาหารสำหรับการผลิตเอนไซม์ย่อยชีวมวลพืชจากเชื้อรา
• ชุดตรวจแบบรวดเร็วเพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง ๓ เชื้อ 

ในคราวเดียวกัน
• พลาสมิดพาหะสำหรับการทำโคลนนิ่งในแบคทีเรีย
• ภาชนะบรรจตุวัออ่นแชแ่ขง็ดว้ยวธิลีดอณุหภมูลิงอยา่งรวดเรว็ทีม่กีารเจอืจาง 

สารแช่แข็งแบบขั้นตอนเดียวและการใช้ภาชนะบรรจุดังกล่าว
• สูตรต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับการหมักอ้อยอาหารสัตว์
• กระบวนการลอกแปง้และกำจดัสิง่สกปรกแบบขัน้ตอนเดยีวบนผา้ทีผ่ลติจาก 

เส้นใยธรรมชาติโดยใช้เอนไซม์ผสม
• กระบวนการเพาะเลีย้งเชือ้ Bacillus thuringensis ในการผลติโปรตนี Vip3A 

สำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืช
• กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Shewanella spp. ในปลานิลและ 

ปลาทับทิม
• กรรมวิธีการเพ่ิมปริมาณการสร้างสปอร์ของเช้ือโรคไหม้ในข้าว โดยใช้ตัวทำละลาย 

อินทรีย์สกัดสารเมตาโบไลต์ในใบข้าวท่ีติดเช้ือโรคไหม้เพ่ือเตรียมสังเคราะห์
• กระบวนการปรับสภาพชีวมวลโดยการใช้น้ำร้อนความดันสูงแบบมีการเร่ง 

ปฏิกิริยาด้วยเบส
• กรรมวิธีย่อยโพลีเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชด้วยเอนไซม์ที่มี 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการย่อยผนังเซลล์พืชร่วมกับโปรตีนเอ็กซ์แพนซิน
• กระบวนการสร้างเม็ดสิ่งสกัดพืชสมุนไพร

ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
• สูตรผสมปลอกหุ้มเซรามิกส์จากวัสดุเหลือใช้สำหรับงานเชื่อมโลหะ
• ฟิล์มพอลิเมอร์ใสโครงสร้างหลายชั้นที่สามารถยืดอายุผลิตผลสด
• สตูรผสมเซรามิกส์สำหรับเบ้าหลอมโลหะและกรรมวิธีการผลิตเบ้าหลอมดังกล่าว
• สูตรส่วนผสมสำหรับการขึ้นรูปวัสดุกลาสที่มีผลออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อใช้

เป็นโครงร่างรองรับเซลล์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติแบบสเตอริโอลิโทกราฟี
• สูตรวัสดุกรองจากเถ้าหนักของเถ้าถ่านหินทั้งหมด
• สูตรผสมภาชนะเผาสารเนื้ออลูมินาเซรามิกส์ทนความร้อน
• องค์ประกอบของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างสภาวะบรรยากาศสำหรับการเก็บ 

รักษามังคุด
• สตูรผสมเศษแก้วยึดประสานสำหรับใช้ยึดติดแผ่นเเกราะกันกระสุนชนิดอลูมินา 

เซรามิกส์
• ถังหมักเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์แบบไร้อากาศขนาดเล็กที่สามารถป้อนเศษ 

อาหารได้อย่างต่อเนื่องสำหรับบ้านพักอาศัย
• กระบวนการสงัเคราะหไ์ฮเปอรบ์รานชพ์อลไิกลซดิอลผา่นทางการเปดิวงแหวน 

โดยใช้ตัวเร่งทินออกโทเอต
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• วธีิการควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยสดตัดข้ัวเพ่ือสามารถยืดอายุ 
การเก็บรักษาลำไย

• สเตอริโอคอมเพล็กซ์ของพอลิ (แอล-แล็กทิกแอซิด)
• วสัดโุครม-อะลมูนิาความแขง็สงูสำหรบังานเกราะกนักระสนุและกรรมวธิกีาร 

เตรียม
• องค์ประกอบของเซรามิกส์พรุนตัวสูงท่ีมีความแข็งแรง โดยการเติมผงเซรามิกส์ 

ที่ผ่านการเผาแล้ว
• วัสดุจีโอโพลเมอร์จากเถ้าลอยชนิด C สำหรับงานก่อสร้าง
• ระบบบำบัดน้ำแบบโฟโตอิเล็กโตรแคตาไลซิสที่ทำงานได้อิสระ
• องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตจากสารให้สีธรรมชาติประเภทสีย้อมสำหรับส่ิงทอ

ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
• อุปกรณ์ทดสอบความแน่นของสเตเตอร์เวดจ์
• อุปกรณ์จับยึดสำหรับเครื่องทดสอบความแน่นของ
• ระบบถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตที่จำลองการสวมเครื่องประดับ ๓ มิติ บนศีรษะด้วย 

เทคโนโลยีเสมือน
• ระบบการตรวจสอบความเป็นตัวตนด้วยอาร์เอฟไอดีและไบโอเมตริกคริปโท

ซิสเท็มโดยใช้วิธีการถาม-ตอบ
• อุปกรณ์ตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดมอสฮอลล์เพลทชนิดความไวสูง
• เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์สารส่งตรวจทางชีวภาพ
• อุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุกึ่งตัวนำเชิงอินทรีย์
• ระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรพร้อมการแสดงผลด้วยแผนภูมิสตอรีไลน์
• อุปกรณ์ตรวจวัดฟองอากาศด้วยเทคนิคการวัดความดัน
• อุปกรณ์ฟื้นฟูส่วนของร่างกาย
• อุปกรณ์กำเนิดจำนวนสุ่มและทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่ม
• อุปกรณ์กระจายเสียงหลายช่องทาง

ด้านนาโนเทคโนโลยี
• เส้นใยนาโนโฟโตคะตะลิสจากอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีออกไซด์

ของโลหะเป็นกาวอนินทรีย์และกรรมวิธีการเตรียมเส้นใยดังกล่าว
• เสน้ใยโฟโตคะตะลสิแบบผสมทงัสเตนออกไซดโ์คบอลทเ์ฟอไรทท์ีต่กแตง่ดว้ย 

อนุภาคเงินนาโนและกรรมวิธีการเตรียมเส้นใยดังกล่าว
• สตูรสารผสมท่ีใช้ในการเตรียมแคปซูลสำหรับห่อหุ้มอนุภาคน้ำมันท่ีระดับนาโน 

ด้วยเทคนิคโคอะเซอเวชันเชิงซ้อน
• องคป์ระกอบของนาโนอมิลัชัน่สำหรบัไลย่งุ ทีม่สีว่นผสมของนำ้มนัหอมระเหย 

ชนิดน้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันแมงลัก และน้ำมันหญ้าแฝก
• กรรมวธิเีตรยีมอนภุาคนาโนซงิกอ์อกไซดจ์ากแปง้มนัสำปะหลงั และผลติภณัฑ์ 

ดังกล่าว
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• ครีมกันแดดไล่ยุงออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน้ำ
• กระบวนการเตรียมอนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนเมตรที่เคลือบด้วยเมทิลเมทา

คลีเลต-พอลิเอธิลีนอิมมีน สำหรับนำไปใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
• สูตรนาโนอิมัลชันจากน้ำมันมะรุมที่มีความคงตัวและกรรมวิธีการเตรียม
• สตูรสำหรบัเตรยีมผลติภณัฑผ์งแปง้กนัยงุจากแปง้ขา้วเจา้ดดัแปรและนำ้มนั

หอมระเหย และกรรมวิธีการเตรียมผงแป้งกันยุงดังกล่าว
• กรรมวิธีการดัดแปรพื้นผิวเซรามิกรูพรุนด้วยระบบการเคลือบแบบไหลเวียน
• ชดุตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู โดยวธิอีมิมโูนเซน็เซอรแ์บบการไหลแนวดิง่ 

ชนิดรู้ผลเร็ว และกรรมวิธีการตรวจคัดกรองดังกล่าว
• อนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดสมุนไพรทิ้งถ่อนที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
• แผ่นตรวจบันทึกเวลาและอุณหภูมิโดยการควบคุมของไหลเชิงแสงและอุณหภูมิ
• กระบวนการเตรยีมแผน่ตรวจบนัทกึเวลาและอณุหภมูโิดยการควบคมุของไหล 

เชิงแสงและอุณหภูมิ
• น้ำยาสำหรับการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบพร้อมใช้
• สูตรน้ำยาที่มีคุณสมบัติในการตรวจวัดก๊าซเอทิลีน
• สูตรอนุภาคแคปซูลพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติไล่แมลงและกระบวนการเตรียม

อนุภาคแคปซูลดังกล่าว
• นำ้ยาเช็ดทำความสะอาดและเคลือบเงาพ้ืนผิวท่ีมีคุณสมบัติไล่ยุงและกระบวนการ 

ผลิตน้ำยาดังกล่าว
• สูตรน้ำยาเคลือบเส้นใยสีย้อมจากธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย 

กนัยวู ีสะทอ้นนำ้ มกีลิน่หอม และกระบวนการตกแตง่สำเรจ็ผลติภณัฑเ์สน้ใย 
ด้วยน้ำยาเคลือบสูตรดังกล่าว

• สูตรน้ำยาเคลือบเส้นใยให้มีคุณสมบัติพิเศษนุ่มลื่น ต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี 
สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม และกระบวนการตกแต่งสำเร็จเส้นใยด้วยสูตรน้ำยา 
ดังกล่าว

อนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในประเทศ

ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
• กรรมวิธีการเก็บรักษาอับละอองเกสรตัวผู้ของข้าว ภายใต้สภาวะควบคุมอุณหภูมิต่ำ 

และความชื้นสัมพัทธ์สูง
• สูตรน้ำยาและกรรมวิธีสำหรับตรวจวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ
• กรรมวิธีการตรวจหาไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับการใช้สี  

(แลมป์สี)
• สูตรอาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่มีของเหลือจากโรงงานผลิตน้ำมันพืชเป็น 

ส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตอาหารสูตรดังกล่าว
• กรรมวิธีการตรวจคัดกรองแบบรวดเร็วเพื่อหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งการมีชีวิต

ของเชื้อราแอนแทรกโนสในพริกได้สองชนิดพร้อมกัน

๙๒
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• เชือ้รา Colletotrichum capsici สายพนัธุก์ลายทีม่ยีนีเรอืงแสงฟลโูอเรสเซนต ์
สีแดง และการใช้ประโยชน์จากเชื้อราสายพันธุ์กลาย

• สูตรอาหารเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อให้ได้ผลผลิตเอนโดสปอร์สูง (๑)
• สูตรอาหารเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อให้ได้ผลผลิตเอนโดสปอร์สูง (๒)
• สูตรอาหารเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อให้ได้ผลผลิตเอนโดสปอร์สูง (๓)
• สูตรอาหารเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อให้ได้ผลผลิตเอนโดสปอร์สูง (๔)
• กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสไอเอ็ชเอ็ชเอ็นวีในกุ้ง
• กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคหัวเหลืองในกุ้ง
• พลาสมดิลกูผสมทีใ่ชใ้นการผลติเอนไซมอ์ยา่งนอ้ย ๒ ชนดิ แบบรว่มกนัและหลัง่ 

ออกนอกเซลล์ในระบบเซลล์เจ้าบ้านยีสต์ และวิธีการผลิตเอนไซม์ดังกล่าว
• ระบบสำหรบัคน้หายนีทีม่คีวามสมัพนัธไ์ปกบัความผดิปกตทิางพนัธกุรรมทัง้ 

จีโนมจากข้อมูลสนิปอาเรย์
• สูตรอาหารสำหรับเลี้ยงปลานิล
• กรรมวธิกีารผลติเสน้ใยไหมสงัเคราะหท์ีม่สีว่นประกอบของโปรตนีไหมเซรซินิ 

และโปรตีนไหมไฟโบรอิน
• เครือ่งดืม่เสรมิแคลเซยีมสำหรบัปอ้งกนัการสญูเสยีมวลแคลเซยีมจากกระดกู 

ในผู้หญิงระยะให้นมบุตร
• สตูรสำหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ผงแป้งสำหรับกันแมลง จากแป้งข้าวเจ้าและน้ำมัน 

ตะไคร้หอม และกรรมวิธีการเตรียมผงแป้งกันแมลงดังกล่าว

ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
• กระบวนการเจาะรูขนาดไมครอนสำหรับฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดด้วยเลเซอร์

และฟิล์มที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว
• ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนซ์โครเมียม
• ผงนาโนไททาเนียท่ีมีประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียอีโคไล และกรรมวิธี 

การสังเคราะห์ผงนาโนไททาเนียดังกล่าว
• ใบมีดบดผลิตผลทางการเกษตรชนิดพ่นเคลือบด้วยเซรามิกส์
• กระบวนการขึ้นรูปเหล็กหล่อขาวหรือเหล็กหล่อเนื้อผสมที่ปรับปรุงสมบัติ 

ทางกล ดว้ยการควบคมุโครงสรา้งจลุภาคใหค้ารไ์บดป์ฐมภมูมิกีารจดัเรยีงตวั 
อย่างมีทิศทาง

• องค์ประกอบยางคอมพาวด์จากกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลาย 
ได้และปลดปล่อยปุ๋ยให้พืชได้

• กรรมวธิกีารผลติยางธรรมชาตแิหง้โดยการเตมิสารลดแรงตงึผวิประจลุบรว่ม 
กับกรด

• กระบวนการสร้างหน้ากากโลหะสำหรับสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• กระบวนการเคลือบฝังอนุภาคสารเติมแต่งบนผิวเส้นใยเทอร์โมพลาสติก
• กระบวนการแยกและทำให้บริสุทธิ์ของ ๑, ๓ โพรเพนไดออลที่ผลิตจาก 

กระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์
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• ผงนาโนไททาเนยีทีม่ปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีอโีคไล และกรรม
วิธีการสังเคราะห์ผงนาโนไททาเนียดังกล่าว

• ชุดกลไกแบบเลื่อนสำหรับติดตั้งกับทางลาดแบบม้วนในรถยนต์
• ชุดอุปกรณ์ปรับความตึงสายพานระหว่างปั๊มพญานาคกับรถไถนาเดินตาม
• ชุดกลไกแบบเลื่อนชนิดปุ่มกดสำหรับติดตั้งกับทางลาดแบบม้วนในรถยนต์
• อุปกรณ์สำหรับบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลสิส (๑)
• อุปกรณ์สำหรับบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลสิส (๒)
• ผงนาโนซิลิกาจากแกลบที่ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของพื้นที่ผิว และกรรมวิธี 

การสังเคราะห์ผงนาโนซิลิกาดังกล่าว
• แผ่นรองรับการสปาร์คหรือแผ่นรองช้ินงานผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบอลูมินา
• ชุดทำความสะอาดแก๊สชีวภาพแบบเคลื่อนที่
• กรรมวิธีผลิตฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเย่ือสาและฉนวนความร้อน 

ทนไฟที่ได้จากกรรมวิธีนี้
• ระบบสง่กำลงัแบบตอ่ตรงสำหรบัรถบรรทกุอเนกประสงคท์ีใ่ชเ้ครือ่งยนตด์เีซล  

๑ สูบ
• องค์ประกอบของพอลิแลคติกแอซิดที่มีระยะเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปสั้น และม ี

สมบัติต้านทานแรงกระแทก และการทนต่อความร้อนสูง

ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
• ระบบเพ่ือการตรวจวัดจำนวนอนุภาคสำหรับเคร่ืองกำจัดอนุภาคด้วยสูญญากาศ 

แบบอัตโนมัติที่สามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพ
• ระบบคัดกรองอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ
• ระบบตดัสญัญาณเสยีงอตัโนมตัเิพือ่เพิม่คณุภาพการไดย้นิระหวา่งการใชง้าน

อุปกรณ์ช่วยการได้ยินแบบไร้สาย
• ระบบเพ่ือการตรวจวัดจำนวนอนุภาคสำหรับเคร่ืองกำจัดอนุภาคด้วยสูญญากาศ 

แบบอตัโนมตั ิ(Automatic particle vacuum cleaner) ทีส่ามารถใชต้รวจสอบ 
คณุภาพการกำจดัอนภุาคในกระบวนการผลติแบบเรยีวไทม ์(real-time) และ 
ออนไลน์ (online)

• วงจรขยายหน่วยความจำประเภทหน่วยความจำท่ีสามารถเขียนหรือลบด้วยไฟฟ้า
• ระบบสำหรับส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกข้อมูลของผู้รับจดหมาย 

ดังกล่าว
• ระบบควบคุมป้ายแสดงผล
• อุปกรณ์ทดสอบความแน่นของสเตเตอร์เวดจ์
• อปุกรณข์ยายกำลงังานสญัญาณวทิยทุีม่วีธิกีารทำใหเ้ปน็เชงิเสน้ดว้ยวธิปีอ้น

สญัญาณผดิเพีย้นไปขา้งหนา้หลายครัง้ เพือ่ทำการหกัลา้งสญัญาณผดิเพีย้น
ที่เกิดขึ้น

• เครื่องบำบัดอากาศภายในอาคารโดยเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต
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ด้านนาโนเทคโนโลยี
• น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำหรับกำจัดแมลง
• กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซลแบบเม็ดที่มีเสถียรภาพและมี 

ความว่องไวในการทำปฏิกิริยาสูง
• กรรมวิธีการเตรียมกระดาษใยสัปปะรดหรือแผ่นเส้นใยสัปปะรดที่มีกลิ่นหอม

และกระดาษใยสัปปะรดหรือแผ่นเส้นใยสัปปะรดดังกล่าว
• สารผสมสำหรับทำความสะอาดและยับยั้ง
• การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์ที่มีความเสถียร เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
• วสัดนุาโนคอมพอสทิแบคทเีรยีเซลลโูลสกบัอนภุาคนาโนไททาเนยีมไดออกไซด ์

ทีเ่สรมิดว้ยไนโตรเจนและฟลอูอรนี โดยกระบวนการใหค้วามรอ้นแบบไหลยอ้น 
กลับ เพื่อการบำบัดเชื้อแบคทีเรียในน้ำภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์

• โมเลกุลเรืองแสงชนิดพาราฟีนิลีนไวนิลีนที่ประกอบด้วยหมู่จับโลหะ
• อนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนท่ียึดติดกับหน่วยเรืองแสงและหน่วยเลือกจับโลหะ
• ถงัปฏกิรณแ์บบกวนทีต่ดิตัง้อปุกรณบ์รรจตุวัเรง่ปฏกิริยิาสำหรบัเรง่ปฏกิริยิา 

วิวิธพันธ์ในการผลิตไบโอดีเซล
• กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุปลูกที่มีสมบัติในการกักเก็บและปลดปล่อยธาต ุ

อาหารให้แก่พืช
• กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุเพาะเมล็ดท่ีมีสมบัติในการดูดซับน้ำและช่วยการแพร่ 

กระจายของรากพืช
• ผงแห้งของเอนไซม์ไฟเทสที่กักเก็บในสารห่อหุ้มซึ่งเตรียมโดยวิธีสารละลาย 

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
• ผงแหง้ของเอนไซมผ์สมเซลลเูลสและไซลาเนสทีก่กัเกบ็ในสารหอ่หุม้ซึง่เตรยีม 

โดยวิธีสารละลายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
• สีย้อมเรืองแสงโรดามีนที่ประกอบด้วยหมู่
• เส้นใยโฟโตคะตะลิสแบบผสมทังสเตนออกไซด์โคบอลท์เฟอไรท์ที่ตกแต่งด้วย 

อนุภาคเงินนาโนและกรรมวิธีการเตรียมเส้นใยดังกล่าว
• วคัซีนเททานัสท็อกซอยด์ในรูปของลิโปโซมสำหรับให้ทางจมูกกรรมวิธีการเตรียม 

และการใช้

ความลับทางการค้า
ในประเทศ
ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

• กรรมวิธีการผลิตโลหะ-เมทไธโอนีนคีเลตเพื่อใช้เสริมในอาหารสัตว์
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ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
• คอมเปาด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับงานฉีดขึ้นรูป สูตรที่ ๑
• คอมเปาด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับงานฉีดขึ้นรูป สูตรที่ ๒
• คอมเปาด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับงานขึ้นรูปโดยความร้อน สูตรที่ ๑
• คอมเปาด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับงานขึ้นรูปโดยความร้อน สูตรที่ ๒
• กระบวนการเคลือบฟิล์มบางบนวัสดุสปริงชนิดลวดสาน
• คอมเปาด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับงานฉีดขึ้นรูป สูตรที่ ๓
• อปุกรณ์เผาผนึกผงไททาเนียมบริสุทธ์ิและไททาเนียมผสมและวิธีการทำความสะอาด
• การพิมพ์สกรีนสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายและผ้าไหม

ผังภูมิวงจรรวม
 ในประเทศ

ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
• วงจร 8-Bit Successive Approximation Register ADC
• วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กของซิลิกอนไมโครโฟนและเปล่ียนสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล 

โดยใช้ 4-Order Delta Sigma Modulator (Interface Silicon Microphone)
• วงจรรวมเอ็นมอสเฟตชนิดปรับค่าแรงดันขีดเริ่มได้
• วงจรรวมพีมอสเฟตชนิดปรับค่าแรงดันขีดเริ่มได้
• วงจรรวมขยายสัญญาณความถี่วิทยุแบบสัญญาณรบกวนต่ำ
• ผังภูมิวงจรรวมผสมสัญญาณความถี่วิทยุ
• วงจรรวมกรองความถ่ีหลายหน้าท่ีแบบปรับค่าได้ สำหรับสัญญาณความถ่ีต่ำหรือสัญญาณทางการแพทย์
• วงจรรวมขยายสัญญาณทรานส์คอนดักแตนซ์แบบปรับค่าได้

พันธุ์พืช
ในประเทศ
ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

• พริกหนุ่มขาว พันธุ์ CA 1286
• พริกหนุ่มเขียว พันธุ์ CA 683
• พริกหนุ่มเขียว พันธุ์ CA 1445

• พริกหนุ่มเขียว พันธุ์ CA 1447
• พริกหนุ่มเขียว พันธุ์ CA 1448
• พริกหนุ่มเขียว พันธุ์ CA 1449

๙๖



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

• พริกหนุ่มเขียว พันธุ์ CA 1450
• พริกหนุ่มเขียว พันธุ์ CA 1451
• พริกหยวก พันธุ์ CA 1441
• หยกขาวมอดินแดง
• หยกเขียวมอดินแดง
• ทับทิมมอดินแดง
• เพชรมอดินแดง
• มรกตทอง
• ล้านนา ๑ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๒ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๓ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๔ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๕ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๖ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๗ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๘ (พันธุ์แท้)
• ลูกผสมล้านนา ๑
• ลูกผสมล้านนา ๒
• ลูกผสมล้านนา ๓
• ลูกผสมล้านนา ๔
• ลูกผสมล้านนา ๕
• ล้านนา ๑ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๒ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๓ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๔ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๕ (พันธุ์แท้)

• ล้านนา ๖ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๗ (พันธุ์แท้)
• ล้านนา ๘ (พันธุ์แท้)
• ลูกผสมล้านนา ๑
• ลูกผสมล้านนา ๒
• ลูกผสมล้านนา ๓
• ลูกผสมล้านนา ๔
• ลูกผสมล้านนา ๕
• ข้าวตอกล้านนา ๑
• ข้าวตอกล้านนา ๒
• ทองล้านนา ๑
• ทองล้านนา ๒
• ทองล้านนา ๓
• ทองล้านนา ๔
• ทองล้านนา ๕
• ทองล้านนา ๖
• ทองล้านนา ๗
• ข้าวตอกล้านนา ๑
• ข้าวตอกล้านนา ๒
• ทองล้านนา ๑
• ทองล้านนา ๒
• ทองล้านนา ๓
• ทองล้านนา ๔
• ทองล้านนา ๕
• ทองล้านนา ๖
• ทองล้านนา ๗

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑ AAPS PharmSciTech Physicochemical properties and anti-propionibacterium acnes 
activity of film-forming solutions containing alpha-mangostin-rich  
extract

๒ Preparation and characterization of silver nanoparticles-loaded 
calcium alginate beads embedded in gelatin scaffolds

๓ ACM SIGPLAN Notices COMMA: Coordinating the migration of multi-tier applications

๔ ACS Applied Materials & 
Interfaces

Carbazole-dendrimer-based donor-π-acceptor type organic dyes 
for dye-sensitized solar cells: effect of the size of the carbazole 
dendritic donor

๙๗



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๕ Novel bis[5-(fluoren-2-yl)thiophen-2-yl]benzothiadiazole end-capped  
with carbazole dendrons as highly efficient solution-processed 
nondoped red emitters for organic light-emitting diodes

๖ Acta Crystallographica 
Section D : Biological  
Crystallography

The structure of Plasmodium falciparum serinehydroxymethyl  
transferase reveals a novel redoxswitch that regulates its  
activities

๗ Acta Crystallographica 
Section E : Structure  
Reports Online

3,12-Dimethoxy-5,6,9,10-tetrahydro-[5]-helicene-7,8-dicarbo-
nitrile

๘ Acta Crystallographica 
Section F : Structural Bi-
ology Communications

Crystallization and preliminary crystallographic analysis of  
histamine dehydrogenase from Natrinema gari BCC 24369

๙ Advanced Composite 
Materials

Physical structure behavior to wettability of electrospun poly(lactic 
acid)/polysaccharide composite nanofibers

๑๐ Advanced Drug Delivery 
Reviews

Advances in imaging probes and optical microendoscopic  
imaging techniques for early in vivo cancer assessment

๑๑ Advanced Science Letters Properties of dry natural rubber produced by novel continuous 
process

๑๒ Advanced Synthesis & 
Catalysis

Asymmetric synthesis of substituted thiolanes through domino 
thia-Michael–Henry dynamic covalent systemic resolution  
using lipase catalysis

๑๓ Advances in Applied 
Ceramics

Effect of zirconia content on mechanical and thermal properties 
of mullite–zirconia composite

๑๔ Preparation and properties of hydroxyapatite/titania composite 
for microbial filtration application

๑๕ Advances in Materials 
Science and Engineering

Templateless synthesis and characterization of hollow gadolinium 
doped cerium oxide nanofibers by electrospinning

๑๖ Advances in Polymer 
Technology

Comparison of reinforcing efficiency of carbon black, conductive 
carbon black, and carbon nanotube in natural rubber

๑๗ American Journal of 
Tropical Medicine and 
Hygiene

Pre-existing cross-reactive antibodies to avian influenza H5N1 
and 2009 pandemic H1N1 in US military personnel

๑๘ Analyst Highly sensitive electrochemical detection of DNA hybridisation by 
coupling the chemical reduction of a redox label to the electrode 
reaction of a solution phase mediator

๑๙ Analytical Chemistry Antibody array in a multiwell plate format for the sensitive  
and multiplexed detection of important plant pathogens

๒๐ Rapid detection of pathogenic bacteria and screening of  
phage-derived peptides using microcantilevers

๒๑ Annals of Microbiology Communities of ammonia-oxidizing bacteria, ammonia-oxidizing 
archaea and nitrite-oxidizing bacteria in shrimp ponds

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๙๘



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๒๒ Use of Rhodopseudomonas palustris P1 stimulated growth 
by fermented pineapple extract to treat latex rubber sheet  
wastewater to obtain single cell protein

๒๓ Use of the glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase promoter 
from a thermotolerant yeast, Pichia thermomethanolica, for  
heterologous gene expression, especially at elevated temperature

๒๔ Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy

Targeted small interfering RNA-immunoliposomes as a promising  
therapeutic agent against highly pathogenic avian influenza A 
(H5N1) virus infection

๒๕ Antonie Van Leeuwenhoek 
International Journal of 
General and Molecular 
Microbiology

Yamadazyma ubonensis f.a., sp. nov., a novel xylitol-producing 
yeast species isolated in Thailand

๒๖ Applied Biochemistry and 
Biotechnology

Screening of eight eucalypt genotypes (Eucalyptus sp.) for water 
deficit tolerance using multivariate cluster analysis

๒๗ Applied Catalysis A: General Effect of Ni-CNTs/mesocellular silica composite catalysts on 
carbon dioxide reforming of methane

๒๘ Conversion of biomass tar containing sulphur to syngas by  
GdCeO

2
 coated NiFe bimetallic-based catalysts

๒๙ Enhanced hydrogen selectivity via photo-engineered surface 
defects for methanol steam reformation using zinc oxide-copper 
nanocomposite catalysts

๓๐ Applied Catalysis B: Envi-
ronmental

Microwave-enhanced degradation of phenol over Ni-loaded ZnO 
nanorods catalyst

๓๑ Applied Entomology and 
Zoology

Population ecology of Thrips palmi (Thysanoptera: Thripidae) in 
orchid farms in Thailand

๓๒ Applied Microbiology and 
Biotechnology

An application of capsid-specific artificial ankyrin repeat  
proteinproduced in E. coli for immunochromatographic assay as 
a surrogate for antibody

๓๓ Applied Optics Fast fluorescent imaging-based Thai jasmine rice identification 
with polynomial fitting function and neural network analysis

๓๔ Applied Surface Science Practical approach in surface modification of biaxially oriented 
polypropylene films for gravure printability

๓๕ Aquaculture Characterization and expression analysis of Cyclin-dependent 
kinase 7 gene and protein in ovaries of the giant tiger shrimp 
Penaeus monodon

๓๖ Effects of polychaetes (Perinereis nuntia) on sperm performance 
of the domesticated black tiger shrimp (Penaeus monodon)

๓๗ Expression levels of vitellogenin receptor (Vtgr) during ovarian  
development and association between its single nucleotide  
polymorphisms (SNPs) and reproduction-related parameters of 
the giant tiger shrimp Penaeus monodon

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๙๙



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๓๘ Variation in Vibrio parahaemolyticus isolates from a single Thai 
shrimp farm experiencing an outbreak of acute hepatopancreatic 
necrosis disease (AHPND)

๓๙ Aquaculture International An involvement of aquaporin in heat acclimation and cross-
tolerance against ammonia stress in black tiger shrimp, Penaeus 
monodon

๔๐ Water quality control in a closed recirculating system of Pacific 
white shrimp (Penaeus vannamei) postlarvae co-cultured with 
immobilized Spirulina mat

๔๑ Aquaculture Research RT-LAMP detection of shrimp Taura syndrome virus (TSV) by 
combination with a nanogold-oligo probe

๔๒ Arabian Journal of  
Chemistry

A comprehensive small and pilot fixed bed reactor approach 
for testing Fischer-Tropsch catalyst activity and performance 
on BTL route

๔๓ Archive of Virology Involvement of ATP synthase β subunit in chikungunya virus 
entry into insect cells

๔๔ Archive of Virology Simultaneous discrimination and detection of influenza 
A(H1N1)pdm09 and seasonal influenza A viruses using a rapid  
immunogold biosensor

๔๕ Asian Pacific Journal of 
Allergy and Immunology

Favorable interleukin-8 induction in human gingival epithelial 
cells by the antimicrobial peptide LL-37

๔๖ Heterogeneity of phenotypic characteristics of the modern and 
ancestral Beijing strains of Mycobacterium tuberculosis

๔๗ Asian Pacific Journal of 
Cancer Prevention

Age and Survival of Cervical Cancer Patients with Bone  
Metastasis

๔๘ Asian Pacific Journal of 
Tropical Medicine

A unique insertion of low complexity amino acid sequence  
underlies protein-protein interaction in human malaria parasite 
orotate phosphoribosyltransferase and orotidine 5’-monophos-
phate decarboxylase

๔๙ Asian-Australasian Journal 
of Animal Sciences

Determination of Sperm Sex Ratio in Bovine Semen Using  
Multiplex Real-time Polymerase Chain Reaction

๕๐ Beneficial Microbes Inhibition of Staphylococcus aureus by crude and fractionated 
extract from lactic acid bacteria

๕๑ Biochemical and 
Biophysical Research 
Communications

An unconventional BST-2 function: Down-regulation of transient 
protein expression

๕๒ Dengue virus disrupts Daxx and NF-kB interaction to induce 
CD137-mediated apoptosis

๕๓ Nucleoprotein of influenza B virus binds to its type A counterpart 
and disrupts influenza A viral polymerase complex formation.

๕๔ Novel elongase of Pythium sp. with high specificity on Δ6- 18C 
desaturated fatty acids

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๐๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๕๕ Biologia Plantarum Involvement of miR164- and miR167-mediated target gene  
expressions in responses to water deficit in cassava

๕๖ Biomacromolecules Synthesis and fluorescence properties of n-substituted 1- 
cyanobenz[ F ]isoindole chitosan polymers and nanoparticles 
for live cell imaging

๕๗ Biomedical Engineering: 
Applications, Basis and 
Communications

Preparation and characterizations of antibiotic impregnated 
three dimensional printed microporous nano-hydroxyapatite for 
osteomyelitis treatment.

๕๘ Bio-Medical Materials and 
Engineering

Toward a continuous ambulatory ECG monitoring: A study on the 
effect of ECG signal quality on arrhythmia detection

๕๙ Bioresource Technology Biodiesel production from transesterification of palm oil with 
methanol over CaO supported on bimodal meso-macroporous 
silica catalyst

๖๐ Biodiesel production from transesterification of palm oil with 
methanol over CaO supported on bimodal meso-macroporous 
silica catalyst

๖๑ Effects of acid and alkali promoters on compressed liquid hot 
waterpretreatment of rice straw

๖๒ Identification of novel bacterial expansins and their synergistic 
actions on cellulose degradation

๖๓ Production of bio-hydrogenated diesel by catalytic hydrotreating 
of palm oil over NiMoS2/γ-Al2O3 catalyst

๖๔ BioResources Sequential acid and alkaline pretreatment of rice straw for  
bioethanol fermentation

๖๕ Wood degradation and optimized laccase production by  
resupinate white-rot fungi in northern Thailand

๖๖ Bioscience, Biotechnology, 
and Biochemistry

Production and characterization of a biosurfactant from  
cyberlindnera samutprakarnensis JP52T

๖๗ Biosensors and Bioelec-
tronics

Piezoresistive microcantilever-based DNA sensor for sensitive 
detection of pathogenic Vibrio cholerae O1 in food sample

๖๘ Surface modification of silicon dioxide, silicon nitride and titanium 
oxynitride for lactate dehydrogenase immobilization

๖๙ Biotechnology Progress Pathway analysis of Pichia pastoris to elucidate methanol metabolism  
and its regulation for production of recombinant proteins

๗๐ Biotropica White-handed gibbon (hylobates lar) core area use over a short-time  
scale

๗๑ BMC Bioinformatics Computational analyses of curcuminoid analogs against kinase 
domain of HER2

๗๒ MetaSel: a metaphase selection tool using a Gaussian-based 
classification technique

๗๓ Viral quasispecies inference from 454 pyrosequencing

๗๔ BMC Genetics Population structure of four Thai indigenous chicken breeds

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๐๑



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๗๕ BMC Genomics Global catalogue of microorganisms (gcm): a comprehensive 
database and information retrieval, analysis, and visualization 
system for microbial resources

๗๖ ShrimpGPAT: a gene and protein annotation tool for knowledge 
sharing and gene discovery in shrimp

๗๗ Structural and functional diversity of free-living microorganisms 
in reef surface, Kra island, Thailand

๗๘ BMC Medical Genetics A whole genome SNP genotyping by DNA microarray and  
candidate gene association study for kidney stone disease

๗๙ BMC Microbiology Functional characterization of two members of histidine  
phosphatase superfamily in Mycobacterium tuberculosis

๘๐ Molecular characterization of amikacin, kanamycin and  
capreomycin resistance in M/XDR-TB strains isolated in Thailand

๘๑ BMC Plant Biology Assembly and analysis of a male sterile rubber tree mitochondrial  
genome reveals DNA rearrangement events and a novel transcript

๘๒ BMC Veterinary Research Discovery and partial characterization of a non-LTR retrotransposon  
that may be associated with abdominal segment deformity 
disease (ASDD) in the whiteleg shrimp Penaeus (Litopenaeus) 
vannamei

๘๓ Buffalo Bulletin Influence of growth factors on survival and development of 
swamp buffalo early antral follicle cultured in vitro

๘๔ Cancer Cell International Hep88 mAb-initiated paraptosis-like PCD pathway in hepatocellular  
carcinoma cell line through the binding of mortalin (HSPA9) 
and alpha-enolase

๘๕ Cancer Research Identification of a tumor-suppressive human-specific microRNA 
within the FHIT tumor-suppressor gene

๘๖ Carbohydrate Polymers Chitosan-triphosphate nanoparticles for encapsulation of  
super-paramagnetic iron oxide as an MRI contrast agent

๘๗ Effect of cross-linking on physicochemical properties of tapioca 
starchand its application in soup product

๘๘ Effect of N-pyridinium positions of quaternized chitosan on 
transfection efficiency in gene delivery system

๘๙ Influence of reaction parameters on carboxymethylation of rice 
starches with varying amylose contents.

๙๐ Modification of tapioca starch by non-chemical route using jet 
atmospheric argon plasma

๙๑ Molecular self assembly of mixed comb-like dextran surfactant 
polymers for SPR virus detection

๙๒ PMMA-N,N,N-trimethyl chitosan nanoparticles for fabrication of 
antibacterial natural rubber latex gloves

๙๓ Starch grafted poly(butylene succinate) via conjugating reaction 
and its role on enhancing the compatibility.

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๐๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๙๔ Catalysis Communications Novel NiTiO
3
/Ag

3
VO

4
 composite with enhanced photocatalytic 

performance under visible light

๙๕ Ceramics International Effect of particle size on the dielectric and piezoelectric properties  
of 0-3BCTZO/cement composites

๙๖ Chemical Communications Coordination ligand exchange of a xanthene probe-Ce(iii) complex 
for selective fluorescence sensing of inorganic pyrophosphate

๙๗ Chemical Engineering 
Journal

Conversion of xylose to levulinic acid over modified acid functions 
of alkaline-treated zeolite Y in hot-compressed water

๙๘ Chemical Engineering 
Research and Design

Simulation and thermodynamic analysis of chemical looping 
reforming and CO

2
 enhanced chemical looping reforming

๙๙ Chiang Mai Journal of 
Science

Effect of AiGaAs buffer layer on defect distribution in cubic GaN 
grown on GaAs (001) by MOVPE

๑๐๐ Miscibility and hydrolytic degradability of polylactic acid/Poly 
(ethylene terephthalate-co-lactic acid) blends

๑๐๑ Solid-state characterizations of the inclusion complexes between 
warfarin sodium and β-cyclodextrin

๑๐๒ First determination of ethanol production and xylose reductase 
gene of Zygoascus meyerae E23

๑๐๓ Formulation development of plai nanoemulsion based on the 
influence of surfactant combinations

๑๐๔ Chinese Physics B Fast implementation of length-adaptive privacy amplification in 
quantum key distribution

๑๐๕ Clays and Clay Minerals Influence of molecular structure of quaternary phosphonium 
salts on thai bentonite intercalation

๑๐๖ Clean Technologies and 
Environment Policy

Heat-transfer modeling as a design tool for improving solar water 
disinfection (SODIS) containers

๑๐๗ Clinical Oral Investigation Comparative evaluation of 5–15-kDa salivary proteins from 
patients with different oral diseases by MALDI-TOF/TOF mass 
spectrometry

๑๐๘ Shotgun proteomics analysis of proliferating STRO-1-positive  
human dental pulp cell after exposure to nacreous water-soluble 
matrix

๑๐๙ Colloids and Surfaces 
A: Physicochemical and 
Engineering Aspects

Preparation of Janus colloidal particles via Pickering emulsion: 
An overview

๑๑๐ Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces

Cytotoxicity assessment of MDA-MB-231 breast cancer cells on 
screen-printed graphene - carbon paste substrate

๑๑๑ Influence of curcumin-loaded cationic liposome on anticancer 
activity for cervical cancer therapy

๑๑๒ Comparative Biochemistry 
and Physiology - Part D: 
Genomics and Proteomics

Proteomic analysis of ovarian proteins and characterization of 
thymosin-β and RAC-GTPase activating protein 1 of the giant 
tiger shrimp Penaeus monodon

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๐๓



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๑๓ Composite Interfaces Development of poly(butylene succinate)/calcium phosphate 
composites for bone engineering

๑๑๔ Computer Journal Cell transmission model-based multiagent Q-learning for  
network-scale signal control with transit priority

๑๑๕ Computers in Biology and 
Medicine

Extracting predictive SNPs in Crohn’s disease using a vacillating  
genetic algorithm and a neural classifier in case–control  
association studies

๑๑๖ Construction and Building 
Materials

Effect of Thai Kaolin on properties of agricultural ash blended 
geopolymers

๑๑๗ Critical Reviews in Food 
Science and Nutrition

What makes good antioxidants in lipid-based systems? The next 
theories beyond the polar paradox

๑๑๘ Cryptogamie Mycologie An additional fungal lineage in the Hypocreomycetidae  
(Falcocladium species) and the taxonomic re-evaluation of 
Chaetosphaeria chaetosa and Swampomyces species, based on 
morphology, ecology and phylogeny

๑๑๙ Dyfrolomycetaceae, a new family in the dothideomycetes,  
ascomycota

๑๒๐ Current Microbiology Methanol-inducible promoter of thermotolerant methylotrophic 
yeast Ogataea thermomethanolica BCC16875 potential for  
production of heterologous protein at high temperatures

๑๒๑ Dalton Transactions Theoretical investigation of the charge-transfer properties 
in different meso-linked zinc porphyrins for highly efficient  
dye-sensitized solar cells

๑๒๒ Developmental and Com-
parative Immunology

Characterization of the circulating hemocytes in mud crab (Scylla 
olivacea) revealed phenoloxidase activity

๑๒๓ Identification and characterization of a QM protein as a  
possiblepeptidoglycan recognition protein (PGRP) from the giant 
tiger shrimp Penaeus monodon

๑๒๔ Melanization reaction products of shrimp display antimicrobial 
properties against their major bacterial and fungal pathogens

๑๒๕ PmTBC1D20, a rab GTPase-activating protein from the black tiger 
shrimp, Penaeus monodon, is involved in white spot syndrome 
virus infection

๑๒๖ Sequence diversity and evolution of antimicrobial peptides in 
invertebrates

๑๒๗ The essential role of clathrin-mediated endocytosis in yellow head 
virus propagation in the black tiger shrimp Penaeus monodon

๑๒๘ Type I and type II crustins from Penaeus monodon, genetic 
 variation and antimicrobial activity of the most abundant 
crustinPm4

๑๒๙ Diagnostic Microbiology 
and Infectious Disease

Rapid diagnosis of tuberculosis by identification of Antigen 85 in 
mycobacterial culture system

๑๓๐ Disease Marker Comparative Plasma Protein Profiling of Hemoglobin H Disease

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๐๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๑๓๑ Dyes and Pigments Colorimetric UV sensors with tunable sensitivity from diacetylenes

๑๓๒ Substituent effect on quantum efficiency in 4-aryloxy-N-(2’,6’-
diisopropylphenyl)-1,8-naphthalimides: Experimental and  
computational investigations

๑๓๓ Electrochimica Acta Highly selective electrochemical sensor for ascorbic acid based 
on a novel hybrid graphene-copper phthalocyanine-polyaniline 
nanocomposites

๑๓๔ Voltammetric studies of Cu(II) ion transfer reaction with  
picolinamide-phenylenevinylene across liquid/liquid interfaces 
and their sensing applications

๑๓๕ Electronic Materials Letters Morphology of potassium sodium niobate based silicate glass 
system

๑๓๖ Electronic Journal of 
Biotechnology

Bioaugmentation of latex rubber sheet wastewater treatment with 
stimulated indigenous purple nonsulfur bacteria by fermented 
pineapple extract

๑๓๗ Energy Conversion and 
Management

Alternative route of process modification for biofuel production 
by embedding the Fischer–Tropsch plant in existing stand-alone 
power plant (10 MW) based on biomass gasification – Part I: 
A conceptual modeling and simulation approach (a case study 
in Thai)

๑๓๘ Engineering Failure Analysis Root cause analysis for 316L stainless steel tube leakages

๑๓๙ Environmental Science 
and Technology

Metal-porphyrin: a potential catalyst for direct decomposition of 
N(2)O by theoretical reaction mechanism investigation

๑๔๐ Environmental Technology Characteristic of fly ash derived-zeolite and its catalytic  
performance for fast pyrolysis of Jatropha waste

๑๔๑ European Journal of Or-
ganic Chemistry

Synthesis and characterization of carbazole dendrimers as 
solution-processedHigh Tg amorphous hole-transporting  
materials for electroluminescent devices

๑๔๒ EURASIP Journal on Wire-
less Communications and 
Networking

A method for driving event detection using SAX with resource 
usage exploration on smartphone platform

๑๔๓ European Journal of Horti-
cultural Science

Morphological and physio-biochemical changes of in vitro cactus 
(Echinopsis spp.) in responses to salt stress

๑๔๔ European Journal of Lipid 
Science and Technology

Identification and characterization of fish oil supplements based 
on fatty acid analysis combined with a hierarchical clustering 
algorithm

๑๔๕ European Polymer Journal Highly porous organic-inorganic hybrid fiber from copolymers 
of styreneand polyhedral oligomeric silsesquioxane-derived  
methacrylate: syntheses, fiber formation and potential modification

๑๔๖ eXPRESS Polymer Letters Preparation and properties of multi-branched poly(D-lactide) 
derived from polyglycidol and its stereocomplex blends

๑๔๗ FEBS Journal Distinct biochemical properties of human serine hydroxymethyl-
transferase compared with the Plasmodium enzyme: implications 
for selective inhibition.

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๐๕



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๔๘ Ferroelectrics Effects of dopants on ohase formation and microstructure of 
bismuth sodium titanate-potassium sodium niobate ceramics

๑๔๙ Preparation of titanium-doped indium oxide films by ultrasonic 
spray pyrolysis method

๑๕๐ Study of the factors affecting the mechanical, electrical, and 
piezoelectric properties of PZT micro-actuator

๑๕๑ Titanium dioxide (TiO
2
) nanopowder prepared by the low  

temperature solvothermal method

๑๕๒ Fish ans Shellfish 
Immunology

Molecular cloning and characterization of a Toll receptor gene 
from Macrobrachium rosenbergii

๑๕๓ Two new anti-apoptotic proteins of white spot syndrome virus that 
bind to an effector caspase (PmCasp) of the giant tiger shrimp 
Penaeus (Penaeus) monodon

๑๕๔ Double-dose β-glucan treatment in WSSV-challenged shrimp 
reduces viral replication but causes mortality possibly due to 
excessive ROS production

๑๕๕ Knockdown of a novel G-protein pathway suppressor 2 (GPS2) 
leads to shrimp mortality by exuvial entrapment during ecdysis

๑๕๖ Flora - Morphology, 
Distribution, Functional 
Ecology of Plants

Responses of nipa palm (Nypa fruticans) seedlings, a mangrove 
species, to salt stress in pot culture

๑๕๗ Food chemistry Influence of whey protein–beet pectin conjugate on the properties  
and digestibility of beta-carotene emulsion during in vitro  
digestion

๑๕๘ Water-based oligochitosan and nanowhisker chitosan as potential 
foodpreservatives for shelf-life extension of minced pork

๑๕๙ Food Hydrocolloids Stability of emulsion containing skipjack roe protein hydrolysate 
modified by oxidised tannic acid

๑๖๐ Forensic Science 
International

Trace detection of perchlorate in industrial-grade emulsion  
explosive with portable surface-enhanced Raman spectroscopy

๑๖๑ Fuel Gel-combusted Ca-based catalysts for methanolysis of palm oil

๑๖๒ Fuel Processing Technology Amine modified silica xerogel for H
2
S removal at low temperature

๑๖๓ Development of Ni–Fe bimetallic based catalysts for biomass 
tarcracking/reforming: Effects of catalyst support and co-fed 
reactants on tar conversion characteristics

๑๖๔ Fungal Biology Transcriptome analysis reveals pathogenicity and evolutionary 
history of the pathogenic oomycete pythium insidiosum

๑๖๕ Fungal Diversity Families of Dothideomycetes: In loving memory of Majorie Phyllis 
Hyde (affectionately known as Mum or Marj), 29 August 1921-
18 January 2013 - without mum’s determination, a character 
passed on to children, this treatise would never have been 
completed - K

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๐๖



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๑๖๖ New hypoxylon species from martinique and new evidence on 
the molecular phylogeny of hypoxylon based on ITS rDNA and 
β-tubulin data

๑๖๗ Helvetica Chimica Acta Phenylglycol metabolites from cultures of the Basidiomycete 
Mycena pruinosoviscida BCC 22723

๑๖๘ Human Pathology Pathologic highlights of dengue hemorrhagic fever in 13 autopsy 
cases from Myanmar

๑๖๙ The IEEE Journal of Oce-
anic Engineering

Underwater acoustic communication in a highly refractive  
environment using SC-FDE

๑๗๐ IEEE Journal on Selected 
Areas in Communications

Dynamic request splitting for interactive cloud applications

๑๗๑ The IEEE Transactions on 
Intelligent Transportation 
Systems

Spatial inference of traffic transition using micro-macro traffic 
variables

๑๗๒ IET Signal Processing Enhanced spectrum utilisation in dynamic cognitive radios with 
adaptive sensing

๑๗๓ Indian Journal of marine 
Geo- Sciences

Diversity and antimicrobial activity of endophytic fungi isolated 
from the seagrass Enhalus acoroides

๑๗๔ Indian Journal of Phar-
maceutical Sciences

Antifolate agents against wild and mutant strains of Plasmodium 
falciparum

๑๗๕ Infection and Immunity Cytokine/Chemokine secretion and proteomic identification of 
upregulated annexin A1 from peripheral blood mononuclear cells 
cocultured with the liver fluke Opisthorchis viverrini

๑๗๖ Infection Genetics and 
Evolution

Genetic diversity of ORF3 and spike genes of porcine epidemic 
diarrhea virus in Thailand

๑๗๗ Infrared Physics and 
Technology

Assessment of material blending distribution for electrospun 
nanofiber membrane by Fourier transform infrared (FT-IR)  
microspectroscopy and image cluster analysis

๑๗๘ International Journal of 
Computer Assisted Radiol-
ogy and Surgery

Rapid-prototype endoprosthesis for palliative reconstruction of 
an upperextremity after resection of bone metastasis

๑๗๙ International Journal of 
Electrochemical Science

TiO
2
 nanotube array films grown in DMSO/EtOH based electrolyte: 

anodization current response and solvation effec

๑๘๐ Integrated Ferroelectrics Preparation, characterization and finite element computation 
of Cu(Al

1/2
Fe

1/2
)O

2
 delafossite-oxide themoelectric generator 

module

๑๘๑ Effect of Mg doping on optical properties of ZnO films by  
ultrasonic spray pyrolysis

๑๘๒ Theoretical enhancement of thermoelectric properties of  
Sr

1–x
La

x
TiO

3

๑๘๓ Theoretical investigation of rhodamine6G derivative as  
fluorescence metal ion sensor

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๐๗



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๘๔ International Biodeteriora-
tion & Biodegradation

Decomposition of sugarcane bagasse with lignocellulose-derived 
thermotolerant and thermoresistant Penicillia and Aspergilli

๑๘๕ International Journal of 
Advance Manufacturing 
Technology

Effect of bright annealing on stainless steel 304 formability in 
tube hydroforming

๑๘๖ International Journal of 
Automotive Technology

Comparative study of finite element analysis in tubehydroforming  
of stainless steel 304

๑๘๗ Human ride comfort prediction of drive train using modeling 
method based on artificial neural networks

๑๘๘ International Journal of 
Food Microbiology

Anti-listeria activity of poly(lactic acid)/sawdust particle  
biocompositefilm impregnated with pediocin PA-1/AcH and its 
use in raw sliced pork

๑๘๙ International Journal of 
Food Science and  
Technology

Physico-functional and antioxidant properties of purple-fleshsweet  
potato flours as affected by extrusion and drum-dryingtreatments

๑๙๐ International Journal of 
Hydrogen Energy

Highly selective hydrogen sensing of Pt-loaded WO
3
 synthesized 

by hydrothermal/impregnation methods

๑๙๑ Structural properties of CuO/TiO
2
 nanorod in relation to their 

catalytic activity for simultaneous hydrogen production under 
solar light

๑๙๒ International Journal of 
Legal Medicine

Identification of human DNA in forensic evidence by loop-
mediated isothermal amplification combined with a colorimetric 
gold nanoparticle hybridization probe

๑๙๓ International Journal of 
Materials and Product 
Technology

Removing the transients electron trapping in P-N junction diode 
by using soft X-ray annealing method

๑๙๔ International Journal of 
Peptide Research and 
Therapeutics

Anticancer activities of antimicrobial bmKn2 peptides against 
oral and colon cancer cells

๑๙๕ International Journal of 
Photoenergy

Au-loaded titanium dioxide nanoparticles synthesized by  
modified sol-gel/impregnation methods and their application to 
dye-sensitized solar cells

๑๙๖ Characterization of a-Si:H/c-Si heterojunctions by time resolved 
microwave conductivity technique

๑๙๗ Effect of ambient temperature on performance of grid-connected 
inverter installed in Thailand

๒๙๘ Effect of the CO
2
/SiH

4
 ratio in the p-mc-SiO:H emitter layer on the 

performance of crystalline silicon heterojunction solar cells

๒๙๙ MOCVD ZnO/screen printed Ag back reflector for flexible thin film 
silicon solar cell application

๒๐๐ Study of an amorphous silicon oxide bufferlayer for p-Type  
microcrystalline silicon oxide/n-type crystalline silicon  
heterojunction solar cells and their temperature dependence

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๐๘



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๒๐๑ International Journal of 
Polymeric Materials and 
Polymeric Biomaterials

Poly(3-hexyl thiophene)-b-fullerene functionalized polystyrene 
copolymers (P3HT-b-PSFu) as compatibilizer in P3HT/Phenyl-
C61-butyric acid methyl ester (PCBM) solar cells

๒๐๒ Synthesis of graft copolymers and their preliminary use as a 
compatibilizer in polymer solar cells

๒๐๓ International Journal of 
Systematic and Evolutionary  
Microbiology

Dactylosporangium siamense sp. nov., isolated from soil

๒๐๔ Planobispora takensis sp. nov., isolated from soil

๒๐๕ Sinosporangium siamense sp. nov., isolated from soil and 
emended description of the genus Sinosporangium

๒๐๖ Wickerhamiella siamensis f.a., sp. nov., a novel endophytic 
and epiphytic yeast species isolated from sugarcane leaf in 
Thailand.

๒๐๗ International Journal of 
Tuberculosis and Lung 
Disease

Second-line drug susceptibilities of multidrug-resistant  
tuberculosis strains isolated in Thailand: An update

๒๐๘ International Polymer 
Processing

Dispersion enhancement of multi-walled carbon nanotubes in 
nitrile rubber

๒๐๙ Journal of Materials  
Science: Materials in 
Medicine

Porous silicon confers bioactivity to polycaprolactone composites 
in vitro

๒๑๐ Journal of Oleo Science Para rubber seed oil : New promising unconventional oil for 
cosmetics

๒๑๑ Journal of Alloys and 
Compounds

Controlled growth of zinc oxide microrods by hydrothermal  
process on porous ceramic supports for catalytic application

๒๑๒ Effects of iron on intermetallic compound formation in scandium 
modified Al–Si–Mg Alloys

๒๑๓ Liquid phase sintering behavior and improvement of giant  
dielectric properties by modifying microstructure and electrical 
response at grain boundaries of CaCu

3
Ti

4
-x MoxO

12
 ceramics.

๒๑๔ Journal of Applied  
Polymer Science

Cotton fibers reinforcement of HNBR: Control of fiber alignment 
and its influence on properties of HNBR vulcanizates

๒๑๕ Magnetic polymeric nanopart icles functional ized by  
mannose-rhodamine conjugate for detection of E. coli

๒๑๖ Surface modification of electrospun chitosan nanofibrous mats 
for antibacterial activity

๒๑๗ Journal of Biomedical  
Materials Research Part A

Stem cell adhesion and proliferation on hydrolyzed poly(butylene 
succinate)/b-tricalcium phosphate composites

๒๑๘ Journal of Biomedicine 
and Biotechnology

Improved scFv anti-HIV-1 p17 binding affinity guided from the 
theoretical calculation of pairwise decomposition energies and 
computational alanine scanning

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๐๙



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๒๑๙ Journal of Bioscience and 
Bioengineering

Identification of glycosyl hydrolases from a metagenomic library 
of microflora in sugarcane bagasse collection site and their  
cooperative action on cellulose degradation

๒๒๐ Journal of Ceramic  
Processing Research

Hydrothermal synthesis and gas sensing property of SnO2  
nanorod clusters

๒๒๑ Journal of Chemical 
Physics

A divide-conquer-recombine algorithmic paradigm for large 
spatiotemporal quantum molecular dynamics simulations

๒๒๒ Journal of Circuits, 
Systems and Computers

Development of integrated microfluidic device for optical flow 
rate sensing

๒๒๓ Journal of Cleaner 
Production

Comparative assessment of the environmental profile of PLA and 
PET drinking water bottles from a life cycle perspective

๒๒๔ Journal of Clinical 
Endocrinology and 
Metabolism

Germline and somatic DICER1 mutations in a pituitary blastoma 
causing infantile-onset cushing’s disease

๒๒๕ Journal of Clinical 
Microbiology

Novel DNA chip based on a modified DigiTag2 Assay for  
high-throughput species identification and genotyping of  
Mycobacterium tuberculosis complex isolates

๒๒๖ Journal of Colloid and 
Interface Science

Facile method for preparation of anisotropic submicron magnetic 
Janus particles using miniemulsion

๒๒๗ Fluorescent-magnetic Janus particles prepared via seed  
emulsion polymerization

๒๒๘ Journal of Computing in 
Civil Engineering

Departure time optimization of last trains in subway networks: 
mean-variance model and GSA algorithm

๒๒๙ Journal of Crystal Growth Molecular beam epitaxial growth of GaSb/GaAs quantum dots 
on Ge substrates

๒๓๐ Journal of Electroceramics Synthesis, characterization and giant dielectric properties  
of CaCu

3
Ti

4
O

12
 ceramics prepared by a polyvinyl pyrrolidone- 

dimethylformamide solution route

๒๓๑ Journal of Electronic 
Materials

Synthesis of CdIn
2
Se

4
 and Cu

0.5
Ag

1.5
InSe

3
 compounds via chemical  

and solid-state methods

๒๓๒ Journal of Environmental 
Management

Analysis of microbial community adaptation in mesophilic  
hydrogen fermentation from food waste by tagged 16S rRNA 
gene pyrosequencing

๒๓๓ Journal of Ethnopharma-
cology

A new protoberberine alkaloid from Meconopsis simplicifolia (D. 
Don) walpers with potent antimalarial activity against a multidrug 
resistant Plasmodium falciparum strain

๒๓๔ Journal of Functional 
Foods

Isolation of antioxidative and ACE inhibitory peptides from protein 
hydrolysate of skipjack (Katsuwana pelamis) roe

๒๓๕ Journal of General and 
Applied Microbiology

Idiomarina piscisalsi sp. nov., from fermented fish (pla-ra) in 
Thailand

๒๓๖ Swingsia samuiensis gen. nov., sp. nov., an osmotolerant acetic 
acid bacterium in the alpha- proteobacteria.

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๑๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๒๓๗ Journal of General Plant 
Pathology

Study of interaction between Papaya ringspot virus HC-Pro and 
papaya (Carica papaya) proteins

๒๓๘ Journal of Immunoassay 
and Immunochemistry

A simple and highly sensitive elisa for screening of the 
α-thalassemia-1 southeast asian-type deletion

๒๓๙ Journal of Material 
Chemistry C

Bifunctional oligofluorene-cored carbazole dendrimers as 
solution-processed blue emitters and hole transporters for 
electroluminescent devices

๒๔๐ Journal of Materials 
Science: Materials in 
Electronics

Effects of La3+ doping ions on dielectric properties and formation  
of Schottky barriers at internal interfaces in a Ca

2
Cu

2
Ti

4
O

12
  

composite system

๒๔๑ Journal of Materials 
Science: Materials in 
Medicine

In vivo assessment of new resorbable PEG-PPG-PEG copolymer/
starch bone wax in bone healing and tissue reaction of bone 
defect in rabbit model

๒๔๒ Journal of Medical 
Microbiology

Reference map and comparative proteomic analysis of Neisseria 
gonorrhoeae displaying high resistance against spectinomycin

๒๔๓ Journal of Microbiology 
and Biotechnology

Production and characterization of multi-polysaccharide  
degrading enzymes from Aspergillus aculeatus BCC199 for  
saccharification of agricultural residues

๒๔๔ Journal of Microencapsu-
lation

The effect of surfactant composition on the chemical and  
structural properties of nanostructured lipid carriers

๒๔๕ Journal of Nanomaterials Development of antibiotics impregnated nanosized silver  
phosphate-doped hydroxyapatite bone graft

๒๔๖ Flame-made Pt-loaded TiO
2
 Thin Films and their Application as 

H
2
 Gas Sensors

๒๔๗ Journal of Nanoscience 
and Nanotechnology

Influence of process parameters on the content of biomimetic 
calcium phosphate coating on titanium: A Taguchi analysis

๒๔๘ Journal of Organometallic 
Chemistry

Palladium(II) complexes featuring bidentate pyridineetriazole 
ligands: Synthesis, structures, and catalytic activities for Suzuki- 
Miyaura coupling reactions

๒๔๙ Journal of Parasitology Phylogenetic analysis of parasitic trematodes of the genus  
Euclinostomum found in Trichopsis and Betta Fish

๒๕๐ Journal of Parkinson’s 
Disease

Low-cost, 3-dimension, office-based inertial sensors for  
automated tremor assessment: Technical development and 
experimental verification

๒๕๑ Journal of Photochemistry  
and Photobiology B: Biology

Effect of binders on airborne microorganism inactivation using 
TiO

2
 photocatalytic fluorescent lamps

๒๕๒ Journal of Photochemistry  
and Photobiology A: 
Chemistry

Tuning the electron donating ability in the triphenylamine-based  
D-∏-A architecture for highly efficient dye-sensitized solar 
cells

๒๕๓ Journal of Physical  
Chemistry C

Cooperative H
2
 Activation at Ag cluster/theta-Al

2
O

3
(110) dual 

perimeter sites: A density functional theory study

๒๕๔ Cu-Cr, Cu-Mn, and Cu-Fe spinel-oxide-type catalysts for reforming  
of oxygenated hydrocarbons

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๑๑



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๒๕๕ Structure-activity relationships of NiO on CeO
2
 nanorods for the 

selective catalytic reduction of NO with NH
3
: Experimental and 

DFT studies

๒๕๖ Journal of Polymer 
Engineering

Processing and characterization of poly(lactic acid) blended with 
polycarbonate and chain extender

๒๕๗ Journal of Polymer 
Research

Mesoscale simulation and experimental studies of self-assembly 
behavior of a PLA-PEG-PLA triblock copolymer micelle for  
sustained drug delivery

๒๕๘ Study on parameters influencing shape change of melt spun 
cross-shaped PP and PLA fibers

๒๕๙ Journal of Polymer 
Science Part A: Polymer 
Chemistry

Anisotropic janus magnetic polymeric nanoparticles prepared 
via miniemulsion polymerization

๒๖๐ Journal of Polymers and 
the Environment

Biodegradable plastics prepared from poly(lactic acid), 
poly(butylene succinate) and microcrystalline cellulose extracted 
from waste-cotton fabric with a chain extender

๒๖๑ Production of polyhydroxyalkanoates from crude glycerol using3 
recombinant Escherichia coli

๒๖๒ Journal of Power Sources Fabrication of SOFCs on Ni/NiAl
2
O

4
 support

๒๖๓ Modelling of operation of a lithium-air battery with ambient air 
andoxygen-selective membrane

๒๖๔ Journal of Solid State 
Chemistry

NO
2
 gas sensing of flame-made Pt-loaded WO

3
 thick films

๒๖๕ Journal of Systems and 
Software

Improving the Communication Performance of Distributed  
Animation Rendering Using BitTorrent File System

๒๖๖ Journal of the Air & Waste 
Management Association

Synthesis of High Purity of NaA and NaX Zeolite from Coal Fly 
Ash

๒๖๗ Journal of the American 
Ceramic Society

A novel route to greatly enhanced dielectric permittivity with  
reduce loss tangent in CaCu

3-x
 Zn

x
 Ti

4
 O

12
/ CaTiO

3
 Composites

๒๖๘ Improved dielectric and nonlinear electrical properties of  
fine-grained CaCu

3
Ti

4
O

12
 ceramics prepared by a glycine-nitrate 

process

๒๖๙ Journal of the American 
Oil Chemists Society

Impact of free fatty acids and phospholipids on reverse micelles 
formation and lipid oxidation in bulk oil

๒๗๐ Journal of the European 
Ceramic Society

Densification and mechanical properties of cBN–TiN–TiB
2
  

composites prepared by spark plasma sintering of SiO
2
-coated 

cBN powder

๒๗๑ Journal of Translational 
Medicine

Comprehensive proteomic analysis of white blood cells from 
chikungunya fever patients of different severities

๒๗๒ Journal of Veterinary 
Science

Distribution, quantitative load and characterization of salmonella 
associated with swine farms in upper-northern thailand

๒๗๓ Journal of Virological 
Methods

An optimized expression vector for improving the yield of dengue 
virus-like particles from transfected insect cells

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๑๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๒๗๔ Comparison of phi29-based whole genome amplification and 
whole transcriptome amplification in dengue virus.

๒๗๕ Development of a multiplex RT-PCR-ELISA to identify four distinct 
species of tospovirus

๒๗๖ LWT-Food Science and 
Technology

Effects of skipjack roe protein hydrolysate on properties and 
oxidative stability of fish emulsion sausage

๒๗๗ Macromolecules Crystal and crystallitessStructure of natural rubber and  
peroxide-vulcanized natural rubber by a two-dimensional  
wide-angle X-ray diffraction simulation method. II. strain-Induced 
crystallization versus temperature-induced crystallization

๒๗๘ Maejo International 
Journal of Science and 
Technology

Statistical optimisation of culture conditions for biocellulose  
production by Komagataeibacter sp. PAP1 using soya bean 
whey

๒๗๙ Malaria Journal Biochemical and functional characterization of Plasmodium 
falciparum GTP cyclohydrolase I.

๒๘๐ Molecular characterization of Plasmodium falciparum uracil-DNA 
glycosylase and its potential as a new anti-malarial drug target

๒๘๑ Materialprufung (Materials 
Testing)

Effect of cobalt and nickel/cobalt additions to P/M 304L stainless 
steel on oxidation behavior at 900 C and mechanical properties

๒๘๒ Effects of molybdenum on wear resistance of Cr-Nb hard-faced 
S355JR steel

๒๘๓ Effects of Zn/Cu ratio and silicon on microstructure, mechanical  
properties, tarnish and corrosion resistance of as-cast 940 silver 
alloys

๒๘๔ Materials & Design Effect of hot working on microstructure evolution of as-cast nickel 
aluminum bronze alloy

๒๘๕ Materials Characterization Characterization of Cu
6
Sn

5
 intermetallic powders produced by 

water atomization and powder heat treatment

๒๘๖ Effects of Mo on microstructure of as-cast 28 wt.% Cr-2.6 wt.% 
C-(0-10) wt.% Mo irons

๒๘๗ Materials Chemistry and 
Physics

Effects of acrylic acid-grafted HDPE in HDPE-based binder on 
properties after injection and debinding in metal injection molding

๒๘๘ Synthesis, structural characterization, and magnetic property of 
nanostructured ferrite spinel oxides (AFe

2
O

4
, A = Co, Ni and Zn)

๒๘๙ Materials Letters Mechanically alloyed β-Ag2Te in thermoelectric Bi 2Se0.01Te2.99

๒๙๐ Novel CoTiO
3
/Ag

3
VO

4
 Composite: Synthesis, Characterization and 

Visible-light-driven Photocatalytic Activity

๒๙๑ Synthesis and characterization of novel magnetically separable 
CoFe

2
O

4
/CeO

2
 nanocomposite photocatalysts

๒๙๒ Materials Research
Bulletin

High Schottky barrier at grain boundaries observed in  
Na 

1/2
Sm

1/2
Cu

3
Ti

4
O

12
 ceramics

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๑๓



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๒๙๓ Highly efficient visible-light-induced photocatalytic activity of  
Bi

2
WO

6
/BiVO

4
 heterojunction photocatalysts

๒๙๔ Materials Research 
Innovations

Influence of casting parameters on microstructure and mechanical  
properties of AC2A thixocasting

๒๙๕ Materials Science and 
Engineering R: Reports

A review of growth mechanism, structure and crystallinity of 
anodized TiO

2
 nanotubes

๒๙๖ Materials Science and 
Engineering A: Structural 
Materials Properties 
Microstructure and 
Processing

Flow behaviour of nickel aluminium bronze under hot deformation

๒๙๗ Investigation of anisotropic plastic deformation of advanced high 
strength steel

๒๙๘ Materials Science and 
Engineering C: Biomimetic  
and Supramolecular 
Systems

Polyethylenimine-immobilized core-shell nanoparticles: Synthesis,  
characterization, and biocompatibility test

๒๙๙ Mathematical Problems in 
Engineering

Language recognition using latent dynamic conditional random 
field model with phonological features

๓๐๐ Microbiology Repertoire of malic enzymes in yeast and fungi: insight into their 
evolutionary functional and structural significance

๓๐๑ Microchimica Acta Rapid and sensitive lateral flow immunoassay for influenza  
antigen using fluorescently-doped silica nanoparticles

๓๐๒ Microelectronic 
Engineering

Hydrothermal synthesis of K
2
W

4
O

13
 nanowire with high H

2
S gas 

sensitivity

๓๐๓ Microelectronics journal A merged magnetotransistor for 3-axis magnetic field  
measurement based on carrier recombination-deflection effect

๓๐๔ Microporous and 
Mesoporous Materials

Combined experimental and theoretical investigation on 
photophysical properties of trans-azobenzene confined in LTL 
zeolite: Effect of cis-isomer forming

๓๐๕ Location and reactivity of extra-framework cation in the alkali 
exchanged LTL zeolites: A periodic density functional study

๓๐๖ Molecular and Cellular 
Biochemistry

Expression of transcripts related to intestinal ion and nutrient 
absorption in pregnant and lactating rats as determined by 
custom-designed cDNA microarray

๓๐๗ Molecular and Cellular 
Proteomics

Construction and application of a protein interaction map for 
white spot syndrome virus (WSSV)

๓๐๘ Molecular Biology and 
Evolution

Origin of robustness in generating drug-resistant malaria  
parasites

๓๐๙ Molecular Biosystems Discovery of coumarin derivatives as fluorescence acceptors for 
intrinsic fluorescence resonance energy transfer of proteins

๓๑๐ Molecular Biotechnology Improved Transient Protein Expression by pFluNS1 Plasmid

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๑๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๓๑๑ Molecular Breeding Oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) linkage map, and quantitative 
trait locus analysis for sex ratio and related traits

๓๑๒ Molecular Genetics and 
Genomics

Characterization of rubber tree microRNA in phytohormoneresponse  
using large genomic DNA libraries, promoter sequenceand gene 
expression analysis

๓๑๓ Multimedia Tools and 
Applications

Web-based monitoring approach for network-based intrusion 
detection and prevention

๓๑๔ Mycoscience Three species of Fulvifomes (Basidiomycota, Hymenochaetales) 
associated with rots on mangrove tree Xylocarpus granatum in 
Thailand

๓๑๕ Two new entomogenous species of Moelleriella with perithecia 
in tubercles from Thailand

๓๑๖ Nanomedicine: Nano-
technology, Biology and 
Medicine

Phospholipid micelle-based magneto-plasmonic nanoformulation  
for magnetic field-directed, imaging-guided photo-induced cancer  
therapy

๓๑๗ Nanoscale Research Let-
ters

Chitosan-based intelligent theragnosis nanocomposites enable 
pH-sensitive drug release with MR-guided imaging for cancer 
therapy

๓๑๘ Dramatically enhanced non-Ohmic properties and maximum 
stored energy density in ceramic-metal nanocomposites:  
CaCu

3
Ti

4
O

12
/Au nanoparticles.

๓๑๙ Fabrication of transparent lead-free KNN glass ceramics by 
incorporation method

๓๒๐ Gas sensing properties of conducting polymer/Au-loaded ZnO 
nanoparticle composite materials at room temperature

๓๒๑ Natural Product Commu-
nications

Constituents of the Indonesian Epiphytic Medicinal Plant Drynaria 
rigidula

๓๒๒ GC/GC-MS analysis, isolation and identification of bioactive  
essential oil components from the Bhutanese medicinal plant, 
Pleurospermum amabile

๓๒๓ Phenylpropanoids and furanocoumarins as antibacterial and 
antimalarial constituents of the Bhutanese medicinal plant  
Pleurospermum amabile

๓๒๔ Torrubiellone E, an antimalarial N-hydroxypyridone alkaloid from 
the spider pathogenic fungus Torrubiella longissima BCC 2022

๓๒๕ Natural Product Research A new phenalenone derivative from the soil fungus Penicillium 
herquei PSU-RSPG93

๓๒๖ Nature PTEX is an essential nexus for protein export in malaria parasites

๓๒๗ Neuroinformatics A neuroinformatics of brain modeling and its implementation in 
the brain operation database BODB

๓๒๘ New Journal of Chemistry Synthesis and characterization of carbazole dendronized  
coumarin derivatives as solution-processed non-doped emitters 
and hole-transporters for electroluminescent devices

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๑๕



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๓๒๙ Nucleic Acids Research Identification of non-coding RNAs with a new composite feature 
in the Hybrid Random Forest Ensemble algorithm

๓๓๐ Oncology Letters Matrigel induces L-plastin expression and promotes L-plastin-
dependent invasion in human cholangiocarcinoma cells

๓๓๑ Oncology Report Proteomics analysis of siRNA-mediated silencing of Wilms’ tumor 
1 in the MDA-MB-468 breast cancer cell line

๓๓๒ Oncology Reports Glucosidase II exhibits similarity to the p53 tumor suppressor in 
regards to structure and behavior in response to stress signals: 
A potential novel cancer biomarker

๓๓๓ Optics and Lasers in Engi-
neering

Single-wavelength based rice leaf color analyzer for nitrogen 
status estimation

๓๓๔ Packaging Technology 
and Science

Hydrophobic zeolite-filled polymeric films with high ethylene 
permselectivity for fresh produce packaging applications

๓๓๕ Microperforation of three common plastic films by laser and their 
enhanced oxygen transmission for fresh produce packaging

๓๓๖ Parasitology International Application of loop-mediated isothermal amplification assay 
combined with lateral flow dipstick for detection of Plasmodium 
falciparum and Plasmodium vivax

๓๓๗ Peptides Potent and rapid antigonococcal activity of the venom peptide 
BmKn2 and its derivatives against different Maldi biotype of 
multidrug-resistant Neisseria gonorrhoeae

๓๓๘ Pesticide Biochemistry 
and Physiology

CPPU elevates photosynthetic abilities, growth performances and 
yield traits in salt stressed rice (Oryza sativa L. spp. indica) via 
free proline and sugar accumulation

๓๓๙ Phytochemistry Cadinane sesquiterpenoids from  the Basidiomycete stereum cf. 
sanguinolentum BCC 22926

๓๔๐ Phytochemistry Letters A new cryptoporic acid derivative from cultures of the  
basidiomycete Poria albocincta BCC 26244

๓๔๑ Acremonoside, a phenolic glucoside from the sea fan-derived 
fungus Acremonium polychromum PSU-F125

๓๔๒ An antibacterial cytochalasin derivative from the marine- 
derived fungus Diaporthaceae sp. PSU-SP2/4

๓๔๓ Isopimaranes and eremophilanes from the wood-decay fungus 
Xylaria allantoidea BCC 23163

๓๔๔ Penicisochromans from the endophytic fungus Penicillium sp. 
BCC18034

๓๔๕ Sporaridin and sporazepin from actinomycete Streptosporangium 
sp. BCC 24625

๓๔๖ Streptophenazines I-L from Streptomyces sp. BCC21835

๓๔๗ Phytotaxa Wiesneriomyces a new lineage of Dothideomycetes (Ascomycota) 
basal to Tubeufiales

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๑๖



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๓๔๘ Plant Breeding Development and characterization of single-nucleotide  
polymorphism markers from 454 transcriptome sequences in oil 
palm (Elaeis guineensis)

๓๔๙ Plant Growth Regulation Chitosan enhances rice seedling growth via gene expression 
network between nucleus and chloroplast

๓๕๐ Plant Omics Journal Physio-morphological responses of sweet potato genotypes 
[Ipomoea batatas (L.) Lam.] to water deficit stress

๓๕๑ Plastics Rubber and 
Composites

Property modification of chloroprene rubber by addition of  
ultra-fine acrylic rubber powder

๓๕๒ PLOS Biology Inhibition of plasmepsin V activity demonstrates its essential 
role in protein export, PfEMP1 display, and survival of malaria 
parasites

๓๕๓ PLOS Neglected Tropical 
Disease

Invariant NKT cell response to dengue virus infection in human

๓๕๔ PLOS ONE Anticancer properties of distinct antimalarial drug classes

๓๕๕ Characterization of BPSS1521 (bprD), a regulator of Burkholderia 
pseudomallei virulence gene expression in the mouse model

๓๕๖ Characterization of intestinal bacteria in wild and domesticated 
adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)

๓๕๗ Copy number variation in Thai population

๓๕๘ Demonstration of a very inexpensive, turbidimetric, real-time, 
RT-LAMP detection platform using shrimp Laem-Singh Virus 
(LSNV) as a model

๓๕๙ Identification of salivary gland proteins depleted after blood feeding  
in the malaria vector Anopheles campestris-like mosquitoes 
(Diptera: Culicidae)

๓๖๐ Implementation of microfluidic sandwich ELISA for superior 
detection of plant pathogens

๓๖๑ Induction of neutralizing antibody response against four dengue 
viruses in mice by intramuscular electroporation of tetravalent 
DNA vaccines

๓๖๒ Insight into the peopling of mainland Southeast Asia from Thai 
population genetic structure

๓๖๓ Insights into the prostanoid pathway in the ovary development 
of the Penaeid Shrimp Penaeus monodon

๓๖๔ Microbial ecology of Thailand tsunami and non-tsunami affected 
terrestrials

๓๖๕ Plasma autoantibodies against heat shock protein 70, enolase 1 
and ribonuclease/angiogenin inhibitor 1 as potential biomarkers 
for cholangiocarcinoma

๓๖๖ Rice ORMDL controls sphingolipid homeostasis affecting fertility 
resulting from abnormal pollen development

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๑๗



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๓๖๗ Source-Identifying biomarker ions between environmental and  
clinical Burkholderia pseudomallei using whole-cell matrix-assisted  
iaser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry 
(MALDI-TOF MS)

๓๖๘ White feces syndrome of shrimp arises from transformation, 
sloughing and aggregation of hepatopancreatic microvilli into 
vermiform bodies superficially resembling gregarines

๓๖๙ Whole genome and exome sequencing of monozygotic twins 
with trisomy 21, discordant for a congenital heart defect and 
epilepsy

๓๗๐ PLOS Pathogens Caspase-1-like regulation of the proPO-system and role of ppA 
and caspase-1-like cleaved peptides from proPO in innate  
immunity

๓๗๑ Polymer Study of the phase separation behaviour of native or preheated 
WPI with polysaccharides

๓๗๒ Polymer Chemistry Carbazole dendrimers containing oligoarylfluorene cores as 
solution-processed hole-transporting non-doped emitters for 
efficient pure red, green, blue and white organic light-emitting 
diodes

๓๗๓ Polymer INTERNATIONAL Synthesis of polydiphenylamine with tunable size and shape via 
emulsion polymerization

๓๗๔ Polymer TESTING Anisotropic studies of multi-wall carbon nanotube (MWCNT)-filled 
natural rubber (NR) and nitrile rubber (NBR) blends

๓๗๕ Development of eco-friendly coupling agent for precipitated silica 
filled natural rubber compounds

๓๗๖ Influence of modifying agents of organoclay on propertiesof 
nanocomposites based on natural rubber

๓๗๗ Polymer-Plastics Technology  
and Engineering

Properties of natural rubber reinforced by carbon black-based 
hybrid fillers

๓๗๘ Powder Technology Facile synthesis and characterization of tenorite nanoparticles 
from gas-atomized Cu powder

๓๗๙ Rheological properties of commercially pure titanium slurry for 
metallic foam production using replica impregnation method

๓๘๐ Preparative Biochemistry 
and Biotechnology

Astaxanthin induction in Microalga H. pluvialis with flat panel 
airlift photobioreactors under indoor and outdoor conditions

๓๘๑ Enhanced production of functional extracellular single chain 
variable fragment against HIV-1 matrix protein from Escherichia 
coli by sequential simplex optimization.

๓๘๒ Process Biochemistry Viscosity reduction of cassava for very high gravity  
ethanolfermentation using cell wall degrading enzymes from 
Aspergillus aculeatus

๓๘๓ Protein Expression and 
Purification

The identification and expression of the full-length HtrA2 gene 
from Penaeus monodon (black tiger shrimp)

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๑๘



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๓๘๔ Protoplasma Expression and functional analysis of putative vacuolar Ca2+-
transporters (CAXs and ACAs) in roots of salt tolerant and  
sensitive rice cultivars

๓๘๕ Regulation of some salt defense-related genes in relationto  
physiological and biochemical changes in three sugarcanegenotypes  
subjected to salt stress

๓๘๘ Remote Sensing A joint land cover mapping and image registration algorithm based  
on a markov random field model

๓๘๗ Renewable Energy Catalytic upgrading pyrolysis vapors of Jatropha waste using metal 
promoted ZSM-5 catalysts: An analytical PY-GC/MS

๓๘๘ Effect of Pd, Ru, Ni and ceramic supports on selective  
deoxygenationand hydrogenation of fast pyrolysis Jatropha 
residue vapors

๓๘๙ Research Journal of 
Chemistry and Environment

Catalytic co-gasification of black liquor mixed with pulp sludge 
using a drop tube reactor

๓๙๐ Characteristic of Thin Palladium Membrane on Al2O3 and YSZ 
Supports for Hydrogen Separation prepared by Electroless  
Plating Technique

๓๙๑ Research on Chemical 
Intermediates

Effect of synthesis time on physical properties and catalytic  
activities of synthesized HZSM-5 on the fast pyrolysis of Jatropha 
waste

๓๙๒ RSC Advances A disposable screen printed graphene–carbon paste electrode 
and its application in electrochemical sensing

๓๙๓ Highly sensitive salicylic fluorophore for visual detection of  
picomole amounts of Cu2+

๓๙๔ Simple microfluidic chip structure for an alignment-freeYoung 
interferometry-based refractometer

๓๙๕ SAR and QSAR in 
Environmental Research

Rational design of InhA inhibitors in the class of diphenyl ether 
derivatives as potential anti-tubercular agents using molecular 
dynamics simulations.

๓๙๖ Science of Advanced 
Materials

Fabrication of multifunctional nanofibers against broadspectrum 
biochemical hazard

๓๙๗ Sensor Letters Electrochemical detection of glutathione based on inkjet-printed 
graphene modified screen printed carbon paste electrode

๓๙๘ Sensors Automatic fall monitoring: A Review

๓๙๙ Sensors and Actuators B: 
Chemical

Mobile-platform based colorimeter for monitoring chlorine  
concentration in water

๔๐๐ Ultra-rapid VOCs sensors based on sparked-In
2
O

3
 sensing 

films

๔๐๑ A new rhodamine derivative-based chemosensor for highly  
selective and sensitive determination of Cu2+

๔๐๒ Sensors A MISO UCA beamforming dimmable LED system for indoor 
positioning

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๑๙



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๔๐๓ Separation and Purification  
Technology

Recovery of tapioca starch from pulp in a conical basket  
centrifuge - Effects of rotational speed and liquid to solid (L/S) 
ratio on cake formation and starch-pulp separation efficiency

๔๐๔ Smart Materials and 
Structures

Force control of a magnetorheological damper using an elementary  
hysteresis model-based feedforward neural network

๔๐๕ Solar Energy ORAC and VIS spectroscopy as a guideline for unmodified red–
purple natural dyes selection in dye-sensitized solar cells

๔๐๖ Solid State Communications Structural and mechanical properties of GaAs under pressure 
up to 200 GPa

๔๐๗ Spectrochimica Acta 
Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy

Theoretical studies on electronic structures and photophysical  
properties of anthracene derivatives as hole-transporting  
materials for OLEDs

๔๐๘ Starch-Starke Thermal properties of esterified cassava starches and their 
maltodextrins in various water systems

๔๐๙ Superlacttices and 
Microstructures

Visible light responsive Ag/TiO
2
/MCM-41 nanocomposite films 

synthesized by a microwave assisted sol–gel technique

๔๑๐ Talanta Gold-nanoparticle based electrochemical DNA sensor for the 
detection of fish pathogen Aphanomyces invadans

๔๑๑ Technological Forecasting 
and Social Change

Planning innovation orientation in public research and  
development organizations: Using a combined Delphi and analytic 
hierarchy process approach

๔๑๒ Tetrahedron 3-Oxyanthranilic acid derivatives from Actinomadura sp. 
BCC27169

๔๑๓ Amide, cyclohexenone and cyclohexenone-sordaricin derivatives 
from the endophytic fungus Xylaria plebeja PSU-G30

๔๑๔ Bioactive polyketides from the fungus Astrocystis sp. BCC 22166

๔๑๕ Coumarin-cored carbazole dendrimers as solution-processed 
non-doped green emitters for electroluminescent devices

๔๑๖ Indole-benzodiazepine-2,5-dione derivatives from a soil fungus 
Aspergillus sp. PSU-RSPG185

๔๑๗ Polyketide anthraquinone, diphenyl ether, and xanthone derivatives  
from the soil fungus Penicillium sp. PSU-RSPG99

๔๑๘ Tetrahedron Letters The design, synthesis, and characterization of D-?-A-?-A type  
organic dyes as sensitizers for dye-sensitized solar cells (DSSCs)

๔๑๙ Benzopyranone, benzophenone, and xanthone derivatives from 
the soil fungus Penicillium citrinum PSU-RSPG95

๔๒๐ Pleosporin A, an antimalarial cyclodepsipeptide from an elephant 
dung fungus (BCC 7069)

๔๒๑ The Scientific World 
Journal

EEG-Based emotion recognition using deep learning networkwith 
principal component based covariate shift adaptation

๔๒๒ Voltage dependent anion channel is redistributed during  
Japanese encephalitis virus infection of insect cells

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๒๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๔๒๓ The Southeast Asian 
Journal of Tropical 
Medicine and Public Health

Effect of synthetic antimicronbial prptides on Naegleria naegleria 
Fowleri trophozoites

๔๒๔ The Thai Journal of 
Veterinary Medicine

Sources and disseminations of Salmonella spp. in an integrated 
broiler meat production

๔๒๕ Theoretical Chemistry 
Accounts

Organic sensitizers with modified di(thiophen-2-yl)phenylamine  
donor units for dye-sensitized solar cells: a computational study

๔๒๖ Theoretical study of linker-type effect in carbazole-carbazole-
based dyes on performances of dye-sensitized solar cells

๔๒๗ Thin Solid Films Development of thin film a-SiO:H/a-Si:H double-junction solar 
cells and their temperature dependence

๔๒๘ Morphological differences in transparent conductive indium-doped  
zinc oxide thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis

๔๒๙ Optimization of an i-a-SiOx:H absorber layer for thin film silicon 
solar cell applications

๔๓๐ Toxicology Letters Mechanistic study on the biological effects of silver and gold  
nanoparticles in Caco-2 cells - Induction of the Nrf2/HO-1 pathway  
by high concentrations of silver nanoparticles

๔๓๑ Transactions of the 
Institute of Measurement 
and Control

Kinect quality enhancement for triangular mesh reconstruction 
with applications in burn care

๔๓๒ Transboundary and 
Emerging Diseases

Virulence genes and genetic diversity of Streptococcus suis 
Serotype 2 Isolates from Thailand

๔๓๓ Tree Genetics and Ge-
nomes

Mapping of quantitative trait loci (QTLs) for oil yield using SSRs 
and gene-based markers in African oil palm (Elaeis guineensis 
Jacq.)

๔๓๔ Tribiology International Fretting fatigue life prediction of 316L stainless steel based on 
elastic–plastic fracture mechanics approach

๔๓๕ Tumor Biology Increase of exostosin 1 in plasma as a potential biomarker for 
opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma

๔๓๖ Vaccine Generation and preclinical evaluation of a DENV-1/2 prM+E chimeric  
live attenuated vaccine candidate with enhanced prM cleavage.

๔๓๗ Virus Research Generation of porcine reproductive and respiratory syndrome 
virus by in vitro assembly of viral genomic cDNA fragments

๔๓๘ Role of ERK1/2 signaling in dengue virus-induced liver injury

๔๓๙ Wear Dry sliding wear behavior of SS316L composites containing h-BN 
and MoS2 solid lubricants

๔๔๐ Effect of W dissolution in NiCrBSi–WC and NiBSi–WC arc sprayed 
coatings on wear behaviors

๔๔๑ World Journal of 
Microbiology and 
Biotechnology

A rapid knockdown effect of Penicillium citrinum for control of 
the mosquito Culex quinquefasciatus in Thailand

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑๒๑



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รางวัลและเกียรติยศ
รางวัลระดับนานาชาติ

ตวัแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนำร่องพัฒนา 
นักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐ จากองค์การ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  
(USAID) ร่วมกับ U.S. Mission to ASEAN 
เป็นเวลา ๑ ปี

ดร.หงลดา เทิดเกียรติกุล
การวิจัยเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยี
ทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค

รางวัล The ASEAN Meritorious Service  
Award (AMSA) ภายใต้โครงการ ASEAN  
Science and Technology Awards ในงาน 
สปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่อาเซยีน  
ครั้งที่  ๙ เมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา
ความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพ
ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไบโอเทค

รางวลั Travel Award ในงานประชมุ Keystone  
Symposia on Molecular and Cellular  
Biology จาก Bill and Melinda Gates 
Foundation เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล

ดร.พรพิมล วงศ์ธิดา
Advancing vaccines in the genomics era
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ไบโอเทค

รางวลัเหรยีญทอง ในงาน Seoul International  
Invention Fair (SIIF) โดยสมาคมส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention 
Promotion Association; KIPA) เมื่อวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน-๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์, 
นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ
เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา 
(AflaSense)
หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ ศอ. และ
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ไบโอเทค

รางวัลผู้มีบทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์ จาก 
Generation Challenge Program (GCP) 
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ดร.โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว
The Community of Practices “strengthening rice 
breeding program using genotyping building strategy 
and improving phenotyping capacity for biotic and 
abiotic stresses in the Mekong region
ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีน ไบโอเทค

ทนุวจิยั Grand Challenges Canada จากรฐับาล 
แคนาดา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ดร.บรรพท ศิริเดชาดิลก
High-throughput approach to discover new dengue 
vaccine
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ไบโอเทค

๑๒๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

ดร.สิทธา สุขกสิ
Breakthrough point-of-use water treatment and 
sustainable health betterment for under-resourced 
communities
หอ้งปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีปราศจากสารอันตราย 
หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เอ็มเทค

รางวัล Best paper award ในงาน 8th  
International Symposium on Environ-
mentally Conscious Design and Inverse 
Manufacturing (EcoDesign 2013) จาก 
Korea National Cleaner Production Center 
(KNCPC) and Korea Institute of Indus-
trial Technology เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  
ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี

ดร.สิทธา สุขกสิ
Redesign and development of faster and more  
effective solar-water-disinfection containers
ห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีปราศจากสารอันตราย 
หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เอ็มเทค

รางวัล Best Oral Presentation ในงาน 2013 
3rd International Conference on Materials 
Engineering for Advanced Technologies  
(ICMEAT 2013) จาก Information Engineering  
Research Institute เมื่อวันที่ ๒ มกราคม 
๒๕๕๗ ณ Brisbane Australia

ดร.ดรุณี อัศวเสถียร และนายกิตติพงษ์ หร่ิมฉ่ำ
Oxygen-plasma treated graphene nanoplatelet 
multi-walled carbon nanotube/polycarbonate hybrid 
nanocomposites for anti-electrostatic discharge 
 applications: Preparation and properties
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก 
หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ เอ็มเทค

รางวัล Excellent Paper Award (Oral  
presentation) ในการประชมุ 3rd Asia-Pacific 
Forum on Renewable Energy 2013 (AFORE 
2013) เมื่อวันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี

ดร.ดวงเดือน อาจองค์
Hydrocarbon selectivity in transition metal catalytic 
deoxygenation of pyrolysis vapors from jatropha 
residues
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ เอ็มเทค

รางวัล Outstanding Presentation Awards  
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ World Materials  
Research Institutes Forum (WMRIF) 
Young Scientists Workshop ครั้งที่ ๔ 
เมื่อวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ National 
Institute of Standards and Technology 
สหรัฐอเมริกา

ดร.จักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์
Evolution of Fe-intermetallic compounds in the  
semi-solid state of Al-Mg-Si-Fe alloys
ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย 
หน่วยวิจัยด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ เอ็มเทค

๑๒๓
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ดร.ต้องใจ ชูขจร
Getting beyond conventional materials data and 
modeling: A perspective from nanoscale and  
non-equilibrium systems
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและ
เทคโนโลยีพื้นผิว 
หน่วยวิจัยด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ เอ็มเทค

รางวัล Best Invention Award จาก Hong 
Kong Science & Technology Park  
Corporation

ดร.ฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ
High quality skim rubber
หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ เอ็มเทค

รางวลัเหรยีญทอง (Gold Medal) จากงาน The 
42nd International Exhibition of Inventions  
of Geneva เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗  
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดร.ฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ
High quality skim rubber
หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ เอ็มเทค

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) 
จากงาน The 42nd International Exhibition 
of Inventions of Geneva เมือ่วนัที ่๔ เมษายน 
๒๕๕๗ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นายวัฒนา สมานจิตร และ ดร.ศรชล โยริยะ
Modified coating process for septal defect closure 
device
หน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ เอ็มเทค

รางวลัเหรยีญทอง ในงาน Seoul International  
Invention Fair (SIIF) โดยสมาคมส่งเสริม 
สิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention  
Promotion Association; KIPA) และ 
เหรียญรางวัลพิเศษ จาก Association of  
Polish Inventors and Rationalizers เมือ่วนัที ่
๒๙ พฤศจิกายน-๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี

ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ, ดร.มณฑล นาคปฐม 
และคณะ ร่วมกับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ธนไพศาล
เอนไซม์ดูโอสำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบน 
ผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว (ENZease)
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค และ 
หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ เอ็มเทค

รางวัล 2014 Best Ph.D. Thesis Award จาก 
Department of Materials Science and 
Engineering, Massachusetts Institute of 
Technology สหรัฐอเมริกา

ดร.ต้องใจ ชูขจร
Enhancing stability of powder-route nanocrystalline 
tungsten-titanium via alloy Thermodynamics
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและ
เทคโนโลยีพื้นผิว
หน่วยวิจัยด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ เอ็มเทค

รางวัล ICFB Best Paper จาก 2013 2nd  
International Conference on Future  
Bioengineering (ICFB2013), Hong Kong

ดร.สมฤทัย ชรรณษานนท์ และคณะ
Acrylic-based stereolithographic resin: effect of  
scaffold architectures on biological response
ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ 
หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เอ็มเทค

๑๒๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

รางวลั Science and Technology Excellence  
Award สาขา Publ ic Category จาก  
International Packaging Innovation  
Award (IPIA) 2014 ณ ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ดร.วิชชุดา เดาด์ และคณะ
Dual function package for longan: fresh & safe 
freshness quality retention and reduction of SO

2
 

fumigation level
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ เอ็มเทค

รางวลัผูม้ผีลงานโดดเดน่ (SPIE Fellow) ประจำป ี 
๒๕๕๗ ประเภทความสำเร็จในสาขา photonic  
information processing systems and  
photonics จาก The Society of Photographic  
Instrumentation Engineers (SPIE)  
ณ สำนักงานงานใหญ่ SPIE สหรัฐอเมริกา

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธ์ิเดชขจร
Photonic information processing systems and  
photonics
เนคเทค

รางวัล First Prize ประเภท Innovative and 
Sustainable Nano-Product จาก The Asia 
Nanotech Camp (ANC) 2013 ณ Serpong, 
Indonesia

นายอานนท์ จินดาดวง
Innovative and sustainable nano-product
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์นาโน นาโนเทค

รางวัล First Prize ประเภท Special  
Recognition for Best Marketing Scheme 
จาก The Asia Nanotech Camp (ANC) 2013 
ณ Serpong, Indonesia

นางสาววราภรณ์ นวลแปง
Marketing scheme
หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี นาโนเทค

รางวัล Third Prize ประเภท Innovative and 
Sustainable Nano-Product จาก The Asia 
Nanotech Camp (ANC) 2013 ณ Serpong, 
Indonesia

ดร.ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล
Innovative and sustainable nano-product
หน่วยพัฒนานาโนเทคโนโลยี นาโนเทค

ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน 
วทิยาศาสตร”์ (L’Oréal-UNESCO “For Women  
in Science” Award) จากบริษัท ลอรีอัล  
(ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนจาก 
สำนกัเลขาธกิารคณะกรรมการแหง่ชาต ิวา่ดว้ย 
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง 
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนี่ยม อโศก 
กรุงเทพมหานคร

รางวัลระดับนานาชาติ

ดร. จิตติมา พิริยะพงศา
การใช้เทคนิคชีวสารสนเทศในการศึกษาบทบาทและกลไก
ใหม่ของไมโครอาร์เอ็นเอในการจับกับตำแหน่งเป้าหมาย 
บนโปรโมเตอร์
สถาบันจีโนม ไบโอเทค

๑๒๕
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ดร.ธริดาพร บัวเจริญ
การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบ
ในประเทศไทย
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค

ดร.ศรชล โยริยะ
การขึ้นรูปฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียมและการประยุกต์ใช้งาน
ด้านชีวการแพทย์
ห้องปฏิบัติการผลิตเซรามิกส์ 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
เอ็มเทค

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จากงานประชุมวิชาการ 
นานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ คร้ังท่ี ๑  
(The 1st ASEAN Microbial Biotechnology  
Conference 2014: AMBC2014) เมื่อวันที่  
๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

ดร.สุริษา สุวรรณรังสี
Multipolysaccharide degrading enzyme system for 
saccharification of lignocellulosic substrates
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ 
ไบโอเทค

รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น จากมูลนิธิ
เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ (กองทุนทะกุจิ) 
และมูลนิธิอายิ โนะโมะโต๊ะ เมื่อวันที่  ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 
กรุงเทพมหานคร

นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจ 
วินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำเศรษฐกิจและทางการแพทย
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง 
ไบโอเทค

รางวลันกัเทคโนโลยดีเีดน่ ประเภททมี ประจำป ี
๒๕๕๖ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
เทคโนโลยฐีานจโีนมกิสก์บัการตรวจสอบจโีนมอยา่งรวดเรว็ 
เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าในการส่งออกอาหาร และ 
การปรับปรุงพันธุ์พืชอายุยืนแบบก้าวกระโดด
สถาบันจีโนม ไบโอเทค

รางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ จาก 
มูลนิธิเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ (กองทุน 
ทะกุจิ) และมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เมื่อวันที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 
กรุงเทพมหานคร

รศ. ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
การปรับปรุงพันธุ์พืชในยุคต่อไปกับอนาคตข้าวไทย
หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว 
ไบโอเทค

๑๒๖



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
ประเภทนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ 
และชีววิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๒ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี นนทบุรี

ศ. ดร.ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง 
ไบโอเทค

รางวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิประจำป ี๒๕๕๖ ประเภท 
ผลงานวิจัย ระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์ 
และชีววิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหง่ชาต ิ(วช.) ประจำป ี๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๓-๒๖  
มถินุายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ชัน้ ๒ ณ ศนูยแ์สดง 
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  
นนทบุรี

ดร.ปิติ อ่ำพายัพ
กลไกระดบัโมเลกลุของการสรา้งเมลานนิโดยระบบโพรฟนีอล 
ออกซิเดสและบทบาทสำคัญในการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อ
การต้านเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้ง
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง 
ไบโอเทค

รางวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิประจำป ี๒๕๕๖ ประเภท 
ผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติ (วช.) ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๒ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี นนทบุรี

นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
และนายณรงค์ อรัญรุตม์
การพัฒนาการวินิจฉัยการติดเช้ือวัณโรคชนิดมัยโคแบคทีเรียม  
ทูเบอร์คูโลซิส ด้วยดีเอ็นเอเซนเซอร์
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง
ไบโอเทค

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความ 
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน 
การทำงานระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ จาก 
กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวง 
แรงงาน เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา  
กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
เอ็มเทค

รางวลัโครงการประกวดนวตักรรมมุง่เปา้ : ขา้ว 
มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน 
ระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๖ ประเภทยางพารา 
จากสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 
ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้า 
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล และคณะ
นวัตกรรมการผลิตยางแห้งคุณภาพสูงและต่อเน่ืองด้วย 
เคร่ืองอัดรีดสกรูคู่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ยางพาราชุมชนไทย
หน่วยวิจัยโพลิเมอร์
เอ็มเทค

๑๒๗



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รางวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิประจำป ี๒๕๕๖ ประเภท 
ผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร ์
และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๒ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี นนทบุรี

ดร. ศรชล โยริยะ และนางสาวฐิติพร โตจรัส
เรื่องท่อนาโนไทเทเนีย : การศึกษาการขึ้นรูป ความสัมพันธ์ 
ระหว่างโครงสร้างกับคุณสมบัติเชิงพื้นผิวและการทดสอบ 
ความเข้ากันได้กับเลือด
ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์ 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
เอ็มเทค

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๗ 
ระดบัดเีดน่ สาขาเกษตรศาสตรแ์ละอตุสาหกรรม 
การเกษตร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหง่ชาต ิ(วช.) ประจำป ี๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๓-๒๖ 
มถินุายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ชัน้ ๒ ณ ศนูยแ์สดง 
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
นนทบุรี

ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ
ระบบรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย
หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ
เอ็มเทค

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๗  
ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีจากสำนกังานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิ(วช.) ประจำป ี๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๓-๒๖ 
มถินุายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ชัน้ ๒ ณ ศนูยแ์สดง 
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
นนทบุรี

นายวัฒนา สมานจิตร และ ดร.ศรชล โยริยะ
เครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบสปัตเตอร์ริง
หน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
เอ็มเทค

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๗ 
ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ประจำป ี๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๓-๒๖ มถินุายน ๒๕๕๗  
ณ อาคาร ๙ ชั้น ๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ 
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี

ดร.ดนุ พรหมมินทร์, ดร.พสุ สิริสาลี ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองสำหรับ
การรักษาโรคหืด
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ 
หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
เอ็มเทค

รางวัลสมรภูมิไอเดียอวอร์ด ประเภทสังคม 
ดมีไีอเดยี จากรายการสมรภมูไิอเดยี บรษิทั บอีซี-ี
เทโร เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จำกดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่
๑๘ มถินุายน ๒๕๕๗ ณ อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓

ดร. ดนุ พรหมมินทร์, ดร. พสุ สิริสาลี ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองสำหรับ
การรักษาโรคหืด
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ 
หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
เอ็มเทค

๑๒๘



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

รางวลั 7TMETC Session Awards: Runner-up  
of Structure and Properties ในการประชุม 
วชิาการทางโลหะวทิยาแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่๗ 
(The 7th Thailand Metallurgy Conference 
: 7TMETC) เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ณ Peace Laguna Resort and Spa กระบี่

ดร.เรืองเดช ธงศรี, นางสาวเพ็ญนภา มุทิตามงคล 
และนางธัญพร ยอดแก้ว
Conversation of SnO

2
 nanoparticles by dissolution 

and precipitation.
ห้องปฏิบัติการยานยนต์ และ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ 
เอ็มเทค

รางวลั Thai Parkerizing Best Paper Award” 
for Material Reliability ในการประชุมวิชาการ 
ทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ (The 
7th Thailand Metallurgy Conference : 
7TMETC) เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ณ Peace Laguna Resort and Spa กระบี่

ดร.ปนัดดา เช็พเพิร์ด และคณะ
Feasibility study on the use of scratch test to evaluate  
bond strength of thermal barrier coating and  
optimization of test parameters.
หน่วยวิจัยด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ
เอ็มเทค

รางวัล Popular Vote นวัตกรรมมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ในพธิมีอบรางวลั โล ่และประกาศ- 
นียบัตรการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ดร.ดวงเดือน อาจองค์ ร่วมกับ ผศ. ดร.ชิราวุฒิ 
เพชรเย็น และนายอธิวัชร์ สิริเมืองจินดา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์สำหรับฟิล์มแอคทีฟ
ยืดอายุผลิตภัณฑ์การเกษตร
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
เอ็มเทค

รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีระดับบัณฑิตศึกษา ในพิธีมอบรางวัล 
โล่ และประกาศนียบัตรการประกวดนวัตกรรม 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ดร.ดวงเดือน อาจองค์ ร่วมกับ ผศ. ดร.ชิราวุฒิ 
เพชรเย็น และนายอธิวัชร์ สิริเมืองจินดา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์สำหรับฟิล์มแอคทีฟ
ยืดอายุผลิตภัณฑ์การเกษตร
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
เอ็มเทค

รางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภทนิสิต ในพิธี 
มอบรางวลั โล ่และประกาศนยีบตัรการประกวด 
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.  
๒๕๕๗ เมื่ อ วั นที่  ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๗  
ณ อาคารจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กรุงเทพมหานคร

ดร.ดวงเดือน อาจองค์ ร่วมกับ ผศ.ดร. ชิราวุฒิ 
เพชรเย็น และนายอธิวัชร์ สิริเมืองจินดา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์สำหรับฟิล์มแอคทีฟ
ยืดอายุผลิตภัณฑ์การเกษตร
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
เอ็มเทค

รางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จาก 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
ในงานพิธีมอบโล่เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม 
อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ และคณะ
การวิจัยและพัฒนายางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน
หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอ็มเทค

๑๒๙



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รางวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิประจำป ี๒๕๕๖ ประเภท 
ผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร ์
และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๒ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี

ดร.ศรชล โยริยะ และคณะ
ทอ่นาโนไทเทเนยี: การศกึษาการขึน้รปู ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
โครงสร้างกับคุณสมบัติเชิงพื้นผิวและการทดสอบความ 
เข้ากันได้กับเลือด
ห้องปฏิบัติการผลิตเซรามิกส์ 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
เอ็มเทค

รางวัลสมรภูมิไอเดียอวอร์ด ประเภทสังคม 
ดีมีไอเดีย จากรายการสมรภูมิไอเดีย บริษัท 
บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เมือ่วนัที ่๑๘ มถินุายน ๒๕๕๗ ณ สถานโีทรทศัน ์
ไทยทีวีสีช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ พระราม ๔ 
กรุงเทพมหานคร

ดร.ดนุ พรหมมินทร์, ดร.พสุ สิริสาลี 
และนายปริญญา จันทร์หุณีย์
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ 
หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
เอ็มเทค

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Award) จาก  
The 1st Thailand Plastics Awards 2013  
โดยกลุม่อตุสาหกรรมพลาสตกิ สภาอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรม 
พลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก

ดร.ดรุณี อัศวเสถียร และกิตติพงษ์ หร่ิมฉ่ำ 
ร่วมกับนายเอกชัย ภู่สละ 
จากบริษัท บิสซิเนสโลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 
จำกัด
ถาดต้านไฟฟ้าสถิตชนิด B (Polycarbonate Graphene 
Carbon nanotube)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก 
หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ 
เอ็มเทค

รางวลัสนบัสนนุนวตักรรม จากโครงการประกวด 
นวตักรรม การประปานครหลวง ประจำป ี2557 
(MWA Innovation Awards 2014)

ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และคณะ
Super-K : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์ 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
เอ็มเทค

รางวัล Micrograph award 2014: Light  
Microscopy; Material Science จาก Tha 31th  
Annual Conferenceof the Microscopy  
Society of Thailand เมือ่วนัที ่27-28 มกราคม 
2557 ณ The Greenery Resort เขาใหญ่, 
นครราชสีมา

นางศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข และคณะ
The Silk Road
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ 
หน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
เอ็มเทค

๑๓๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

รางวัล Best Poster Presentation Award 
จาก The 2nd ASEAN Plus Three Graduate  
Research Congress (AGRC 2014) and The 
2nd Forum of the Deans of ASEAN Plus Three 
Graduate Schools โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเอส 
31 สุขุทวิท กรุงเทพมหานคร

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล และ
นายกรรณสูต กนกกาญจน์
Zinc oxide xerogel desulfurization sorbent: synthesis 
and properties
หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน 
เอ็มเทค

รางวัล G-Green Production (Gold) จาก 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในวัน 
สิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 4-6 
มิถุนายน 2557 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ดร.อนุชา วรรณก้อน และคณะ ร่วมกับ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วสิงห์ (2000) แกรนิตแก้ว
ห้องปฏิบัติการการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรม
เซรามิกส์ 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
เอ็มเทค

รางวัลชนะเลิศผลงานที่น่าลงทุนที่สุด และ 
ผลงานทีน่ำเสนอไดด้ทีีส่ดุประจำป ี๒๕๕๗ ในงาน 
Innovation and Technology Expo – IPITEx  
2014 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เม่ือวันท่ี ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ดร.ฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ
นวัตกรรมกระบวนการแยกเน้ือยางและสารอนินทรีย์ออกจาก 
กากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ (GRASS 3)
หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ 
เอ็มเทค

รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลยอดเย่ียม  
และรางวลัที ่๑ เทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลยอดเยีย่ม 
ประจำป ี๒๕๕๗ สาขาเครือ่งจกัรกลดา้นพลงังาน 
และสิ่งแวดล้อม ในงาน Innovation and 
Technology Expo – IPITEx 2014 จัดโดย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่  
๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ดร.กอบศักด์ิ ศรีประภา และคณะ ร่วมกับ 
ดร.ณัฐพงษ์ บริรักษ์สันติกุล 
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน)
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบโปร่งแสง
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 
เนคเทค

รางวลั “องคก์รตน้แบบกา้วหนา้” จากสำนกังาน 
กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)  
ร่วมกับกรมชลประทาน มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ 
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
และผูส้งูอาย ุในงาน Happy Workplace Forum 
2014 ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ
องค์กรต้นแบบก้าวหน้า
เนคเทค

๑๓๑
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รางวลัโครงการดเีดน่ของชาต ิสาขาวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีประจำป ี๒๕๕๖ จากคณะกรรมการ 
เอกลักษณ์ของชาติ โดยสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ 
กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ
โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย
เนคเทค

รางวัลอาคารใจดี “ระดับดี” ประจำปี ๒๕๕๖ 
จากสมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
รว่มกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ 
ในงานสถาปนิก ๕๗ ณ อาคารศูนย์การแสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
นนทบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ 
อาคารใจดี (อาคารที่มีการออกแบบตามหลักการและ 
มาตรฐาน Universal Design อยา่งถกูตอ้งเหมาะสมสำหรบั 
ทุกคน) 
เนคเทค

รางวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิผลงานประดษิฐค์ดิคน้ 
ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานคณะ 
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี ๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ 
ชัน้ ๒ ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพค็  
เมืองทองธานี นนทบุรี

ดร.ศุภกร สิทธิไชย และคณ
ระบบจ่าเฉยอัจฉริยะ
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ 
หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ 
เนคเทค

รางวัลชมเชยประเภท “โครงการพัฒนา 
กระบวนการหลักภายใน (Core Process  
Improvement Projects)” จากงาน Thailand 
ICT Excellence Awards 2013 เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 
กรุงเทพมหานคร

นายชุมชัย แซ่โง้ว และคณะ
โครงการพัฒนาระบบรายงานเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ 
ข้อมูลของ สวทช. (NSTDA Cockpit and Smart  
Reporting System)
สวทช.

๑๓๒
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องค์กรวิจัยใส่ใจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
•	 ตระหนักในความปลอดภัย
 สวทช. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
โดยได้นำระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. ๑๘๐๐๑ มาใช้บริหารความปลอดภัยใน 
ทกุกจิกรรม รวมถงึกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ใหม ่และทกุพืน้ทีท่ำงาน และไดพ้ฒันาระบบการจดัการความปลอดภยั 
มาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สวทช. ยังคงปรับปรุงกระบวนการการทำงานระบบ 
การจดัการความปลอดภยัใหส้อดคลอ้งตามขอ้กำหนดของมาตรฐาน มอก. ๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ อยา่งเสมอมา 
และในเดือนกุมภาพันธ์ทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ออกใบรับรองให้กับ สวทช.  
ว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีการจัดการความปลอดภัยท่ีสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. ๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ และ BS OHSAS 18001: 2007

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีผลการปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัย โดยวัดจากตัวชี้วัดอัตรา 
ความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR ) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) และ Safe T Score ซึ่งแสดง
ถงึผลลพัธข์องการจดัการความปลอดภยั ซึง่ทกุคา่เปน็ไปตามเปา้หมายทีก่ำหนดไว ้และไดม้กีารประกาศ
ใชว้ธิกีารปฏบิตังิานเรือ่งการประเมนิกจิกรรมใหมเ่พือ่ความปลอดภยัเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจไดว้า่ทกุพืน้ที ่
ทุกกิจกรรมในการทำงานมีความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มอก. ๑๘๐๐๑-๒๕๕๔

•	 ใสใจต่อสิ่งแวดล้อม
 ดว้ยความใสใ่จตอ่สิง่แวดลอ้ม และความรบัผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรอบ สวทช. ยงัคงมุง่หวงั 
จะให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ปัจจุบันนี้ได้ให้ความสำคัญต่อ 
การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งจาก 
อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด และจากบริษัทที่เข้ามาเช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์  
ซึ่งมีปริมาณทั้งปีรวม ๙๙,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร ได้รับการบำบัดจนได้น้ำทิ้งที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้ และได้นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนี้ มาใช้ในการฉีดล้าง หรือ 
รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า โดยมุ่งหวังที่จะไม่มีการทิ้งหรือระบายน้ำเสียออกนอกพื้นที่อุทยานฯ 
ในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ นอกจากสามารถบำบดันำ้เสยีใหม้คีณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานแลว้ ยงัสามารถ 
ลดการใช้กระแสไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสียลงได้ อีกทั้งตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียก็สามารถนำไปใช ้
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอน และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานในการสูบและถ่ายตะกอน 
เพื่อพัฒนาวิธีการทำงานตามระบบคุณภาพอีกด้วย

 ขยะ ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการต่างๆ และจากบริษัทที่มาเช่าใช้พื้นที่มีน้ำหนัก 
รวมทัง้ป ี๓๘,๙๖๔.๐๖ กโิลกรมั ในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ สวทช. ยงัคงดำเนนิการคดัแยกของเสยีอนัตราย  
และดำเนินการกำจัดออกเป็น ๒ ประเภทคือ ทำการเผาทำลายด้วยเตาเผาของ สวทช. และอีกส่วนหนึ่ง 
รวบรวมให้ได้ปริมาณมากพอและส่งกำจัดภายนอก ซ่ึงเป็นหน่วยงานบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม  
จัดสร้างโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 นอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ 
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปริมาณสารโลหะหนักจากระบบบำบัดฯ คุณภาพน้ำเสียจากอาคารต่างๆ  
คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่โดยรอบอุทยานฯ ตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียที่ระบายออกทาง

๑๓๓
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ปล่องเตาเผา ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่อุทยานฯ ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ใกล้เคียง 
และตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในดิน

•	 การจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร
 สวทช. เริ่มดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร (Carbon Footprint for Organization, 
CFO) ตั้งแต่  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยถือเป็นหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งแรกของ ประเทศไทยที่มีการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร

 ในการประเมนิคา่ CFO ของ สวทช. นัน้ไดพ้จิารณาการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิสำหรบักจิกรรม 
ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้การประเมินค่า CFO ครอบคลุม 
กิจกรรมขององค์กรมากที่สุด ประกอบกับการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อลดค่า CFO อย่างต่อเนื่อง

 ผลการประเมนิ CFO ปงีบประมาณ ๒๕๕๗ พบวา่มคีา่การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกโดยรวม ประมาณ 
๒๓,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (ton CO

2
-eq/year) คิดเป็นสัดส่วนการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกโดยทางตรง (Scope I) ร้อยละ ๒ โดยส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากกิจกรรมการใช้สาร 
ทำความเย็นของระบบปรับอากาศสัดส่วนโดยทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Scope II) ร้อยละ ๘๒ 
และสัดส่วนโดยทางอ้อมอื่นๆ (Scope III) อีกร้อยละ ๑๖ โดยส่วนใหญ่จากกิจกรรมการเดินทางโดย 
รถยนต์ และเครื่องบิน

 เมื่อพิจารณาสัดส่วน CFO (Scope 
I+II) ตอ่พนกังานในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ พบวา่ 
มีค่าเท่ากับ ๗,๓๑๕ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อคน ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ เกิดจาก สวทช. เริ่มเปิดใช้งานระบบ 
สาธารณปูโภคของอาคารกลุม่นวตักรรม ๒ (INC2) 
ซึ่งเป็นอาคารใหม่ของ สวทช. มีพื้นที่ใช้สอย 
ประมาณ ๑๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

ภาพแสดงค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ของ สวทช. (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗) และภาพสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี ๒๕๕๗

๑๓๔
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การบริหารความเสี่ยงของ สวทช.
 สวทช. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง 
(Framework) ตามมาตรฐาน ISO 31000: 2009 และเริม่ดำเนนิการรอบแรกในปงีบประมาณ ๒๕๕๕ โดย
มขีอบเขตการดำเนนิงานเริม่จากความเสีย่งระดบัองคก์ร (Enterprise Risk Management: ERM) ในปทีี ่
๑ และขยายไปสู่ระดับศูนย์แห่งชาติหน่วยงานหลักในปีที่ ๒ โปรแกรม/กระบวนการหลักที่สำคัญในปีที่ ๓ 
โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้มีการนำระบบบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหน่ึงของการดำเนินงานตาม 
ภารกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

 ในการดำเนนิงาน มคีณะอนกุรรมกาบรหิารความเสีย่งของ สวทช. ภายใตค้ณะกรรมการพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(กวทช.) รบัผดิชอบในการเสนอแนะนโยบาย กำกบัดแูลการบรหิาร   
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ กวทช. อย่างต่อเนื่อง  
โดยในช่วงก่อตั้งระบบบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน 
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ขึ้น เพื่อทำหน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน และระบบบริหาร 
จดัการความเสีย่งของ สวทช. และรายงานผลการบรหิารจดัการความเสีย่งของ สวทช. ตอ่คณะอนกุรรมการ 
บรหิารความเสีย่งอยา่งสมำ่เสมอ นอกจากนี ้ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการจดัการความเสีย่งของ สวทช. 
ซึ่งมีผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย จัดการให้ความเสี่ยงต่างๆ 
อยู่ในวิสัย และขอบเขตที่พึงประสงค์  โดยจัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่ 
เหมาะสม ประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล 
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริม สื่อสาร พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
ให้กับบุคลากรทุกระดับ

 ในการประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยง สวทช. ได้ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยง  
ขององค์กรวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มี 
ลกัษณะและพนัธกจิใกลเ้คยีงกบั สวทช. และพบวา่ ในการบรหิารจดัการความเสีย่งจะตอ้งม ีFramework 
ในการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจารณาสิ่งที่พึงกระทำและจุดอ่อนที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อ 
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบทั้งก่อน และหลังดำเนินการ และได้พบว่า CSIRO  
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัย 
ทีใ่หญท่ีส่ดุ ในประเทศออสเตรเลยี โดยมสีาขาทัง้ในและตา่งประเทศมากกวา่ ๕๐ แหง่ และเปน็องคก์รทีม่ี 
พันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. ได้ใช้แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงที่เรียกว่า Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือในการจัดการ ความเสี่ยงขององค์กร 
ซึ่งแผนภาพนี้สามารถสรุปสาเหตุ ผลกระทบ และมาตรการในการควบคุม/ลดความเส่ียงท่ีใช้ส่ือสารทำ 
ความเข้าใจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ  

 สวทช. ได้นำ Bow Tie Diagram มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ พิจารณา 
ทางเลือก และกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงใช้ในการประชุม รายงานผล ปรึกษาหารือ 
สื่อสาร ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

 ในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบที ่๒) ผลการดำเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่ง ในระดบัองคก์ร  
(ERM) มกีารระบคุวามเสีย่ง (Risk identification) ๑๓ รายการ ครอบคลมุความเสีย่ง ๔ ประเภท ประกอบดว้ย 
ความเสีย่งดา้นดา้นกลยทุธ ์(S: Strategic) ดา้นปฏบิตักิาร (O: Operational)  ดา้นการเงนิ (F: Finance) 
และดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (C: Compliance)  โดยมปีระเดน็ความเสีย่งระดบัสงู (๑๒-๑๖ คะแนน)  
จำนวน ๔ รายการ และความเสีย่งระดบัปานกลาง (๖-๘-๙ คะแนน) จำนวน ๙ รายการ โดยประเดน็ความเสีย่ง 

๑๓๕
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ทั้ง ๑๓ รายการ  มีการจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) ด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส และใช้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 
ของ สวทช. ในการติดตามตรวจสอบและทบทวนผลการดำเนินงาน

 ผลการจัดการความเสี่ยง ๑๓ รายการ พบว่า หลังจากดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง  

ผลการประเมนิคะแนนความเสีย่งลดลงไดต้ามเปา้หมาย หรอืมากกวา่เปา้หมายทีก่ำหนดไว ้๗ รายการ ไดแ้ก ่
(๑) REF-1 เกิดวิกฤตด้านงบประมาณจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนกลยุทธ์ (๒) REO-1 พนักงาน 
สายวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงออกจาก สวทช. กะทันหันจำนวนมาก   
(๓) REO-5 ระบบ ICT ไมส่ามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (๔) RES-2 การใชป้ระโยชนข์องผลงาน 
วิจัยมีน้อย (๕) REO-2 ผู้บริหารสำคัญออกจาก สวทช.กระทันหันจำนวนมาก (๖) REC-1 เสียชื่อเสียง
จากการบริหารจัดการหรือกำกับดูแลกิจการ และ (๗) REO-3 ไม่สามารถรักษาระดับขีดความสามารถ 
ของบุคลากร

 ส่วนอีก ๖ รายการ ยังดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่ (๑) RES-1 ผลผลิตวิจัย 
และพฒันาสรา้งผลกระทบตำ่กวา่เปา้หมายทีก่ำหนด  (๒) RES-3 ไมส่ามารถรบัมอืกบัพบิตัภิยัธรรมชาติ 
และอบุตัภิยัขนาดใหญ ่(๓) REO-6 ไมส่ามารถใชท้รพัยากรหรอืทรพัยส์นิทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชนอ์ยา่งคุม้คา่  
(๔) REC-2 เสียชื่อเสียงจากพฤติกรรมของพนักงาน (๕) REO-4 ไม่สามารถบริหารงานได้อย่างคล่อง 
ตวัตามเจตนารมณข์อง พรบ. พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔ และ (๖) REC-3 เสยีชือ่เสยีง 
จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

 จากผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 
สวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงาน 
ตามแผน ปัจจัยภายในและภายนอก จึงมีมติให้นำประเด็นความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน 
๑๒ รายการ กำหนดเปน็ประเดน็ความเสีย่งปงีบประมาณ ๒๕๕๘ ทัง้นี ้เพือ่นำไปจดัทำแผนบรหิารจดัการ 
ความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี ๒๕๕๘ และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๑๓๖
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รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการตรวจสอบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ประกอบดว้ยอนกุรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ๕ ทา่น โดยมนีายเขมทตั สคุนธสงิห ์
เปน็ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ นายโกศลัย ์คสูำราญ นางสาววลยัรตัน ์ศรอีรณุ นางญาดา มกุดาพทิกัษ ์ 
และนายสิทธิชัย จันทราวดี เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (กวทช.) ได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วย 
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมถึงกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การเสริมสร้าง 
และกำกบัดแูลให ้สวทช. มกีารสอบทานรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี
การสอบทานการประเมนิระบบการควบคมุภายในและการกำกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน การสอบทาน 
การประเมนิการบรหิารความเสีย่ง การสอบทานการปฏบิตัติามระเบยีบและขอ้บงัคบั และการใหค้ำปรกึษา 
และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ สวทช.

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๗ ครั้ง 
โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงู สำนกัตรวจสอบภายใน และฝา่ยบรหิารของ สวทช. เขา้รว่มประชมุในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง  
สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

๑. การสอบทานรายงานทางการเงิน
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลท่ีเป็นสาระสำคัญของงบการเงินประจำปีงบประมาณ  
๒๕๕๖ และงวดไตรมาสที ่๑ ถงึ ๓ ของปงีบประมาณ ๒๕๕๗ ซึง่งบการเงนิไดจ้ดัทำตามมาตรฐานการบญัช ี 
อ้างอิงตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนดให้ใช้บังคับกับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยได้สอบทาน 
ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของทุน รายได้และค่าใช้จ่าย และได้ 
เปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชดีงักลา่วแลว้ โดยคณะอนกุรรมการตรวจสอบไดซ้กัถาม 
ผูร้บัผดิชอบจนไดค้ำชีแ้จงทีพ่อใจจงึใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในประเดน็ตา่งๆ ในงบการเงนิ ซึง่แสดง
ไว้ในรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินของ สวทช. 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ก่อนที่จะเสนอ กวทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๒. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 คณะอนกุรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัใินการกำกบัดแูล 
กจิการทีด่ทีีก่ำหนดไวอ้ยา่งเปน็ธรรม โปรง่ใสและตรวจสอบได ้รวมทัง้การสอบทานใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลู 
ที่เพียงพอและถูกต้องเพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานของ สวทช. และในปีงบประมาณนี้ได้ 
ส่งเสริมให้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เหมาะสมมากขึ้น โดยกำหนด 
ไวใ้นประมวลจรยิธรรมของพนกังานและพนกังานโครงการ (ปรบัปรงุแกไ้ข พ.ศ. ๒๕๕๗) เพือ่ใหพ้นกังาน 
และพนักงานโครงการของ สวทช. ถือปฏิบัติ นอกจากนี้ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ 
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อนุกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

๓. การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
 คณะอนกุรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิระบบการควบคมุภายใน  
ของ สวทช. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยผลการประเมินการควบคุมภายในในระดับศูนย์แห่งชาติที่ประ
เมินตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ซึง่ประเมนิโดยฝา่ยบรหิารและสำนกัตรวจสอบภายในมคีวามเหน็วา่ การควบคมุภายในของ สวทช.  
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานของสำนักงานฯ และในปีงบประมาณนี้มีการปรับปรุงใน
บางประเด็นให้สอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 
ความมัน่คงปลอดภยัของระบบบรหิารโครงการ งบประมาณ การเงนิและบญัช ีพสัด ุงานขายและการบรกิาร 
และระบบสนบัสนนุ (Process Advance towards Better Integration: PABI) ทีจ่ดัทำโดยบรษิทัทีป่รกึษา 
ทัง้นีเ้พือ่ใหร้ะบบ PABI ของ สวทช. มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม และมกีารปรบัปรงุดา้น 
ความมั่นคงปลอดภัยตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล

๔. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ  
๒๕๕๗ ของสำนักตรวจสอบภายในที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงจากแผนกลยุทธ์ ๓ ปีของสำนัก 
ตรวจสอบภายใน (ปงีบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗) โดยไดเ้พิม่ความสำคญัตอ่คณุภาพของงานตรวจสอบและ 
รายงานผลการตรวจสอบมากกว่าจำนวนหน่วยรับตรวจ เพ่ิมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ 
ให้เป็นมาตรฐานสากล รวมท้ังการสร้างระบบการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการ 
ตรวจสอบ

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในตามแผน 
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่า ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน 
แผนฯ  จึงให้ความเห็นชอบในผลการตรวจสอบจำนวน ๓ หน่วยและ ๘ กระบวนการว่ามีการดำเนินงาน 
เปน็ไปตามเปา้หมายทีก่ำหนด มกีารควบคมุภายในอยูใ่นระดบัทีเ่พยีงพอ  โดยใหข้อ้สงัเกตวา่ยงัมปีระเดน็
ทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลใหม้ากขึน้ไดอ้กี  รวมทัง้ไดใ้หค้วามเหน็ชอบตอ่รายงานการให้
คำปรกึษาของสำนกัตรวจสอบภายในในการปรบัปรงุกระบวนการทำงานของหนว่ยงาน/โครงการจำนวน 
๔ เรือ่ง จากนัน้คณะอนกุรรมการตรวจสอบจงึไดใ้หข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะแกฝ่า่ยบรหิารของ สวทช. 
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 ๕. การสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ในช่วง 
เวลาของปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ พบว่า โดยรวมแล้ว สวทช. ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไป 
ตามคูม่อืบรหิารความเสีย่งของ สวทช. ทีก่ำหนดตามกรอบมาตรฐาน ISO 31000: 2009 ซึง่เปน็ไปตาม 
มติของ กวทช. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ และ สวทช. ได้กำหนดแผน 
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ดำเนนิการทีช่ดัเจนแลว้ในการบรูณาการเรือ่งการบรหิารจดัการความเสีย่งเขา้กบักระบวนการหลกัใหท้นั
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามนโบาย กวทช. เรื่อง การบริหารความเสี่ยง

๖. การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ
 คณะอนกุรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัตา่งๆ ของ สวทช. 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบว่า มีการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ  
และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนีไ้ดส้อบทานการปฏบิตังิานตามแนวปฏบิตัใินการจดัเกบ็คา่บรกิารทาง 
เทคนิค ค่าบริการทดสอบ และค่าบริการวิจัย สำหรับกรณีที่ไม่มีการทำนิติกรรมสัญญา ซึ่งอยู่ระหว่าง 
ปรบัปรงุใหส้ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ การจดัเกบ็นติกิรรมสญัญาทีม่กีารลงนามโดยสมบรูณข์องฝา่ยกฎ
หมาย การปฏิบัติตามข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ของฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ในเรื่องการ 
ตรวจนบัสนิคา้คงเหลอืประจำป ีการสอบทานการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั กวทช. วา่ดว้ยการบรหิารโครงการ 
พิเศษที่ใช้ทุนประเดิมฯ ของศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ซึ่งพบว่า ยังมีบางประเด็นที่
ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องตามระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว

 ๗. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดให้ สตง. 
เปน็ผูส้อบบญัชขีอง สวทช. ทกุรอบปแีละจดัทำรายงานผลการสอบบญัชเีสนอ กวทช. อยา่งไรกต็ามคณะ 
อนุกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี (สตง.) โดยไม่มีผู้บริหารของ 
สวทช. เข้าร่วมประชุม โดยตั้งเป้าหมายที่จะประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน 
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

  คณะอนกุรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามสำคญักบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่ง 
และการควบคุมภายใน เพื่อให้สำนักงานมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
และเหมาะสมกับการดำเนินงาน มีการประเมินการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี 
และรายงานทางการเงินรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมีความเพียงพอถูกต้องเชื่อถือได้ และมี 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและถูกต้องครบถ้วน

  นอกจากนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบประสิทธิภาพและ 
ประสทิธผิลของการดำเนนิงานขององคก์ร (Performance Audit) รวมทัง้มุง่เนน้การใชก้ลไกการควบคมุ 
ภายใน เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กร

 

 

 ในนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

   

 (นายเขมทัต สุคนธสิงห์)

  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
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รองผู้อำนวยการ
นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล

รองผู้อำนวยการ
นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

ผู้บริหาร สวทช.

ผู้อำนวยการหน่วยงานเฉพาะทาง

คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช.

ที่ปรึกษาอาวุโส
นายหริส  สูตะบุตร
นายกอปร  กฤตยากีรณ
นายไพรัช  ธัชยพงษ์
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
นางสาวมรกต  ตันติเจริญ

ที่ปรึกษา
นายชาตรี  ศรีไพพรรณ
นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
นายปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

นางสุวิภา วรรณสาธพ

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์

นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร  
(ไบโอเทค)

นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา  
(เอ็มเทค)

นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ 
(เนคเทค)

นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
(นาโนเทค)

นางลดาวัลย์ สันทรานันท์

นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์

นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา

นางอ้อมใจ ไทรเมฆ

นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
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หมายเหตุ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร          ๔ ๒,๕๑๐,๗๓๔,๗๑๙.๕๙ ๑,๐๙๓,๐๔๑,๐๐๐.๗๑

เงินลงทุนชั่วคราว ๕ ๑,๐๖๙,๕๘๒,๐๓๘.๖๔ ๓,๐๖๑,๖๘๓,๙๑๗.๒๒

ลูกหนี้การค้า ๖ ๙๗,๘๔๙,๗๘๕.๑๑ ๖๒,๐๑๕,๔๕๖.๔๘

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ ๗ ๑๖๑,๒๘๑,๑๗๖.๔๔ ๑๑๒,๐๕๗,๒๙๐.๖๖

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ๘ ๖๓๘,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๒๖๒,๐๗๕.๐๐

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๙ ๙๓,๓๙๐,๔๐๗.๐๓ ๑๕๓,๒๖๕,๐๗๙.๐๘

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๓,๙๓๓,๔๗๖,๙๒๖.๘๑ ๔,๔๙๒,๓๒๔,๘๑๙.๑๕

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ๑๐ ๔๒๕,๑๗๐,๖๐๙.๕๔ ๔๕๑,๔๐๒,๐๓๘.๔๒

เงินลงทุนเผื่อขาย ๑๑ ๑๖๐,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐

เงินลงทุนระยะยาว ๑๑ ๖๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๖๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐

เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและความร่วมมือ ๑๒ ๙,๐๓๒,๔๕๕.๗๖ ๕๙,๕๐๓,๐๓๗.๖๑

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ๑๓ ๒,๔๗๘,๑๔๘,๔๙๓.๘๐ ๒,๖๓๐,๕๒๘,๙๒๗.๑๗

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ๑๔ ๓,๑๔๘,๔๑๗,๗๖๘.๐๙ ๓,๑๓๐,๑๔๑,๕๑๔.๖๘

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ๑๕ ๔๕,๑๐๖,๙๖๘.๘๖ ๕๘,๘๖๓,๑๗๔.๙๗

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๑๖ ๒๑,๘๗๓,๓๖๔.๙๒ ๑๗,๔๘๔,๙๗๒.๔๘

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๖,๓๔๙,๘๘๙,๖๖๐.๙๗ ๖,๕๘๒,๐๕๓,๖๖๕.๓๓

รวมสินทรัพย์ ๑๐,๒๘๓,๓๖๖,๕๘๗.๗๘ ๑๑,๐๗๔,๓๗๘,๔๘๔.๔๘

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๔๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

หมายเหตุ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖

หนี้สินและกองทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า ๒๐๖,๐๐๕,๗๗๐.๑๓ ๑๕๐,๑๑๖,๗๘๘.๑๒

เงินรับล่วงหน้า ๑๐,๙๔๔,๕๓๑.๗๗ ๗,๖๑๑,๖๑๗.๔๑

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๒๓๓,๐๘๘,๘๗๙.๙๑ ๔๓,๘๘๓,๕๙๙.๒๗

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๑๗ ๑๒๘,๒๐๙,๔๗๗.๐๒ ๖๙,๘๔๖,๕๘๑.๑๔

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๕๗๘,๒๔๘,๖๕๘.๘๓ ๒๗๑,๔๕๘,๕๘๕.๙๔

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ ๑๘ ๘๒,๘๕๗,๒๔๙.๖๙ ๗๒,๔๖๗,๐๙๐.๖๙

เงินอุดหนุนกันไว้เบิก ๗ ๑๖๑,๒๘๑,๑๗๖.๔๔ ๑๑๒,๐๕๗,๒๙๐.๖๖

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ๑๙ ๖๔๐,๔๘๖,๕๓๑.๐๘ ๖๐๖,๓๐๗,๗๘๐.๖๘

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๒๐ ๓๙,๙๘๖,๑๕๐.๘๕ ๓๕,๑๖๐,๕๙๙.๑๕

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๙๒๔,๖๑๑,๑๐๘.๐๖ ๘๒๕,๙๙๒,๗๖๑.๑๘

รวมหนี้สิน ๑,๕๐๒,๘๕๙,๗๖๖.๘๙ ๑,๐๙๗,๔๕๑,๓๔๗.๑๒

ส่วนของกองทุน

เงินกองทุน ๒๑ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕

กำไรสะสม ๗,๗๘๒,๕๐๔,๐๖๙.๘๔ ๘,๙๖๗,๐๒๔,๓๘๖.๓๑

องค์ประกอบอื่ของส่วนของกองทุน ๑๑ ๑๑๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๕๐,๐๐๐.๐๐

รวมส่วนของกองทุน ๘,๗๘๐,๕๐๖,๘๒๐.๘๙ ๙,๙๗๖,๙๒๗,๑๓๗.๓๖

     รวมหนี้สินและส่วนของกองทุน ๑๐,๒๘๓,๓๖๖,๕๘๗.๗๘ ๑๑,๐๗๔,๓๗๘,๔๘๔.๔๘

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๔๓



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หมายเหตุ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖

รายได้

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๒๒ ๒,๓๗๕,๖๔๑,๕๑๙.๗๔ ๓,๒๖๑,๕๒๖,๘๖๙.๓๔

เงินอุดหนุนอื่น ๒๓ ๖๕๘,๙๑๐,๔๖๖.๖๑ ๗๒๗,๔๕๐,๓๕๓.๔๗

รายได้ค่าบริการ ๒๔ ๕๑๘,๗๖๘,๑๙๑.๔๑ ๕๐๒,๘๗๕,๖๗๗.๐๙

รายได้อื่นๆ ๒๕ ๓๒,๐๖๙,๖๘๗.๓๘ ๑๘,๙๐๔,๕๘๐.๒๘

ดอกเบี้ยรับ ๑๒๔,๑๖๘,๒๓๕.๗๕ ๑๒๑,๓๐๒,๖๔๑.๐๓

เงินปันผลรับ ๑,๒๒๙,๘๐๐.๐๐ ๙๘๙,๒๐๐.๐๐

     รวมรายได้ ๓,๗๑๐,๗๘๗,๙๐๐.๘๙ ๔,๖๓๓,๐๔๙,๓๒๑.๒๑

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๖ ๒,๑๖๔,๒๕๓,๑๑๐.๘๒ ๑,๕๗๘,๐๘๒,๘๖๗.๖๐

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย ๒๗ ๗๖๙,๔๒๗,๐๖๓.๗๗ ๘๒๑,๔๓๖,๖๗๗.๕๑

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ๒๘ ๗๑๔,๖๒๑,๑๔๒.๙๓ ๕๕๕,๐๐๐,๘๖๓.๐๘

ค่าใช้จ่ายอื่น ๒๙ ๑,๒๔๗,๐๐๖,๘๙๙.๘๔ ๑,๒๕๔,๙๓๓,๐๖๑.๖๐

     รวมค่าใช้จ่าย ๔,๘๙๕,๓๐๘,๒๑๗.๓๖ ๔,๒๐๙,๔๕๓,๔๖๙.๗๙

กำไรสำหรับปี (๑,๑๘๔,๕๒๐,๓๑๖.๔๗) ๔๒๓,๕๙๕,๘๕๑.๔๒

กำไรเบ็ดเสร็จอื่น

กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
ของเงินลงทุนเผื่อขาย ๑๑ (๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐) ๑๐๗,๙๕๐,๐๐๐.๐๐

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (๑,๑๙๖,๔๒๐,๑๒๔.๔๗) ๕๓๑,๕๔๕,๘๕๑.๔๒

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๔๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๗
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สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑. การจัดตั้ง
 สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัพิฒันาวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑ บริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกฎหมายข้อบังคับและมติคณะกรรมการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๒ สำรวจ ศกึษาและวเิคราะหท์างวชิาการตา่งๆ เพือ่ใชเ้ปน็พืน้ฐานในการวางเปา้หมาย นโยบาย และ จดัทำแผน 
วางโครงการและมาตรการต่างๆ  ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศแล้วนำเสนอต่อรัฐมนตรี

๓ ดำเนินการวิจัย พัฒนาและดำเนินการด้านวิศวกรรมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาวิศวกรรมของภาครัฐบาล 
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษาตลอดจนนานาประเทศเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์

๔ ดำเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐาน 
และความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูลและการให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี และสนับสนุนการให้ 
บริการอื่นๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕ สนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุน  
และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มี 
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพื่อเกื้อกูลการเสริมสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศ

๖ ดำเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้ง 
การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน

๗ กระทำการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานและตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๒. กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกองทุนในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๗ โดยเงินของกองทุน 
ประกอบด้วย

๑ เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
๒ เงนิและทรพัยส์นิในสว่นทีเ่กีย่วกบัโครงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาทีไ่ดร้บัโอนจากสถาบนั

วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๓ เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที่เกี่ยวกับ 

โครงการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

๔ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี
๕ เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
๖ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
๗  ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและค่าตอบแทนการให้ใช้หรือ 

การโอนสิทธิบัตร
๘ เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน

 ในกรณีกองทุนมีจำนวนเงินไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ และค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนเท่าจำนวนที ่
จำเป็นทั้งนี้รายได้ของกองทุน ให้นำเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วย เงิน 
คงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๔๖



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๓. เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและนโยบายการบัญชี
๓.๑ งบการเงินน้ีจัดทำข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินและเป็นไปตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชภีายใต ้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓.๒ มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและตีความมาตรฐานบัญชีใหม่
 มาตรฐานการบญัชใีหม ่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่การตคีวามมาตรฐานการบญัชใีหม ่รวมทัง้ 

ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา 
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตรา 
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
   กิจการที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) สินทรัพย์ ไม่หมุน เวียนที่ ถือ ไว้ เพื่ อขายและ 
  การดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑ การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 
   หรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะ  
   และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๔๗



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๗ การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี  
   ฉบับท่ี ๒๙ เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
   เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐ งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓ โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๗ การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๘ การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๑๕ สัญญาเช่าดำเนินงาน-ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบ  
   กฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๒๙ การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
แนวปฏิบัติทางการบัญชี การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

๓.๓ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
 สวทช. แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วัน

ทีเ่กดิรายการและแปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีใ่นรายงานใหเ้ปน็เงนิบาท 
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่าดังกล่าว และกำไรและขาดทุนที่ 
เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที

๓.๔   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด หมายรวมถงึ เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม  

และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
๓.๕ เงินลงทุนชั่วคราว
 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมีอายุ 

เกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือนนับจากวันที่ได้มา รวมถึงพันธบัตรและหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ 
ภายในหนึ่งปี

๓.๖ ลูกหนี้
 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคา่ตามใบแจง้หนีแ้ละจะแสดงมลูคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา 

บัญชีด้วยจำนวนหนี้ที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวทช. จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ 
ลูกหนี้ค่าบริการที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

รายการ อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค้างชำระเกิน ๖ เดือน – ๑ ปี
ค้างชำระเกินกว่า ๑ ปี – ๒ ปี
ค้างชำระเกินกว่า ๒ ปี

๕๐
๗๕
๑๐๐

๓.๗ วัสดุคงเหลือ  
 วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุน คำนวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
๓.๘ ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท
 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการที่บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก สวทช. ตาม 

โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตามความต้องการของบริษัท 
(Company-directed Research Development and Engineering Project) เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ 
บริษัทธุรกิจเอกชนในการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ที่สามารถนำผลไปสู่เชิงธุรกิจ รวมถึงการลงทุนจัดตั้ง 
หรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการ โดยการสนับสนุนทางด้านการเงิน ในการให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ  
ผูข้อกูต้อ้งมทีนุของตนเองไมน่อ้ยกวา่จำนวนเงนิทีข่อกู ้วงเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ ๗๕ ของทนุทัง้โครงการ 
และทุนของแต่ละโครงการจะต้องไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลา 
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๑๔๘



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

ปลอดเงนิตน้ไมเ่กนิ ๒ ป)ี ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถาบนัการเงนิทีเ่ขา้รว่มใหก้ารสนบัสนนุกบัโครงการนัน้ๆ  
แหล่งที่มาของเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วม 
โครงการ โดยเงนิทนุจากแหลง่แรกจะจดัสรรใหส้องในสามสว่นของวงเงนิกูท้ัง้หมดตอ่โครงการ โดยสถาบนั 
การเงินที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ค้ำประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช. สำหรับการกู้ยืมเงินทุนจาก 
สถาบนัการเงนิทีไ่ดร้ว่มโครงการนัน้  จะมกีารคดิดอกเบีย้ในอตัราพเิศษ โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจำ 
ประเภท ๑๒ เดือน ตามประกาศของธนาคารบวกด้วย ๒.๒๕ แล้วหารด้วย ๒

๓.๙ เงินลงทุนระยะยาว
 สวทช. ได้จัดประเภทเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ไม่ระบุช่วงเวลาที่แน่นอนเป็น เงินลงทุน 

เผื่อขาย โดย สวทช. อาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงและแสดงรวมอยู่ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหารจะแสดงเจตจำนงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
นบัจากวนัที่ในรายงาน หรือผูบ้รหิารตอ้งการขายเพือ่เพิ่มเงนิลงทนุในการดำเนนิงานจึงจะจดัประเภทใหม่ 
เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ทั้งนี้ผู้บริหารจะจัดประเภทเงินลงทุนทันทีเมื่อซื้อและจะมีการประเมินจุดประสงค์ 
ใหม่อย่างสม่ำเสมอ

 สวทช. มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีตลาด 
รองรับ เงินลงทุนเผื่อขายที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยราคาเสนอซื้อของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้น
งวดของเงินลงทุนเผื่อขายจะแสดงรวมไว้ในส่วนของกองทุน

 เงนิลงทนุทีม่กีำหนดเวลา ซึง่ผูบ้รหิารตัง้ใจแนว่แนแ่ละมคีวามสามารถถอืไวจ้นครบกำหนด ถกูจดัประเภท 
เป็นเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดและแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่เป็นเงินลงทุนที่จะ 
ครบกำหนดภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ในรายงานจึงจะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

๓.๑๐ เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ
 เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ หมายถึง โครงการที่ สวทช. จัดตั้งหรือร่วมกับ 

สถาบนัหรอืหนว่ยงานของรฐัหรอืเอกชน โดยการลงทนุและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิความรว่มมอืในการดำเนนิการวจิยัพฒันาและดำเนนิการดา้น 
วิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

๓.๑๑ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ ไดแ้ก ่อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองเพือ่หาประโยชนร์ายไดค้า่เชา่หรอืจากมลูคา่

ทีเ่พิม่ขึน้หรอืทัง้สองอยา่ง ทัง้นีไ้มไ่ดม้ไีวเ้พือ่ขายตามปกตธิรุกจิ ใชใ้นการผลติ ในการจดัหา ในการใหบ้รกิาร  
หรอืใชใ้นการบรหิารงานอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ คอื อาคารของ สวทช. ทีแ่บง่พืน้ทีใ่หบ้คุคลภายนอก 
เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าต้นทุน 
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นต้นทุน 
การก่อสร้างที่สำนักงานก่อสร้างเองจะรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ต้นทุนการกู้ยืมและต้นทุนทาง 
ตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของ 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สวทช. จะจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีและราคาทุน ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่

๓.๑๒ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ได้มา
 อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 
 ราคาทนุ หมายถงึ ตน้ทนุทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ตน้ทนุการกอ่สรา้งของสนิทรพัยท์ี ่ 

สวทช. สร้างเอง ซึ่งรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์

 สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณแ์ตล่ะรายการทีม่อีายกุารใหป้ระโยชนไ์มเ่ทา่กนั สำนกังาน 
จะบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

 อุปกรณ์ที่มีราคาทุน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ โดยจะจัดทำ 
ทะเบียนคุมสินทรัพย์แยกไว้ต่างหาก

 คา่เสือ่มราคา คำนวณจากมลูคา่เสือ่มสภาพของอาคารและอปุกรณโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน ์
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
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๑๔๙



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประเภทสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๒๐ - ๓๕
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน ๕
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๓
อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ๕
ยานพาหนะ ๕

 สนิทรพัยท์ีร่บัโอนจากหนว่ยงานอืน่ สวทช. จะบนัทกึเปน็สนิทรพัยท์ีร่บัโอนจากหนว่ยงานอืน่คูก่บัรายการ
เงินกองทุน โดยแสดงรายการสินทรัพย์รับโอนด้วยราคาตามบัญชี ณ วันที่ได้รับโอน และคำนวณค่าเสื่อม 
ราคาตามอายุการให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์นั้น

 สำหรับสินทรัพย์รับบริจาค สวทช. จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ตามประเภทที่เกี่ยวข้อง คู่กับการรับรู้หนี้สินใน 
รายการรายไดจ้ากการรบับรจิาครอการรบัรู ้และคำนวณคา่เสือ่มราคาตามอายกุารใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัย ์
นั้น คู่กับการทยอยตัดบัญชีรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้เป็นรายได้ จากการรับบริจาคตามสัดส่วน
ของการบันทึกค่าเสื่อมราคาในสินทรัพย์ดังกล่าว

๓.๑๓ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ยกเว้นสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่มีราคาต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
 ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ๕ ปี
๓.๑๔ ผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์พนักงาน คือ การประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานใน 

ปจัจบุนัและในงวดกอ่น ซึง่ถอืเปน็ภาระผกูพนัของ สวทช. ทีม่ตีอ่พนกังาน การบนัทกึภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
พนักงานนั้น  สวทช. จะนำประมาณการผลประโยชน์ดังกล่าวมาคิดลดกระแสเงินสด เพื่อหามูลค่าปัจจุบัน  
โดยจะรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ

 ผลประโยชนพ์นกังานทีก่ำหนดไว ้คอื เงนิสำรองบำเหนจ็พนกังาน ตามขอ้บงัคบัของคณะกรรมการพฒันา 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(กวทช.) วา่ดว้ยการเงนิบำเหนจ็พนกังาน สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการเงินบำเหน็จพนักงาน สวทช. ฉบับที่  
๒ (แกไ้ขเพิม่เตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดไวว้า่เงนิบำเหนจ็เปน็เงนิตอบแทนความชอบที ่สวทช.จา่ยใหพ้นกังาน 
เมือ่ออกจากงานโดยจา่ยใหค้รัง้เดยีวในการคำนวณบำเหนจ็เพือ่จา่ยใหก้บัพนกังานจะเทา่กบัอตัราเงนิเดอืน 
เดือนสุดท้ายคูณระยะเวลาทำงาน (ปี) คูณอัตราผันแปร

 อัตราผันแปร มีดังนี้

ระยะเวลาทำงาน อัตราผันแปร
๐.๕ – ๕ ปี ๐.๕

มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป ๑.๐

๓.๑๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 สำนักงานได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนของสำนักงาน 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนี้ 
-  “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ได้จัดตั้งเมื่อ ๑ พฤศจิกายน 

๒๕๔๓ โดยให้พนักงานที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เข้าเป็นสมาชิกกองทุนด้วยความ
สมัครใจ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 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 เข้าเป็นสมาชิกกองทุนด้วยความสมัคร
ใจ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
นโยบายผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ ๒๕” ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๕๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

 สำหรบัพนกังานทีบ่รรจกุอ่นวนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ สำนกังานใหส้ทิธเิลอืกทีจ่ะรบับำเหนจ็พนกังานหรอื 
เขา้กองทนุสำรองเลีย้งชพี โดยสำนกังานจา่ยเงนิสมทบเปน็รายเดอืนในอตัรารอ้ยละ ๘ ของเงนิเดอืนพนกังาน  
และรับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ เงินสมทบและผลประโยชน์ 
เงินสมทบจะจ่ายให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกครบเกษียณอายุ ตายหรือออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
ตามอายุการทำงานดังต่อไปนี้

อายุงานของพนักงาน ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

ตั้งแต่ ๐.๕ ปี ถึง ๓ ปี
มากกว่า ๓ ปี ถึง ๔ ปี
มากกว่า ๔ ปี ถึง ๕ ปี
มากกว่า ๕ ปี ขึ้นไป

๕๐
๖๐
๘๐
๑๐๐

 กรณีสมาชิกกองทุนถูกไล่ออกหรือถูกเลิกสัญญา เนื่องจากประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ขัดต่อระเบียบ 
ข้อบังคับการทำงานของ สวทช. หรือฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญา สมาชิก 
กองทุนผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบทั้งหมด

 สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ สวทช. และบริหารโดยบริษัทจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

๓.๑๖ การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
-  รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รับรู้เป็นรายได้ในงวดเม่ือได้รับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเงินงบประมาณ
-  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรืองานบริการให้กับ 

ลูกค้าและลูกค้ายอมรับสินค้าหรืองานบริการนั้นแล้ว
-  รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางวิชาการ รับรู้เป็นรายได้ตาม 

เกณฑ์คงค้างตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในสัญญา
-  รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

ของสินทรัพย์
- รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้รายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล
- รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

๔. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
  ๒๕๕๗     ๒๕๕๖

เงินสด ๒๔.๐๔ ๐.๐๓

เงินฝากธนาคาร

-  กระแสรายวัน -        ๒.๓๐

-  ออมทรัพย์ ๕๗๔.๖๗ ๔๐๘.๙๑

-  ประจำไม่เกิน ๓ เดือน ๑,๙๑๒.๐๒ ๖๘๑.๘๐

      รวม ๒,๕๑๐.๗๓ ๑,๐๙๓.๐๔

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๕๑



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๕. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

  ๒๕๕๗    ๒๕๕๖

เงินฝากธนาคาร

ประจำ - ๖ เดือน - ๑,๐๓๖.๑๐

ประจำ - ๗ เดือน - ๖๔๘.๑๙

ประจำ - ๑๐ เดือน ๘๐๓.๙๗ ๑,๑๑๙.๒๖

ประจำ - ๑ ปี ๒๖๕.๖๑ ๒๕๘.๑๓

      รวม ๑,๐๖๙.๕๘ ๓,๐๖๑.๖๘

เงินลงทุนช่ัวคราว ได้รวมเงินฝากธนาคารของเงินสำรองบำเหน็จพนักงาน จำนวน ๒๖๕.๖๑ ล้านบาท       
(ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ : ๒๕๘.๑๓ ล้านบาท)

๖. ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

    ๒๕๕๗     ๒๕๕๖

ลูกหนี้ค่าบริการ ๑๐๓.๓๒ ๖๖.๗๑

ลูกหนี้ดำเนินคดี ๑๐.๙๕ ๘.๗๘

      รวม ๑๑๔.๒๗ ๗๕.๔๙

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าบริการ   (๖.๕๑)   (๔.๗๑)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ดำเนินคดี   (๙.๙๑)   (๘.๗๖)

      รวม ๙๗.๘๕ ๖๒.๐๒

 ลกูหนีก้ารคา้ ประกอบดว้ย ลกูหนีผู้เ้ชา่พืน้ที ่สวทช. และลกูหนีผู้ใ้ชบ้รกิารของ สวทช. เชน่ จากการใชบ้รกิารที ่
ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น

 ลูกหนี้การค้า ได้รวมลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๕๕.๗๖  ล้านบาท (ณ 
วันที่   ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ : ๑๑.๔๓ ล้านบาท)

๗. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ และเงินอุดหนุนกันไว้เบิก
 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับและเงินอุดหนุนกันไว้เบิก จำนวน ๑๖๑.๒๘ ล้านบาท 

เปน็เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ สำหรบัคา่กอ่สรา้งอปุกรณห์อ้งปฏบิตักิารและอปุกรณส์ว่นประกอบพืน้ทีส่ง่เสรมิ  
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

๘. เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน เป็นเงินที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงานและพนักงานโครงการของ 

สวทช. ทีม่ทีีพ่กัอาศยัในเขตพืน้ทีป่ระสบภยันำ้ทว่มทีร่ะบไุวใ้นบญัชรีายชือ่จงัหวดัทีเ่กดิสาธารณภยัรา้ยแรง 
แนบท้ายคำสั่งที่สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ให้พนักงานกู้ได้ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ปลอดดอกเบี้ย ผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนๆ ละ เท่ากันภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 ณ วันต้นงวดมียอดคงเหลือยกมาจำนวน ๑๐.๒๖ ล้านบาท ได้รับชำระหนี้ในระหว่างงวดจำนวน ๙.๖๒ 
ล้านบาท คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดจำนวน ๐.๖๔ ล้านบาท

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๕๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๙. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

๒๕๕๗ ๒๕๕๖
เงินยืมทดรองจ่าย ๑๐.๓๓ ๑๐.๓๙

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ ๓๓.๒๘ ๓๔.๙๓

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๑๓.๙๘ ๑๑.๘๖

วัสดุคงเหลือ ๕.๗๕ ๕.๓๓

ลูกหนี้กรมสรรพากร ๒๓.๙๘ ๘๓.๑๓

ลูกหนี้อื่น ๓.๐๕ ๓.๔๑

อื่นๆ ๓.๐๒ ๔.๒๒

      รวม ๙๓.๓๙ ๑๕๓.๒๗

๑๐. ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ประกอบด้วย

   ๒๕๕๗  ๒๕๕๖
ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๔๕๑.๔๐ ๕๑๑.๖๓
เพิ่ม(ลด)ในระหว่างงวด

จ่ายให้เพิ่ม ๑๓๐.๑๔ ๗๘.๙๔
รับชำระ (๑๕๖.๓๗) (๑๓๙.๑๗)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๔๒๕.๑๗ ๔๕๑.๔๐

๑๑. เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาว สวทช. ได้มีการลงทุนในเงินลงทุนประเภทต่างๆ  
ดังนี้

เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาว รวมทั้งสิ้น

๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖

ตราสารทุน

บริษัท เทรดสยาม จำกัด - - ๖.๕๐ ๖.๕๐ ๖.๕๐ ๖.๕๐

บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด - - ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐

บริษัท พัฒนาโคนมไทย จำกัด - - ๒.๔๐ ๒.๔๐ ๒.๔๐ ๒.๔๐

บริษัท ที-เน็ต จำกัด - - ๐.๔๙ ๐.๔๙ ๐.๔๙ ๐.๔๙

บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรม
     อินเทอร์เน็ตไทย จำกัด - - - ๐.๔๙ ๐.๔๙ ๐.๔๙

บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด
-
-

-
-

๔๖.๕๕
๑๔.๗๐

๔๖.๕๕
๑๔.๗๐

๔๖.๕๕
๑๔.๗๐

๔๖.๕๕
๑๔.๗๐

     ครั้งที่ ๑     
     ครั้งที่ ๒

บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด
(บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำกัด) - - ๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐

บริษัท เลิร์นเทค จำกัด - - ๑.๖๐ ๑.๒๐ ๑.๒๐ ๑.๒๐

บริษัท อินเตอร์เนต ประเทศไทย จำกัด
     (มหาชน) ๔๒.๕๐ ๔๒.๕๐ - - ๔๒.๕๐ ๔๒.๕๐

๔๒.๕๐ ๔๒.๕๐ ๑๒๒.๗๔ ๑๒๒.๘๓ ๑๖๕.๒๔ ๑๖๕.๓๓
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (๖๑.๒๕) (๖๑.๒๕) (๖๑.๒๕) (๖๑.๒๕)
บวก   กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธ
รรม ของเงินลงทุนเผื่อขาย ๑๑๘.๑๕ ๑๓๐.๐๕ - - ๑๑๘.๑๕ ๑๓๐.๐๕
รวมตราสารทุน ๑๖๐.๖๕ ๑๗๒.๕๕ ๖๑.๔๙ ๖๑.๕๘ ๒๒๒.๑๔ ๒๓๔.๑๓
     รวมเงินลงทุน ๑๖๐.๖๕ ๑๗๒.๕๕ ๖๑.๔๙ ๖๑.๕๘ ๒๒๒.๑๔ ๒๓๔.๑๓

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๕๓



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ สำนักงานได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ใหม่ 
จากที่ได้เคยแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาวมาเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย เนื่องจากเป็นการลงทุนในตราสารทุน 
ในความต้องการของตลาด 

 สวทช. ได้วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ พบว่าเงินลงทุนตราสารทุน (บริษัท 
อินเตอร์เนต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าจำนวน ๑๖๐.๖๕ ล้านบาท ซึ่งเกิดขาดทุนจาก 
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุเผือ่ขาย สำหรบัป ี๒๕๕๗ จำนวน ๑๑.๙๐ ลา้นบาท (ป ี๒๕๕๖ 
จำนวน ๑๓๐.๐๕ ล้านบาท)

 บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยผู้ชำระบัญชีได ้
พิจารณาแล้วเห็นว่าจากการชำระบัญชีปรากฏว่าเงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นของบริษัทฯ ได้ใช้เสร็จหมดแล้ว 
สินทรัพย์ยังไม่พอกับหนี้สิน จึงได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลาย  
โดยศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทฯ เด็ดขาดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การดำเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ มีมติอนุมัติให้ สวทช. ขายหุ้นบริษัท 
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด ที่ สวทช. ถืออยู่ทั้งหมด ให้แก่นายปิยะ ตัณฑวิเชียร ในราคา 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ปัจจุบันได้ดำเนินการขายหุ้นเป็นที่เรียบร้อย

๑๒. เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ  ประกอบด้วย

รายการ   ๒๕๕๗    ๒๕๕๖
๑. โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ (PCBTEC) ๐.๐๓ ๕๐.๕๐

๒. ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ๙.๐๐ ๙.๐๐

        รวม ๙.๐๓ ๕๙.๕๐

๑. โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ (PCBTEC) 
 โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ หรือเรียกว่า “PCBTEC” ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์  

โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตและให้บริการด้านแผ่นวงจรพิมพ์โดยเน้นการพัฒนาต้นแบบชนิด 
หลายชั้น ในการผลิตและให้บริการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ให้บริการออกแบบลายวงจร ยิงแผ่นฟิล์มต้นแบบ   
เจาะแผ่นวงจรพิมพ์ ทดสอบแผ่นวงจรพิมพ์และฝึกอบรมด้านการผลิต มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน 
มีนาคม ๒๕๔๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ และ กวทช. มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อนุมัติในหลักการ 
แนวทางดำเนินการเมื่อครบกำหนดอายุโครงการโดยแปรรูปโครงการเป็นบริษัทจำกัด และให้ขยายระยะ 
เวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ต่อมา กวทช. มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ 
กนัยายน ๒๕๕๒ ใหข้ยายระยะเวลาดำเนนิงานของโครงการฯ ออกไปอกี ๑๒ เดอืน คอื ตัง้แตว่นัที ่๑ ตลุาคม  
๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อปรับปรุงโครงการฯ และแปรรูปเป็นบริษัทโดยใช้นโยบาย Spin-off  
ของ สวทช. ให้แล้วเสร็จ จากการดำเนินการในช่วงต่อมาพบว่าไม่มีบริษัทใดให้ความสนใจอย่างจริงจัง  
รวมทั้งโครงการฯ เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง และคาดว่าจะประสบปัญหาดังกล่าวจนกระทั่งสิ้นสุด 
โครงการเมือ่วนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๕๓ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการฯ เหน็ชอบใหเ้สนอยตุโิครงการฯ 
ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยที่ประชุม กวทช. เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติให้ยุติ 
โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ โดยโครงการฯ ได้ยุติการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย และ สวทช. 
ได้ดำเนินการชำระบัญชีโครงการฯ แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 

๒. ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
 ศนูยบ์รกิารปรกึษาการออกแบบและวศิวกรรม (DECC) จะมุง่เนน้การสรา้งเครอืขา่ยความรูก้บัหนว่ยงานที่ 

เกีย่วขอ้งทัง้ในภาครฐัและเอกชน รวมทัง้สรา้งพนัธมติรทางธรุกจิ เพือ่พฒันาความสามารถในการประยกุต ์
ใช้และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับงานวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ 
เหมาะสมกบัการใชง้านในประเทศไทยและในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้โดยมรีะยะเวลาดำเนนิการตัง้แต ่

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๕๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มี 
มติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานของโครงการออกไป ๑ ปี คือตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่  
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการแปรรูปโครงการเป็นบริษัท (spin-off) ให้แล้วเสร็จ ต่อมาที่ประชุม  
กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติการแปรรูปโครงการศูนย์บริการออกแบบ 
และวิศวกรรม (DECC) เป็นบริษัทจำกัด ทั้งนี้จากการหารือประธาน กวทช. เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  
สวทช. ไดร้บัความเหน็วา่ใหช้ะลอการแปรรปูโครงการฯ ออกไปกอ่นและใหท้บทวนแนวทางดำเนนิการอกีครัง้   
โดยทีป่ระชมุ กวทช. ครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๒๘ มถินุายน ๒๕๕๖ ไดร้บัทราบความคบืหนา้ในการดำเนนิงาน 
และการชะลอการแปรรปูโครงการฯ ดงักลา่ว รวมทัง้ไดอ้นมุตัขิยายระยะเวลาดำเนนิโครงการฯ ไปจนถงึวนัที ่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  โดยให้  สวทช. จัดทำแผนธุรกิจเสนอต่อที่ประชุม กวทช. เพื่อพิจารณา ก่อนที่จะ 
ดำเนินการแปรรูปโครงการฯ เป็นบริษัทจำกัดต่อไป

 ทั้งนี้ จากการหารือเป็นการภายในกับพนักงานและฝ่ายบริหารของ สวทช. นั้น โครงการฯ มีแผนที่จะ 
เปลี่ยนแปลงสถานะโครงการจากโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมเป็นหน่วยบริการของ สวทช. โดยมีข้อ 
บังคับที่ใช้สำหรับการบริหารหน่วยงานแยกออกมาจากการบริหารจัดการหน่วยงานอื่นๆ ของสวทช. โดย 
ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งนำเสนอขอ้บงัคบัทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการหนว่ยบรกิารของ สวทช. ตอ่ คณะอนกุรรมการ 
บริหารกองทุนฯ และ กวทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนประกาศใช้ต่อไป

๑๓. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย
 การเปลีย่นแปลงรายการของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ สำหรบังวดปสีิน้สดุ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๗ 

และ ๒๕๕๖ มีรายละเอียดดังนี้                    
   

๒๕๕๗ ๒๕๕๖

ราคาทุน

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๓,๐๖๖.๓๑ ๖๒๕.๒๑

เพิ่มขึ้น (หมายเหตุ ๑๔) - ๒,๔๔๑.๑๐

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๓,๐๖๖.๓๑ ๓,๐๖๖.๓๑

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
ปรับปรุง

๔๓๕.๗๙
(๐.๑๑)

๓๗๐.๐๙
-

ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด ๑๕๒.๔๘ ๖๕.๗๐

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๕๘๘.๑๖ ๔๓๕.๗๙

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๒,๔๗๘.๑๕ -

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ - ๒,๖๓๐.๕๒

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๕๕



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๔. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

๒๕๕๗ ๒๕๕๖

ที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์
ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ทาง

อาคาร
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม

ตามที่รายงานไว้เดิม ๖.๔๐ ๔,๑๓๐.๓๖ ๕,๑๔๒.๙๗ ๑๒๓.๐๕ ๑๖๔.๔๙ ๑๙.๗๐ ๙,๕๘๖.๙๗ ๑๑,๓๘๔.๘๗

ราคาทุน-ตามที่ปรับปรุงใหม่ ๖.๔๐ ๔,๑๓๐.๓๖ ๕,๑๔๒.๙๗ ๑๒๓.๐๕ ๑๖๔.๔๙ ๑๙.๗๐ ๙,๕๘๖.๙๗ ๑๑,๓๘๔.๘๗

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

ซื้อสินทรัพย์ - ๓๙.๘๒ ๒๓๓.๙๖ ๐.๙๓ ๒๔๕.๕๒ ๗๐.๓๖ ๕๙๐.๕๙ ๖๗๙.๓๙

รับบริจาค - - ๑๗.๔๔ - - - ๑๗.๔๔ -

รับโอน - ๓๑.๖๙ ๓๔๐.๗๔ ๐.๒๓ ๐.๗๘ ๓๑.๐๒ ๔๐๔.๔๖ ๗๙๔.๙๕

โอนออก
ปรับปรุง

-
-

-
(๐.๒๘)

-
(๐.๐๔)

-
-

(๓๔๕.๙๓)
(๔๘.๒๐)

(๖๑.๐๗)
(๑.๘๖)

(๔๐๗.๐๐)
(๕๐.๓๘)

(๗๙๖.๓๖)
-

โอนไปอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
(หมายเหตุ ๑๓)

- - - - - - - (๒,๔๔๑.๑๐)

บริจาค - - (๑๖.๔๗) - - - (๑๖.๔๗) (๐.๑๒)

จำหน่าย - - (๘๗.๕๕) (๐.๖๒) - - (๘๘.๑๗) (๓๔.๖๖)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๖.๔๐ ๔,๒๐๑.๕๙ ๕,๖๓๑.๐๕ ๑๒๓.๕๙ ๑๖.๖๖ ๕๘.๑๕ ๑๐,๐๓๗.๔๔ ๙,๕๘๖.๙๗

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม

ตามที่รายงานไว้เดิม - ๑,๙๘๗.๙๕ ๔,๔๓๑.๙๔ ๓๖.๙๔ - - ๖,๔๕๖.๘๓ ๖,๐๒๖.๘๒

ราคาทุน-ตามที่ปรับปรุงใหม่ - ๑,๙๘๗.๙๕ ๔,๔๓๑.๙๔ ๓๖.๙๔ - - ๖,๔๕๖.๘๓ ๖,๐๒๖.๘๒

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

รับโอน -      ๐.๑๐ - - - - ๐.๑๐ ๐.๐๖

โอนออก - - - - - - - -

บริจาค - - (๑๖.๔๗) - - - (๑๖.๔๗) (๐.๐๘)

จำหน่าย - - (๘๗.๕๕) (๐.๖๒) - - (๘๘.๑๗) (๓๔.๖๒)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด - ๒๑๕.๙๖ ๓๐๑.๗๖ ๑๙.๐๑ - - ๕๓๖.๗๓ ๔๖๔.๖๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน     - ๒,๒๐๔.๐๑ ๔,๖๒๙.๖๘ ๕๕.๓๓ - - ๖,๘๘๙.๐๒ ๖,๔๕๖.๘๓

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๖.๔๐ ๑,๙๙๗.๕๘ ๑,๐๐๑.๓๗ ๖๘.๒๖ ๑๖.๖๖ ๕๘.๑๕ ๓,๑๔๘.๔๒ -

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๖.๔๐ ๒,๑๔๒.๔๑ ๗๑๑.๐๓ ๘๖.๑๑ ๑๖๔.๔๙ ๑๙.๗๐ - ๓,๑๓๐.๑๔

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๕๖



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แสดงราคาทุน จำนวน ๔,๑๓๐.๓๖ ล้านบาท ได้ 
รวมอาคารหอพักสหกรณ์สำนักงานซึ่งมีราคาทุน จำนวน ๑๐๙.๖๑ ล้านบาท ซึ่ง สวทช. ได้รับรู้เป็นรายได้ 
มาแลว้จนถงึงวดปจัจบุนัเปน็จำนวนเงนิทัง้สิน้ ๔๒.๗๓ ลา้นบาท คงเหลอืมลูคา่สทุธ ิณ วนัที ่๓๐ กนัยายน 
๒๕๕๗ จำนวน ๖๖.๘๘ ล้านบาท (หมายเหตุ ๑๘) โดยอาคารสหกรณ์ดังกล่าว สวทช. ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ 
ในอาคารหอพักรวมทั้งส่วนควบของที่ดินจากสหกรณ์เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และรับรู้อาคาร 
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์คู่กับหนี้สินในรายการรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ โดยจะทยอยรับรู้เป็น 
รายได้จากการ  รับบริจาค ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของอาคารที่ได้รับโอนตามอายุของสัญญาเช่าที่ 
ราชพสัด ุซึง่มจีำนวน ๓๐ ป ีและจะสิน้สดุอายสุญัญาเชา่ในวนัที ่๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๗๓ ซึง่ตามบนัทกึขอ้ตกลง 
โครงการก่อสร้างหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สวทช. อนุญาตให้สหกรณ์เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างตกแต่งอาคารหอพักและสิ่งอำนวย 
ความสะดวกและเป็นผู้มีสิทธิในการจัดเก็บผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาที่ สวทช. มีสิทธิ์ใช้
พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากสหกรณ์ 

๑๕. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีดังนี้

๒๕๕๗ ๒๕๕๖

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๓๐๗.๗๙ ๓๓๔.๕๒

ซื้อเพิ่มในงวด ๙.๑๒ ๙.๕๑

รับโอน ๒.๕๔ ๓.๖๕

โอนออก - (๐.๓๔)

จำหน่าย (๔.๔๒) (๓๙.๕๕)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๓๑๕.๐๓ ๓๐๗.๗๙

ค่าตัดจำหน่ายสะสม

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๘.๙๓ ๒๖๓.๙๐

รับโอน - -

โอนออก - (๐.๐๖)

จำหน่าย (๔.๔๒) (๓๙.๕๕)

ค่าตัดจำหน่ายในงวด ๒๕.๔๑ ๒๔.๖๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๖๙.๙๒ ๒๔๘.๙๓

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๔๕.๑๑ ๕๘.๘๖
 
 ในระหว่างปี ๒๕๕๗ สวทช. ได้มีการรับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างทาง จำนวน ๒.๕๔ ล้านบาท  (หมายเหตุ 

๑๔) และมีการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน ๔.๔๒ ล้านบาท

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๕๗
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๑๖. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

  ๒๕๕๗  ๒๕๕๖
เงินมัดจำและเงินประกัน ๒๑.๘๗ ๑๓.๕๖
ลูกหนี้อื่น - ๓.๙๒
     รวม ๒๑.๘๗ ๑๗.๔๘

๑๗. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

๒๕๕๗ ๒๕๕๖

เจ้าหนี้อื่น ๑๐๓.๗๖ ๖๐.๑๕

เงินรอรับรู้ ๑๗.๔๕ ๕.๐๖

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างนำส่ง ๐.๐๑ -

เงินค้ำประกันและเงินประกันผลงาน ๐.๕๖ ๐.๔๖

อื่น ๆ   - ๔.๑๘

      รวม ๑๒๘.๒๑ ๖๙.๘๕

๑๘. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ ประกอบด้วย

 ๒๕๕๗ ๒๕๕๖

อาคารสหกรณ์ ๖๖.๘๘ ๗๒.๓๖

อุปกรณ์ ๑๕.๙๘ ๐.๑๑

      รวม ๘๒.๘๖ ๗๒.๔๗

๑๙. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

๒๕๕๗ ๒๕๕๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๖๐๖.๓๑ ๕๗๘.๗๖

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

ตั้งสำรองบำเหน็จพนักงาน ๔๒.๙๙ ๓๖.๑๘

ผลประโยชน์จ่ายจริงระหว่างงวด (๘.๘๑)  (๘.๖๓)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๖๔๐.๔๙ ๖๐๖.๓๑

 ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๗ สวทช. มภีาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจำนวนรวมทัง้สิน้ ๖๔๐.๔๙ ลา้นบาท 
เป็นเงินสำรองบำเหน็จพนักงาน ซึ่งคำนวณโดยเงินเดือน x ระยะเวลาการทำงานถึงวันที่พนักงานเกษียณ
อายุ x (จำนวนถัวเฉลี่ยพนักงานที่ลาออกระหว่างปี / จำนวนคงเหลือพนักงานถัวเฉลี่ยระหว่างปี x ๑๐๐) 

 การคำนวณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในลักษณะที่กล่าวข้างต้นเกิดจาก สวทช. มีเพียงภาระผูกพัน     
เงินบำเหน็จพนักงานรายการเดียว และผู้บริหาร สวทช. คาดว่าการคำนวณดังกล่าวจะไม่มีผลแตกต่างที่ 
เป็นสาระสำคัญหากใช้วิธีการคำนวณตามที่มาตรฐานการบัญชีได้กำหนด

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๕๘



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๒๐. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 ๒๕๕๗ ๒๕๕๖

เงินมัดจำ ๒๐.๑๗ ๑๖.๙๐

เงินค้ำประกัน ๑๓.๘๐ ๑๒.๙๘

เงินสมนาคุณ ๖.๐๒ ๕.๒๘

      รวม ๓๙.๙๙ ๓๕.๑๖

๒๑. เงินกองทุน ประกอบด้วย

 ๒๕๕๗ ๒๕๕๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๘๗๙.๘๕ ๘๙๑.๕๕

โอนศูนย์เทคโนโลยีทางด้านทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC)
-    

(๑๑.๗๐)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๘๗๙.๘๕ ๘๗๙.๘๕

๒๒. รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย

 ๒๕๕๗   ๒๕๕๖

งบดำเนินงาน ๑,๑๒๑.๕๗ ๒,๑๔๓.๖๓

งบบุคลากร ๘๙๘.๗๖ ๙๐๔.๑๖

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ - ส่ิงก่อสร้าง ๓๕๕.๓๑ ๒๑๓.๗๓

      รวม ๒,๓๗๕.๖๔ ๓,๒๖๑.๕๒

๒๓. เงินอุดหนุนอื่น ประกอบด้วย

 ๒๕๕๗   ๒๕๕๖
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ๓๓๖.๙๘ ๒๘๕.๒๓

หัก เงินเหลือจ่ายส่งคืน (๑.๖๑) (๐.๗๓)

๒๓๕.๓๗ ๒๘๔.๕๐

เงินสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา ๓๒๓.๕๔ ๔๔๒.๙๕

      รวม ๖๕๘.๙๑ ๗๒๗.๔๕

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๕๙
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๒๔. รายได้ค่าบริการ ประกอบด้วย

 ๒๕๕๗   ๒๕๕๖

รายได้จากการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการ ๑๓๓.๘๙ ๑๔๖.๕๓

รายได้จากความร่วมมือรับจ้างวิจัยพัฒนา ๑๖๕.๗๕ ๑๔๕.๑๓

รายได้จากสิทธิประโยชน์ของงานวิจัยและพัฒนา ๑๘.๔๔ ๑๗.๗๓

รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ๘๒.๖๕ ๗๔.๖๐

รายได้ค่าบริการสืบค้นและฐานข้อมูล - ๐.๐๑

รายได้จากการขายหนังสือ เอกสาร คู่มือ และค่าสมาชิกวารสาร ๑.๙๔ ๒.๒๔

รายได้ค่าเช่าและบริการ ๑๑๕.๓๙ ๑๑๖.๔๐

รายได้ค่าโฆษณา ๐.๗๐       ๐.๒๓

      รวม ๕๑๘.๗๖ ๕๐๒.๘๗

 รายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน ๑๑๕.๓๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าพื้นที่ ซึ่งในปี  
๒๕๕๗ สวทช. มีรายได้จากการให้เช่าสำนักงานและเช่าสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวน ๔๓.๕๖ ล้านบาท                        

๒๕. รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย

 ๒๕๕๗   ๒๕๕๖
รายได้ค่าปรับ ๑๐.๔๖ ๔.๑๔

รายได้เบ็ดเตล็ด ๒.๐๘ ๓.๓๘

รายรับจากการรับบริจาคพัสดุ ๗.๒๔ ๕.๖๖

กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน         - ๐.๒๔

เงินเหลือจ่ายรับคืน ๑๒.๒๙ ๕.๔๘

      รวม ๓๒.๐๗ ๑๘.๙๐

๒๖. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

 ๒๕๕๗   ๒๕๕๖
เงินเดือนและค่าจ้าง ๑,๘๘๕.๕๕ ๑,๓๒๓.๓๑

เงินสวัสดิการพนักงานและครอบครัว ๒๗๘.๗๐ ๒๕๔.๗๗

      รวม ๒,๑๖๔.๒๕ ๑,๕๗๘.๐๘

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๖๐



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๒๗. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย ประกอบด้วย

 ๒๕๕๗   ๒๕๕๖
เงินอุดหนุนการวิจัย ๔๒๗.๑๕ ๔๓๘.๐๙

เงินสนับสนุนสถาบันเครือข่าย ๕๕.๙๓ ๕๒.๑๓

ทุนบัณฑิตศึกษา ๙๓.๑๕ ๑๒๐.๕๕

เงินอุดหนุนอื่นๆ ๓๗.๘๒ ๕๑.๗๙

ค่าจ้างศึกษา ค่าบริหารงาน และผู้เชี่ยวชาญ ๗๑.๐๔ ๗๔.๔๖

ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทน ๘๔.๓๓ ๘๔.๔๑

      รวม ๗๖๙.๔๒ ๘๒๑.๔๓

๒๘. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ประกอบด้วย

 ๒๕๕๗   ๒๕๕๖
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ๑๕๒.๔๘ ๖๕.๗๐

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์ ๕๓๖.๗๓ ๔๖๔.๖๖

รวมค่าเสื่อมราคา ๖๘๙.๒๑ ๕๓๐.๓๖

ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๒๕.๔๑ ๒๔.๖๔

      รวม ๗๑๔.๖๒ ๕๕๕.๐๐

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๖๑
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๒๙. ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย

 ๒๕๕๗   ๒๕๕๖
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๙๒.๙๕ ๑๑๙.๐๑

ค่ารับรองและพิธีการ ๑๕.๕๐ ๑๙.๓๕

ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริการเครือข่าย ค่าเช่าอื่น ๑๐๐.๐๙ ๘๐.๓๙

ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์และบริการข้อมูล ๔๗.๔๙ ๓๕.๔๒

ค่าใช้จ่ายบริหารอาคาร ๑๙๙.๙๗ ๑๒๕.๙๓

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ๖๕.๙๕ ๗๑.๓๑

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ๓๙.๗๑ ๘๕.๔๒

ค่าใช้สอย ๔๙.๐๓ ๖๐.๔๕

ค่าวัสดุ ๒๓๔.๘๕ ๒๔๒.๕๘

ค่าสาธารณูปโภค ๑๖๖.๙๒ ๑๖๕.๔๒

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ๑๔๓.๓๖ ๑๗๕.๘๓

ค่าสมาชิก ๑.๘๕ ๔.๐๗

ค่าสอบบัญชี ๐.๙๕ ๐.๙๑

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์สำหรับโครงการ/งานบริการ ๓๔.๔๗ ๓๖.๕๒

ส่วนเพ่ิม (ลด) จากเงินร่วมทุน ๔๙.๒๗ (๓๔.๓๓)

หน้ีสูญ ๐.๐๒ ๒.๔๘

หน้ีสงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการบริจาคสินทรัพย์

๒.๙๕
-

๑.๕๗
๑.๑๙

ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ๑.๖๐ -

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ๐.๐๗ ๐.๑๖

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - ๖๑.๒๕

รวม ๑,๒๔๗.๐๐ ๑,๒๕๔.๙๓

๓๐. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
๓๐.๑ ภาระผูกพัน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สวทช. มีภาระผูกพันที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน จำนวน ๒,๘๓๓.๐๐ ล้านบาท 

รายละเอียดมีดังนี้
๑.  ภาระผูกพันตามงบลงทุน

-  งานก่อสร้าง ๓๔๘.๗๙
๒.  ภาระผูกพันตามงบเงินอุดหนุน

- โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      ใน ๔ กลุ่มงาน ดังนี้

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๖๒



รายงานประจำปี ๒๕๕๗

๑) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์ ประกอบด้วย

-  คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร
๑๙๔.๕๗

-  คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์
๒๗๒.๔๖

-  คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๖๔.๗๘

-  คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส
๙๕.๒๕

-  Cross-cutting Technology
๓๕.๕๗

-  คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
๕๐.๖๐

-  คลัสเตอร์อื่นๆ
๑.๙๒ ๗๑๕.๑๕

๒) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน
๖๗๗.๒๓

๓) กลุ่มโปรแกรมงานตามพันธกิจที่จำเป็น
๑,๐๒๐.๙๕

๔) กลุ่มบริหารจัดการภายใน
๗๐.๘๘

รวมภาระผูกพันตามงบเงินอุดหนุน
๑,๗๖๙.๐๖

 รวมทั้งสิ้น
๒,๘๓๓.๐๐

๓๐.๒ สัญญาเช่าระยะยาว
 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สำนักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวได้แก่การเช่าพื้นที่ 

สำนักงาน เช่าที่ดินที่ราชพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ยานพาหนะ และบริการอื่นๆ 
โดยมีระยะเวลาเช่า ๓-๕ ปี และไม่มีข้อกำหนดเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายใน 
อนาคตดังนี้

 ๒๕๕๗   ๒๕๕๖
ไม่เกิน ๑ ปี ๕๐,๓๕๒,๔๑๔.๗๐ ๔๘,๗๗๓,๘๒๔.๔๘

เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี ๕๙,๔๙๕,๙๖๒.๙๗ ๗๖,๖๓๔,๖๑๙.๔๘

รวม ๑๐๙,๘๔๘,๓๗๗.๖๖ ๑๒๕,๔๐๘,๔๔๓.๙๖

๓๐.๓ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 สวทช. มีหนี้สินที่อาจเกิดจากการถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีปกครอง ดังนี้
คดีแพ่ง 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สวทช. เป็นจำเลยในคดีแพ่ง ๘ คดี ทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงิน ๗๘๙.๗๔ 

ล้านบาท 
๑. บริษัท เอ.พี.แซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ฟ้อง สวทช. เพื่อเรียกค่าเสียหายสัญญาเช่า จำนวนเงิน ๗๘๔.๐๘ 

ลา้นบาท เมือ่วนัที ่๒๖ มถินุายน ๒๕๕๐ ตอ่มาศาลชัน้ตน้และศาลอทุธรณย์กฟอ้ง บรษิทัไดย้ืน่ฎกีา เมือ่วนัที ่
๙ มีนาคม ๒๕๕๕ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

๒. บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ฟ้อง สวทช. เพื่อเรียกค่าเสียหายสัญญาจ้าง 
รักษาความปลอดภัย จำนวนเงิน ๐.๓๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ต่อมาวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ศาลชั้นต้นยกฟ้อง บริษัทยื่นอุทธรณ์ให้ สวทช. ชำระเงิน ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ สวทช. คืนเงินค่าปรับ ๐.๑๐ ล้านบาท และดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ ๗.๕ 
ต่อปี สวทช. ได้ยื่นฎีกาในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา วันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗

๓. บริษัท เมโทร เน็ทเวิร์ค จำกัด  ได้ฟ้อง สวทช. เพื่อเรียกค่าเสียหายสัญญาเช่า จำนวนเงิน ๐.๔๖ 
ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ต่อมาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ 
ชำระเงนิใหส้วทช. จำนวน ๔๕๙,๐๕๓.๗๖ บาทพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ ๗.๕ ตอ่ป ีและยกฟอ้งบรษิทัฯ 
ตอ่มาวนัที ่๒๖ มนีาคม ๒๕๕๗ บรษิทัฯ ยืน่อทุธรณ ์ศาลนดัอา่นคำพพิากษาศาลอทุธรณ ์วนัที ่๒๙ มกราคม 
๒๕๕๘ 

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๖๓



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๔. บรษิทั เอส.พ.ีพ.ีเซฟตีก้ารด์ จำกดั (อาคารบา้นวทิย)์ ไดฟ้อ้ง สวทช. เพือ่เรยีกคา่เสยีหายสญัญาจา้งรกัษา 
ความปลอดภยั จำนวนเงนิ ๑.๐๘ ลา้นบาท เมือ่วนัที ่๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตอ่มาสวทช.ขอใหส้ำนกังานอยัการ 
จังหวัดธัญบุรีฟ้องแย้ง เพื่อเรียกให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน ๒๖๓,๒๘๖.๔๐ บาท พร้อมทั้ง 
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และสงวนสิทธิการเรียกร้องค่า 
เสียหายในส่วนที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบจากการทำงานต่อไปให้ครบถ้วนตามสัญญาจนถึงเดือน 
กันยายน ๒๕๕๘ อีกส่วนหนึ่งด้วย คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดธัญบุรี 

๕. บริษัท เอส.พี.พี.เซฟตี้การ์ด จำกัด (อาคาร ศช.) ได้ฟ้อง สวทช. เพื่อเรียกค่าเสียหายสัญญาจ้างรักษา 
ความปลอดภัย จำนวนเงิน ๑.๐๘ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๗ ต่อมา สวทช.ขอให้สำนักงาน 
อยัการจงัหวดัธญับรุฟีอ้งแยง้ เพือ่เรยีกใหบ้รษิทัฯ ชำระคา่เสยีหาย รวมเปน็เงนิ ๒๘๓,๘๗๓.๐๐ บาท พรอ้มทัง้ 
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และสงวนสิทธิการเรียกร้อง 
ค่าเสียหายในส่วนที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบจากการทำงานต่อไปให้ครบถ้วนตามสัญญาจนถึงเดือน 
ตุลาคม ๒๕๕๘ อีกส่วนหนึ่งด้วย 

๖ บริษัท เอส.พี.พี.เซฟตี้การ์ด จำกัด (อาคาร ศอ.) ได้ฟ้อง สวทช. เพื่อเรียกค่าเสียหายสัญญาจ้างรักษา 
ความปลอดภัย จำนวนเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อมา สวทช.ขอให้สำนักงาน 
อัยการจังหวัดธัญบุรีฟ้องแย้ง เพื่อเรียกให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน ๑๘๓,๓๓๖.๐๐ บาท  
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ผดินดัในอตัรารอ้ยละ ๗.๕ ตอ่ป ีเปน็ตน้ไปจนกวา่จะชำระเสรจ็ และสงวนสทิธกิารเรยีกรอ้ง 
ค่าเสียหายในส่วนที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบจากการทำงานต่อไปให้ครบถ้วนตามสัญญาจนถึงเดือน 
ตุลาคม ๒๕๕๘ อีกส่วนหนึ่งด้วย 

๗. บริษัท เอส.พี.พี.เซฟตี้การ์ด จำกัด (อาคาร ศว.) ได้ฟ้อง สวทช. เพื่อเรียกค่าเสียหายสัญญาจ้างรักษา 
ความปลอดภัย จำนวนเงิน ๐.๘๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อมา สวทช.ขอให้สำนักงาน 
อัยการจังหวัดธัญบุรีฟ้องแย้ง เพื่อเรียกให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน ๑๓๑,๙๘๖.๐๐ บาท  
พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และสงวนสิทธิ 
การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายในสว่นทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งรบัผดิชอบจากการทำงานตอ่ไปใหค้รบถว้นตามสญัญาจน
ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ อีกส่วนหนึ่งด้วย 

๘. บริษัท เอส.พี.พี.เซฟตี้การ์ด จำกัด (อาคาร INC1) ได้ฟ้อง สวทช. เพื่อเรียกค่าเสียหายสัญญาจ้างรักษา 
ความปลอดภัย จำนวนเงิน ๐.๙๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อมา สวทช. ส่งหนังสือขอ 
ความอนุเคราะห์สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีขอให้แก้ต่างคดีแทน

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดธัญบุรี
คดีปกครอง 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สวทช. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๓ คดี ทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๐.๖๔ 

ล้านบาท 
๑. สวทช. ถูกฟ้องในคดีการจ้างงานของพนักงานต่อศาลปกครอง โดยโจทก์ขอให้ สวทช. เพิกถอนมติของ 

อนบุคุคลทีย่กคำอทุธรณค์ำสัง่ของ สวทช. ทีไ่มต่อ่สญัญาและยตุสิญัญากอ่นครบกำหนด และเรยีกคา่เสยีหาย 
๑๐ ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศาลพิพากษาว่าการไม่ต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงาน 
ของ สวทช. เปน็การผดิสญัญาให ้สวทช. ชดใชเ้งนิคา่จา้งเปน็เวลา ๓ เดอืน เปน็เงนิ ๑๑๖,๔๙๐ บาท สวทช. 
ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้ยกฟ้อง และในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โจทก์ยื่นอุทธรณ์ให้ 
สวทช. จา่ยเงนิเดอืนทกุเดอืนตัง้แตอ่อกจากกงานจนถงึปจัจบุนั โดยปรบัขึน้ทกุปเีสมอืนยงัทำงานตอ่เนือ่ง  
พร้อมดอกเบี้ย ๗.๕% ต่อปีเป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สวทช. ยื่นคำแก้ 
อุทธรณ์ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

๒. บรษิทั เอส.พ.ีพ.ีเซฟตีก้ารด์ จำกดั ฟอ้งสวทช. เปน็คดปีกครองกรณหีนว่ยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ที่
ของรฐักระทำการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย คดพีพิาทเกีย่วกบัการกระทำละเมดิของหนว่ยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองและเรียกเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ศาลพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นอุทธรณ์ 
คดีถึงที่สุดในศาลปกครองขั้นต้น

๓. นายบญุเสรมิ วทิยชำนาญกลุ นางสาวเครอืวรรณ โพธสิมบตั ินายวรีะชยั วฒุกิมลชยั และนายสมภพ ชอูำไพ 
ฟอ้งขอใหเ้พกิถอนคำสัง่เรยีกใหช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทน และขอใหค้นืเงนิทีช่ำระไวแ้ลว้ คนละ ๑๕๘,๘๕๐.๔๙ 
บาท เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

งบการเงินปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๖๔



๗๕๕๒ ีปำจะรปนางยาร
).ชทวส( ิตาชง่หแียลโนโคทเะลแ์รตสาศายทิวานฒัพนางกันำส

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐
โทรสาร ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๒-๕
http://www.nstda.or.th/
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